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†¬µÖÖÖÓ“Öê ×Ö¾Öê¤üÖ
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ úÖôûÖŸÖß»Ö ¤üß›ü¿Öê ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖ †Ö×Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖÃÖ šüôûú¯ÖÖê ¯Öãœüß»Ö ²ÖÖ²Öß ÃÖ´ÖÖê¸ü µÖêŸÖÖŸÖ. ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓÖß ”ûÖê™üß´ÖÖêšüß ÃÖÓÃ£ÖÖÖê
‹úŸÖ¸ü ²ÖÖÖÔÃŸÖ êú»Öß †£Ö¾ÖÖ ´ÖÖÓ›ü×»Öú ´ÆüÖæÖ •ÖÖ›æüÖ šêü¾Ö»Öß. µÖÖŸÖ †¯Ö¾ÖÖ¤ü ÆüÖêŸÖê ²Ö›üÖê¤üÖ µÖê£Öß»Ö
ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü †Ö×Ö Öê¯ÖÖôû“Öê Ö¸êü¿Ö. ¤üÖê‘ÖÖÓ¿Öß ‡Ã™ü ‡Ó×›üµÖÖ Óú¯ÖÖßÖê êú»Öê»Öê ú¸üÖ¸ü ×´Ö¡ÖŸ¾ÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ
¸üÖ•Öê ¸ü•Ö¾ÖÖ›êü ¸üµÖŸÖê“µÖÖ •Öß¾ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖîÃÖ ´ÖÖî•Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö×Ö ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ÃÖ¢Öê“Öê †Ö¯ÖÖ Ö´ÖÏ ´ÖÖÓ›ü×»Öú
†ÖÆüÖêŸÖ, Æêü ¤üÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ ´Ö¿Öã»Ö ÆüÖêŸÖê. ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓÖß ±úÖê›üÖ ×Ö ŸÖÖê›üÖ ÖßŸÖß †Ã¡ÖÖÖê ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖŸÖ ¤ãüÆüß »ÖÖ¾ÖæÖ
×Æüú´ÖŸÖßÖê ŸµÖÖÓÖÖ •Öê¸üßÃÖ †ÖÖ»Öê †Ö×Ö ¯Öãœêü ¤üß‘ÖÔúÖôû ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¿ÖÖêÂÖÖ ú¸üŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. ³ÖÖ¸üŸÖ³Ö¸ü
ú´Öß†×¬Öú Æüß“Ö ÛÃ£ÖŸÖß ÆüÖêŸÖß.
µÖÖ úÖôûÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ‹úÖê×ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ µÖÖµÖ´ÖæŸÖá ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ÖÖêØ¾Ö¤ü ¸üÖÖ›êü, µÖÖ. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü,
ÖÖê. Ö. †ÖÖ¸üú¸ü, ´ÖÆüÂÖá ú¾Öì Æêü ×¿ÖÖÖÖŸÖæÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ¡Ö Æêü úÖµÖÔ
²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Öß ˆ““ÖÃŸÖ¸üßµÖ †Ö×Ö ˆ““Ö³ÖÏæ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ˆ®ÖŸÖßÃÖÖšüß ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ˆ»Ö™ü ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ •ÖÖêŸÖß²ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓÖß
1851 ÃÖÖ»Öß ¯ÖãµÖÖŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö“Ö ¾ÖÓ×“ÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖ-´Öã»ÖàÃÖÖšüß ¿ÖÖôûÖ ÃÖã¹ý úºþÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú,
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ:¯ÖÖÃÖæÖ êú»Öß. ×¿ÖÖÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏÖŸÖß †ÖË ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“ÖÖ ´Ö. ±ãú»Öê µÖÖÓ“ÖÖ ‹ú™ü¶Ö“ÖÖ
¯ÖÏµÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ †ÖÁÖµÖÖÖê •ÖÖŸÖß“µÖÖ “ÖÖîú™üß ²ÖÓ×¤üÃŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓÖÖ
×¾ÖªÖ ×´ÖôûŸÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê †–ÖÖÖÖ“Öê ¸üÖ•Ö ÆüÖŸê Öê. ‹ê¯ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ´Öæšü³Ö¸ü ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ˆÓ²Ö·µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ×¾ÖªÖ ¯ÖÖêÆü“Ö»µÖÖÖê
µÖÖ ¾ÖÖÖÔ“Öê ÃÖÖôûßú›êü ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö ÆüÖêŸÖê.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †Ã¯Öé¿µÖ-†Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ÃÖ´Ö•Ö»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ŸÖ¸ü Öæ¯Ö“Ö ×²Öú™ü ÆüÖŸê Öß.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ‘Ö™üú ‹ú ¤ãüÃÖ·µÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖã™ü»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ‹ú×•ÖÖÃÖß¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖæÖÔ †³ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ. ¸üÖÖ›êü³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü-†ÖÖ¸üú¸ü-ú¾Öì ¯ÖÏ³ÖãŸÖàÖß ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü-¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖãµÖÖŸÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü¡Ö ¿ÖÖôûÖ ÃÖãºþ
êú»µÖÖ; ¯ÖÖ ŸµÖÖ ¿ÖÆü¸üß »ÖÖêúÖÓÃÖÖšüß“Ö ÆüÖêŸµÖÖ. ‡£Öê ×¿ÖúÖÖ¸êü ˆ““Ö¾ÖÖáµÖ“Ö ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ¯ÖÖ¿¾ÖÔ³Öæ´Öß¾Ö¸ü ¯ÖÏ£Ö´Ö“Ö
´ÖÆüÖŸ´ÖÖ •ÖÖêŸÖß²ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓÖß ¿Öã¦üÖ×ŸÖ¿Öã¦üÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß. µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖ ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö
ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü µÖÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖê¸üÖÖê ¯ÖÏ•ÖÖ×ÆüŸÖ »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ 1882 ÃÖÖ»Öß Æãüúæ ´Ö úÖœæüÖ †Ã¯Öé¿µÖ †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß
´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß ÃÖ¸üúÖ¸üß Ö“ÖÖÔÖê ×¿Öú×¾ÖÖê ÃÖãºþ êú»Öê. ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ¾ÖÖÖÔ»ÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ×¿Öú×¾ÖÖê †ÃÖÖ ÆüÖ •ÖÖÖŸÖß»Ö
±úÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üú ×ÖÖÔµÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¸üµÖŸÖê»ÖÖ ×¿Öú¾ÖæÖ ¿ÖÆüÖÖê ú¸üÖê Æüß ¯ÖÏÖŸÖß-¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“Öß
Öãºþ×ú»»Öß †ÖÆêü, Æêü †ÖêôûÖæÖ µÖÖ ¸üÖ•ÖÖÖê 1892 ÃÖÖ»Öß ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖŒŸÖß“Öê ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ´ÖÖê±úŸÖ
×¿ÖÖÖÆüß ÃÖãºþ êú»Öê. †Ã¯Öé¿µÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÕÖÖ ¿Öê•ÖÖ¸üß ²ÖÃÖ¾ÖæÖ ³ÖÖê•ÖÖ êú»Öê. ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ¯ÖÓÖŸÖß ³Öê¤ü
¤æü¸ü êú»ÖÖ †Ö×Ö †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üµÖÖ“ÖÖ Æãüæú´ÖÆüß úÖœü»ÖÖ. †Ã¯Öé¿µÖÖÓÃÖÖšüß ¾Öî×¤üú ¿ÖÖôûÖ ÃÖãºþ êú»Öß.
²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸üÖ“Ó Öê ¯Öã¸üÖ×ê ÆüŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê. †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ¤æü¸ü ú¸üÖê •µÖÖ úÖôûÖŸÖ †¾Ö‘Ö›ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö
ÖÖµÖú¾ÖÖ›üÖÓÖß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ:¯ÖÖÃÖæÖ êú»Öß.
´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üÖ †Ö×Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖÖ“Öê úÖµÖÔ êú»Öê. •µÖÖ úÖôûÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ¤æü¸ü ú¸üÖê †¾Ö‘Ö›ü úÖ´Ö ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ
†³µÖÖÃÖ úºþÖ ŸµÖÖÓÖß úÖ´Ö ÃÖãºþ êú»Öê. †³µÖÖÃÖ, »ÖêÖÖ †Ö×Ö éúŸÖß µÖÖŸÖæÖ ŸÖê úÖ´Ö úºþ »ÖÖÖ»Öê. ´ÖÆüÂÖá
Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖÖ ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêŸÖ ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß ¤êü‰úÖ ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê
ÃÖÆüÖµµÖ ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö µÖÖÓÖß ›üÖêôûÃÖ¯ÖÖê êú»Öê.
(vii)

†Ã¯Öé¿µÖÖê¨üÖ¸üÖ“Öê úÖµÖÔ êú»Öê»µÖÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öà“Öê †Ö¯ÖÖÖÓÃÖ Ã´Ö¸üÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖß µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ
úÖ´Ö ÃÖãºþ ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›üÖÓÖß ²Ö›üÖêªÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖ ÃÖãºþ êú»Öê. µÖÖ ¿ÖÖôûÖ
ŸÖ¯ÖÖÃÖµÖÖÃÖ ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ. ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öß µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖß»Ö ŸÖôû´Öôû“Ö ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾ÖÖÓÖß
†ÖêôûÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß Ã¯Öé¿µÖ-†Ã¯Öé¿µÖÖŸÖß»Ö ¤ü¸üß ¤æü¸ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ´ÆüÖæÖ ¬ÖÖÙ´Öú ¾Ö
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÃÖÖšüß »ÖêÖÖÖŸÖæÖ éúŸÖßŸÖæÖ úÖ´Ö ú¸üŸÖ ÆüÖêŸÖê. Æêü ˆ×§üÂ™ü ÖÖšüµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ úÖ´Ö êú»Öê. †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ ³Ö¸ü×¾Ö»µÖÖ. úÖÆüß ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖÓ“Öê
†¬µÖÖ ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü ÆüÖêŸÖê.
´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üÖ †Ö×Ö ¬Ö´ÖÔ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö úÖµÖÔ †Ö×Ö
ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ¯Ö¸ü »ÖêÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÃÖæÖÆüß ¤ãü»ÖÔ×ÖŸÖ“Ö ¸üÖ×Æü»Öê. ²ÖÆãü•ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ™ü¶Ö»ÖÖ
µÖêÖÖ¸üß ˆ¯ÖêÖÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖÆüß ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ Ö¸üß šü¸ü»Öß. ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öß †ÖêôûÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ»ÖÖ úºþÖ ¤êüµÖÖ“Öê
úÖµÖÔ Öê»Öß úÖÆüß ¾ÖÂÖì †Ö¤ü¸üÖßµÖ ›üÖò. ÖÖê. ´ÖÖ. ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓÖß ´ÖêÆüÖŸÖßÖê êú»µÖÖÖê, ŸÖê ´ÖÖî×»Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ
¾ÖÖ“ÖúÖÓÃÖ´ÖÖê¸ü µÖêŸÖ †ÖÆêü.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †Ö×Ö ÃÖÓÃéúŸÖß ´ÖÓ›üôû ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê ÃÖ´ÖÖÏ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ
ú¸üŸÖ †ÖÆêü. ¯Ö×Æü»ÖÖ ÖÓ›ü µÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖæÖ †ÖŸÖÖ '´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê
†ÖŸ´Ö¯Ö¸ü Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê »ÖêÖÖ' ÆüÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ÖÓ›ü ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü, µÖÖ“ÖÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ †ÖÖÓ¤ü †ÖÆêü.
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²ÖÖ²ÖÖ ³ÖÖÓ›ü
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´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü
•Ö´Ö : 23 ‹×¯ÖÏ»Ö, 1873

´ÖéŸµÖæ : 2 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 1944

ÃÖÓÓ¯ÖÖ¤üúßµÖ....
´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê ÃÖ´ÖÖÏ ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏú»¯Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß
´ÖÓ›üôûÖÖê ÃÖÓúÛ»¯Ö»ÖÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ÖÓ›ü '³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö, ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †Ö×Ö Ø“ÖŸÖÖ',
ÆüÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. '´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê †ÖŸ´Ö¯Ö¸ü Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê »ÖêÖÖ', ÆüÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ÖÓ›ü †ÖŸÖÖ
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü Æêü ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÃÖéÂ™üßŸÖ †¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´Öú šü¸üÖ¾ÖêŸÖ ‹¾Öœêü ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ »ÖêÖú
ÆüÖêŸÖ, †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ †ÃÖê úß, ŸÖê éú×ŸÖ¾Öß¸ü †ÃÖæÖ »ÖêÖú ÆüÖêŸÖê. ¾Öé¢ÖßÖê ŸÖê ¬Ö´ÖÔ×ÖÂšü ¯Öã¹ýÂÖ
ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê †ÖµÖãÂµÖ ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÔ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ¾ÖÖÆæüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¬Ö´ÖÔ ú»¯ÖÖêŸÖæÖ“Ö
ˆ¤Ëü³ÖæŸÖ ÆüÖêÖÖ¸êü †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“Öê ¾Ö †µÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öê úÖµÖÔ ŸÖê ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ú¸üßŸÖ
¸üÖ×Æü»Öê. ´ÆüÖæÖ ŸÖê ´Öæ»ÖŸÖ: éú×ŸÖ¾Öß¸ü ÆüÖêŸÖê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ŸµÖÖÓÖÖ ú´ÖÔ¾Öß¸ü, ´ÖÆüÂÖá µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÓÖß ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖæÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ
ÖÖî¸ü¾ÖÆüß ú¸üßŸÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ. †¿ÖÖ ú´ÖÔ¾Öß¸üÖÖê êú»Öê»Öß Æüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß ÆüÖ ‹ú¯ÖÏúÖ¸êü, ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ
³ÖÖÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖ•Öê“Ö, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ˆ®ÖŸÖ ¬Ö´ÖÔ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¾Ö ´Öæ»µÖ×ÖÂšêü“ÖÖ †Ö×¾ÖÂúÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ »ÖêÖÖÖŸÖæÖÆüß ÆüÖêŸÖ
¸üÖ×Æü»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öß ¾Öî“ÖÖ×¸üú ³Öæ×´ÖúÖ †£Ö¾ÖÖ •Öß¾ÖÖ¥üÂ™üß, ŸµÖÖÓÖß êú»Öê»Öê úÖµÖÔ †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ×ÖÙ´ÖŸÖß
µÖÖ´Ö¬µÖê ú´ÖÖ»Öß“Öß ‹úºþ¯ÖŸÖÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ“Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¬Ö´ÖÔ×ÖÂšü ú´ÖÔ¾Öß¸üÖÖê êú»Öê»Öß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ×ÖÙ´ÖŸÖß
Æüß ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖéÂ™üßŸÖß»Ö †¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´Öú ‘Ö™üÖÖ ´ÆüÖÖ¾Öß »ÖÖÖê»Ö. Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú¯ÖÖê“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖæÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾Öé¢Öß“Öê •Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÏú™ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖê“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ×ÖÙ´ÖŸÖßŸÖæÖÆüß ¯ÖÏú™ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ †ÃÖê †Ö¯ÖÖÖÓÃÖ
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸ´Ö¯Ö¸ü »ÖêÖÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê»Öß '¸üÖê•Ö×Ö¿Öß' '´ÖÖ—µÖÖ †Öšü¾ÖÖß
¾Ö †Öã³Ö¾Ö' Æêü †ÖŸ´Ö¯Ö¸üÃ¾Öºþ¯ÖÖ“Öê »ÖêÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê»Öê '¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ¾ÖÖÔÖ' µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
µÖÖ ŸÖßÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ »ÖêÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÖÓ›üÖŸÖ ŸÖßÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ŸÖßÖÆüß
¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ »ÖêÖÖÖ“Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß µÖÖ ¯ÖÏÖÃŸÖÖ×¾ÖúÖ´Ö¬µÖê †Ö¯ÖÖ ¬µÖÖÖÖŸÖ ‘Öê‰ú.
Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖ“µÖÖ ŸÖßÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖ´Ö¬µÖê ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ×»Ö×Æü»Öß †ÖÆêü.
1898 ÃÖÖ»Öß ŸÖê ±úµÖãÃÔ ÖÖ úÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê ×¿ÖúŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, 1901-03 ´Ö¬µÖê ¬Ö´ÖÔ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ŸÖê †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü»ÖÖ
Öê»Öê †ÃÖŸÖÖÖÖ ¾Ö úÖµÖ¤êü³ÖÓÖ êú»µÖÖ´Öãôûê 1930 ÃÖÖ»Öß µÖê¸ü¾Ö›ü¶Ö“µÖÖ ŸÖã¹ýÓ Ö¾ÖÖÃÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß ²Ö·µÖÖ“Ö¿ÖÖ
×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖÖê ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ×»Ö×Æü»Öß. ŸµÖÖÓ“Öß Æüß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ´Öß ÃÖÓ¯ÖÖ×¤üŸÖ úºþÖ 1979 ´Ö¬µÖê ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖêÃÖÆü
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öß. ŸµÖÖÓÖß 1928 ÃÖÖ»Öß ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¿ÖŸÖÃÖÖÓ¾ÖŸÃÖ×¸üú ˆŸÃÖ¾ÖÖ×Ö×´Ö¢Ö ú»Öú¢µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ •Öß
ÃÖ±ú¸ü êú»Öß ×ŸÖ“ÖÖ ¾Öé¢ÖÖÓŸÖ ŸÖÖ¸üßÖ¾ÖÖ¸ü, ú£ÖÖ ú¸üÖÖ¸üß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»Öß.
ŸÖßÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ×»Ö×Æü»Öê»Öß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öß ¸üÖ•ê Ö×Ö¿Öß ŸµÖÖ¾Öêôû“µÖÖ †Ö•Öæ²ÖÖ•Öæ“µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü
¯ÖÏúÖ¿Ö ™üÖúÖÖ¸üß †ÖÆêü, ŸÖ¿Öß“Ö ŸÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖÆüß ¯ÖÏŸµÖµÖ ¤êüÖÖ¸üß †ÖÆêü. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ±úµÖãÔÃÖÖ
úÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê ²Öß. ‹. “µÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ×»Ö×Æü»Öê»Öß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß Æüß ŸµÖÖÓ“Öß ¯Ö×Æü»Öß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ¾Ö
ŸµÖÖÓ“Öê ¯Ö×Æü»Öê »ÖêÖÖ ÆüÖêµÖ. 24 ´ÖÖ“ÖÔ, 1898 ¯ÖÖÃÖæÖ 29 ‹×¯ÖÏ»Ö, 1899 µÖÖ ¾ÖÂÖÔ³Ö¸üÖ“µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß
Æüß ¸üÖ•ê Ö×Ö¿Öß †¬ÖæÖ´Ö¬ÖæÖ ×»Ö×Æü»Öß †ÖÆêü. ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ¯ÖãµÖÖŸÖ µÖê‰úÖ ÃÖÆüÖ ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß »ÖÖê™ü»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ.
(ix)

¾ÖÖµÖ 473-2

Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öß ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß šêü¾ÖÖ, ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“Öß úôûúôû ¾Ö ²ÖÖÊ
³Ö¯ÖŒµÖÖ»ÖÖ Ö ³Öã»ÖŸÖÖ †ÖÓŸÖ×¸üú ÖãÖ¾Ö¢Öê»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ¤êüµÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ“Öß ¾Öé¢Öß µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ
¯ÖãµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß¿Öß ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü •ÖãôûŸÖ Ö¾ÆüŸÖÖ, †ÃÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß¾ÖºþÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öß 1898-99 “Öß Æüß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ´ÆüÖ•Öê 19 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ †Ö¤üß †Öê¸ü“µÖÖ ™ü¯¯µÖÖŸÖß»Ö
¯ÖãµÖÖ“µÖÖ ¿ÖîÖ×Öú, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú, ¬ÖÖÙ´Öú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖŸ´Öú •Öß¾ÖÖÖ¾Ö¸üß»Ö ³ÖÖÂµÖ †ÖÆêü. Æêü ³ÖÖÂµÖ
‹úÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üß, “ÖÖî¸üÃÖ ¥üÂ™üß“µÖÖ, ³ÖÖ¾ÖÖÖ¿Öß»Ö ´ÖÖÖÖê êú»Öê»Öê †ÖÆêü µÖÖ“ÖÖÆüß ÃÖŸÖŸÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ µÖêŸÖÖê. ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ
¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ, µÖÖ ³ÖÖÂµÖÖ“µÖÖ •ÖÖê›üßÖê ‹úÖ ¸ü×ÃÖú, úÖ¾µÖÖŸ´Ö, ÃÖÓ¾Ö¤êüÖ¿Öß»Ö, ¸üÖê´ÖÑ™üßú ´ÖÖÖ“µÖÖ †ÓŸÖ:Ã£Ö
ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Öß“ÖÖ †Ö»ÖêÖÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖÖÃÖ µÖêŸÖÖê. ´ÆüÖæÖ µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖ, µÖÖ úÖôûÖŸÖ Ø¿Ö¤êü
µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß ‘Ö›üÖ ÆüÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖê Æêü Ö¸êü †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß, •Öê ¯ÖÏÖ»³Ö ´ÖÖ †Ö¬Öß“Ö ‘Ö›ü»Öê ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ“ÖÖ
†Ö×¾ÖÂúÖ¸üÆüß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß´Ö¬ÖæÖ ÆüÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ³ÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖŸÖ úÖµÖÔºþ¯ÖÖÖê †£Ö¾ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üºþ¯ÖÖÖê Ø¿Ö¤êü
µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ“ÖÖ •ÖÖê †Ö×¾ÖÂúÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ, ŸµÖÖ“Öê ÃÖÖ¸êü Óú¤ü µÖê£Öê ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ.
Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ²Öß. ‹. “µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß´Ö¬ÖæÖ ¯ÖÏú™ü ÆüÖêÖÖ¸üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß
¯ÖÏÖ»³ÖŸÖÖ, ²Öã¨üß“ÖÖ “ÖÖî¸üÃÖ¯ÖÖÖ •ÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖÖê ŸÖÖê †¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´Öú“Ö ´ÆüÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö.
Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öß '‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß' ŸÖã»ÖÖêÖê ´ÖÖêšüß †ÖÆêü ¾Ö ŸÖß ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì¯ÖµÖÕŸÖ ²Ö·µÖÖ“Ö¿ÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê
×»Ö×Æü»Öê»Öß †ÖÆêü. ŸÖê£Öê ŸµÖÖÓÖÖ ×´ÖôûÖÖ·µÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖã™ü¶Ö ŸµÖÖÓÖß »ÖÓ›üÖ ¿ÖÆü¸ü, ‡ÓÛ»Ö¿Ö ¾Ö ÃúÖò“Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü¯ÖÏÖÓŸÖ,
±ÏúÖÃÖ, ÛÃ¾ÖŸ—Ö»ÖÕ›ü ¾Ö ‡™ü»Öß µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»ÖÖ. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×šüúÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÖß •ÖÖÖß¾Ö¯Öæ¾ÖÔú
×Ö¸üßÖÖÖÃÖÖšüß êú»ÖÖ. Ö¾Öß ÃÖÓÃéúŸÖß, Ö¾ÖÖ ¯ÖÏ¤üê¿Ö, ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê »ÖÖêú•Öß¾ÖÖ †Ö×Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ
¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ. Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú¯ÖÖê“Ö µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß»ÖÖ ²Ö·µÖÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ
´ÖÖ×ÆüŸÖß¯Ö¸ü Ã¾Öºþ¯Ö †Ö»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß Æüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö ×Ö¸üßÖÖê ÖÖë¤ü¾ÖŸÖÖÖÖÆüß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“Öß
¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê, ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¾µÖÖ¯Öú ¥üÛÂ™üúÖêÖ †Ö×Ö ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ ÃÖÓ¾Öê¤üÖ¿Öß»ÖŸÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß“µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ:ÛÃ£ÖŸÖßŸÖÆüß ±ú¸üú ¯Ö›ü»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê •Öß×¾ÖŸÖ
¬µÖêµÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÖê ŸÖê ¾ÖÖ¾Ö¸üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖãôûÖŸÖß»Ö ×¾ÖÖÖê¤ü¾Öé¢Öß
Öã»Ö»Öß. ´ÖÖÖ“Öß †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ²Öîšüú, ¤üßÖ-¤ü×»ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ˆ®Ö¢Öß“Öß úôûúôû ¾Ö Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ¸ü×ÃÖúŸÖÖ Æüß
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“Öß ´Öæôû ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖæÖ ¯ÖÏú™ü ÆüÖŸê ÖÖŸÖ. µÖã¸üÖ¯ê Ö“Öß ˆªÖêÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß,
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß¾ÖÖ¤üß ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ÊÖ ²ÖÖ²Öß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖÖ •Öºþ¸ü †Ö¾Ö›ü»µÖÖ; ´ÖÖ¡Ö ¯ÖÖ¿“ÖÖ¢µÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü
µÖÜŸú×“ÖŸÖÆüß ¤ü›ü¯ÖÖ ¯Ö›ü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖê£Öß»Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖŸÖ ŸÖê ±êú™üÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ ´ÖÖêúôêû¯ÖÖÖÖê ¾ÖÖ¾Ö¸üŸÖ.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×šüúÖÖß Ã¾Ö¤êü¿Öß“ÖÖ ±úÖ•Öß»Ö †ÖŸ´ÖÖ×³Ö´ÖÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ, úß ¯ÖÖ¿“ÖÖ¢µÖ ÃÖÓÃéúŸÖß´Öãôêû ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ
µÖæÖÖÓ›üÆüß Ö¾ÆüŸÖÖ. µÖã¸üÖê¯Ö´Ö¬Öß»Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ, ŸÖê£Öß»Ö ¬Ö´ÖÔÃÖÓÃ£ÖÖ, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ¾Ö úÖî™ãÓü×²Öú
•Öß¾ÖÖ, »ÖÖêúú»µÖÖÖúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ×¾Ö×¾Ö¬Ö †ÓÖÖÓ“ÖÖ µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß«üÖ¸üÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ÆüÖêŸÖÖê.
¬Ö´ÖÔÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ “ÖÖ»Ö»Öê»Öê ¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸üÖ“Öê úÖµÖÔ ŸÖê ÃÖÆêüŸÖãú¯ÖÖê ¯ÖÖÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öß»Ö
¾ÖÔúÆüÖ‰úÃÖ“Öê Øú¾ÖÖ ÓúÖÖ»ÖÖÖµÖÖ“Öê ŸÖê ²ÖÖ¸üúÖ‡ÔÖê ¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. †›üß“Ö¿Öê ´ÆüÖŸÖÖ¸üß, ¤ãü²Öôûß †ÖÖ£Ö
Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ŸÖêê£Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ úôûúôûßÖê “ÖÖêÖ šêü¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê, ‡ŸµÖÖ¤üß ¾ÖÖÔÖ úºþÖ ŸÖê
ˆ¤ËüÖÖ¸üŸÖÖŸÖ. 'ÃÖÓÃ£ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ †ŸµÖÓŸÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öê; ÆüÖ Ö¸üÖ ×õÖÃŸÖß¬Ö´ÖÔ !' »ÖÓ›üÖ, ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü µÖê£Öß»Ö ¾Ö
†µÖ ×šüúÖÖ“ÖßÆüß †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ“Öß “ÖÖ»ÖÖÖ¸üß úÖ´Öê ŸµÖÖÓÖß •ÖÖÖß¾Ö¯Öæ¾ÖÔú ¯ÖÖ×Æü»Öß ØÆü¤üãÃ£ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê Öê»µÖÖÖÓŸÖ¸ü
†Ö¯ÖÖ †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ¤ãü:Ö×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“Öê úÖ´Ö ×´Ö¿ÖÖ¸üß ¾Öé¢ÖßÖê ú¸üÖ¾Öê †¿Öß ¯ÖÏ¸ê üÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖê£Öê“Ö ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß.
(x)

úÖêÖŸÖêÆüß ×Ö¸üßÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖê ¬ÖÖÙ´Öú, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¾Ö Öî×ŸÖú †ÓÖÖÖê ú¸üŸÖÖŸÖ. êú×ÃÖú
úÖ¾Æêü¿ÖÖ, †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öß»Ö ¯Ö¤ü¾Öß¤üÖÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö, ¯Öò×¸üÃÖ µÖê£Öß»Ö †ÖòØ»Ö×¯ÖµÖÖ Æêü ÖÖ™üúÖéÆü ‡ŸµÖÖ¤üà“Öß
ŸµÖÖÓÖß êú»Öê»Öß ¾ÖÖÔÖê ¾ÖÖ“ÖæÖ µÖÖ“Öß ¯ÖÏ×“ÖŸÖß µÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö µÖ£ÖÖŸÖ£µÖ ¾ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öß
ŸµÖÖÓ“Öß ¿ÖŒŸÖß ×úŸÖß ´ÖÖêšüß †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÓ¾Öê¤üÖ¿Öß»ÖŸÖÖ ×úŸÖß ŸÖ¸ü»Ö †ÖÆêü µÖÖ“Öß †Ö¯ÖÖÖ»ÖÖ ú»¯ÖÖÖ µÖêŸÖê.
¯ÖÖ¿“ÖÖ¢µÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“ÖÖ †Öêú †ÓÖÖÖß ¾Öê¬Öú ¯Ö×¸ü“ÖµÖ úºþÖ ¤êüÖÖ¸üß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öß ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö
¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ ´ÆüÖÖ¾Öß »ÖÖÖê»Ö.
´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öß ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¿ÖŸÖÃÖÖ¾ÖÓŸÃÖ×¸üú ˆŸÃÖ¾ÖÖ×Ö×´Ö¢Ö 1928 ÃÖÖ»Öß êú»Öê»µÖÖ
ú»Öú¢µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“Öß ¸üÖ•ê Ö×Ö¿Öß †»Ößú›êü“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖŸÖ»ÖÖÖú›æüÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öß. ×ŸÖ“ÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö
µÖê£Öê êú»ÖÖ †ÖÆêü. ×ŸÖ“Öê µÖ£ÖÖµÖÖêµÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ úºþÖ ›üÖò. ¸üÖ¬Öß¸ü Ø¿Ö¤êü Æêü ŸÖß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖÖÖê »Ö¾Öú¸ü“Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
ú¸üÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ÖÓ›üÖŸÖß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖê“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö êú»ÖÖ †ÖÆêü.
´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü Æêü ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú ´ÆüÖæÖ ´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü µÖê£Öß»Ö †Ö“ÖÖµÖÔ¯Ö¤ü Ã¾ÖßúÖ¸ü»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ úÖ´Ö ú¸üßŸÖ
ÆüÖêŸÖê. ú»Öú¢µÖÖ“µÖÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×Ö´ÖÓ¡ÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß ¿ÖŸÖÃÖÖÓ¾ÖŸÃÖ¸üß-×Ö×´Ö¢Ö ÆüÖ ¤üÖî¸üÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»ÖÖ.
²ÖÎÖÉ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ŸÖÃÖê“Ö †Ã¯Öé¿µÖ ¾ÖÖÖÔ“Öß ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ Æêü ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ †ÖÃ£Öê“Öê, úôûúôûß“Öê
×¾ÖÂÖµÖ ÆüÖêŸÖê, Æêü ›üÖò. ¸üÖ¬Öß¸ü Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ úºþÖ ¤êüŸÖÖÖÖ ‹úÖ »ÖêÖÖŸÖ (ÃÖ´ÖÖ•Ö
¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö×¡ÖúÖ) ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ÛÃ£ÖŸÖß; ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö“Öß ×Ö¸üßÖÖê, †Ã¯Öé¿µÖ
´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖôûÖÓÖÖ, ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ. ÖÖ¾ÖÖêÖÖ¾Ö“µÖÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß †¾ÖÖŸÖ †¾ÖÃ£ÖÖ ²Ö×‘ÖŸÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü
µÖÖÓÖÖ ÆüôûÆüôû ¾ÖÖ™üŸÖê. †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸üÖ“ÖÖ ¬µÖÖÃÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ´ÆüÖæÖ ÖÖ¾ÖÖêÖÖ¾Ö“µÖÖ
†Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖôûÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ŸÖê úôûúôûßÖê ¯ÖÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖê. ‡ŸÖ¸ü ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü
µÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“Öê ¾Ö ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖßÖ ÖãÖ¾Ö¢Öê“Öê •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÏú™ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ, ŸÖÃÖê“Ö Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú¯ÖÖê
µÖÖÆüß ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖæÖ ¯ÖÏú™ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. †ÖÓŸÖ×¸üú ´ÖÖ:ÛÃ£ÖŸÖß, ²ÖÖÊ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß, ¾ÖêÖôêû ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ, ‘Ö›ü»Öê»Öê
¯ÖÏÃÖÓÖ †Ö×Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ŸÖê †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÏŸµÖµÖúÖ¸üß ¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ.
µÖê¸ü¾Ö›ü¶Ö“µÖÖ ŸÖãºÓþÖÖŸÖß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß Æüß ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ”ûÖê™üß ¾Ö †Öê¸ü“Öß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß.
´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ úÖµÖ¤êü³ÖÓÖÖ“µÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖ —ÖÖ»Öß ¾Ö ´Öê, 1930 ¯ÖÖÃÖæÖ
¯ÖÖ“Ö ´Ö×ÆüÖê µÖê¸ü¾Ö›ü¶Ö“µÖÖ ŸÖã¹ýÓ ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖ¯Öîúß ¿Öê¾Ö™üß“µÖÖ †›üß“Ö ´Ö×ÆüµÖÖÓ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ
Æüß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ŸµÖÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öß. (µÖÖ“Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ŸÖãºþÓ ÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖê '´ÖÖ—µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ¾Ö †Öã³Ö¾Ö' µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ
†ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡ÖÖ“ÖêÆüß »ÖêÖÖ ú¸üßŸÖ ÆüÖŸê Öê.)
Æüß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ×»Ö×ÆüŸÖê¾Öêôûß ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê ¾ÖµÖ ÃÖ¢ÖÖ¾Ö®Ö ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ÆüÖêŸÖê. †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üµÖÖ“µÖÖ
úÖ´Öß ³ÖÖ¸üŸÖ³Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß ÃÖÓÃ£ÖÖ¯Öú ¯ÖÖŸÖôûß¾ÖºþÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú •Öß¾ÖÖÖŸÖ †¯Ö´ÖÖÖÖ“Öê ¾Ö
´ÖÖÖÖ“Öê †Öêú ¯ÖÏÃÖÓÖ †Öã³Ö¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ´ÖÖÖÖ¯ÖÖÖÖ“µÖÖ ¯Ö»Ößú›êü •ÖÖÖÖ¸üß ¯ÖÏÖîœü, ¿ÖÖÓŸÖ, ÛÃ£Ö¸ü †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß
´ÖÖÖê¾Öé¢Öß —ÖÖ»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓÖß †Ö¸Óü×³Ö»Öê»µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖµÖã¨üÖŸÖ ¬Ö´ÖÔ²Öã¨üßÖê ŸµÖÖÓÖß ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ
ÆüÖŸê ÖÖ. µÖÖ ¸üÖ•ê Ö×Ö¿ÖßŸÖ Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÃÖ®Ö ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ, ŸÖ¢¾ÖØ“ÖŸÖú ¾Ö úÖ¾µÖÖŸ´Ö ´ÖÖÖ“ÖÖ ¾Ö ×¾ÖÖÖê¤üß ¾Öé¢Öß“ÖÖ
†Ö×¬ÖŒµÖÖÖê ¯ÖÏŸµÖµÖ µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú šêü¾ÖÖ ¾Ö ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ¾ÖÖŸÖÖ Æüß ÃÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖãôûÖ¿Öß †ÖÆêü.
†ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö »ÖêÖÖÖ´Öãôêû †Ö‡Ô²ÖÖ¯ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏê´ÖÖ“ÖÖ ¾Ö Öêôûú¸ü ²ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ŸÖê ¯ÖãÆüÖ ‹ú¤üÖ †Öã³Ö¾Ö ‘ÖêŸÖ
ÆüÖêŸÖê. µÖÖ †Öšü¾ÖÖà“µÖÖ »ÖêÖÖÖ´Öãôêû ŸÖê ‹úÖ ¾ÖêÖóµÖÖ ¯ÖÏÃÖ®Ö †ÖÖÓ¤ü´ÖµÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ Öê»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖ´Öãôûê ¸üÖ•ê Ö×Ö¿ÖßŸÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏÃÖ®Ö ¾Öé¢Öß ¯ÖÏú™ü ÆüÖŸê Öê. ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖß»Ö ²ÖÖ¸üßúÃÖÖ¸üßú †›ü“ÖÖßú›êü ŸÖê Öêôûú¸ü¯ÖÖê,
(xi)

×¾ÖÖÖê¤üÖŸ´Ö¾Öé¢ÖßÖê ²Ö‘ÖŸÖÖŸÖ. ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖÆüß ŸµÖÖÓ“Öê †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ÃÖÖ¬ÖÖÖ “ÖÖ»Öæ“Ö ÆüÖêŸÖê. ¤ü¸ü ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸üß ÆüÖêÖÖ·µÖÖ
òú£ÖÖ×»Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖê»ÖÖ ŸÖê Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüŸÖ. ú¬Öß Ã¾ÖÖ´Öß ÃÖÆü•ÖÖÖÓ¤ü ¾Ö ”ûÖê™üÖŸ´Ö»Ö ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´Ö¾ÖêŸÖ ŸÖê ¬Ö´ÖÔ“Ö“ÖÖÔ
ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. ãú™ãüÓ²ÖÖ“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖ»ÖÖ ¤ãü¸üÖ¾Ö»Öê»µÖÖ Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖÖ ŸÖã¹ýÓ ÖÖŸÖæÖ ÃÖã™üúÖ ú¬Öß ÆüÖ‡ê »Ô Ö µÖÖ“Öß ˆŸÓúšüÖ
»ÖÖÖæÖ ¸üÖ×Æü»Öß ÆüÖêŸÖß. †Öê¸ü ÃÖã™üúÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ †×³ÖÖÓ¤üÖÖ£ÖÔ ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ ¸êü ´ÖÖìú™üÖŸÖ •ÖÖÆüß¸ü
ÃÖ³ÖÖ —ÖÖ»Öß. ¿Öê¾Ö™üß ´ÖÖôû ‘ÖÖŸÖ»µÖÖ¾Ö¸ü Ø¿Ö¤êü ´ÆüÖÖ»Öê, "†ÖŸÖÖ úÖµÖ¤êü³ÖÓÖ úºþÖ ŸÖã¹ýÓ ÖÖŸÖ •ÖÖÖê ‡ŸÖúß ÃÖÖ´ÖÖµÖ
ÖÖêÂ™ü —ÖÖ»Öß †ÖÆêü, úß †¿ÖÖ ´ÖÖôûÖ ŸÖã¹ýÓ ÖÖŸÖæÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»Öê»µÖÖÓ“µÖÖ ÖóµÖÖŸÖ Ö ‘ÖÖ»ÖŸÖÖ, ŸµÖÖ ´ÖÖôûÖ †ªÖ×¯Ö
ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ Ö Öê»Öê»µÖÖÓ“µÖÖ ÖóµÖÖŸÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê»µÖÖ ²Ö·µÖÖ." ÆüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÖÖê¤üÆüß Ã¾ÖŸÖ:ú›êü ´ÖÖêšêü¯ÖÖÖ Ö ‘ÖêµÖÖ“µÖÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ×¾ÖÖ´ÖÏ ¾Öé¢ÖßŸÖæÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß“ÖÖ ÆüÖ ¯ÖÏÃÖ®Ö ¿Öê¾Ö™ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖê¾Öé¢Öß¿Öß †ŸµÖÓŸÖ ÃÖãÃÖÓÖŸÖ †ÖÆêü.
´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öß Æüß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ¾ÖÖ“ÖŸÖÖÖÖ †Ö¯ÖÖ ‹ú “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¤ü•ÖÖÔ“Öß ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖßÖ éúŸÖß ¾ÖÖ“ÖŸÖ
†ÖÆüÖêŸÖ †ÃÖÖ †Öã³Ö¾Ö µÖêŸÖÖê. µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ŸÖß´Ö¬ÖæÖ »ÖêÖúÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ»³Ö, †ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ †¿ÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ µÖêŸÖÖê. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öß '±úµÖãÃÔ ÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¸üÖ•ê Ö×Ö¿Öß' ŸÖÃÖê“Ö 'µÖê¸ü¾Ö›ü¶Ö“µÖÖ ŸÖã¹ýÓ ÖÖŸÖß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß'
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ ¤üéÂ™üßÖê •Ö¿Öß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß †ÖÆêü, ŸÖ¿Öß“Ö ŸÖß ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖßÖ
ÖãÖ¾Ö¢Öê“µÖÖ ¥üÂ™üßÖêÆüß ´ÖÖê»ÖÖ“Öß †ÖÆêü.
‹Óú¤ü¸üßŸÖ, ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ †ŸµÖ»¯Ö †ÃÖÖÖ·µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖŸÖ ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ×¾Ö×¾Ö¬Ö
úÖôûÖŸÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ×»ÖÆæüÖ ´ÖÖê»ÖÖ“Öß ³Ö¸ü ‘ÖÖŸÖ»Öß †ÖÆêü.


´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸ´Ö¯Ö¸ü »ÖêÖÖÖ“ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ †Ö×¾ÖÂúÖ¸ü ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê»Öê '´ÖÖ—µÖÖ †Öšü¾ÖÖß
¾Ö †Öã³Ö¾Ö' Æêü †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö¯Ö¸ü ¯ÖãÃŸÖú. µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ“ÖÖ ¯Öæ¾ÖÖÔ¬ÖÔ 1940 ÃÖÖ»Öß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ŸÖÖê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ
Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ£Ö´ÖŸÖ: 1958 ÃÖÖ»Öß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÖÏÓ£ÖÖ“µÖÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ úôûµÖÖ“µÖÖ
¥üÂ™üßÖê ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ×“Ö¸Óü×•Ö¾ÖÖÓ“Öê ×Ö¾Öê¤üÖ •ÖÖê›ü»Öê †ÖÆêü. †Ö¬Öß“µÖÖ †Ö¾Öé¢Öß“Öß ›üÖò. ×¾Ö. ×³Ö. úÖê»ÖŸÖê
µÖÖÓ“Öß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ ¾Ö ÁÖß. µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖÖ µÖÖÓ“Öß '†Ö¤ü¸üÖÓ•Ö»Öß' †Ö¬Öß“µÖÖ †Ö¾Öé¢Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê µÖê£Öê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™üü
êú»Öß †ÖÆêü.
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÖÏÓ£ÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß '´ÖÖ—µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ¾Ö †Öã³Ö¾Ö' †ÃÖê ¿ÖßÂÖÔú ×¤ü»Öê †ÃÖ»Öê
ŸÖ¸üß ŸÖß úÖ»ÖÖÖãÎú´Öê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»Öß •Öß×¾ÖŸÖú£ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ×ŸÖ»ÖÖ †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö ´ÆüÖÖê µÖÖêµÖ šü¸üŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öê
•Öß¾ÖÖ ÃÖ¤îü¾Ö ¯ÖÏŸµÖÖ úÖµÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ ¾µÖŸÖßŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ×Ö¾ÖÖÓŸÖ¯ÖÖê ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖßÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üµÖÖ»ÖÖ
ŸµÖÖÓÖÖ ±ãú¸üÃÖ¤ü ×´ÖôûÖê ¿ÖŒµÖ Ö¾ÆüŸÖê. 1930 ÃÖÖ»Öß ´Ö. ÖÖÓ¬ÖàÖß ÃÖãºþ êú»Öê»µÖÖ úÖµÖ¤êü³ÖÓÖÖ“µÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ
ŸµÖÖÓÖß ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖ“Öß ÃÖŒŸÖ ´Ö•Öã¸üß“Öß ×¿ÖÖÖ šüÖêšüÖ¾Ö»Öß •ÖÖ‰úÖ µÖê¸ü¾Ö›ü¶Ö“µÖÖ
ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¸ü¾ÖÖÖÖß —ÖÖ»Öß. ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸ü ŸµÖÖÓÖÖ úÖ£µÖÖ ¾ÖôûµÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖ †ÃÖê. ŸÖ¸üß
¸üÖ¡Öß“µÖÖ ¾Öêôûß úÖêšü›üßŸÖ»ÖÖ ‹úÖÓŸÖ¾ÖÖÃÖÖŸÖ»ÖÖ ¾Öêôû úÃÖÖ ¾µÖŸÖßŸÖ ú¸üÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯Öãœêü ÆüÖêŸÖÖ.
ŸÖê¾ÆüÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸ÓüÖãôûÖ ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö †Öšü¾ÖÖß ×»ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö êú»ÖÖ.
ÃÖã´ÖÖ¸êü “ÖÖ¸ü¿Öê ¯ÖéÂšüÖÓ“µÖÖ µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Öß ¯Ö×Æü»Öß ‹ú¿Öê ÃÖÖŸÖ ¯ÖÖÖê ³Ö¸üŸÖß»Ö ‹¾ÖœüÖ ´Ö•Öæú¸ü ŸµÖÖÓÖß
ŸÖã¹ÓýÖ¾ÖÖÃÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖŸÖÖÖÖ ×»Ö×Æü»ÖÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ»Ö¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖôûÖ“Öê ×“Ö¡ÖÖ †Ö»Öê
†ÖÆêü. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü“Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü ŸÖßÖ¿Öê ¯ÖéÂšüÖÓ“ÖÖ ³ÖÖÖ 1939 ÃÖÖ»Öß ¿ÖÖ¸üß×¸üú ×¾Öú»ÖŸÖê“µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ †ÖµÖãÂµÖÖ“µÖÖ
†Öê¸ü“µÖÖ úÖôûÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
(xii)

µÖÖ †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö¯Ö¸ü ÖÏÓ£ÖÖŸÖß»Ö »ÖêÖÖ ŸÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖ»Öê †ÃÖæÖ, ¯Ö×Æü»µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêŸÖß»Ö
×¿ÖÖÖÖ¯ÖµÖÔÓŸÖ“ÖÖ ¾Öé¢ÖÖÓŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ 1903 “µÖÖ †Öê¸üßÃÖ ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêÆæüÖ
†Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖµÖÔ ÃÖãºþ êú»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“ÖÖ ¾Öé¢ÖÖÓŸÖ †ÖÆêü. 1906 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÊúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß (×›ü¯ÖÏêÃ›ü Œ»ÖÖÃÖêÃÖ ×´Ö¿ÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ) “Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ úºþÖ ŸµÖÖÓÖß
†Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“Öê •Öê úÖµÖÔ êú»Öê. ŸµÖÖ“Öê 1912 ¯ÖµÖÕŸÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ³ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê ×´Ö¿ÖÖ“Öê
šüÖÖê, ¯ÖãÖê µÖê£Öê Æü»Ö×¾Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“Öê êú»Öê»Öê úÖµÖÔ, ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ´Ö¬Öß»Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ,
´ÖÓÖôæû¸ü µÖê£Öê ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †Ö“ÖÖµÖÔ ´ÆüÖæÖ úÖ´Ö, êú¸üôû´Ö¬Öß»Ö ¾ÆüÖµÖúÖê´Ö ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ,
¿ÖêŸÖú¸üß “Öôû¾Öôûß´Ö¬Öß»Ö úÖ´Ö ¾Ö úÖµÖ¤êü³ÖÓÖÖ“µÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ ³ÖÖÖ †Ö×Ö ŸÖã¹ÓýÖ¾ÖÖÃÖ µÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÔÖ
µÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß êú»Öê»Öß ²ÖÎÉ¤êü¿Ö µÖÖ¡ÖÖ ¾Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¿ÖŸÖÃÖÖÓ¾ÖŸÃÖ×¸üú ˆŸÃÖ¾ÖÖ×Ö×´Ö¢Ö êú»Öê»ÖÖ
¤üÖî¸üÖ µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ µÖêŸÖê. †Öê¸üßÃÖ, Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÃÖê¾Öê“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ŸµÖÖÓÖß £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ êú»Öê»Öê
×Ö¾Öê¤üÖ ‹¾ÖœüÖ ³ÖÖÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü †ÖÆêü.
Ø¿Ö¤êü ŸÖã¹ýÓ ÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖŸÖÖÖÖ ×»Ö×Æü»Öê»ÖÖ ²ÖÖ»Ö¯ÖÖß“ÖÖ ¾Ö ¯ÖãÖê µÖê£Öß»Ö úÖò»Öê•Ö ×¿ÖÖÖ ¯ÖæÖÔ ÆüÖ‡ê Ô¯ÖµÖÕŸÖ“ÖÖ
³ÖÖÖ ‹Óú¤ü¸ü †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡ÖÖŸÖ ±úÖ¸ü“Ö Çüª ˆŸÖ¸ü»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß“ÖÖ ²ÖÖ»Ö¯ÖÖß“ÖÖ úÖôû ×“Ö×¡ÖŸÖ ú¸üŸÖÖÖÖ
ŸµÖÖÓÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ×¯ÖÏµÖ †¿ÖÖ †Öšü¾ÖÖß´Ö¬µÖê ŸÖê ¸ü´ÖæÖ Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖß ÃÖ´Ö¸üÃÖæÖ †Ö¯Ö»Öê †Ö‡Ô¾Ö›üß»Ö, †Ö•ÖÖê²ÖÖ ¾Ö †µÖ ãú™ãÓü²ÖßµÖ, ÃÖ¾ÖÓÖ›üß, ×¿ÖÖú µÖÖÓ“Öê †Ö×Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß,
´ÖÖêúóµÖÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖ“Öê Çü¤üµÖÓÖ´Ö ×“Ö¡Ö ¸êüÖÖ™ü»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ»Ö¯ÖÖß“µÖÖ µÖÖ úÖôûÖŸÖ“Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¯Öæ¾Öá“Öß
†ÖÙ£Öú ÃÖãÛÃ£ÖŸÖß •ÖÖ‰úÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“Öß, Æü»ÖÖÖß“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ú´ÖÖ»Öß“µÖÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶ÖŸÖÆüß
ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö‡Ô“µÖÖ ¯ÖÏê´Öôû¯ÖÖÖ“ÖÖ, ×ŸÖ“µÖÖ ÃÖÆüÖ¿Öß»ÖŸÖê“ÖÖ ¾Ö †ÖÖÓ¤üß¾Öé¢Öß“ÖÖ šüÃÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü úÖµÖ´Ö“ÖÖ
ˆ´Ö™ü»ÖÖ. ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖÆüß ×ŸÖÖê ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖß ¾Öé¢ÖßÖê †Ö×Ö úÖî¿Ö»µÖÖÖê ‘Ö¸ü ÃÖÖÓ³ÖÖôæûÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖß šêü¾Ö»Öê µÖÖ“Öê Çü¤üµÖÖ»ÖÖ ÆüÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖÖÖ¸êü ¾ÖÖÔÖ ŸµÖÖÓÖß êú»Öê †ÖÆêü. "¤ü¸ü ¤ãüÃÖ¸êü ¾ÖÂÖá †Ö´Ö“µÖÖ †Ö‡Ô“Öê
²ÖÖôÓûŸÖ¯ÖÖ Æêü šü¸ü»Öê»Öê“Ö †ÃÖê †Ö×Ö ŸµÖÖ¾Öêôûß ´ÖÖÖ»Öê ´Öæ»Ö úÖÆüß ×•Ö¾ÖÓŸÖ ÖÃÖê. ²ÖÖôÓûŸÖ¯ÖÖ, ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ †Ö•ÖÖ¸ü
Øú¾ÖÖ ´Ö¸üÖ µÖÖÖÖ»Öß ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖŒŸÖß Ö“Ö»Öß. ŸÖ¸üß¯ÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ Óú™üÖôûÖ Øú¾ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¸üÖ“ÖÖ
×ŸÖ™üúÖ¸üÖ Øú²ÖÆãüÖÖ ¤ãü:ÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ×Ö¸üÖ¿Öê“ÖÖ ‹ú ˆ¤ËüÖÖ¸üÆüß ú¬Öß †Ö‡Ô“µÖÖ ŸÖÖë›üÖŸÖæÖ †Ö´Ö“µÖÖ úÖÖÖ¾Ö¸ü
†Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. ˆ»Ö™ü ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“µÖÖ †ÃÖÊ ¾Öê¤üÖÖ, Ö¾Ö·µÖÖ“ÖÖ ¸üÖÖß™ü Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ¾Ö ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖê•ÖÖ¸ü ÃÖÖêÃÖæÖÆüß
†Ö´ÆüÖ »ÖÆüÖÖµÖÖÓÖÖ ÖêÆü´Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ ÃÖãÖ¤ãü:ÖÖ“µÖÖ ÖÖêÂ™üß ¸ü×ÃÖú¯ÖÖÖÖê ÃÖÖÓÖæÖ †Ö‡Ô †Ö´Ö“Öß
ÖÖê›ü ú¸ü´ÖÖæú ú¸üßŸÖ †ÃÖê. †Ö‡Ô“µÖÖ ÖÖêÂ™üß ¾Ö ÖÖÖß ÆüÖ“Ö †Ö´Ö“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ´Öê¾ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ×ŸÖ“Öß †ÖÖÓ¤üß †Ö×Ö
×¾ÖÖÖê¤üß ¾Öé¢Öß Æüß“Ö †Ö´Ö“Öß ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖ“µÖÖ ÖÖêÂ™üß“Öß †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¯Öãœêü-¯Öãœêü “Ö™üú »ÖÖÖ»Öß. ‡ŸÖúß úß,
•Ö¸ü ³Öæú »ÖÖÖ»Öß †ÃÖ»Öß, Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖúÖ»ÖÖ †¾ÖúÖ¿Ö †ÃÖ»ÖÖ, Øú²ÖÆãüÖÖ ³ÖÖú¸üß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ “ÖÖÓÖ»Öß
³ÖÖ•Öß ÖÃÖ»Öß, ŸÖ¸ü †Ö´Æüß †Ö‡Ô“µÖÖ úÖšü¾Ö™üß³ÖÖê¾ÖŸÖß •Ö´ÖæÖ ×ŸÖ»ÖÖ ÖÖêÂ™üß ÃÖÖÓÖµÖÖÃÖ »ÖÖ¾ÖßŸÖ †ÃÖæ. ´ÖÖ ×ŸÖÖê
†Ö´ÆüÖÓÃÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏê´Öôû úÆüÖÖßŸÖ ÖãÓŸÖ¾ÖÖ¾Öê úß Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú êú¾ÆüÖ —ÖÖ»ÖÖ, †Ö´Æüß úÖµÖ ÖÖ»»Öê úß ´Öãôûß“Ö
úÖÆüß ÖÖ»»Öê ÖÖÆüß µÖÖ“Öê †Ö´ÆüÖÃÖ ³ÖÖÖ ¸üÖÆüÖŸÖ ÖÃÖê." †Ö‡Ô“µÖÖ ‹Óú¤ü¸ü ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü
±úÖ¸ü ÖÖê»Ö¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ.
Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖÖ »ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ×ÖÃÖÖÖÔ“Öß †Öêœü ÆüÖêŸÖß ¾Ö †Ö¯ÖÖ ×ÖÃÖÖÖÔ»ÖÖ Çü¤üµÖ¤üÖÖ ×¤ü»Öê †ÃÖê
ÃÖÖÓÖŸÖÖÖÖÆüß †Ö¯ÖÖ ŸµÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö †Ö‡Ô»ÖÖ Çü¤üµÖ¤üÖÖ ×¤ü»Öê üÆüÖêŸÖê µÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ŸÖê ú¸üŸÖÖŸÖ. ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“ÖÖ ˆ¤üÖ¸ü
Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö, ×¿ÖÖúÖÓ“Öê ¯ÖÏê´Öôû ×¿Öú×¾ÖÖê, ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¾ÖÖ³ÖÖê•ÖÖÖÃÖ •ÖÖÖê, ÃÖ¾ÖÓÖ›ü¶ÖÃÖ´Ö¾ÖêŸÖ “ÖÖ»ÖÖÖ¸êü
¤üÖÓ›üÖÖ‡Ô“Öê Öêôû ‡ŸµÖÖ¤üß“Öê ¾Öê¬Öú †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ×“Ö¡Ö ŸµÖÖÓÖß ¸êüÖÖ™ü»Öê †ÖÆêü. µÖÖ úÖôûÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ‘Ö¸üß“Ö
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êú»Öê»Öê ÁÖß¬Ö¸ü, ´Ö×Æü¯ÖŸÖß ¾ÖÖî¸êüÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖÓŸÖú¾Öà“µÖÖ ¯ÖÖê£µÖÖÓ“Öê ¾ÖÖ“ÖÖ, ¿ÖÖôêû´Ö¬µÖê úÖ×»Ö¤üÖÃÖÖ“Öê ¸ü‘Öã¾ÖÓ¿Ö,
²ÖÖÖ³Ö¼üÖ“Öß úÖ¤Óü²Ö¸üß ¾ÖÖî¸êü“Öê êú»Öê»Öê †¬µÖµÖÖ ¾Ö ¿ÖÖôêûŸÖ ¯ÖÖ¿“ÖÖ¢µÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö ¤êüÖÖ¸üÖ ‡ÓÖÏ•Öß
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ¾Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê êú»Öê»Öê ´Ö¸üÖšüß´Ö¬Öß»Ö †¤Ëü³ÖæŸÖ¸ü´µÖ, ¯ÖÏÖµÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ úÖ¤Óü²Ö·µÖÖÓ“Öê ¾ÖÖ“ÖÖ
†¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓÃúÖ¸üÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß ‘Ö›üÖ ú¿Öß ‘Ö›ü»Öß µÖÖ“Öê ˆšüÖ¾Ö¤üÖ¸ü ×“Ö¡Ö ŸµÖÖÓÖß ¸êüÖÖ™ü»Öê †ÖÆêü.
†Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖï¤üµÖÖì´ÖãÖ ¾Öé¢Öß“Öê ¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü, "´ÖÖ—µÖÖ ‘Ö¸üß •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü Ö¾ÆüŸÖÖ, ŸÖÃÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ
Çü¤üµÖÖŸÖ ÃÖÓÃéú×ŸÖ³Öê¤üÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÖ¯ÖÖŸÖÖ“ÖÖ éú×¡Ö´Ö¯ÖÖÖÆüß Ö¾ÆüŸÖÖ. ÃÖÖï¤üµÖÔ •Öê£Öê ³Öê™ü»ê Ö ŸÖê£Öê ‰ú¬¾ÖÔÆüÃŸÖÖÖê Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖÃÖ
´Öß »ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ‹úÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÆêü. ´ÖÖ ŸÖê ‡Ó»ÖÓ›üŸÖ»Öê †ÃÖÖê, úß Ã¾Ö¤êü¿ÖÖŸÖ»Öê †ÃÖÖê, ¿ÖÆü¸üÖŸÖ»Öê
†ÃÖÖê, úß Öê›ü¶ÖŸÖ»Öê †ÃÖÖê, ÃÖÓÃéúŸÖ †ÃÖÖê, úß ¯ÖÏÖéúŸÖ †ÃÖÖê, ŸÖê ÃÖÆü•Ö ¾Ö Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú †ÃÖ»Öê úß ¯Öã¸üê. ´Öß
ŸµÖÖ»ÖÖ ×²Ö»ÖÖ»ÖÖê †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öê."
µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ“µÖÖ ¯Öãœüß»Ö ³ÖÖÖÖ“Öê »ÖêÖÖ ²Ö¸üÖ“Ö ÖÓ›ü ¯Ö›ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¾Ö Ø¿Ö¤êü Óú¯Ö¾ÖÖŸÖÖÖê †Ö•ÖÖ¸üß †ÃÖŸÖÖÖÖ
†ÖµÖãÂµÖÖ“µÖÖ †Öê¸ü“µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö 1903 “µÖÖ ¯Öãœü“ÖÖ úÖôû ÆüÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖÖÖê
úÖµÖÔúÖôû †ÖÆêü. µÖÖ ³ÖÖÖÖ“Öê »ÖêÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö úÖ¡ÖÖê, †Æü¾ÖÖ»Ö, Ã¾ÖŸÖ:“Öß ×™ü¯ÖÖê ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓÖß
×´Öôû¾ÖæÖ ×¤ü»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß µÖÖÓ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘Öê‰úÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ×Ö¾Öê¤üÖÖŸÖ ²Ö¸üÖ“ÖÃÖÖ ³ÖÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖ´ÖÖ“µÖÖ
¾Ö “Öôû¾Öôûß“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †ÃÖÖ †ÖÆêü. †ÃÖê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸÖê ×Ö¾Öê¤üÖ úÖê¸ü›êü¯ÖÖÖÖê êú»Öê»Öê ÖÖÆüß ; ŸÖ¸ü ‹úÖ
³ÖÖ¾ÖÖÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ, ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ¾ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏÖ»³Ö ¾µÖŒŸÖßÖê êú»Öê»Öê Æêü ×Ö¾Öê¤üÖ †ÖÆêü, µÖÖ“ÖÖ šüÃÖÖ ¾ÖÖ“ÖúÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü
ˆ´Ö™üŸÖÖê.
´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê Æêü †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö ‹úÖ ÃÖÖÛ¢¾Öú, ×Ö¸üÆÓüúÖ¸üß, Ö´ÖÖ¿Öß»Ö ¾Öé¢Öß“µÖÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÖê ×»Ö×Æü»Öê»Öê
†ÖÆêü, †ÃÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ ¾ÖÖ“ÖúÖÓÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê µÖêŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖê. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß †¯Öæ¾ÖÔ †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ“ÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖ úºþÖ
¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê ¾Ö †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“Öê úÖµÖÔ †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü êú»Öê»Öê †ÖÆêü. µÖÖ úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ˆ¯ÖÃÖ»Öê»Öê
úÂ™ü, ŸµÖÖÓÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»Öê»ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ, ×ÖôûÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê»Öê †¯Ö´ÖÖÖ µÖÖ²Ö§ü»Ö“Öß µÖ£ÖÖµÖÖêµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß •µÖÖÓÖÖ
†ÃÖê»Ö ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖ¸ü µÖÖ †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡ÖÖ“Öß £ÖÖê¸ü¾Öß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯Ö™ü»µÖÖ¾ÖÖ“ÖæÖ ¸üÖÆüÖŸÖ ÖÖÆüß. †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö »ÖêÖúÖÖê
†ÖŸ´Ö¯ÖÏÖîœüß ×´Ö¸ü¾Öæ ÖµÖê, †ÖŸ´ÖÖÖî¸ü¾Ö úºþ ÖµÖê, †ÖŸ´ÖÃÖ´Ö£ÖÔÖ úºþ ÖµÖê, Æüß Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú †¯ÖêÖÖ †ÃÖŸÖê.
²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÔ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê, ×›ü¯ÖÏêÃ›ü Œ»ÖÖÃÖêÃÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ úºþÖ úÖµÖÔ ú¸üÖÖ¸êü µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê Ø¿Ö¤êü
µÖÖÓ“ÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ×úŸÖßŸÖ¸üß •µÖêÂšü ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß
ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆüúÖµÖÔ ‘ÖêŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü, µÖÖµÖ´ÖæŸÖá ¸üÖÖ›êü, ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü ÖÖêÖ»Öê, ×´ÖÃÖêÃÖ †òÖß ²Öê—ÖÓ™ü, ´Ö.
ÖÖÓ¬Öß ‡ŸµÖÖ¤üß £ÖÖê¸ü ¾µÖŒŸÖà“ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ •Ö¾ÖôæûÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ £ÖÖê¸ü ×¾Ö³ÖæŸÖà“ÖÖ •ÖÖê £ÖÖê›üÖ±úÖ¸ü ˆ»»ÖêÖ µÖêŸÖÖê
ŸÖÖê ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ. ¾ÖÃŸÖãŸÖ: ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß“ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ ¾Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ³Öê™üßÖÖšüß ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ´ÖÖ¡Ö †ÖŸ´ÖÖÖî¸ü¾Ö ¾ÖÖœêü»Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü µÖÖÓ¯Öîúß úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ
ˆ»»ÖêÖ †Ö¯Ö»µÖÖ “Ö×¸ü¡ÖÖŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖß ™üÖôû»Öê †ÖÆêü, †ÃÖê“Ö ×¤üÃÖŸÖê. ÃÖÓŸÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öß †ÖŸ´ÖÃÖÓúÖê“Öß
¾Öé¢Öß ÆüÖêŸÖß. 1923 ÃÖÖ»Öß ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖãÖê µÖê£Öê ×¤ü»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÖß •Öê ˆ¢Ö¸ü ×¤ü»Öê ŸµÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß
†ÖŸ´ÖÃÖÓúÖê“Öß ´ÖÖÖê¾Öé¢Öß ¯ÖÏú™ü ÆüÖêŸÖê. "´ÖÖãÂµÖÖ“µÖÖ “Ö×¸ü¡ÖÖŸÖ •µÖÖ ×úŸµÖêú †Ö¯Ö¢Öß µÖêŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖŸÖß»Ö †Ö¯Ö»Öß
—ÖÖ»Öê»Öß †ú™üÖê×¾Öú™ü ÃŸÖãŸÖß †Ö¯Ö»µÖÖ“Ö úÖÖÖÖê ‹êúÖê Æüß ‹ú ÆüÖêµÖ. •Öê¾ÆüÖ •Öê¾ÆüÖ †ÃÖê ¤ãü¬ÖÔ¸ü ¯ÖÏÃÖÓÖ ´ÖÖ—
µÖÖ¾Ö¸ü µÖêŸÖÖŸÖ ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖê ÃÖÆüÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ‹ú“Ö ŸÖÖê›üÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ•Ö¾Öôû †ÖÆêü. ŸÖÖê ÆüÖ, úß ‡ŸÖ¸ü ¾ÖêôûÖ ´ÖÖ—Öß
•Öß ØÖ¤üÖ ¾Ö †¯Ö´ÖÖÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê ŸµÖÖ“Öß ´Öß †Öšü¾ÖÖ ú¸üŸÖÖê †Ö×Ö ÃŸÖã×ŸÖØÖ¤êü“Öê †Öê—Öê ²ÖÎÉÖ¯ÖÔÖ
úºþÖ ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖÖ ´ÖÖêúôûÖ ÆüÖŸê ÖÖê." ´Öã²Ó Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¬Öã×¸üÖÖÓ¿Öß, ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ›üÖ.ò †ÖÓ²Öê›üú¸ü,
´Ö. ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ŸµÖÖÓ“Öê úÖÆüß ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´ÖŸÖ³Öê¤ü —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ¡Ö †ÖŸ´ÖÃÖ´Ö£ÖÔÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»µÖÖ “Ö×¸ü¡ÖÖŸÖ
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ŸµÖÖÓÖß ‹ú †ÖêôûÆüß ×»Ö×Æü»Öß ÖÖÆüß. µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ •ÖÖê ˆ»»ÖêÖ êú»Öê»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖêšêü¯ÖÖÖ »ÖÖÖŸÖ
‘Öê‰úÖ ÖÖî¸ü¾ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤üÖÓŸÖ“Ö êú»Öê»ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖê. †¿ÖÖ ˆ®ÖŸÖ ´ÖÖÖê¾Öé¢ÖßÖê ×»Ö×Æü»Öê»Öê Æêü †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö ¾ÖÖ“ÖúÖÓÖÖ
ˆ¤üÖ¢Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ †ÖÖÓ¤ü ¤êüŸÖê.
¾µÖŒŸÖß“Öê †ÃÖÖê, ¯ÖÏÃÖÓÖÖ“Öê †ÃÖÖê Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê¾Öé¢Öß“Öê †ÃÖÖê, ¯ÖÏŸµÖµÖúÖ¸üß ×“Ö¡ÖÖ ú¸üÖê Æêü Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ
»ÖêÖÖ¿Öî»Öß“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ †ÖÆêü. ‹ÖÖªÖ Ã£ÖôûÖ“Öê †£Ö¾ÖÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö Æãü²ÖêÆãü²Ö ¾ÖÖ™üÖ¾Öê †¿ÖÖ
¯ÖÏúÖ¸êü Ø¿Ö¤êü ¸êüÖÖ™üŸÖÖŸÖ. •ÖÖ®ÖÖ£Ö¯Öã¸üß µÖê£Öß»Ö •ÖÖ®ÖÖ£Ö ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“Öê, †Ö•Öæ²ÖÖ•Öæ“µÖÖ †ÖëÖôû ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö
ŸµÖÖÓÖß ¸êüÖÖ™ü»Öê †ÖÆêü, ŸÖÃÖê“Ö ú»Öú¢ÖÖ µÖê£Öß»Ö ÆãüÖôûß Ö¤üß“µÖÖ úÖšüß †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖ×»Ö´ÖÖŸÖê»ÖÖ úÖêú¸üÖÓ“ÖÖ
²Öôûß ¤êüµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖÖ“Öê †ŸµÖÓŸÖ Îæú¸ü¯ÖÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü. ‹ÖÖªÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ×“Ö¡Ö ÃÖÖÖÖŸÖ ú¸üµÖÖ“Öß
Ö´ÖŸÖÖÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ »ÖêÖÖßŸÖ †ÖÆêü. ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¿ÖŸÖÃÖÖÓ¾ÖŸÃÖ×¸üú ˆŸÃÖ¾ÖÖ×Ö×´Ö¢Ö 1928 ÃÖÖ»Öß ŸÖê
ú»Öú¢µÖÖÃÖ Öê»Öê †ÃÖŸÖÖÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖÖÖ·µÖÖ ¸ü¾Öà¦üÖÖ£Ö ™üÖÖÖê¸üÖÓ“Öê ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¤ü¿ÖÔÖ úÃÖê ‘Ö›ü»Öê
µÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖß ¾ÖÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü. "´Öß ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö“Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê. “ÖêÆü¸üÖ †ŸµÖÓŸÖ ÃÖã¤Ó ü¸ü ¾Ö ÖÓ³Öß¸ Øú×“ÖŸÖ †Öî¤üÖÃÖßµÖÖ“Öß
”û™üÖ ×¤üÃÖ»Öß. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ Šú×ÂÖúÖôûÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ ´ÖæŸÖÔ Ã¾Öºþ¯ÖÖÃÖ †Ö»Öß. ¾Öê¤üß-ÃÖ¾ÖÔÃ±æúŸÖÔ —ÖÖ»Öß. ¾Öê¤üß³ÖÖê¾ÖŸÖß“Öß
´ÖÖêšü´ÖÖêšüß ¿Öã³ÖÏ ¾Ö »ÖÖ»Ö ˆŸ±ãú»»Ö Öã»ÖÖ²ÖÖ“Öß ±ãú»Öê ×¾Öú×ÃÖŸÖ ÆüÖ‰ê úÖ ú×¾Ö¾ÖµÖÖÔ“Öê ˆ¤ËüÖÖ¸ü ‹êúµÖÖÃÖ ™ü¯Ö»Öê»Öß
ÆüÖêŸÖß, †ÃÖÖ ³ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. ÖÖ»Öß ´ÖÖÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ ú×¾Ö¾ÖµÖÖÕÖß •Öê †ÖÃÖÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê ŸÖê †¬ÖÖÔŸÖÖÃÖ ¾Ö¸ü ¯ÖÖÆß“ÖÖÖŸÖ.
†Ö¾ÖÖ•Ö †»ÖÖã•ÖÖÃÖÖ¸üÖÖ úÖê´Ö»Ö ¾Ö Çü¤üµÖ¯ÖÏ¾Öê¿Öß ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖ ¯Öãœêü ×¾Ö¸ü»Ö ¾Ö †¯ÖÖÓÖ ¥üÂ™üßÖê ÁÖÖêŸÖé¾ÖéÓ¤üÖú›êü
¯ÖÖÆüÖŸÖ ŸÖê †Ö¯Ö»Öê ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖ ¾ÖÖ“Öæ »ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖ¾Öêôûß ú´Ö»ÖÖµÖÖ ´ÆüÖæÖ úÖµÖ “Öß•Ö †ÖÆêü, ŸÖß †Öã³Ö¾ÖÖÃÖ †Ö»Öß.
êú¿Öú»ÖÖ¯ÖÖÓ“Öß ¿Öã³ÖÏ ¿ÖÖê³ÖÖ ÖÖê¬Öæ´Ö úÖÓŸÖß“µÖÖ ³Ö¾µÖ ú¯ÖÖôûÖ¾Ö¸ü ×¾Ö»ÖÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. Ø¯ÖÖ™ü ¸ÓüÖÖ“ÖÖ ¸êü¿Ö´Öß ÃÖî»Ö
ÃÖ¤ü¸üÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ“Ö ¸ÓüÖÖ“Öß “ÖÖ¤ü¸ü ¯ÖÃÖ¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖ¸üôû ÖÖ×ÃÖúÖ, ×¾ÖÖã¸ü»Öê»Öß ¤üÖœüß, ¯ÖÖÖß¤üÖ¸ü
¥üÛÂ™ü×¾ÖÖê¯Ö. ‹Óú¤ü¸üßüŸÖ ‹ú ¤îü¾ÖŸÖ“Ö ¯Öãœêü ×¤üÃÖ»Öê." ¾ÖÃŸÖã×ÖÂšü ¾ÖÖÔÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ·µÖÖ
¯Ö×¸üÖÖ´ÖÖÓ“ÖêÆüß ŸµÖÖÓÖß ¾ÖÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü. ³ÖÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖß»ÖÖ †Öãºþ¯Ö †ÃÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖ ¿Ö²¤üÖÓ“ÖÖ úÖÆüß¿ÖÖ ×¾Ö¯Öã»ÖŸÖêÖê
ˆ¯ÖµÖÖêÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü.
¾µÖÛŒŸÖ¾ÖÖÔÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ¯ÖÏÃÖÓÖÖ“ÖêÆüß µÖ£ÖÖ£ÖÔ ×“Ö¡ÖÖ Ø¿Ö¤êü ú¸üŸÖÖŸÖ. '»ÖÓ›üÖ ‡Ó×›üµÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üßŸÖ'
¾ÖµÖÖê¾Öé¨ü ¤üÖ¤üÖ³ÖÖ‡Ô ÖÖî¸üÖê•Öß †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ÖÖŸÖæ ¿ÖÖê³ÖŸÖß»Ö †¿ÖÖ ŸÖ¹ýÖÖÓÖÖ ¯ÖÏê´Öôû¯ÖÖê úÃÖê ¤ü™üÖ¾ÖŸÖÖŸÖ Æêü ŸµÖÖÓÖß
¾ÖÙÖ»Öê †ÖÆêü. ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸üÖÓÃÖ´Ö¾ÖêŸÖ“ÖÖ ×¾ÖÖÖê¤üß ¯ÖÏÃÖÓÖÆüß ŸÖê ¸êüÖÖ™üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ ³Öê™üµÖÖÃÖ
†Ö»Öê»Öê ÖÖ. ³ÖÖÃú¸ü¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´Ö¾ÖêŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ŸÖÖÖ¾Ö¯ÖæÖÔ ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ¯ÖÏÃÖÓÖÖ“ÖêÆüß ŸµÖÖÓÖß ˆ¢Ö´Ö¯ÖÏúÖ¸êü
×“Ö¡ÖÖ êú»Öê †ÖÆêü.
×¾ÖÖÖê¤üÖŸ´Ö ¾Öé¢Öß ÆüÖ ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ ‹ú ¯ÖÏ´ÖãÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÆêü, ¾Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ “Ö×¸ü¡ÖÖŸÖæÖ
Øú²ÖÆãüÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö »ÖêÖÖÖŸÖæÖ ŸÖÖê ´ÖÓ¤ü¯ÖÖê ¯ÖÏú™ü ÆüÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÖÖê¤ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÓ•ÖÃÖ,
Ö´ÖÖ¿Öß»Ö ¾Öé¢ÖßŸÖæÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ¸üÖ †ÖÆêü. ÖÖÖ¯Öã¸üÖŸÖ ×¿Ö´ÖµÖÖ“µÖÖ ¾Öêôû“Öê ²Öß³ÖŸÃÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ™üÖôûµÖÖÃÖÖšüß
Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ÃÖ³ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö †ÃÖÖÖ·µÖÖ ´ÖÓ›üôûàÖß ŸµÖÖÓÖÖ“Ö ¾ÖÖ™êüŸÖ †›ü¾ÖæÖ ¸ÓüÖÖÖê ÆüÖ‰ú
‘ÖÖŸÖ»Öê. µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖÖ“Öê ŸÖê ¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ, "´Ö»ÖÖ ÃÖÖµÖú»Ö¾ÖºþÖ ÖÖ»Öß¤êüÖß»Ö ˆŸÖºþ Ö ¤êüŸÖÖ “ÖÖî‘ÖÖ¬ÖØ™üÖÖÖÓÖß
´Ö»ÖÖ ÃÖÖµÖú»Ö¾Ö¸ü“Ö ¸ÓüÖÃÖÖÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê. ÃÖ¾ÖÔ ú¯Ö›êü“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¿Ö¸üß¸üÃÖã¨üÖ ¸ÓüÖÖÖê ×³Ö•ÖæÖ Ø“Ö²Ö —ÖÖ»Öê. ÃÖÖÖ×¾Ö¬Öß
“ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖ ÆüÖêôûß“ÖÖ †¾ÖÖÔ“µÖ ¬¾ÖÖß ¤ãü´Ö¤ãü´Öæ »ÖÖÖ»ÖÖ. ‡ŸÖŒµÖÖ £ÖÖ™üÖŸÖ »ÖÖÖŸÖÃÖã¨üÖ ´ÖÖ—Öê ÃÖÖÖ —ÖÖ»Öê
Ö¾ÆüŸÖê ! " Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ±ú×•ÖŸÖß“Öê †Ö×Ö ¯ÖÏÖ¾ÖÖŸµÖ ¯ÖÏÃÖÓÖÖ“Öê µÖÖ ¾µÖÖ•Ö ³ÖÖ¸ü¤üÃŸÖ ¿Öî»ÖßŸÖ ŸµÖÖÓÖß •Öê ¾ÖÖÔÖ êú»Öê
†ÖÆêü ŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×šüúÖÖß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¾ÖÖÖê¤üÖŸ´Ö ¾Öé¢Öß´Öãôêû“Ö.
(xv)

´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê Æêü †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö¯Ö¸ü »ÖêÖÖ éú×ŸÖ¾Öß¸ü †ÃÖÖÖ·µÖÖ ‹úÖ ¬Ö´ÖÔ×ÖÂšü ¯Öã¹ýÂÖÖ“Öê †ÖÆêü. ÃÖÓ¯ÖæÖÔ
»ÖêÖÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ““Öê¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ µÖêŸÖÖê. ¾ÖÃŸÖã×ÖÂšüŸÖê»ÖÖ úÖêšêüÆüß ²ÖÖ¬Ö µÖê‰ú Ö ¤êüŸÖÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖÖ“µÖÖ
³ÖÖ¾ÖÖÖŸ´ÖúŸÖê“ÖêÆüß ŸÖê ¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. †ÖŸ´ÖÖÖî¸ü¾Ö ™üÖôæûÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öê ¾ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê Æüß úÃÖ¸üŸÖ
ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ »ÖêÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß †ÖÆêü. ¬ÖÖÙ´Öú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“ÖÖ
¬µÖÖÃÖ, ¾Öé¢Öß“ÖÖ ×Ö:Ã¯ÖéÆü¯ÖÖÖ †Ö×Ö ¯Ö¸üÖ›ü¯ÖÖÖ †ÖŸ´ÖÃÖ´Ö£ÖÔÖ ¾Ö †ÖŸ´ÖÖÖî¸ü¾Ö µÖÖÓ“ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ †³ÖÖ¾Ö µÖÖ
Öî×ŸÖú ÖãÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖê›üßÖê ŸÖ¸ü»Ö ÃÖÓ¾Öê¤üÖ¿Öß»ÖŸÖÖ, ˆ““Ö ¯ÖÏŸÖß“Öß ×¾ÖÖÖê¤üÖŸ´ÖŸÖÖ †Ö×Ö ³ÖÖÂÖê“ÖÖ ÃÖ•ÖÔú¯ÖÖê
ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ µÖÖ ÖãÖ×¾Ö¿ÖêÂÖÖÓ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öê Æêü †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö»ÖêÖÖ ÁÖêÂšü ¤ü•ÖÖÔ“Öê šü¸üŸÖê.


¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ¾ÖÖÔÖ¯Ö¸ü »ÖêÖÖ ÆüÖÆüß ‹ú ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸ´Ö¯Ö¸ü»ÖêÖÖÖ“ÖÖ »ÖÖÖßµÖ †ÃÖÖ ³ÖÖÖ
†ÖÆêü. ²ÖÖ»Ö¯ÖÖß ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×ÖÃÖÖÔ¸ü´µÖ ×šüúÖÖß êú»Öê»µÖÖ ÃÖÆü»Öà´Öãôêû ¾Ö †Ö‡ÔÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»µÖÖ
¸üÖÖÖ¾ÖÖÖŸÖ»µÖÖ ÖÖêÂ™üà´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×šüúÖÖß ²ÖÖ»Ö¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ×ÖÃÖÖÔ ÃÖÖï¤üµÖÖÔ“Öß ¾Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûß Ã£Öôêû
¯ÖÖÆüµÖÖ“Öß †Ö¾Ö›ü ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ²Öß. ‹. “µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü •Ö¾Öôûß»Ö ¯ÖÆüÖôûÖ›ü,
×¾Ö¿ÖÖôûÖ›ü µÖÖ ×ÖÃÖÖÔ¸ü´µÖ ×šüúÖÖß ÃÖÆü»Ö úÖœü»Öß ÆüÖêŸÖß. 1901-03 µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ ¯Öò×¸üÃÖ, ¸üÖê´Ö, ¯ÖÖÑ¯Öß µÖê£Öê êú»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“Öê ˆ¢Ö´Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ¾ÖÖÔÖ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ
×´ÖôûŸÖê. ŸµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖÓÖß ´Öã§üÖ´Ö †ÃÖê ×»Ö×Æü»Öê»Öê ŸÖßÃÖ ‹ú ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ¾ÖÖÔÖ¯Ö¸ü »ÖêÖ †ÖÆêüŸÖ. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ´ÖãÖ¯Ö¡Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ 'ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡Öêú'“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üúÖ“µÖÖ ×¾ÖÖÓŸÖß¾ÖºþÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖã´ÖÖ¸êü ÃÖÖêôûÖ
¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ¾ÖÖÔÖ¯Ö¸ü »ÖêÖ µÖã¸üÖê¯Ö´Ö¬µÖê †ÃÖŸÖÖÖÖ ×»Ö×Æü»Öê. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸üÆüß ŸµÖÖÓÖß êú»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß
†Ö¾Ö›üßÖê »ÖêÖ ×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêüŸÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ úºþÖ ×ÖÃÖÖÔ¸ü´µÖ ×šüúÖÖß ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú Ã£Öôêû, ´ÖÓ×¤ü¸êü, ×¿Ö»¯Öê ²Ö‘ÖÖ¾Öß
†Ö×Ö †Ö¯ÖÖ ²Ö×‘ÖŸÖ»Öê»Öê ‡ŸÖ¸üÖÓÖÖ ú£ÖÖ ú¸üÖ¾Öê, Æüß ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ×šüúÖÖ“Öß Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ˆ´Öá
×¤üÃÖŸÖê.
‡Ó»ÖÓ›ü¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ •Ö»Ö¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“Öê ŸÖÃÖê“Ö µÖã¸üÖê¯Ö´Ö¬Öß»Ö ´ÖÖÃÖìµÖ, ¯Öò×¸üÃÖ, »ÖÓ›üÖ Æüß ¿ÖÆü¸êü, ¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸ü,
¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ ¾ÖÖî¸êü ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ¾ÖÓŸÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ Ã£Öôêû, ‡Ó»ÖÓ›ü ¾Ö ÃúÖò™ü»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü¯ÖÏÖÓŸÖ ‡ŸµÖÖ¤üß“Öê ¾ÖÖÔÖ
ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ¾ÖÖÔÖ¯Ö¸ü »ÖêÖÖÓŸÖæÖ êú»Öê †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬Öß»Ö ´ÖÓÖôæû¸ü, ´Öã›ü×²Ö¦üß, úÖ¸üúôû ‡ŸµÖÖ¤üß
»ÖÆüÖÖ´ÖÖêšü¶Ö ¿ÖÆü¸üÖÓ“Öß ¾ÖÖÔÖêÆüß ŸµÖÖÓÖß êú»Öß †ÖÆêüŸÖ.
µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ¾ÖÖÔÖ¯Ö¸ü »ÖêÖÖÖŸÖæÖ ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß †Öã³Ö¾Ö»Öê»ÖÖ ×ÖÃÖÖÔ, ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú Ã£Öôêû, ´ÖÓ×¤ü¸êü,
×¿Ö»¯Öê ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸÖê£Öß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¾Ö ¬Ö´ÖÔ×¾ÖÂÖµÖú ÛÃ£ÖŸÖß ‡ŸµÖÖ¤üß²Ö§ü»Ö ¾ÖÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü.
ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ×šüúÖÖê, ×ÖÃÖÖÔ †Ö×Ö »ÖÖêúÛÃ£ÖŸÖß µÖÖÓ“Öê ×Ö¸üßÖÖ ú¸üµÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖÖ ×¾Ö»ÖÖÖ †ÖÃ£ÖÖ
ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓÖß ²Ö×‘ÖŸÖ»Öê»ÖÖ ×ÖÃÖÖÔ †ÃÖÖê, ¾ÖÖÃŸÖæ †£Ö¾ÖÖ ×¿Ö»¯Öê †ÃÖÖêŸÖ Øú¾ÖÖ »ÖÖêú•Öß¾ÖÖ †ÃÖÖê µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê
¾ÖÃŸÖã×ÖÂšü ×“Ö¡ÖÖ ŸÖê ¾Öê¬Öú¯ÖÖê ú¸üŸÖÖŸÖ“Ö, ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖÓ“Öê Æêü ¾ÖÖÔÖ êú¾Öôû ¾ÖÃŸÖã×ÖÂšü Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê êú¾Öôû
´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüÖÖ¸êü †ÃÖŸÖ ÖÖÆüß. ²Ö×‘ÖŸÖ»Öê»µÖÖ ¥ü¿µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖ †ÓŸÖ:ú¸üÖÖ´Ö¬µÖê ˆ×¤üŸÖ êú»Öê»Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ, ŸÖß´Ö¬ÖæÖ
×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öê Ø“ÖŸÖÖ †£Ö¾ÖÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“µÖÖ •ÖÖ×Ö¾ÖÖ ŸÖê ¯ÖÏú™ü ú¸üŸÖÖŸÖ.
Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ×ÖÃÖÖÖÔ“ÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö úÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê, ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öß
¾Öî“ÖÖ×¸üúŸÖÖ Æüß ×úŸÖß ¾µÖÖ¯Öú ÆüÖêŸÖß Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ 1903 ÃÖÖ»Öß ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ '•ÖÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖÖŸÖ †Ö×Ö ¯Ö¸üŸÖ' µÖÖ
»ÖêÖÖŸÖæÖ ˆŸú™ü¯ÖÖê •ÖÖÖ¾ÖŸÖê. ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ×ÖÃÖÖÔ ³ÖÖ¾ÖŸÖÖê. ´ÖÖ¡Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖÖ»Öß µÖÖ µÖÓ¡ÖµÖãÖÖŸÖ
´ÖÖÖãÃÖúß“Öê ÆüÖêÖÖ¸êü †¾Ö´Öæ»µÖÖ ÆêüÆüß ŸÖß¾ÖÎ¯ÖÖÖÖê úÃÖê •ÖÖÖ¾ÖŸÖê µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ »ÖêÖÖ¾ÖºþÖ µÖêŸÖÖê.
(xvi)

†ÖòŒÃÖ±ú›Ôü¾ÖºþÖ ŸÖê †ÖÖÖÖ›üßÖê ÃÖã¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖß ×´ÖôûÖ»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ¾ÖÖ™êüŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ »ÖÖÖ»Öê»µÖÖ ÖÚ´ÖÖÆòü´Ö,
´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü †¿ÖÖ ¤üÖ›üß úÖêôû¿ÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖ»ÖÖÖ·µÖÖ úÖ¸üÖÖµÖÖ“µÖÖ '²»ÖòúÓú™Òüß' ´ÆüÖæÖ †ÖêôûÖ»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ
¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖæÖ •ÖÖŸÖÖÖÖ ´ÖÖÓ›üß¾Ö¸ü“µÖÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü úÖêôû¿ÖÖ“Öß ³Öãú™üß ú¿Öß ÃÖÖ“Öê ¾Ö ²ÖÖÆêü¸ü ¯ÖÖ×Æü»µÖÖÃÖ ÖãÃÖŸÖß
×Ö¸üµÖÖÓ“Öß ¬Öã¸üÖ›üß ¾Ö ŸµÖÖŸÖæÖ ×Ö‘ÖÖÖ¸êü ¬Öã¸üÖÓ“Öê ú»»ÖÖêôû úÃÖê ×¤üÃÖŸÖ ¾Ö ‘Ö¸êü, ¤êü¾Öôêû ¾Ö —ÖÖ›üß Æüß ú¿Öß
ÃÖÖ¸üÖß“Ö úÖôû¾ÖÓ›æüÖ Öê»Öê»Öß ×¤üÃÖê µÖÖ“Öê µÖ£ÖÖŸÖ£µÖ ¾ÖÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ †Â™üÖ¯î ÖÏÆü¸ü ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ
ÆüŸÖ³ÖÖÖß ´Ö•Öã¸üÖÓ“Öß úÖµÖ ÛÃ£ÖŸÖß †ÃÖê»Ö µÖÖ ú»¯ÖÖêÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ´Ö¬µÖê †ÖãÓú¯Öê“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê.
¯ÖÏÖŸÖß“Öß Æüß úÖôûß Ö¸üÖ¸üßŸÖ ²ÖÖ•Öæ ¯ÖÖÆæüÖ ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖ Ø“ÖŸÖÖ´ÖÖ ÆüÖŸê Öê. µÖÖ µÖÓ¡ÖµÖãÖÖŸÖß»Ö ŸÖ£ÖÖú×£ÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ
Æüß ´ÖÖÖÃÖÖ“Öß ´ÖÖÖãÃÖúß ÖÂ™ü ú¸üÖÖ¸üß †ÖÆêü, Æüß ŸµÖÖÓÖÖ •ÖÖÖß¾Ö —ÖÖ»Öß. µÖÓ¡ÖµÖãÖÖ²Ö§ü»Ö“ÖÖ ×ÖÂÖê¬Ö ŸµÖÖŸÖæÖ
¯ÖÏú™ü ÆüÖêŸÖÖê.
Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖÖ ×ÖÃÖÖÖÔŸÖß»Ö Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú •Öß¾ÖÖ Æêü“Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü ¾ÖÖ™üŸÖê. ´Ö. ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö, ×¿Ö¾ÖÖµÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖÆüß ¾ÖÂÖì †Ö¬Öß, µÖÓ¡ÖµÖãÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“ÖÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ×¾Ö¸üÖê¬Ö ÆüÖêŸÖÖ Æêü •ÖÖÖ¾ÖŸÖê. ¯Öãœêü 1906
ÃÖÖ»Öß ŸÖê ²ÖÓÖÖ»Ö“µÖÖ ÃÖ±ú¸üßŸÖ ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ Öê»Öê †ÃÖŸÖÖÖÖ ÖÖ¾ÖÖú›êü Ö•Ö¸ü ™üÖú»Öß †ÃÖŸÖÖÖÖ
êúôûß ¯ÖÖê±úôûß“µÖÖ ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ¾Ö ÃÖã¤Ó ü¸ü ²ÖÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›ü¶Ö ²Ö×‘ÖŸÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. "†Ö¬Öã×Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“µÖÖ
¯»ÖêÖÖ»ÖÖ Óú™üÖôæûÖ •ÖÖæ ‹ú ÃÖÓ×ÖÏÖê¿ÖÖ Ñú¯Ö“Ö ²ÖÖÓ¬Ö»ÖÖ †ÖÆêü."
×ÖÃÖÖÔ¸ü´µÖ ‹úÖÓŸÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖÖ ˆ““Ö úÖê™üß“ÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú †Öã³Ö¾Ö µÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê. ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖß
¯ÖÏÖê. úÖ¯Öí™ü¸ü µÖÖÓ“µÖÖú›êü ´ÖãŒúÖ´ÖÖÃÖ †ÃÖŸÖÖ ‹úÖ ¸üÖ¡Öß ŸÖê ²ÖÖî¸üÖê›êü»Ö ¤ü¸üß´Ö¬µÖê ¿ÖŸÖ¯ÖÖ¾Ö»ÖßÃÖ Öê»Öê ÆüÖêŸÖê.
ŸµÖÖ¾Öêôûß ŸµÖÖÓÖÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ¯ÖÏŸÖßŸÖß µÖêŸÖê, µÖÖ †¾ÖÃ£Öê“Öê ŸµÖÖÓÖß ¾ÖÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü.
"†ÖÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ úÖµÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ?
ÃÖÖÓÖ¾ÖŸÖ ÖÖÆüß. úÖÆüß ¾ÖêôûÖ¯Öæ¾Öá ´ÖÖ¡Ö —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ Ö¸üÖ.
†Ö´Æüß úÖÆüß ¯ÖÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖÖê úÖµÖ ?
Ö¾ÆüŸÖÖê ! ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖê ¯ÖÖ úÖÆüß ŸÖ¸üß !
´ÖÖ×ÖŸÖ»Öê úÖ ÖÖÆüß ?
”êû ÆüÖê ! úÖµÖ ´ÖÖÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ?
×•Ö¾ÖÖ»ÖÖ úÃÖê ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê ?
´Ö¬ÖæÖ´Ö¬ÖæÖ ÃÖãÃúÖ¸êü ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üŸÖ ÆüÖêŸÖê !
ŸÖê úÖ ´ÆüÖæÖ ?
úÖêÖß ÃÖÖÓÖÖ¾Öê ! úÖÆüß ŸÖ¸üß †ÖŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ×Ö‘ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
¾Ö úÖÆüß ²ÖÖÆêüºþÖ †ÖŸÖ ×¿Ö¸üŸÖ ÆüÖêŸÖê."
“ÖîŸÖµÖºþ¯Ö ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üŸÖ¢¾ÖÖ“ÖÖ •ÖÖæ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖÖÖŸúÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú
¯ÖÏŸÖßŸÖß ²ÖêÖ»ÖÖê´ÖÓ›ü ×¿ÖÖ¸üÖ¾ÖºþÖ †×ŸÖ³Ö¾µÖ ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ×ÖÃÖÖÔ¥ü¿µÖ ²Ö×‘ÖŸÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸üÆüß †Ö»µÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖß ¾ÖÖÔÖ
êú»Öê †ÖÆêü.
†Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ¯ÖÖŸÖôûß¾ÖºþÖ ¯ÖÖÆüÖê †Ö×Ö †Öã³Ö¾Ö ‘ÖêÖê ÆüÖ •ÖÃÖÖ Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ¾ÖÖÔÖ¯Ö¸ü ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ
‹ú ´ÖãµÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖ ×šüúÖÖ“µÖÖ »ÖÖêú•Öß¾ÖÖÖ“Öê, ŸÖê£Öß»Ö ÃÖÓÃéúŸÖß“Öê ×Ö¸üßÖÖ ú¸üÖê
¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ »ÖÖ¾ÖÖê ÆüÖÆüß ‹ú ¥üÛÂ™üúÖêÖ Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ¾ÖÖÔÖ¯Ö¸ü »ÖêÖÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖÖê. »ÖÓ›üÖ
¿ÖÆü¸üÖ“Öê ŸµÖÖÓÖß êú»Öê»Öê ¾ÖÖÔÖ ¤êüÖß»Ö »ÖÖêú•Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ †Ö×Ö ÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖ ´Ö´ÖÖÔ¾Ö¸ü Öê´Öêú ²ÖÖê™ü šêü¾ÖÖÖ¸êü †ÖÆêü.
(xvii)

¾ÖÖµÖ 473-3

»ÖÓ›üÖ ¿ÖÆü¸üÖ“Öê ¾ÖÃŸÖã×ÖÂšü Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ ŸÖ¸ü ŸÖê ú¸üŸÖÖŸÖ“Ö, ¯ÖÖ ŸµÖÖ´ÖÖÖê †ÃÖ»Öê»Öß »ÖÖêú•Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö
ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú, Öî×ŸÖú ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶Æüß ŸÖê Æêü¸üŸÖÖŸÖ. ”û¯¯Ö®Ö »ÖÖÖ ¾ÖÃŸÖß“Öê »ÖÓ›üÖ ¿ÖÆü¸ü ²Ö×‘ÖŸÖ»µÖÖ¾Ö¸ü '´ÖÖÖ¾Öß
´ÖÆüÖÃÖÖÖ¸üÖŸÖ †Ö¯ÖÖ •ÖÖæ Ö™üÖÓÖóµÖÖ ÖÖŸÖÖê †ÖÆüÖêŸÖ úß, úÖµÖ' †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖŸÖê. ãúšü»µÖÖÆüß
¸üÆü¤üÖ¸üß“µÖÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü Öê»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖ™üÖÓ¾Ö¸ü »ÖÖ™üÖ £Ö›üúŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¯ÖÖÆæüÖ '•ÖÖÖ¾Ö¸ü
´ÖÖãÂµÖ¯ÖÏÖÖß ÃÖ¾ÖÓÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê ', †¿Öß ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ ŸÖê ÖÖë¤ü¾ÖŸÖÖŸÖ.
•Ö×´ÖÖß¾Ö¸ü ¬ÖÖ¾ÖÖÖ·µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¾ÖÖÆüÖÖÓ“Öê ¾ÖÖî¸êü ¾ÖÖÔÖ êú»µÖÖ¾Ö¸ü »ÖÓ›üÖ ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ •Ö×´ÖÖßÖÖ»Ö“Öê ŸÖê
¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ, "»ÖÓ›üÖ“µÖÖ •Ö×´ÖÖßŸÖ ÖÖ»Öß úÖêšêü úÖµÖ †ÖÆêü Æêü ÃÖÖÓÖ¾ÖŸÖ ÖÖÆüß. ×¾Ö•Öê“µÖÖ ×¤ü¾µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖ¸üÖ,
¬Öã¸üÖ“µÖÖ ×¤ü¾µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖê™ü¶Ö, ¯ÖÖµÖÖ“Öê ²ÖÓ²Ö, ´Öî»µÖÖ“Öß Ö™üÖ¸êü †Ö×Ö †ÖÖÖÖ›üß“Öê ²ÖÖêÖ¤êü µÖÖÓÖß ÃÖÖôûß •Ö´ÖßÖ
´Ö¬Ö´ÖÖ¿µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖêóµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÖêÖ¸ü»Öß †ÖÆêü. ÖÖ»Öß •Ö×´ÖÖßŸÖ Æüß Ö³Öß ŸÖ¸ü ¾Ö¸üŸÖß Æü¾ÖêŸÖæÖ ™êü×»ÖÖÏÖ±ú ¾Ö
™êü×»Ö±úÖêÖ“Öê •ÖÖôêû ¯ÖÃÖ¸ü»Öê †ÖÆêü. µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê »ÖÓ›üÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¤üÖêÖ¿Öê-ŸÖßÖ¿Öê “ÖÖî¸üÃÖ ´Öî»Ö Öê¡Ö±úôûÖ“Öê ‹ú
ÃÖÖ¾ÖµÖ¾Öß ¿Ö¸üß¸ü †ÖÆêü."
‡Ó»ÖÓ›ü Æêü ²ÖÖê»ÖæÖ “ÖÖ»ÖæÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ·µÖÖÓ“Öê ¸üÖÂ™Òü †ÖÆêü †ÃÖê ×¾Ö¬ÖÖÖ úºþÖ µÖê£Öß»Ö ¾µÖÖ¯ÖÖ·µÖÖÓ“Öß ŸÖ·ÆÖ ŸÖê
¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ "´ÖÖ»Ö ŸÖ¸ü ´ÖÖêÆüú Ö¸üÖ“Ö, ¯ÖÖ ŸÖÖê ¤ãüúÖÖÖŸÖ ´ÖÖÓ›æüÖ šêü¾ÖµÖÖ“Öß œü²Ö ŸµÖÖÆæüÖ ´ÖÖêÆüú.
†Ö´Ö“µÖÖú›üß»Ö ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖ»ÖÖ“Öê œüßÖ“µÖÖ œüßÖ ¤ãüúÖÖÖŸÖ »Ö¯Ö¾ÖæÖ šêü¾ÖæÖ †Ö¯ÖÖ ¤üÖ¸üÖ¿Öß µÖê‰úÖ
²ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ‹ÖÖªÖÃÖ ¾ÖÖ™üÖ¾Öê Æêü •ÖÖæ ¸üÖ¾ÖÖ»Öß“Ö ú¸üŸÖÖÆêüŸÖ." ´ÖÖ¡Ö ‡ÓÖÏ•ÖÖ“ÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü êú¾Öôû ²ÖÖÊ ³Ö¯ÖŒµÖÖÖê
¾ÖÖœü»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓÖÖ ×Ö·ÆÖ‡ÔúÖ“Öß ú¤ü¸ü †ÃÖŸÖê Æêü ÃÖÖÓÖæÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖÓŸÖß»Ö ŸµÖÖ“µÖÖ µÖ¿ÖÖ²Ö§ü»Ö ŸÖê ×¾Ö¬ÖÖÖ
ú¸üŸÖÖŸÖ, "‹Óú¤ü¸üßŸÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, ²Öã¨üß †Ö×Ö ÖßŸÖß µÖÖ ŸÖßÖÆüß ´ÖãµÖ ŸÖ¢¾ÖÖÓ“Öß ÃÖ´ÖÖÖ ÃÖÖÓÖ›ü ‘ÖÖ»ÖæÖ ¤üß‘ÖÖìªÖêÖ
¾Ö †“ÖÖ™ü ÃÖÖÆüÃÖ ¾Ö ×Ö¿“Ö»Ö ÁÖ¨üÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ˆ³ÖÖ¸ü»Öß
†ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ »ÖÓ›üÖ ¿ÖÆü¸üÖÃÖ Æü»»Öß“Öê ¾Öî³Ö¾Ö †Ö»Öê †ÖÆêü."
‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬ÖæÖ ¯ÖÖšü¾Ö»Öê»Öß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ¾ÖÖÔÖê ŸÖê£Öß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ, »ÖÖêúÖê¯ÖµÖÖêÖß úÖµÖì,
¾ÖÃŸÖãÃÖÓÖÏÆüÖ»ÖµÖê ¾ÖÖî¸üê²Ö§ü»Ö“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüÖÖ¸üß ¾Ö ²ÖÖê¬Ö¯ÖÏ¤ü Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß †ÖÆêüŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬Öß»Ö êú»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“Öß
¾ÖÖÔÖê ¾Öê¬Öú ¾Ö ˆ¤Ëü²ÖÖê¬Öú ˆŸÖ¸ü»Öß †ÖÆêüŸÖ. ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß, ¬Ö´ÖÔ, ´ÖÖÖ¾Ö¾ÖÓ¿Ö¿ÖÖÃ¡Ö, ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ¾Ö
³ÖÖÂÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖµÖÖÖ´Öãôûê ŸµÖÖÓ“Öê Æêü ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ¾ÖÖÔÖ¯Ö¸ü »ÖêÖÖ †Öêú ÃÖÓ¤ü³ÖÖÕÖß †£ÖÔ‘ÖÖ ²ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ²ÖÓÖôæû¸ü“µÖÖ
¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ‹ú ±êú¸üß ´ÖÖ¸ü»Öß †ÃÖŸÖÖ ŸÖê£Öê ¦üÖ×¾Ö›ü, †ÖµÖÔ, ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖß †Ö×Ö ‡ÓÖÏ•Öß †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖÓ“Öß
†Ö×Ö ÃÖÓÃéúŸÖß“Öß ú¿Öß ²Öê´ÖÖ»Öæ´Ö ³ÖêÃÖôû ÆüÖ‰ê úÖ Öê»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê µÖÖ“Öê “Ö™üú¤üÖ¸ü ¾ÖÖÔÖ ŸÖê ú¸üŸÖÖŸÖ. ¿ÖÆü¸üÖŸÖ
ØÆü›üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¦üÖ×¾Ö›üß ¤êü¾ÖôûÖÓ“Öß ¯ÖÃÖ¸ü™ü ¾Ö ²ÖÖê£Ö™ü ×¿ÖÖ¸êü, ×õÖÃŸÖß “Ö“ÖÔ“Öß ÖÖò×£Öú ×Ö´ÖãôûŸÖß Ã¯ÖÖµÖÃÖÔ,
´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖß ´Ö×¿Ö¤üß“Öê ¯ÖÖÓœü¸êü¿Öã³ÖÏ ´ÖÖÖê¸êü µÖÖ ÃÖÖ·µÖÖÓ“Öê ‹ú“Ö ×¾ÖÃÖÓÖŸÖ ×“Ö¡Ö Ö•Ö¸êü»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖê. ´ÖÖÖÃÖÖÓŸÖÆüß
†ÖµÖÔ-†ÖÖµÖÔ ¾ÖÓ¿ÖÖ“Öê ×“Ö¡ÖÖ †Ö×Ö ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖß-×õÖÃŸÖß ÃÖÓÃéúŸÖß“ÖÖ ¾Ö¸üú¸üÖß ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö úÃÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê, µÖÖ“ÖêÆüß
ŸÖê †ÖúÂÖÔú ×“Ö¡Ö ¸êüÖÖ™üŸÖÖŸÖ. ´ÖÓÖôæû¸ü ¿ÖÆü¸üÖ²Ö§ü»Ö ×»Ö×ÆüŸÖÖÖÖ µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖß»Ö †£ÖêÃÖ, ‹Ø›ü²Ö¸üÖê µÖÖ ÃÖÖŸÖ
™êüú›ü¶ÖÓ¾Ö¸ü ¾ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖ¯ÖêÖÖÆüß †×¬Öú ™êüú›ü¶ÖÓ¾Ö¸ü ´ÖÓÖôæû¸ü ¿ÖÆü¸ü ¾ÖÃÖ»Öê †ÖÆêü, Æêü ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. ÖÖê¸üÖÖÖ£ÖÖÓ“Öß
úÖêÖß ´ÖÓÖôûÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¤üÖÃÖß ÆüÖêŸÖß ×ŸÖ“µÖÖ¾ÖºþÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»Öê, Æüß ¤ÓüŸÖú£ÖÖ ŸÖê Ö´Öæ¤ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ÖÖ¾ÖÖ“Öß
ÖÖ¾Öê ú¿Öß ¯Ö›üŸÖÖŸÖ µÖÖ“ÖÖ ¾µÖãŸ¯Ö¢Öß, ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ¾Ö ¤ÓüŸÖú£ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ«üÖ¸üÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêÖê Æüß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öß †Ö¾Ö›ü ÃÖ¾ÖÔ“Ö
¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ¾ÖÖÔÖÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ´Öã›ü×¾Ö¦üß, úÖ¸üúôû ¾ÖÖî¸êü ´ÖÓÖôæû¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÖ¾Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖÓ“Öê,
¾ÖÖÃÖËæ“Öê ¾Ö ×¿Ö»¯ÖÖÓ“Öê ´ÖÖ×ÆüŸÖß¯ÖæÖÔ, ˆ¤Ëü²ÖÖê¬Öú †ÃÖê ¾ÖÖÔÖ ŸµÖÖÓÖß êú»Öê †ÖÆêü. ÆüÖ ´Öã»ÖæÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûß ¾Ö ¸êüŸÖÖ›üß
†ÃÖ»µÖÖÖê ¤üÖ›üÖ“Öß ˆÖß¾Ö ¾Ö »ÖÖú›üÖ“Öß “ÖÓÖôû ´ÆüÖæÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¤êü¾ÖôûÖ“ÖÖ †×¬Öú ³ÖÖÖ
(xviii)

»ÖÖú›üß †Ö×Ö ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü Ø³ÖŸÖß ¾Ö ÖÖÓ²Ö ŸÖê¾Öœêü »Öò™ü¸üÖ‡Ô™ü ´ÆüÖ•Öê ×šüÃÖæôû ¤üÖ›üÖ“Öê“Ö †ÃÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê. ”û¯¯Ö¸ü ´ÖÖ¡Ö
ÃÖÖôûßú›êü »ÖÖú›üß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖ“ÖÖ ‘ÖÖ™ü ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ úÖêšêüÆüß Ö †ÖœüôûÖÖ¸üÖ ¾Ö ±úŒŸÖ êú¸üôû ¤êü¿ÖÖŸÖ“Ö
†ÖœüôûÖÖ¸üÖ †ÃÖÖ †ÖÆêü. ×¿Ö¾ÖÖµÖ Öê¯ÖÖôû, ×ŸÖ²Öê™ü ¾Ö ²ÖÎÉ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ”û¯Ö¸üÖÓ“µÖÖ ‘ÖÖ™üÖ¿Öß †Ö¤üß ŸÖÓŸÖÖêŸÖÓŸÖ
•ÖãôûÖÖ¸üÖ †ÖÆêü. Æüß ²ÖÖ²Ö Ö´Öæ¤ü úºþÖ ×¿Ö»¯Ö¿ÖÖÃ¡Ö–Ö ±úµÖãÔÃÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖÔú ŸÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. Öê¯ÖÖôûÖŸÖ ¯ÖÖ‰úÃÖ ¾Ö
»ÖÖæú›ü ±úÖ¸ü ¾Ö ¤üÖ›ü ú´Öß, Æüß ³ÖÖî×ŸÖú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ‡ú›êüÆüß †ÃÖ»µÖÖÖê ‹ÖÖªÖ“Ö úÖê¯Ö·µÖÖŸÖ ÆüÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ
†¾Ö¿ÖêÂÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. Æüß ×¿Ö»¯Öú»ÖÖ ‡Ô¿ÖÖµÖêú›æüÖ †Ö»Öê»µÖÖ ²ÖÖî¨ü ¾Ö •ÖîÖ ×´Ö¿ÖÖ·µÖÖÓÖß“Ö ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûß ‡ú›êü
†ÖÖ»Öß †ÃÖÖ¾Öß †ÃÖê ±úµÖãÔÃÖÖ“Öê ´ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ŸÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. ¾ÖÖÃŸÖã¿ÖÖÃ¡ÖÖ´Ö¬µÖê Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖÖ ºþ“Öß ÆüÖêŸÖß
Æêü ŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖÖóµÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ¾ÖÖÔÖÖŸÖæÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ¾ÖÖÔÖ¯Ö¸ü »ÖêÖÖÖŸÖæÖÆüß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê ˆ““Ö ¯ÖÏŸÖß“Öê Ø“ÖŸÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †ÖœüôûŸÖê. úÖ¸üúôû
µÖê£Öß»Ö ¡Öê“ÖÖôûßÃÖ ±æú™ü ˆÓ“Öß“ÖÖ ‹úÖ“Ö ¤üÖ›üÖŸÖæÖ úÖê¸ü»Öê»ÖÖ ‘Öã´Ö™üÖ¸üÖ•Ö ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ×¤üÖÓ²Ö¸ü ¯ÖãŸÖôûÖ ¯ÖÖÆæüÖ Ø¿Ö¤êü
±úÖ¸ü“Ö ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖê ×»Ö×ÆüŸÖÖŸÖ, "†Ö¤üß ÖÖ ÃÖÖ¾ÖµÖ¾Ö ¿Ö¸üß¸ü, ¬Öß¸üÖê¤üÖ¢Ö ¾Ö ¯ÖÏÃÖ®Ö ´Öã¦üÖ, ÃÖÖ¬Öê¯ÖÖ
³Ö¸üß¾Ö ÃÖÖï¤üµÖÔ †Ö×Ö ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“Öê ¿ÖÖÓŸÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÆüß ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖÆæüÖ •ÖîÖ ¬Ö´ÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß“Ö Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü ×¿Ö»¯ÖúÖ¸üÖ×¾ÖÂÖµÖß
¤êüÖß»Ö †Öãæú»Ö †¿Öß ¯Öæ•µÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖêŸÖê." Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ‡Ó»ÖÓ›ü, ±úÖÃÖ, •Ö´ÖÔÖß ¾Ö ‡™ü»Öß ¾ÖÖî¸êü
¤êü¿ÖÖÓŸÖ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ×¾Ö³ÖæŸÖß“µÖÖ ¾Ö ÃÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ ˆšüÖ¾Ö¤üÖ¸ü ´ÖæŸÖá ²Ö×‘ÖŸÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖ úÖêÖßÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ
‘Öê¸ü»Öê ÖÖÆüß ‡ŸÖêú µÖÖ ‘Öã´Ö™üÖ¸üÖ•ÖÖÖê úÖ ‘Öê¸ü»Öê, µÖÖ“ÖÖ ŸÖê Ã¾ÖŸÖ:¿Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ú»Öú¢µÖÖŸÖß»Ö •ÖÖ¸ü»Ö
†Öî™ü ¸òü´Ö“ÖÖ †À¾ÖÖºþœü ¯ÖãŸÖôûÖ ŸµÖÖÓÖÖ †Öšü¾ÖŸÖÖê, "ÃÖ¢ÖÖ¾Ö®Ö ÃÖÖ»Ö“µÖÖ ²ÖÓ›üÖŸÖ ²ÖÓ›üÖÖê¸üÖ“µÖÖ Ö¸ü›üß“ÖÖ ‘ÖÖê™ü
‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß, “Ö¾ÖŸÖÖôæûÖ —Öê¯Ö ‘ÖêÖÖ·µÖÖ ¾ÖÖ‘ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ‘ÖÖê›ü¶Ö¾ÖºþÖ ´ÖÖÖê ¾ÖôæûÖ ŸÖ»Öü¾ÖÖ¸üß“ÖÖ ¾ÖÖ¸ü
ú¸üßŸÖ †ÖÆêü †ÃÖÖ †Ö¾Ö µÖÖ ¯ÖÓ“Ö¸ü¿Öß ¯ÖãŸÖóµÖÖÖê ¤üÖÖ×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê ¯ÖÖÆæüÖ ÖÖ³Ö¸ü †ÓÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖÆüÖ¸êü ˆ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ,
¯ÖÖ ŸÖê ÖÖ³Ö¸ü“Ö. »ÖÖê“Ö µÖÖ ¯ÖÖ¿Ö¾Öß ¾µÖŒŸÖß“Öê †ÃÖ»Öê ˆ´ÖÔ™ü ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ ¯ÖÖÆæüÖ ×ŸÖ¸üÃúÖ¸üÖ“µÖÖ »ÖÖ™üÖ ˆÃÖôæû
»ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ ¤üÖ²ÖÖê •Ö¾Öôû •Ö¾Öôû †¿ÖŒµÖ ÆüÖ‰ê úÖ •ÖÖŸÖê. ¯ÖÖ ‘Öã´Ö™üÖ¸üÖ•Ö ! ŸÖã—µÖÖ ú¯ÖÖôûÖ¾Ö¸üß»Ö ÖÖÓ³ÖßµÖÖÔ“µÖÖ
¾Ö ÆüÖã¾Ö™üß¾Ö¸üß»Ö ´ÖÖ¬ÖãµÖÖÔ“µÖÖ ¸êüÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ úÖôû•ÖÖŸÖ †ªÖ×¯Ö ÖÖê»Ö ÖÖê»Ö“Ö ºþŸÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ µÖÖ“Öê ¸üÆüÃµÖ úÖµÖ
†ÃÖê»Ö ²Ö¸êü ?" µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ Ø“ÖŸÖÖÖŸÖæÖ ŸÖê ú»ÖÖ×ÖÙ´ÖŸÖß“µÖÖ †ÓŸÖ¸ÓüÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆüÖê“ÖŸÖÖŸÖ. "úÖ¾µÖÖ“Öê ¾Ö
ú»Öê“Öê Çü¤üµÖ ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÖ×¾Ö¡µÖ ‰ú±Ôú ¬Ö´ÖÔ Æêü“Ö ÆüÖêµÖ. Æêü Çü¤üµÖ“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ †ÓÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ™üÖæúÖ ú¾ÖßÖê †£Ö¾ÖÖ
×¿Ö»¯ÖúÖ¸üÖÖê ×úŸÖßÆüß †ÖêœüÖŸÖÖÖ úºþÖ †•Ö²ÖÃÖéÂ™üß ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß ŸÖ¸ü ŸÖß ÖãÃÖŸÖß †Ö¿“ÖµÖÔúÖ¸üú ÆüÖê‡Ô»Ö,
¯ÖÖ •Ö¸ü •Öß¾ÖÖ»ÖÖ ˆ¨üÖ¸üú ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. †Ö´Ö“Öê ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ×¿Ö»¯ÖúÖ¸ü ¯ÖãÂúôû¤üÖ ¬Ö´ÖÖÔÖê —Ö¯ÖÖ™ü»Öê»Öê †ÃÖŸÖ
´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖæÖ †¿ÖÖ ÃÖéÂ™üß ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ. ¯ÖÖ¿“ÖÖ¢µÖ ×¿Ö»¯ÖúÖ¸ü ¯ÖãÂúôû¤üÖ ³ÖŒŸÖß¯ÖêÖÖ “ÖÖŸÖãµÖÖÔ¾Ö¸ü
×³ÖÃŸÖ šêü¾ÖæÖ úÖ´ÖÖ»ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ“µÖÖ éúŸÖß»ÖÖ ŸÖÖ¥ü¿Ö Øú´ÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß." ¬Ö´ÖÔ Æêü“Ö ú»Öê“Öê Çü¤üµÖ
ÆüÖêµÖ Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ø“ÖŸÖÖÖ“Öê ±ú×»ÖŸÖ ¯ÖÏú™ü ÆüÖêŸÖê. ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ¾ÖÖÔÖÖŸÖæÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêÖÖ¸üß ÃÖæ´Ö
×Ö¸üßÖÖ¿ÖŒŸÖß, ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“Öê Æãü²ÖêÆãü²Ö ¾ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ, †Öêú×¾Ö¬Ö ¿ÖÖÃ¡ÖÖÓ“Öê Öê´Öêú¯ÖÖÖÖê ×¤ü»Öê
•ÖÖÖÖ¸êü ÃÖÓ¤ü³ÖÔ, ŸµÖÖÓ“Öß †Öã³Ö¾Ö ‘ÖêµÖÖ“Öß ŸÖ¸ü»Ö ÃÖÓ¾Öê¤üÖ¿Öß»ÖŸÖÖ, †Öã³Ö¾Ö ¯ÖÏú™ü ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêÖÖ¸üß Ö´ÖÔ
×¾ÖÖÖê¤ü²Öã¨üß †Ö×Ö µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ ¾Ö¸ü“Öß ²ÖÖ²Ö ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖÓ“Öß †Ö¬µÖÖÛŸ´ÖúŸÖÖ, µÖÖ †Öêú×¾Ö¬Ö ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ´Öãôêû
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ¾ÖÖÔ¯Ö¸ü »ÖêÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ¾Ö¸ü“µÖÖ ¤ü•ÖÖÔ“Öß ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖßÖ ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ¯ÖÏúÂÖÖÔÖê †Ö×¾Ö³ÖæÔŸÖ ÆüÖêŸÖê.


´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸ´Ö¯Ö¸ü Ã¾Öºþ¯ÖÖ“µÖÖ »ÖêÖÖÖ“Öê úÖÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÖú»µÖÖÖê †Ö¯ÖÖ
¬µÖÖÖÖŸÖ ‘Öê‰ú. ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ †ÖŸ´Ö¯Ö¸ü Ã¾Öºþ¯ÖÖ“µÖÖ »ÖêÖÖÖÓ´Ö¬µÖê †ŸµÖÓŸÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú¯ÖÖê »ÖÖ×»ÖŸµÖ, ´ÆüÖ•Öê“Ö
¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖßÖ ÃÖÖï¤üµÖÔ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ »ÖêÖÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖ»³Ö, ˆ®Ö¢Ö †¿ÖÖ
(xix)

¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖ““Ö¯ÖÖÖÖê ÆüÖê ÖÖ¸üÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú †Ö×¾ÖÂúÖ¸ü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú šêü¾ÖÖ •Öß¾ÖÖ¥üÂ™üß“ÖÖ
¾µÖÖ¯Öú¯ÖÖÖ, ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖŸµÖ×ÖÂšüÖ, ŸÖ¸ü»Ö ÃÖÓ¾Öê¤üÖ¿Öß»ÖŸÖÖ, úÖ¾µÖÖŸ´Ö¾Öé¢Öß †Ö×Ö ´Ö¬Öã¸ü †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ×¾ÖÖÖê¤ü¾Öé¢Öß
Æêü ŸµÖÖ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÆüÖŸê Ö, µÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖßÆüß ˆ»»ÖêÖ ×¾Ö¾Öê“ÖÖÖ“µÖÖ †Öã¸üÖ¬ê ÖÖÖê †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü“Ö.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´Öé¨ü ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ †Ö×¾ÖÂúÖ¸ü ÆüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸ´Ö¯Ö¸ü »ÖêÖÖÖŸÖ ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖßÖ ÃÖÖï¤üµÖÔ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖÖ¸üÖ
úÖµÖ´ÖÃ¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ ‘Ö™üú †ÖÆêü, †ÃÖê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ •ÖÖÖ¾ÖŸÖê.
´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ »ÖêÖÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖï¤üµÖÔ †£Ö¾ÖÖ »ÖÖ×»ÖŸµÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖÖ¸üÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ‘Ö™üú
´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖÓ“ÖÖ ³ÖÖÂÖê“ÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ ˆ¯ÖµÖÖêÖ. ŸÖê †Ö¯Ö»Öß ³ÖÖÂÖÖ êú¾Öôû ÃÖÓ¤üê¿Ö¾ÖÆüÖÖÃÖÖšüß †£Ö¾ÖÖ ×Ö¾Öê¤üÖÖÃÖÖšüß
¾ÖÖ¯Ö¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ, ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ •ÖÖê›üßÖê ŸÖê †×¬Öú“ÖÖ †£ÖÔ ¯ÖÏú™ü ú¸üŸÖÖŸÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖ Æüß µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ
†×¬Öú“ÖÖ ¯ÖÏú™ü ú¸üÖÖ¸üß ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖú ³ÖÖÂÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öß ´Ö¸üÖšüß ¿Öî»Öß“Öß •ÖÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ¯ÖÏÖ»³Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß
†ÖÆêü. ´Öò×™Òüú¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ“Ö –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü, ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö, ´Ö×Æü¯ÖŸÖß, ÁÖß¬Ö¸ü µÖÖ ÃÖÓŸÖÖÓ“Öê
ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ´ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÖ“Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ³ÖÖÂÖê“Öß ¥üÂ™üß ÃÖ¤îü¾Ö †£ÖÖÔ“µÖÖ ÖÖ³µÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖÖ¾Öß ¾Ö ÆüÖ †£ÖÔ ¯ÖÏú™ü ú¸üßŸÖ
†ÃÖŸÖÖÖÖ ›üÖêóµÖÖŸÖ Ö ³Ö¸üÖÖ¸êü †»ÖÓú¸üÖ †ÃÖÖ¾Öê †¿Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×šüúÖÖß ³ÖÖÂÖÖ×¾ÖÂÖµÖú •ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ
—ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. Ø¿Ö¤êü †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖêÖÖÖÓŸÖæÖ ‹ÖÖªÖ ¯ÖÏÃÖÓÖÖ“Öê ´ÖÖÖê¾Öé¢Öß“Öê, ¾µÖŒŸÖß“Öê †£Ö¾ÖÖ Ã£ÖôûÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ
ú¸üßŸÖ †ÃÖÖêŸÖ, Øú¾ÖÖ ÖÆüÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê ¬Ö´ÖÔØ“ÖŸÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖÖêŸÖ, ³ÖÖÂÖê“µÖÖ ÃÖ´Öã×“ÖŸÖ †Ö×Ö ÃÖ•ÖÔú ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ´Öãôûê
ŸÖÖê ¾ÖµÖÔ×¾ÖÂÖµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖÖ»ÖÖ †ÖÖæÖ ¤êüŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿Ö²¤ü¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ŸÖ¸üß †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê
úß, ŸÖê †Öêú¤üÖ ±úÖ¸üÃÖß ¾ÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖ ¾Ö Œ¾Ö×“ÖŸÖ ‡ÓÖÏ•Öß ¿Ö²¤üÖÓ“ÖÖ ÃÖÆêüŸÖãú¯ÖÖê ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ü³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö
¿Ö²¤üÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ¤êüÖß»Ö ŸÖÖê †Ö¤üß †¯Ö×¸üÆüÖµÖÔ †ÖÆêü †ÃÖê ¾ÖÖ“ÖúÖ»ÖÖ ¤êüÖß»Ö •ÖÖÖ¾ÖŸÖê. "“ÖÖÓÖ»µÖÖ
ÖãÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ¡Ö ‡ÔÀ¾Ö¸ü úÖ¸üÖ †Ö×Ö ¾ÖÖ‡Ô™üÖ»ÖÖ ´ÖÖãÂµÖ úÖ¸üÖ, †ÃÖê ´ÆüÖÖê ´ÆüÖ•Öê ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ¾Ö¸ü Æüß ´ÖÖêšüß
´ÖêÆü¸ü²ÖÖÖß“Ö úºþ ¯ÖÖÆüÖê ÆüÖêµÖ," µÖÖ ¾ÖÖŒµÖÖŸÖß»Ö '´ÖêÆêü¸ü²ÖÖÖß' µÖÖ ¿Ö²¤üÖÓÖê •ÖÖê †Ö×Ö •Öê¾ÖœüÖ †£ÖÔ ¯ÖÏú™ü ÆüÖêŸÖÖê
ŸÖÖê ÃÖÓÃéúŸÖ 'éú¯ÖÖ' ¿Ö²¤üÖÓÖê ¯ÖÏú™ü ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ´ÖòŒÃÖ´Öã»»Ö¸ü“µÖÖ ¬Ö´ÖÔ×¾ÖÂÖµÖú ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖÖê ŸÖê ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ
—ÖÖ»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÖÖÛÃŸÖŒµÖÖ“Öê ÃÖÖ¾Ö™ü ¤æü¸ü —ÖÖ»Öê. µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖÖÖ, 'ŸÖê ´Ö»ÖÖ Ö¾ÖßÖ“Ö
‹ú †Ö¯ŸÖ¯Öã¹ýÂÖ ³ÖÖÃÖæ »ÖÖÖ»Öê 'ê, †ÃÖê ¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. '†Ö¯ŸÖ¯Öã¹ýÂÖ ÆüÖ ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÔ¯Ö¸Óü¯Ö¸êüŸÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü †£ÖÔ
†ÃÖ»Öê»ÖÖ ¿Ö²¤ü µÖê£Öê †ŸµÖÓŸÖ ÃÖ´Ö¯ÖÔú ¾ÖÖ™üŸÖÖê.' '”û×²ÖÖÖ', '»Ö×»ÖŸÖ' µÖÖÃÖÖ¸üÖê •ÖãµÖÖ ´Ö¸üÖšüßŸÖß»Ö ¿Ö²¤ü µÖÖêµÖ
ŸµÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖÖŸÖ †ÖÖæÖ †ÃÖê ¿Ö²¤ü †£ÖÔ¥üÂ™ü¶Ö ŸÖê ¯ÖãÖºþ••Öß×¾ÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ÖÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ŸÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖÖÖÓ“ÖÖ
´ÖÖÙ´Öú¯ÖÖê ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. '¯ÖãµÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖôû' ¾Ö '´Öã²Ó Ö‡ÔÃÖÖ¸üµÖÖ “Ö¾Ö“ÖÖôû' ¿ÖÆü¸üÖ“Ó ÖÖ ÃÖÓ¯ÖÔú, †Ö¾ÖÖ•Ö
†»ÖÖã•ÖÖÃÖÖ¸üÖÖ 'úÖê´Ö»Ö' ¾Ö 'Çü¤üµÖ¯ÖÏ¾Öê¿Öß' µÖÖÃÖÖ¸üÖß ×¾Ö¿ÖêÂÖÖê ¾ÖÖ¯Ö¸ü»µÖÖ“Öß †ÃÖÓµÖ ˆ¤üÖÆü¸üÖê †ÖÆêüŸÖ.
´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü êú¾Öôû ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖßÖ ×¾Ö»ÖÖÃÖ ´ÆüÖæÖ †»ÖÓúÖ¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü, µÖ£ÖÖµÖÖêµÖ ¾ÖÖÔÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ‹ÖÖªÖ ²ÖÖ²Öß²Ö§ü»Ö“ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ †Öãæú»Ö ¾ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ¾Ö×Öú
¥üÛÂ™üúÖêÖ ¯ÖÏú™ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖê£Öê ŸÖê †»ÖÓúÖ¸üÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †»ÖÓúÖ¸ü ˆ¯ÖµÖÖê•ÖÖÖÓ“ÖÖ
‹ú ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÃÖÖ †ÖÆêü, úß ÃÖÖ¬µÖÖ ÃÖ¸üôûü¯ÖÖÖÖê ˆ¯Ö´ÖÖÖ-ˆ¯Ö´ÖêµÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ úºþÖ ˆ¯Ö´ÖÖ-ˆŸ¯ÖÏêÖÖ µÖÖÃÖÖ¸üÖß
†»ÖÓúÖ¸ü ×ÖÙ´ÖŸÖß Ö ú¸üŸÖÖ ŸÖê †¬ÖÔÃ±ãú™ü ºþ¯ÖúÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ úºþÖ ¾µÖÓÖÖ£ÖÔ ÃÖã“Ö×¾ÖŸÖÖŸÖ. '‘Ö¸üúÖë²Ö›êü
úÖ¤Óü²Ö¸üßúÖ¸ü' µÖÖ ¿Ö²¤üµÖÖê•ÖÖêŸÖß»Ö '‘Ö¸üúÖë²Ö›üÖ' Æêü ×¾Ö¿ÖêÂÖÖ †×ŸÖ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ´Öãôêû ŸµÖÖŸÖß»Ö ºþ¯Öú »ÖÖÖŸÖ Ö µÖêŸÖÖ
ÃÖÖ¬Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖÖ ²ÖÖæÖ Öê»Öê †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã, Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß úÖ¤Óü²Ö¸üßúÖ¸üÖ“Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖÖ ´ÆüÖæÖ '‘Ö¸üúÖë²Ö›üÖ' Æêü ×¾Ö¿ÖêÂÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸ü»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÓÖÖ£ÖÔ ¯ÖãÖºþ••Öß×¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê ¾Ö •ÖÖÖ“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö Ö ‘ÖêŸÖÖ ×Ö¾¾Öôû ‘Ö¸üß ²ÖÃÖ»µÖÖ
²ÖÃÖ»µÖÖ êú¾Öôû ú»¯ÖÖêÖê úÖ¤Óü²Ö·µÖÖ ×»Ö×ÆüÖÖ¸üÖ †ÃÖÖ †£ÖÔ ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö ³ÖÖ¾Ö×Öú ¥üÛÂ™üúÖêÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ
¯ÖÏŸµÖµÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖÖê. ¬Ö´ÖÔ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ×Æü»Öê»Öê ‹úÆüß ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ÖÖÆüß. Æêü ÃÖÖÓÖŸÖÖÖÖ "Æü»»Öß ¤êü¿ÖÖŸÖ
(xx)

¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ“ÖÖ ¤ü¸ü¸üÖê•Ö ‡ŸÖúÖ êú¸ü ¯Ö›üŸÖÖê, ¯ÖÖ ŸµÖÖŸÖ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ‹ú ×Ö´ÖÖÔ»µÖÆüß †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüß !"
†ÃÖê ŸµÖÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêü. ‹ÖÖ¤êü ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö •Ö¸ü ¬Ö´ÖÔ×¾ÖÂÖµÖÖÃÖÖšüß úÖœü»Öê †ÃÖŸÖê ŸÖ¸ü ŸÖê ¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ ¾ÖÖ×Æü»Öê»Öê
±æú»Ö šü¸ü»Öê †ÃÖŸÖê †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ÖÖî¸ü¾ÖÖ£ÖÔ ŸÖê ÃÖæ×“ÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ÃÖŒŸÖß“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ¯ÖîÃÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê
†ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¤üÖºþ“Öê ¯Ö¸ü¾ÖÖÖê ¤êü‰úÖ ŸÖÖê ×´Öôû×¾Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê Æêü •Öê 1920 “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ¬ÖÖê¸üÖ ´ÆüÖæÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê
ŸµÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖÖÖ '×¿ÖÖÖÖ“Öê ´ÖÓÖôûÃÖæ¡Ö ¤üÖºþ“µÖÖ ²ÖÖ™ü»Öß“µÖÖ ÖóµÖÖŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü' †ÃÖê ŸµÖÖ“Öê
¾ÖÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü. ‹úÖ ´ÖÓÖ»Ö ÖÖêÂ™üß“Öß •ÖÖê›ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ †³Ö¦ü ÖÖêÂ™üß¿Öß ‘ÖÖ»ÖÖê †ÃÖÖ †£ÖÔ ŸÖê ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö
³ÖÖ¾ÖÖêÃÖÆü ÃÖæ×“ÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ¾Öî“ÖÖ×¸üú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“µÖÖ »ÖêÖÖÖŸÖÆüß ³ÖÖ¾Ö×ÖúŸÖê“ÖÖ †Ö¿ÖµÖ †ÃÖ»Öê»Öß ×úŸÖßŸÖ¸üß
×¾Ö¬ÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ »ÖêÖÖÖŸÖ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ.
´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê »ÖêÖÖ Æêü ˆ®ÖŸÖ ¬Ö´ÖÖÔ¾Ö¸ü ×ÖŸÖÖÓŸÖ ÁÖ¨üÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¬Ö´ÖÔ×ÖÂšüÖ“Öê
»ÖêÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öê Ã¾ÖŸÖ:“Öê •ÖÖÖê, ¯ÖÏŸµÖÖ úÖµÖÔ †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏú™ü ÆüÖêÖÖ¸üß ¾Öî“ÖÖ×¸üúŸÖÖ
†Ö×Ö ÃÖÓ¾Öê¤üÖ¿Öß»ÖŸÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ‹ú¾ÖÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ““Öê¯ÖÖÖÖê •ÖÖµÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öê Æêü »ÖêÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ
—ÖÖ»Öê»Öê †ÃÖ»µÖÖÖê Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú¯ÖÖê“Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ÖãÖ¾Ö¢ÖÖÆüß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö
†×³Ö×Ö¾Öê¿Ö¸ü×ÆüŸÖ •ÖÖÖúÖ¸ü ÃÖ´ÖßÖú-¾ÖÖ“ÖúÖÓ“ÖÖ •ÖÖê ¾ÖÖÔ †ÖÆêü ŸµÖÖ»ÖÖ Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖê»ÖÖ“Öê
¾ÖÖ™üŸÖê. ŸµÖÖÓÖÖ Ø¿Ö¤êü Æêü ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ µÖãÖÖŸÖß»Ö †Ö¤ü¿ÖÔ, ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ »ÖêÖú ¾ÖÖ™üŸÖÖŸÖ. ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ¯Ö¸ü
¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖŸÖ, ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾Öî“ÖÖ×¸üú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖŸÖ ´ÖÖê»ÖÖ“Öß ³Ö¸ü ‘ÖÖŸÖ»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öê †ÖŸ´Ö¯Ö¸ü
Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê Æêü »Ö×»ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÆêüÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÃÖÓ²Ö¨ü ¥üÛÂ™üúÖêÖÖ´Öãôêû, ˆ®ÖŸÖ ¯ÖÏÖ»³Ö ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ
†Ö×¾ÖÂúÖ¸ü ú¸üÖÖ¸êü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôûê ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ ÃÖÓ¾Öê¤üÖ¿Öß»ÖŸÖêÖê ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¯Ö®ÖŸÖêŸÖ
³Ö¸ü ‘ÖÖ»ÖÖÖ¸êü †ÖÆêü, †ÃÖê “ÖÖêÖÓ¤üôû †×³Ö¹ý“Öß †ÃÖÖÖ·µÖÖ †×³Ö–Ö ¾ÖÖ“Öú¾ÖÖÖÔ“Öê ´ÖŸÖ ¯Ö›üŸÖê.
´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü úÖôûÖŸÖ ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: 1960 ÖÓŸÖ¸ü ±ú¸üú ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ
†ÖÆêü, ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ×¾ÖÂÖµÖú †×³Öºþ“Öß×¾ÖÂÖµÖß µÖÖêµÖ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ÛÃ£ÖŸµÖÓŸÖ¸ü ‘Ö›üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖµÖãÖÖŸÖ ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üú ´ÆüÖæÖ êú»Öê»µÖÖ úÖ´Ö×Ö¸üß“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ˆ¢Ö¸üÖê¢Ö¸ü
†×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ •ÖÖÖ¾Öæ »ÖÖÖ»Öê †ÖÆêü. •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖÏŸÖê“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›üÖÖ¸êü Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ ÆüÖ“Ö
Ö¸üÖÖã¸üÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“ÖÖ ´ÖÖÖÔ †ÖÆêü, †ÃÖê †Öêú ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ †Ö•Ö ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öß
ÃÖã¬ÖÖ¸üú ¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ´ÆüÖæÖ •Ö¿Öß £ÖÖê¸ü¾Öß †Ö•Ö ¯Ö™æü »ÖÖÖ»Öß †ÖÆêü, ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ‹ú ÁÖêÂšü ¤ü•ÖÖÔ“Öê
†ÖŸ´Ö¯Ö¸ü »Ö×»ÖŸÖÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öê ÃÖ•ÖÔÖ¿Öß»Ö »ÖêÖú ´ÆüÖæÖÆüß ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ˆ¢Ö¸üÖê¢Ö¸ü ¾ÖÖœæü »ÖÖÖ»Öß †ÖÆêü.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ×¾Öª´ÖÖÖ †¬µÖÖ ÁÖß. ´Ö¬Öã ´ÖÓÖê¿Ö úÙÖú µÖÖÓÖß ŸÖÃÖê“Ö
¯Öæ¾ÖÖÔ¬µÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ¸üÖ. ¸Óü. ²ÖÖê¸üÖ›êü µÖÖÓÖß ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖÏ ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖ“Öê ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß
´ÖÖ—µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖê¯Ö×¾Ö»Öß, µÖÖ²Ö§ü»Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ µÖÖ ¤üÖêÆüß †¬µÖÖÖÓ“ÖÖ, ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÓ›üôûÖ“ÖÖ ´Öß
†ŸµÖÓŸÖ ŠúÖß †ÖÆêü.
ÖÖê. ´ÖÖ. ¯Ö¾ÖÖ¸ü
¸üÖ¬Öß¸ü Ø¿Ö¤êü
ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú

(xxi)

´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü ÃÖ´ÖÖÏ ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ
ÖÓ›ü 2 ¸üÖ : †ÖŸ´Ö¯Ö¸ü »ÖêÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ

¸üÖê•Ö×Ö¿Öß



¯Ö. ¾ÖÖ. ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü
¾Ö
¯Ö. ¾ÖÖ. ¸ü¾Öà¦ü Ø¿Ö¤êü
µÖÖÓ“µÖÖ Ã´ÖéŸÖßÃÖ


¾ÖÖµÖ 473-4

¯ÖÏ£Ö´ÖÖ¾Öé¢Öß“Öê ÃÖÓ¯ÖÖ¤üúßµÖ ×Ö¾Öê¤üÖ....
´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß ˆ±Ôú †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê •µÖêÂšü ×“Ö¸Óü•Öß¾Ö ÁÖß. ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö¸üÖ¾Ö µÖÖÓÖß
†Ö¯Ö»µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¿“ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê, ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü, »ÖêÖ ‡. ÃÖÖ×ÆüŸµÖ •Ö¯ÖæÖ šêü¾Ö»Öê. µÖÖ
ÃÖÖ´ÖÖÏß“ÖÖ µÖÖêµÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ †¿Öß ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖôû´Öôû ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö ¯ÖÏµÖŸÖÖ´Öãôêû 'Ø¿Ö¤êü »ÖêÖÃÖÓÖÏÆ'ü
ÆüÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú »ÖêÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓÖÏÆü 1963 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨üü —ÖÖ»ÖÖ. ÁÖß. ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü Æêü ´ÖÖ—
Öê ÃÖÖÃÖ¸êü. ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓÖÏÆüß †ÃÖ»Öê»Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ´Ö»ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ×¤ü»Öê. ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓÖÏÆüÖŸÖ
úÖÆüß ”ûÖê™ü¶Ö ›üÖµÖ·µÖÖ ¾Ö ŸÖã»ÖÖêÖê ´ÖÖêšü¶Ö †¿ÖÖ ŸÖßÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖÖ †Öœüôû»µÖÖ. ”ûÖê™ü¶Ö ›üÖµÖ·µÖÖÓŸÖ
ÃÖÖ´ÖÖµÖŸÖ: Ã´Ö¸üÖÖ£ÖÔ êú»Öê»µÖÖ ÖÖë¤üß ¾ÖÖ ×™ü¯ÖÖê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓÖÏÆüÖŸÖß»Ö ´ÖÖêšü¶Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖÖ µÖê£Öê
ÃÖÓ¯ÖÖ×¤üŸÖ êú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
¯Ö×Æü»µÖÖ ¤üÖê Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß“Ö '±úµÖãÔÃÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß' ¾Ö '‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö
¸üÖê•Ö×Ö¿Öß' †ÃÖÖ ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ×ŸÖÃÖ¸üß¾Ö¸ü 'µÖê¸ü¾Ö›ü¶Ö“µÖÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß' †ÃÖê
ÖÖ¾Ö Ã¾ÖŸÖ: ×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêü. '±úµÖãÔÃÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß' 22 ÃÖë.´Öß. x 16 ÃÖë.´Öß. †ÖúÖ¸üÖ“µÖÖ •ÖÖ›ü,
úÖê·µÖÖ, “ÖŸÖúÖê¸ü úÖÖ¤üÖ“µÖÖ ¾ÖÆüß¾Ö¸ü ×»Ö×Æü»Öê»Öß †ÃÖæÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖéÂšüÖ¾Ö¸ü ÃÖÖ´ÖÖµÖŸÖ: 20-21 †Öêôûß“ÖÖ
´Ö•Öæú¸ü †ÖÆêü. ŸÖß¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß ¯ÖéÂšü Îú´ÖÖÓú ™üÖú»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÊÖ ¾ÖÆüß“Öß 102 ¯ÖéÂšêü ×»Ö×Æü»Öê»Öß †ÃÖæÖ
²ÖÖúß“Öß úÖê¸üß †ÖÆêüŸÖ. úÖÖ¤ü †ŸµÖÓŸÖ •ÖßÖÔ —ÖÖ»µÖÖÖê ÃÖã¸ü¾ÖÖŸÖß“µÖÖ ¯ÖéÂšüÖÓ“Öê úÖê¯Ö¸êü ¾Ö ú›üÖ ×—Ö•ÖæÖ úÖÆüß
¿Ö²¤ü ¾Ö †Öêôûß Öê»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¾ÖÆüß“ÖÖ úÖÖ¤ü ×“Öú™ü»µÖÖÖêÆüß úÖÆüß ¿Ö²¤üÖÓ“Öê ÖãúÃÖÖÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü.
'‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬ÖßÖ ¸üÖ•ê Ö×Ö¿Öß' Æüß 31 ÃÖë.´Öß. x 20 ÃÖê.´Öß. †ÖúÖ¸üÖ“µÖÖ •ÖÖ›ü †ÖÖß¾Ö úÖÖ¤üÖ“µÖÖ •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ
²ÖÖÓ¬ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¸ü×•ÖÃ™ü¸üÃÖÖ¸üµÖÖ ¾ÖÆüß¾Ö¸ü ×»Ö×Æü»Öê»Öß †ÖÆêü. ¯ÖéÂšü Îú´ÖÖÓú ™üÖú»Öê»Öê ÖÖÆüßŸÖ.
¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖéÂšüÖ¾Ö¸ü 29 †Öêôûß †ÃÖæÖ ¾ÖÆüß“Öß 108 ¯ÖéÂšêü ×»Ö×Æü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. úÖê·µÖÖ ¯ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ˆ»Ö™ü ²ÖÖ•ÖæÖê
ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö¯Ö¸ü ¯ÖãÃŸÖúÖ“ÖÖ ¯ÖŒúÖ ´Ö•Öæú¸ü ŸµÖÖÓ“Öê ¬ÖÖú™êü ×“Ö¸Óü•Öß¾Ö ¸ü¾Öà¦ü µÖÖÓÖß ˆŸÖ¸ü»ÖÖ †ÖÆêü.
'µÖê¸ü¾Ö›ü¶Ö“µÖÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß' 20 ÃÖë.´Öß. x 16 ÃÖë.´Öß. †ÖúÖ¸üÖ“µÖÖ ÃÖÖ¬µÖÖ †ÖÖß¾Ö ¾ÖÆüß¾Ö¸ü
×»Ö×Æü»Öê»Öß †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖéÂšüÖ¾Ö¸ü 20 †Öêôûß †ÃÖæÖ ¤üÖêÆüß ¯ÖéÂšüÖÓÖÖ ×´ÖôæûÖ ‹ú †ÃÖê Îú´ÖÖÓú ´Ö. Ø¿Ö¤êü
µÖÖÓÖß ™üÖú»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¾ÖÆüß“ÖÖ †¿Öß 45 ¯ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öß †ÖÆêüŸÖ.
´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ×»Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ »Öú²ÖÖ úÖµÖ´Ö šêü¾ÖæÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖŸÖ: Ö¾µÖÖ ¿Öã¨ü »ÖêÖÖÖ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö
µÖê£Öê êú»ÖÖ †ÖÆêü. ¿Ö²¤üÖ¸Óü³Öß“µÖÖ †Ö×Ö ˆ¯ÖÖÓŸµÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“Öê »ÖêÖÖ ¤üß‘ÖÔ ú¸üµÖÖú›êü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ú»Ö †ÖÆêü.
ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ£ÖÔ- †Ö³ÖÖ¾Ö, †ÖÖŸµÖ, †ÖÓÖ“Öß ÃÖã×¿ÖÖßŸÖ, ¤æü×ÂÖŸÖ, ‘ÖÖŸÖæú. '†¾Ö›Óü²Ö¸ü †ÃÖŸÖÖê', '¯ÖÖê»ÖÖ¤ü
»ÖÖÖ»Öß' Æü¶Ö ¯ÖÏµÖÖêÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¿Ö²¤üÖÓ“µÖÖ Ø»ÖÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ¾ÖêÖôûÖ †ÖÆêü. '¯ÖÓ¬Ö¸üÖ¾Ö›ü¶ÖŸÖ'†ÃÖÖ ¿Ö²¤ü ŸÖê
¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ Æü¶Ö ÃÖ¾ÖÔ »Öú²ÖÖ µÖê£Öê úÖµÖ´Ö šêü¾Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. †Öêú ÖÖ´Öê †£Ö¾ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖÖê
‹úÖ´ÖÖÖÖê´ÖÖÖ ×»Ö×ÆüŸÖÖÖÖ ŸÖê Ã¾Ö»¯Ö×¾Ö¸üÖ´ÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. †¿ÖÖ ×šüúÖÖß †£ÖÔÃÖÖîúµÖÖÔÃÖÖšüß
Ã¾Ö»¯Ö×¾Ö¸üÖ´Ö ¤üÖÖ×¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. †ÖãÃ¾ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üµÖÖú›êü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ú»Ö ú´Öß“Ö †ÖÆêü. ¯ÖÖ¸Óü¯Ö×¸üú
»ÖêÖÖ¯Ö¨üüŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸÖê †ÖãÃ¾ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¯Öã»Ö ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖÖŸÖ †ÖãÃ¾ÖÖ¸ü ¾Ö †ÓŸµÖ
Ã¾Ö¸ü Ö¾µÖÖ ¿Öã¨ü»ÖêÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¤üÖÖ×¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ.
´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ´Öæôû ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ“Ö úÖÆüß ×šüúÖÖß ÖÖê»Ö ÓúÃÖÖŸÖ ´Ö•Öæú¸ü ×»Ö×Æü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
ÖÖê»Ö ÓúÃÖÖŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´Ö•Öæú¸ü ÖêÆü´Öß“µÖÖ ™üÖ‡¯ÖÖŸÖ ŸÖÃÖÖ“Ö ÖÖê»Ö ÓúÃÖÖŸÖ šêü¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß“Öê
(¯ÖÖ“Ö)

»ÖêÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ †Ö¾Ö¬ÖÖÖÖÖê ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ ¿Ö²¤ü ÃÖã™ü»ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê •Öê£Öê ÃÖÓ¯ÖÖ¤üúÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öê
ŸÖê£Öê †£ÖÔ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ÖÖê»Ö ÓúÃÖÖŸÖ †ÃÖÖ ¿Ö²¤ü ×ŸÖ¸üŒµÖÖ ™üÖ‡¯ÖÖŸÖ ¤üÖÖ×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ´Öæôû
¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖß»Ö úÖÖ¤ü ±úÖ™ü»µÖÖÖê ¾ÖÖ ×—Ö•Ö»µÖÖÖê ´ÖãôûÖŸÖ †¬ÖÔ¾Ö™ü ¿Ö²¤ü •Öê£Öê ¸üÖ×Æü»ÖÖ †ÖÆêü ¾ÖÖ †Ã¯ÖÂ™ü
†ÖÆêü ŸÖê£Öê †ÃÖÖ ¿Ö²¤ü “ÖÖîú™üß ÓúÃÖÖŸÖ ¤üÖÖ×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ×•Ö£ÖæÖ ´Ö•Öæú¸ü †Ö¤üß“Ö ÖÖÆüßÃÖÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü
†¿Öß Ã£Öôêû Ø™ü²ÖÖÓ“µÖÖ ×“ÖÆüÖÓÖß ¤üÖÖ×¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ.
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß“Öê úÖ´Ö ú¸üŸÖÖÖÖ ´Ö»ÖÖ †Öêú ¾Ö×›ü»Ö¬ÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖà“Öê, ×´Ö¡ÖÖÓ“Öê ŸÖÃÖê“Ö
†¯Ö×¸ü×“ÖŸÖÖÓ“ÖêÆüß ²ÖÆãü´ÖÖê»Ö ÃÖÖÆü¶ —ÖÖ»Öê µÖÖ“ÖÖ ´Öß éúŸÖ–ÖŸÖÖ¯Öæ¾ÖÔú ×Ö¤ìü¿Ö úºþ ‡Û“”ûŸÖÖê. ´ÖÖ—Öê ÃÖÖÃÖ¸êü ÁÖß.
¯ÖÏŸÖÖ¯Ö¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß †ŸµÖÓŸÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÖê ¾Ö †ÖŸ´ÖßµÖŸÖêÖê ´Ö. Ø¿ÖªÖÓ“Öê Æêü ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ´ÖÖ—µÖÖ Æü¾ÖÖ»Öß êú»Öê.
¯ÖÏÖ. ¾ÖÖ. »Ö. ãúôûúÖá, ¯ÖÏÖ. ´Öê. ¯ÖãÓ. ¸êüÖê, †Ö´Ö¤üÖ¸ü ÁÖß. ¯Öß. ²Öß. ÃÖÖôãÓûÖê, ¯ÖÏÖ. ´Ö. ¾ÖÖ. ¬ÖÖë›ü, ›üÖò. ÃÖã¬Öß¸ü
¸üÃÖÖôû ¾Ö ›üÖò. ×¾ÖªÖ¬Ö¸ü ¯ÖãÓ›ü×»Öú µÖÖÓÖß Æü¶Ö úÖ´ÖÖ²Ö§ü»Ö †ÖÃ£ÖÖ ¤üÖÖ¾ÖæÖ †Öêú ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ÃÖæ“ÖÖÖ
êú»µÖÖ. ¯ÖÏŸµÖÖ ³Öê™üßŸÖ ¾ÖÖ ¯Ö¡Ö«üÖ¸êü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖ“µÖÖ úÖ´Öß †ÖêúÖÓÖß ´Ö¤üŸÖ êú»Öß. úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“µÖÖ
ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖã×¿Ö»ÖÖ²ÖÖ‡Ô ´ÖÖê×ÆüŸÖê, ÃÖÖî. ¿ÖãÓúŸÖ»ÖÖ²ÖÖ‡Ô •Ö´Ö¤üÖß, ÁÖß. ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö ÃÖæµÖÔ¾ÖÓ¿Öß, ›üÖò. ×¾Ö. ²ÖÖ. ‘ÖãÖê,
•Ö´ÖÖÓ›üß“Öê ÁÖß. ×¾ÖÂÖæ ‰ú±Ôú ²ÖÖ²Öæ¸üÖ¾Ö ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü Æãü»µÖÖôûú¸ü, ›üÖò. ¤üÖ´Öã†ÖÖ Æãü»µÖÖôûú¸ü, ÁÖß. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö
†×ÖØÖ›üß, ŸÖê¸ü¤üÖôû“Öê ÁÖß. ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü, †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü“Öê ÁÖß. ¤ü. ²ÖÖ. ›üÖ¾Ö¸êü, ×¾Ö•ÖÖ¯Öæ¸ü“Öê ¯Ö¤Ëü´ÖÁÖß
úÖúÖÃÖÖÆêü²Ö úÖ¸üÖÖÖßÃÖ, ¯ÖãµÖÖ“Öê ÁÖß. ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü, ÁÖß. ²ÖÖ²Öæ¸üÖ¾Ö •ÖÖŸÖÖ¯Ö, ÁÖß. êú¿Ö¾Ö Ö¸üÆü¸ü
úÖ×Ö™üú¸ü, ÁÖß. úÖ. µÖ. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü, ÁÖß. Ö. Æü. Ö¸êü, ´Ö. ´Ö. ¤ü¢ÖÖê ¾ÖÖ´ÖÖ ¯ÖÖêŸÖ¤üÖ¸ü, ÁÖß. ´Ö. ÁÖß. ¤üß×ÖŸÖ,
ÁÖß. ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö éúÂÖ¸üÖ¾Ö ³Ö™ü, ÁÖß. êú¿Ö¾Ö ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü, ÁÖß. ¤ü. ²Ö. ´ÖÖ›üß¾ÖÖ»Öê, ÁÖß. Æü×¸ü³ÖÖ‰ú
•ÖÖê¿Öß, ÁÖß´ÖŸÖß ú´Ö»ÖÖ²ÖÖ‡Ô ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ; ¯ÖãÖê ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ. †¸üØ¾Ö¤ü ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü, ›üÖò. ‹ÃÖË.
†Ö¸Ëü. ÃÖÖôûú¸ü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ. •Öê. ¾Æüß. ÖÖ‡Ôú, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü µÖê£Öß»Ö ÁÖß. ´ÖÖêŸÖß»ÖÖ»Ö ×Æü¸üÖ“ÖÓ¤ü
ÖÖÓ¬Öß, ×²Ö¿Ö¯Ö †ò×²ÖÎ†Öê, ¯ÖÏÖ. ×¸üµÖÖ•Ö ±úÖ¹ýúß, ¯ÖÏÖ. ÖÓÖÖ¬Ö¸ü ¯ÖÖÖŸÖÖ¾ÖÖê µÖÖ ´ÖÓ›üôûàÖÖ ´Ö»ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú
ŸÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯Öã¸ü×¾Ö»Öß. ›üÖò. ÃÖã¬ÖÖú¸ü “ÖÖÓ¤ü•Öú¸ü ¾Ö ÁÖß. †¸üØ¾Ö¤ü ãú¹Óý¤üú¸ü µÖÖÓÖß ´Öã¦üÖ¯ÖÏŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü
ú¸üµÖÖ“µÖÖ úÖ´Öß ÃÖÖÆü¶ êú»Öê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ ´Öß †×ŸÖ¿ÖµÖ †Ö³ÖÖ¸üß †ÖÆêü. ÁÖß´ÖŸÖß »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô Ø¿Ö¤êü,
ÁÖß. †¿ÖÖêú Ø¿Ö¤êü, ÁÖß. ×¤ü»Öß¯Ö Ø¿Ö¤êü, ÃÖÖî. ˆ´ÖÖ Ø¿Ö¤êü ¾Ö ÃÖÖî. ÃÖã•ÖÖŸÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü Æü¶Ö ãú™ãÓü²ÖßµÖ ´ÖÓ›üôûß“Öê
ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸êü ÃÖÖÆü¶ —ÖÖ»Öê µÖÖ“ÖÖ ×Ö¤ìü¿Ö ú¸üÖê ´Ö»ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™üŸÖê.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß ´ÖÓ›üôûÖÖê µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ“µÖÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖÖ£ÖÔ †Öã¤üÖÖ ×¤ü»Öê. µÖÖ²Ö§ü»Ö
´ÖÓ›üôûÖ“ÖÖ ¾Ö ´ÖÓ›üôûÖ“Öê †¬µÖÖ ŸÖÔúŸÖß£ÖÔ »Ö´ÖÖ¿ÖÖÃ¡Öß •ÖÖê¿Öß µÖÖÓ“ÖÖ ´Öß †Ö³ÖÖ¸üß †ÖÆêü.
µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ“Öê ´Öã¦üÖ ÁÖß. ÃÖ•Öì¸üÖ¾Ö ‘ÖÖê¸ü¯Ö›êü µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú Öî×ŸÖúŸÖê»ÖÖ ¬Ö¹ýÖ
ÃÖã¸êüÖ, ¤üÖŸÖÖ¯Öæ¾ÖÔú ŸÖÃÖê“Ö ÃÖêÆü³ÖÖ¾ÖÖÖê êú»Öê µÖÖ²Ö§ü»Ö ´Öß ŸµÖÖÓ“ÖÖ †Ö³ÖÖ¸üß †ÖÆêü.
´ÖÆüÂÖâ“Öê ×“Ö¸Óü•Öß¾Ö ÁÖß. ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö¸üÖ¾Ö ¾Ö ÁÖß. ¸ü¾Öà¦ü¸üÖ¾Ö µÖÖÓÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ±úÖ¸ü †ÖÃ£ÖÖ
ÆüÖêŸÖß. Æêü ¯ÖãÃŸÖú ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ ŸÖê †Ö•Ö •Öß×¾ÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ µÖÖ“Öß ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü ÖÓŸÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
¿Öê¾Ö™üß ¾ÖÖ“ÖúÖÓÖÖ ×¾ÖÖÓŸÖß Æüß, úß ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖÃÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖß ¯Ö›æü ¿Öêú»Ö †¿Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß úÖêÖÖú›êü †ÃÖ»Öß ŸÖ¸ü ŸÖß ŸµÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ úôû¾ÖÖ¾Öß. ´Öß µÖÖÓ“ÖÖ †Ö³ÖÖ¸üß ÆüÖê‡ÔÖ.
´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü,
†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü.

ÖÖê. ´ÖÖ. ¯Ö¾ÖÖ¸ü
(ÃÖÆüÖ)

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ....
´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß ‰ú±Ôú †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ »ÖÖêúÖê¢Ö¸ü ¯Öã¹ýÂÖÖÖê úÖÆüß úÖôû
¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ×»Ö×Æü»Öß ¾Ö ŸÖß ¯ÖÏ×ÃÖ¨üü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê‰ú ¿Öú»Öß, Æüß †×ŸÖ¿ÖµÖ ³ÖÖµÖÖ“Öß ÖÖêÂ™ü
†ÖÆêü. †Ö×Ö Æüß ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßÆüß ÃÖÖ¬µÖÖ ÖÖë¤üß“µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü †ÓŸÖ¸ÓüÖ ¯ÖÏú™ü ú¸üÖÖ¸üß †ÖÆêü.
ŸµÖÖ´Öãôêû Æü¶Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖßÖ ÖãÖ¾Ö¢Öê“µÖÖ ¥üÂ™üßÖêÆüß ±úÖ¸ü
´ÖÖêšêü ´ÖÖê»Ö †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖú›êü ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¾ÖÖ †ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¾µÖŒŸÖßÖê ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ×»Ö×Æü»Öê»Öß †ÃÖÖê Æüß
†×ŸÖ¿ÖµÖ ¤ãüÙ´Öôû ²ÖÖ²Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê úÖ¸üÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸êüŸÖ“Ö †ÃÖÖ¾Öê. †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
‹Óú¤ü¸üßŸÖ“Ö ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¾Ö ×ŸÖ“µÖÖ ³ÖÖ¾Ö•Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ú´Öß †Ö×Ö ×ŸÖ“µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú •Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ
´ÖÆü¢¾Ö •ÖÖÃŸÖ. ‹úÖê×ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ †Öê¸ü“µÖÖ †£Ö¾ÖÖ ×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß“µÖÖ úÖôûÖŸÖ
×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖÖ ±úÖ¸ü¿ÖÖ †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ´ÆüÖæÖ“Ö ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß“Öê ´ÖÆü¢¾Ö
†³ÖæŸÖ¯Öæ¾ÖÔ ´ÆüÖÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö.
†ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êüÆüß ¤ü¸ü¸üÖê•Ö †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ×»ÖÆüßŸÖ ÆüÖêŸÖê †¿ÖÖŸÖ»ÖÖ ³ÖÖÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÏ“ÖÓ›ü
ˆªÖêÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ úÖôû •ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ‹¸ü¾Æüß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ×»Ö×ÆüµÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÖÖ ±ãú¸üÃÖŸÖ ×´ÖôûÖêÆüß úšüßÖ.
‡. ÃÖ. 1898 ´Ö¬µÖê ŸÖê ¯ÖãµÖÖ»ÖÖ ±úµÖãÃÔ ÖÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ×¿ÖúŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, 1901-1903 ´Ö¬µÖê ¬Ö´ÖÔ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß
†ÖòŒÃÖ±ú›Ôü»ÖÖ Öê»Öê †ÃÖŸÖÖÖÖ ¾Ö úÖµÖ¤êü³ÖÓÖ êú»µÖÖ´Öãôûê 1930 ´Ö¬µÖê µÖê¸ü¾Ö›ü¶Ö“µÖÖ ŸÖã¹ÓýÖ¾ÖÖÃÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ
ŸµÖÖÓÖß ²Ö·µÖÖ“Ö¿ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖÖê ¸üÖ•ê Ö×Ö¿Öß ×»ÖÆüß»Öß. Æüß •Öß ŸÖßÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôû¶Ö úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ¸üÖ•ê Ö×Ö¿Öß
×»Ö×Æü»Öß †ÖÆêü, ŸÖß †Ö•Öæ²ÖÖ•Öæ“µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏúÖ¿Ö ™üÖúÖÖ¸üß †ÖÆêü, ŸÖ¿Öß“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ¾Ö¸ü
¾Ö •Öß¾ÖÖúÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ¯ÖÏúÖ¿Ö ™üÖúÖÖ¸üß †ÖÆêü. ×Æü“Öê µÖ£ÖÖ£ÖÔ Ã¾Öºþ¯Ö úôûµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß×¾ÖŸÖÖ“Öê,
úÖµÖÖÔ“Öê ¾Ö ´ÖÖÖ“µÖÖ ‘Ö›üÖß“Öê £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ úÖ ÆüÖê‡ÔÖÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖÖ´Ö·µÖÖÖê †Öú»ÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü Æêü ‹ú ÃÖÓ¯Ö®Ö, ŸµÖÖÖ¿Öß»Ö †Ö×Ö ¯ÖÏÃÖ®Ö ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ“ÖÖ“Öê ¯Öã¹ýÂÖ ÆüÖêŸÖê. ×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ
¿ÖŸÖúÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ ¯ÖÓ“Ö¾ÖßÃÖ-ŸÖßÃÖ ¾ÖÂÖÖÕŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ úŸÖãÔŸ¾ÖÖ“ÖÖ ³Ö¸ü‘ÖÖêÃÖ †×¾ÖÂúÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ. †Ö¬µÖÖÛŸ´ÖúÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¬µÖêµÖÖÃÖÖšüß †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü ±ú×ú¸üß ¯ÖŸú¸üÖÖ¸üß ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸üÖß ×¾ÖªÖ×¾Ö³Öæ×ÂÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ
ŸÖ¸üß ¤ãüÃÖ¸üß †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüß.
†Ö¯Ö»Öß ÖêÆü´Öß“Öß ×¾Ö³ÖÖÖÖß ¯ÖŸúºþÖ ´ÆüÖÖµÖ“Öê —ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ
ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ úÖµÖÔ êú»Öê. 1898 ÃÖÖ»Öß ŸÖê ²Öß. ‹. —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ“Ö ¾ÖÂÖá
¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ŸµÖÖÓÖß ¤üßÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ‹ê×Æüú ÃÖãÖ ›üÖêóµÖÖÓÃÖ´ÖÖê¸ü ×¤üÃÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖÆüß †Ö•Ö´Ö ²ÖÎÖÉ
¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ŸµÖÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¾Ö µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß ‘Öê‰úÖ †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öß»Ö ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü
úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ŸÖÖî»Ö×Öú ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê ×¿ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß Öê»Öê. ‡Ó»ÖÓ›ü ¾Ö †´Öê×¸üêúŸÖß»Ö µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ †£Ö¾ÖÖ
‹êúÀ¾Ö¸ü¾ÖÖ¤üß ´ÖÓ›üôûàÖß Æüß ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß ÃÖãºþ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖê£ÖæÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü 1903 ¯ÖÖÃÖæÖ 1910 ¯ÖµÖÕŸÖ
´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖß úÖ´Ö êú»Öê. µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖµÖÖÔŸÖÆüß ŸµÖÖÓÖß ú»¯ÖúŸÖÖ †Ö×Ö
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖúÖî¿Ö»µÖ ¤üÖÖ×¾Ö»Öê. ¯Ö¡Ö«üÖ¸üÖ ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß '¯ÖÖêÃ™ü»Ö ×´Ö¿ÖÖ' “µÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖê»ÖÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ
¤êü‰úÖ ¯Öãœêü ŸÖê Ã¾ÖŸÖ: “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê. ¬Ö´ÖÔ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß ÖÖê›üß ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß 'ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÔÖÏÓ£Ö¾ÖÖÔ' “ÖÖ»Ö×¾Ö»ÖÖ.
¬Ö´ÖÔ×¾Ö¬Öß “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖ“Öê ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß 'ŸÖ¹ýÖ ²ÖÎÖÉüÃÖÓ‘Ö' úÖœü»ÖÖ. 1904 ŸÖê 1913 ¯ÖµÖÕŸÖ
(ÃÖÖŸÖ)

¸üÖÂ™ÒüÃÖ³Öê“µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖ“µÖÖ ¾Öêôûß“Ö '³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ‹êúÀ¾Ö¸üß ¬Ö´ÖÔ¯Ö×¸üÂÖ¤ü' ×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÖê ³Ö¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ
¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡ÖúÖ µÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ´ÖãÖ¯Ö¡ÖÖÃÖÖšüß †Öêú »ÖêÖ ×»Ö×Æü»Öê ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö
†Öêú ×šüúÖÖß ¿Öêú›üÖê ¾µÖÖµÖÖÖê ×¤ü»Öß. ¯Öãœüß»Ö úÖôûÖŸÖ ´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü µÖê£Öß»Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †Ö“ÖÖµÖÔ¯Ö¤ü
ÃÖÖÓ³ÖÖôû»Öê. ¯ÖãÖê µÖê£Öê 'úÖî™ãÓü×²Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ'“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß ¾Ö ¾ÖÖ‡Ô µÖê£Öê ²ÖÎÖÉüÃÖ´ÖÖ•Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖ
ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ ×¤ü»Öß. •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ †ÓŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖê ‹ú×ÖÂšü ²ÖÎÖÉü ÆüÖêŸÖê.
´ÖÓã²Ö‡Ô µÖê£Öê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ‹úÖ
´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö êú»ÖÖ. †Ã¯Öé¿µÖ ´ÖÖÖ»µÖÖ Öê»Öê»µÖÖÓ“Öß ˆ®ÖŸÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß '×›üÃ¯ÖÏêÃ›ü Œ»ÖÖÃÖêÃÖ
×´Ö¿ÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ' †£Ö¾ÖÖ '³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÊúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß' µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê
1906 ´Ö¬µÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖß“Öê ŸµÖÖÓÖß ³ÖÖ¸üŸÖ³Ö¸ü †¾Ö»ÖÖêúÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. 1906
´Ö¬µÖê ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê 'ÃÖÖê¿Ö»Ö ×¸ü±úÖò´ÖÔ †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖ' ¯Öãœêü ŸµÖÖÓÖß ‹ú ¾µÖÖµÖÖÖ ¤êü‰úÖ ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö“Ö
ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ²Ö×ÆüÂéúŸÖ ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ †›ü“ÖÖß, ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏÖÓŸÖ¾ÖÖ¸ü ÃÖÓµÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ²ÖÖ²Öà“Öß ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ
´ÖÖÓ›üÖß êú»Öß. "ÊÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ˆ¨üÖ¸üÖÃÖÖšüß ×•Ö¾ÖÓŸÖ ¾µÖÛŒŸÖÖŸÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü †ÖÆêü †ÃÖê ×´Ö¿ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê
¯ÖÖ×Æü•Öê ¾Ö †¿ÖÖ ×´Ö¿ÖÖÖê ×õÖÃŸÖß ×´Ö¿ÖÖ·µÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÊÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ •Öß×¾ÖŸÖÖ´Ö¬µÖê ÎúÖÓŸÖß Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü ×¾ÖúÖÃÖ
‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê" †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ÆüÖêŸÖß. ×´Ö¿ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ
úÖ´ÖÖ“ÖÖ ¾µÖÖ¯Ö ŸµÖÖÓÖß —Ö¯ÖÖ™ü¶ÖÖê ¾ÖÖœü×¾Ö»ÖÖ. ¯Ö×Æü»µÖÖ ŸÖßÖ ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ“Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê ¯Ö¸üôû, ¤êü¾ÖÖÖ¸ü,
´Ö¤üÖ¯Öã¸üÖ, úÖ´ÖÖšüß¯Öã¸üÖ µÖê£Öê ¿ÖÖôûÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»µÖÖ. Ö¾ÖßÖ ¯Ö¨üüŸÖß“ÖÖ “ÖÖ´Ö›ü¶Ö“ÖÖ úÖ¸üÖÖÖÖ ÃÖãºþ êú»ÖÖ.
'×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖê¾ÖÖÃÖ¤üÖÖ'“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß, ¤ü¾ÖÖÖÖÖÖ ˆ‘Ö›ü»ÖÖ, ¾Ö ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆêü “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ´ÖãÓ²Ö‡Ô²ÖÖÆêü¸ü
´ÖÖ´ÖÖ›ü, ‡ÖŸÖ¯Öã¸üß, ‡Ó¤üÖê¸ü, †úÖê»ÖÖ, ´Ö¦üÖÃÖ, ´ÖÆüÖ²ÖôêûÀ¾Ö¸ü, ´ÖÓÖôæû¸ü ‡. ×šüúÖÖß ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÖÖ
ˆ‘Ö›ü»µÖÖ. 1908 ¯ÖµÖÕŸÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ¸üÖ ¿ÖÖÖÖ Ã£ÖÖ×¯Ö»µÖÖ. ÃÖÖêôûÖ ¿ÖÖôûÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»µÖÖ, 1618 ×¾ÖªÖ£Öá
ŸµÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. “ÖÖ¸ü ˆªÖêÖ¿ÖÖôûÖ úÖœü»µÖÖ. ×´Ö¿ÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖŸÖ †Ö•Öß¾Ö úÖµÖÔ¾ÖÖÆüú ×´Öôû×¾Ö»Öê.
1909 ´Ö¬µÖê ¯ÖãµÖÖÃÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öß ¯Ö×Æü»Öß ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú ¯Ö×¸üÂÖ¤ü µÖ¿ÖÃ¾Öß¯ÖÖê ‘ÖêŸÖ»Öß. µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖæÖ ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü
µÖÖÓ“Öß †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öß ÃÖ´Ö•Ö •Ö¿Öß ¯ÖÏÖ™ü ÆüÖêŸÖê, ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÓ‘Ö™üÖÖúÖî¿Ö»µÖÆüß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
†Ã¯Öé¿µÖ ¾ÖÖÖÔ“Öß ˆ®ÖŸÖß ú¸üÖê, ŸµÖÖÓ“ÖÖ †ÖŸ´Ö×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ •ÖÖÖéŸÖ úºþÖ Ã¾ÖÖê¨üÖ¸üÖ“Öß ŸÖôû´Öôû ×Ö´ÖÖÔÖ
ú¸üÖê ÆüÖ ‹ú ³ÖÖÖ, ŸÖ¸ü †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓ²Ö§ü»Ö ÃÖ´ÖÖÖŸÖê“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê ÆüÖ
¤ãüÃÖ¸üÖ ³ÖÖÖ. Æêü úÖµÖÔ ú¸üŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ:“Öß ¸üÖ•ÖúßµÖ ´ÖŸÖê †Ö›ü µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ µÖÖ“Öß ¤üÖŸÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß.
×´Ö¿ÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †×»Ö¯ŸÖ šêü¾Ö»Öê, ¾Ö µÖÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ÃÖÆüúÖµÖÔ ¾Ö ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ×´Öôû×¾Ö»Öß.
ÁÖß. ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü, ŸÖãúÖê•Öß¸üÖ¾Ö ÆüÖêôûú¸ü, µÖÖÓÃÖÖ¸üÖê ÃÖÓÃ£ÖÖ×Öú, ÃÖÖ •ÖÖòÖ Œ»ÖÖÔú, ÃÖ¸ü ´µÖæ¸ü
´Öòòú—Öê, ›üÖò. ´ÖòÖ µÖÖÓÃÖÖ¸üÖê ‡ÓÖÏ•Ö †×¬ÖúÖ¸üß; ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾Ö “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü, ×¯ÖÏÛÃÖ¯Ö»Ö ¸ü.¯Öã. ¯Ö¸üÖÓ•Ö¯Öê,
´ÖÆüÂÖá ¬ÖÖë›üÖê êú¿Ö¾Ö ú¾Öì, »ÖÖê. ×™üôûú µÖÖÓÃÖÖ¸üÖê ´Ö¾ÖÖôû-•ÖÆüÖ»Ö ¯ÖãœüÖ¸üß; ÁÖß. ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö •ÖÖÖ²ÖÖ úÖÓ²Öôêû,
ÁÖß. ›üÖÓÖôêû, ÁÖß. ÖÖ£ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖÖÓÃÖÖ¸üÖê †Ã¯Öé¿µÖ ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ¯ÖãœüÖ¸üß µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ŸµÖÖÓÖß ÃÖÆüúÖµÖÔ
×´Öôû×¾Ö»Öê. 1912 ´Ö¬µÖê ×´Ö¿ÖÖ“Öê šüÖÖê ¯ÖãµÖÖÃÖ Æü»Ö¾ÖæÖ úÖ´ÖÖ“ÖÖ ¾µÖÖ¯Ö †ÖÖÖß ¾ÖÖœü×¾Ö»ÖÖ. †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ
×Ö¾ÖÖ¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³ÖêÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖ³ÖêÖê ÆüÖŸÖß ‘µÖÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ÃÖÖŸÖ†Öšü ¾ÖÂÖì
¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. †Öê¸ü 1917 “µÖÖ ú»Öú¢µÖÖ“µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ ×´ÖÃÖêÃÖË †òÖß ²Öê—ÖÓ™ü µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß
†Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üµÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ×šüú×šüúÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖÓ´Ö¬µÖêÆüß šü¸üÖ¾Ö
—ÖÖ»Öê. †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üÖ ÆüÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³Öê“µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ‹ú ³ÖÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üµÖÖ“Öê
(†Öšü)

úÖµÖÔ ÃÖÓÃ£ÖÖŸ´Öú ¯ÖÏµÖŸÖÖ“µÖÖ «üÖ¸üÖ ¯Ö×Æü»µÖÖÓ¤üÖ ŸµÖÖÓÖß †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü Öê»Öê. µÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß
ŸÖôû´Öôû ŸÖ¿Öß“Ö ¤æü¸ü¥üÂ™üß ×¤üÃÖŸÖê. 1923 ´Ö¬µÖê ×´Ö¿ÖÖ †Ã¯Öé¿µÖ ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö úÖµÖÔúŸµÖÖÕ“µÖÖ Æü¾ÖÖ»Öß úºþÖ
ŸÖê ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»Öê ŸÖ¸üß †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ˆ®ÖŸÖß“ÖÖ ¬µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÖÖ †Öê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
†Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“µÖÖ ÊÖ úÖ´ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê úÖµÖÔÆüß ŸµÖÖÓÖß êú»Öê.
´Öã¸üôûß ÃÖÖê›üµÖÖ“Öß “ÖÖ»Ö ²ÖÓ¤ü ¾ÆüÖ¾Öß µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê. Æêü úÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ 1907
´Ö¬µÖê ‹ú ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖæÖ ŸÖê ×ŸÖ“Öê ÃÖêÎêú™ü¸üß —ÖÖ»Öê. 1911 ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖß ´Öã¸üôûß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú ¯Ö×¸üÂÖ¤ü
³Ö¸ü×¾Ö»Öß. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓÖÖ †ÖÃ£ÖÖ ÆüÖêŸÖß. 1919 ´Ö¬µÖê ¯ÖãÖê ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üßÖê êú¾Öôû
´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß“Ö ÃÖŒŸÖß“µÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ´Öã»ÖàÖÖÆüß ´Öã»ÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö
ÃÖŒŸÖß“Öê ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ †ÃÖÖ¾Öê ÊÖÃÖÖšüß †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûú ¾ÖÖî¸ëü“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ
•ÖÖ‰úÖ “Öôû¾Öôû êú»Öß.
´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß •Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ êú»Öê ŸÖê ¾µÖÖ¯Öú ¸üÖÂ™Òü×ÆüŸÖÖ“µÖÖ ¾Ö ‹ú•Öã™üß“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü †×¬ÖÛÂšüŸÖ
ÆüÖêŸÖê. Ã¾ÖŸÖ: †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Æêü ‹ú×ÖÂšü ²ÖÎÖÉ †ÃÖ»µÖÖÖê •ÖÖŸÖßµÖŸÖê“µÖÖ ¯Ö»Ößú›êü“Ö ÆüÖêŸÖê. 1917 “µÖÖ
ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ²ÖÎÖÉüÖêŸÖ¸üÖÓÖÖ ‹ú¡Ö †ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß •ÖÖÖéŸÖß ÆüÖêŸÖ
†ÃÖŸÖÖÖÖ Ö¾µÖÖÖê ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú ¯ÖÖÆüÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉüÖêŸÖ¸ü¾ÖÖ¤ü ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ‹êŒµÖÖ»ÖÖ ×¾Ö‘ÖÖŸÖú šü¸êü»Ö †ÃÖÖ ‡¿ÖÖ¸üÖ
ŸµÖÖÓÖß †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß“µÖÖ ‹úÖ ÃÖ³ÖêŸÖ ×¤ü»ÖÖ. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´Ö¸üÖšüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ¯Ö›æü ÖµÖê ´ÆüÖæÖ
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ´Ö¸üÖšüÖ ÃÖÓ‘Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÖÖÔ“ÖÖ îú¾ÖÖ¸ü ‘ÖêµÖÖ“µÖÖ
ÆêüŸÖæÖê 1920 ´Ö¬µÖê ¯ÖãµÖÖÆæüÖ úÖµÖ¤êü úÖîÛÃÖ»Ö“Öß ŸµÖÖÓÖß ×Ö¾Ö›üÖæú »Öœü×¾Ö»Öß, ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖß ´Ö¸üÖšü¶ÖÓÃÖÖšüß
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ¸üÖÖß¾Ö •ÖÖÖê¾ÖºþÖ Ö¾Æêü; ŸÖ¸ü µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ´ÆüÖæÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ.
(†£ÖÖÔŸÖ †¿Öß ŸÖ¢¾Ö×ÖÂšü ¾µÖŒŸÖß ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ¯Ö¸üÖ³ÖæŸÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖÖÖ¸ü Æêü ˆ‘Ö›ü“Ö †ÖÆêü). 1925
ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ †Öêú ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖÓ´Ö¬µÖê ³ÖÖÖ ‘Öê‰úÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ “Öôû¾Öôûß»ÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ
êú»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ‹ú•Öã™üß“ÖÖ ´ÖÓ¡Ö ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»ÖÖ. ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öà“ÖÖ ˆ¤üµÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü
ˆŸÖÖ¸ü¾ÖµÖÖŸÖ úÖµÖ¤êü³ÖÓÖÖ“µÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ¯ÖãÖê ×•Ö»ÊÖŸÖ ¿Öêú›üÖê ´Öî»ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖµÖß ¤üÖî¸üÖ
êú»ÖÖ, †Öêú ÃÖ³ÖÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ, ×´ÖšüÖ“Öß ×¾ÖÎúß úºþÖ úÖµÖ¤êü³ÖÓÖ êú»ÖÖ ¾Ö úÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖ ¯ÖŸú¸ü»ÖÖ.
†ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖúÖµÖÖÔ“ÖÖ ÆüÖ Ã£Öæ»Ö †Ö¸üÖÖ›üÖ.
†ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ‹ú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ
»ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰ú. ŸÖê ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ“ÖÖ ¾µÖÖ¯Ö —Ö¯ÖÖ™ü¶ÖÖê ¾ÖÖœü¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
¯ÖÏ“ÖÖ¸üú¯Ö¤ü ŸµÖÖÓÖÖ 1910 ´Ö¬µÖê ÃÖÖê›üÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. †ÃÖê úÖ ‘Ö›ü»Öê ? ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖŸÖ: ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê»ÖÖ †Öãæú»Ö †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ´ÖãµÖŸÖ: ¬Ö´ÖÔ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¯Öã¸üŸÖê ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ¸Óü¯Ö×¸üú
¬Ö´ÖÔ×¾Ö¬Öß“µÖÖ ‹ê¾Ö•Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯Ö¨üüŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ¬Ö´ÖÔ×¾Ö¬Öß ú¸üÖê, ¯ÖãÖÙ¾Ö¾ÖÖÆüÖÃÖÖ¸üµÖÖ †£Ö¾ÖÖ
Ã¡Öß×¿ÖÖÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ´Ö¾ÖÖôû ¯ÖÖÓœü¸ü¯Öê¿ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖê µÖÖÓŸÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¬Öã¸üßÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ
ÆüÖêŸÖê. †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖÖê †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üµÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖÖ ¬Ö›üÖ›üßÖê
¯ÖÏÖ¸Óü³Ö úºþÖ ŸµÖÖŸÖ ²Ö¸üÖ“ÖÃÖÖ ¾Öêôû ‘ÖÖ»Ö¾ÖÖ¾ÖÖ ¾Ö µÖÖ úÖ´ÖÖ“ÖÖ ¾µÖÖ¯Ö ¾ÖÖœü¾ÖÖ¾ÖÖ, ŸµÖÖ´Ö¬µÖê Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ÖãÓŸÖ¾ÖæÖ
‘µÖÖ¾Öê Æêü ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ±úÖ¸üÃÖê ¹ý“ÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê Ö¾ÆüŸÖê. µÖê£Öê“Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¬Öã¸üßÖ ¾Ö ´ÖÆüÂÖá
Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖß»Ö ŸÖ±úÖ¾ÖŸÖ •ÖÖÖ¾ÖŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß †¯ÖêÖÖ †¿Öß ÆüÖêŸÖß, úß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖÖê
(Ö‰ú)

¬Ö´ÖÔ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ»ÖÖ“Ö ²ÖÆãüŸÖêú ¾Öêôû ªÖ¾ÖÖ. ŸÖ¸ü †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“Öê
úÖµÖÔ Æêü ¬Ö´ÖÔúÖµÖÔ“Ö ÆüÖêŸÖê. †Ö¯ÖÖ ¬Ö´ÖÔúÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ µÖÖ ÁÖ¨üêüÖê ¾Ö ×ÖÂšêüÖê ŸµÖÖÓÖß †Ã¯Öé¿µÖ
´ÖÖÖ»Öê»µÖÖÓ“µÖÖ úÖ´ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. '†ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê»Öê †Ã¯Öé¿µÖÖê¨üÖ¸üÖ“Öê úÖµÖÔ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
†ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖß»Ö ¬ÖÖÙ´Öú ¾Öé¢ÖßŸÖæÖ“Ö ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ¬Ö´ÖÔ³ÖÖ¾ÖÖÖ ÆüÖ ´Öæôû ¯ÖÖµÖÖ †Ö×Ö †Ã¯Öé¿µÖÖê¨üÖ¸üÖ“Öê
úÖµÖÔ Æüß ŸµÖÖ¾Ö¸ü ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖêµÖ', †ÃÖê µÖ£ÖÖ£ÖÔ †Öú»ÖÖ ›üÖò. ×¾Ö. ×³Ö. úÖê»ÖŸÖê ¤üÖÖ×¾ÖŸÖÖŸÖ.1
êú¾Öôû †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“Öê“Ö Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü †µÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ“Öß úÖ´Öê ŸµÖÖÓÖß ¬Ö´ÖÔ²Öã¨üßÖê“Ö êú»µÖÖ“Öê
×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ“ÖÖ Ø¯Ö›ü“Ö †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖî×úú †Ö×Ö †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ
‹ú´Öêôû úÃÖÖ —ÖÖ»ÖÖ Æêü ÃÖ´Ö•ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“Öß ¬Ö´ÖÔú»¯ÖÖÖ Ã¯ÖÂ™ü úºþÖ ‘Öê‰ú ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß ‘Ö›üÖ
ú¿Öß —ÖÖ»Öß Æêü ¯ÖÖÆæü.
±úµÖãÔÃÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖß»Ö ¤üÖêÖ ÖÖë¤üß ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ úÖôûÖŸÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖÖê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¤üßÖÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ×Ö¿“ÖµÖ êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ (¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß, ¯Öé.39) †Ö×Ö
µÖÖ“Ö úÖôûÖŸÖ †Ö¯ÖÖ ´ÖÆüÖ¸ü´ÖÖÓÖ ÊÖ †×ŸÖ Öß“Ö ´ÖÖÖ»µÖÖ Öê»Öê»µÖÖ »ÖÖêúÖÓÃÖÖšüß úÖÆüß ‹ú ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ
¯ÖÖ×Æü•Öê †¿Öß ŸÖôû´ÖôûÆüß ŸµÖÖÓÖÖ »ÖÖÖæÖ ¸üÖ×Æü»Öß ÆüÖêŸÖß. (¯Öé.28). µÖÖ ¤üÖêÆüß ÖÖêÂ™üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú
¾Öé¢Öß“ÖÖ †Ö×¾ÖÂúÖ¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¬Ö´ÖÔúÖµÖÔ †Ö×Ö †Ã¯Öé¿µÖ ¾ÖÖÖÔ“Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖµÖÔ µÖÖ
¤üÖêÖ ²ÖÖ²Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¾ÖêÖóµÖÖ Ö¾ÆüŸµÖÖ“Ö. ‹¾Öœêü“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü »ÖÖî×úú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖÖê
•Ö¸ü ˆ®ÖŸÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †¿Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ †Ö×Ö ¬Ö´ÖÔ³ÖÖ¾ÖÖÖ µÖÖÓŸÖÆüß ŸÖê ±ú¸üú ú¸üßŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. †Ö¯Ö»Öß
Æüß ¬Ö´ÖÔú»¯ÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß µÖê¸ü¾Ö›ü¶Ö“µÖÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ ×¾Ö¿Ö¤ü êú»Öß †ÖÆêü ¾Ö ×ŸÖ“ÖÖ“Ö ¯ÖãÖ¹ý““ÖÖ¸ü
†Ö¯Ö»µÖÖ '†Öšü¾ÖÖß ¾Ö †Öã³Ö¾Ö' ÊÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖê ×»Ö×ÆüŸÖÖŸÖ, "»ÖÆüÖÖ¯ÖÖß ´Öã»ÖÖÓ“Öß ÖêôûÖ“Öß
†Ö¾Ö›, ŸÖ¹ýÖ¯ÖÖß ŸÖ¹ýÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ˆ¤üÖ¢Ö ¸üÃÖ †Ö×Ö ´ÆüÖŸÖÖ¸ü¯ÖÖß ‹ÖÖªÖ ‹ê×Æüú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖß»Ö ÃÖÖÛ¢¾Öú
Ø“ÖŸÖÖ´ÖÖŸÖÖ ÊÖ ×ŸÖÆüß ³ÖÖ¾ÖÖÖÓÆæüÖ ³ÖŒŸÖß“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ŸÖ¢¾ÖŸÖ: †Ö¤üß ×³Ö®Ö“Ö †ÖÆêü †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü
ÖÖÆüß. ÊÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖÓŸÖ •Öß ¾ÖµÖ¯Ö¸üŸ¾Öê †ÓŸÖ:ú¸üÖÖ“Öß ¯Ö×¸üÖŸÖß ÆüÖêŸÖ •ÖÖŸÖê ŸÖß“Ö Øú×“ÖŸÖ †ÖÖÖß £ÖÖê›üß
•ÖÖÃŸÖ ¿Öã¨ü, •ÖÖÃŸÖ ¾µÖÖ¯Öú †Ö×Ö •ÖÖÃŸÖ •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü —ÖÖ»Öß, úß ×ŸÖ»ÖÖ †Ö´Æüß ³ÖŒŸÖß Æêü ÖÖ¾Ö ¤êüŸÖÖê. •µÖÖ
ÃÖÆü•Ö †ÖÖÓ¤üÖÖê ´Öæ»Ö ÖêôûŸÖê, ŸÖ¹ýÖ ¸ü´ÖŸÖÖê †Ö×Ö ¾Öé¨ü ÃÖÖÛ¢¾Öú Ø“ÖŸÖêÖê ¾µÖÖãúôû ÆüÖêŸÖÖê ŸÖÖê“Ö †ÖÖÓ¤ü
‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“µÖÖ ˆ¢Ö´ÖÖê¢Ö´Ö ³ÖŒŸÖßŸÖ †ÖÆêü, Æêü ´ÖÖ—Öê ´ÖŸÖ ×úŸµÖêúÖÓÖÖ ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ ¾ÖÖ™êü»Ö. ‹ê×Æüú ¸üÃÖ †Ö×Ö
¯ÖÖ¸ü´ÖÖÙ£Öú ¸üÃÖ µÖÖÓÖÖ ´Öß ‹úÖ“Ö ´ÖÖôêûŸÖ ÖÖê¾ÖŸÖÖê." 2 ¸ü×ÃÖúŸÖÖ, ³ÖŒŸÖß †Ö×Ö ¯ÖÏê´Ö ÊÖ ÖÖêÂ™üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¥üÂ™üßÖê ‹úºþ¯Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ- "´ÖÖ—µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ ÃÖÆü•Ö ¸ü×ÃÖúŸÖÖ ‰ú±Ôú ¯ÖÏê´Ö ‰ú±Ôú ³ÖŒŸÖß ‰ú±Ôú
Love-úÖêÖß úÖÆüß ´ÆüÖÖêŸÖ, úÖêÖß ØÖ¤üÖêŸÖ, úÖêÖß ¾ÖÖÖÖêŸÖ- ¯ÖÏŸµÖÖ ‡ÔÀ¾Ö¸üÆüß éú¯ÖÖ ú¸üÖê Ö ú¸üÖê´ÖÖ—Öê ¯ÖÏê´Ö“Ö ´Ö»ÖÖ Ö¸êü †Ö×Ö ´ÆüÖæÖ“Ö ´Ö»ÖÖ ŸÖê ¯Öã¸êü." (¸üÖê•Ö×Ö¿Öß, ¯Öé. 185). ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¬Ö´ÖÔú»¯ÖÖêŸÖ
×Ö¾Öé¢Öß ÖÃÖæÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Öß †ÖÆêü ¾Ö ŸÖê ÁÖ¨üêü“µÖÖ •ÖÖê›üßÖê“Ö ×Ö»ÖÖì³Ö ¯ÖÏê´ÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ¬Ö´ÖÔú»¯ÖÖêŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ.
¯ÖÏê´ÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ÃÖÖÓÖŸÖÖÖÖ ŸÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, '¯ÖÏê´Ö ´ÆüÖ•Öê ˆŸÃÖÖÆü, ˆ¤üÖÃÖßÖŸÖÖ Ö¾Æêü; ¯ÖÏê´Ö ´ÆüÖê •Öß¾ÖÖ,
1. ×¾Ö. ×³Ö. úÖê»ÖŸÖê, '¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ', ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü, '´ÖÖ—µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ¾Ö †Öã³Ö¾Ö', ¯ÖãÖ´ÖãÔ¦üÖ, ¯ÖãÖê, ÁÖß »ÖêÖÖ
¾ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÓ›üÖ¸ü, 1958, ¯Öé.4.
2. ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü, '´ÖÖ—µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ¾Ö †Öã³Ö¾Ö', ˆ×Ö., ¯Öé.77.
(¤üÆüÖ)

•Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ Óú™üÖôûÖ Ö¾Æêü '. ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öê»ÖÖÆüß µÖÖ ¯ÖÏê´ÖÖ“Öê“Ö †×¬ÖÂšüÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ŸÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. 1
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÏ¯ÖÓ“ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü •ÖÖÖéŸÖ¯ÖÖê †Ö×Ö ¯ÖÏê´ÖÖÖê ú¸üÖê ´ÆüÖ•Öê ¬Ö´ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ÆüÖêµÖ.
«üÖ. ÖÖê. ¾ÖîªÖÓ“µÖÖ »ÖêÖÃÖÓÖÏÆüÖ»ÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üúÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 'ÃÖÓÃÖÖ¸ü †Ö×Ö ¬Ö´ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ' µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ †ÖÖê¯Ö
‘ÖêŸÖÖÖÖ ŸÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, "¬Ö´ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ´ÆüÖ•Öê úÖµÖ? ¯ÖÖê£Öß ¾ÖÖ“ÖÖê, ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ú¸üÖê, ÃŸÖ²¬Ö ²ÖÃÖÖê, ŸÖ¯Ö ú¸üÖê
´ÆüÖ•Öê“Ö ¬Ö´ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ úÖµÖ? ´Öãôûß“Ö Ö¾Æêü. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÆüÖŸÖÖê ¯ÖÏ¯ÖÓ“ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü •ÖÖÖéŸÖ¯ÖÖê
†Ö×Ö ¯ÖÏê´ÖÖÖê ú¸üÖê ´ÆüÖ•Öê ¬Ö´ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ÆüÖêµÖ. ‹ÖÖ¤üÖ ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú ÃÖãŸÖÖ¸ü, Æãü¿ÖÖ¸ü ÆüÖ¾Öß, ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¯ÖÏê´Öôû
³ÖÓÖß¤êüÖß»Ö ¯ÖÖê™ü³Öºþ ¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖÖ¯ÖêÖÖ ¿ÖŸÖ¯Ö™üßÖê ¬ÖÖÙ´Öú“Ö ´ÆüÖŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß úÖµÖ ? †ÃÖê •Ö¸ü †ÖÆêüŸÖ¸ü ÃÖÓÃÖÖ¸ü ´ÆüÖ•Öê“Ö ¬Ö´ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ šü¸üŸÖê."2
¸üÖ•ÖÖ ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖµÖ µÖÖÓ“µÖÖ²Ö§ü»Ö ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ †ŸÖß¾Ö †Ö¤ü¸ü ÆüÖŸê ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¬Ö´ÖÔ×ÖÂšêü“Öê
Ã¾Öºþ¯Ö ÃÖÖÓÖŸÖÖÖÖ ŸÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, "ŸµÖÖ“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ ´ÆüÖ•Öê êú¾Öôû ‹ú ´ÖŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖê¾Öé¢Öß ÖÃÖê ŸÖ¸ü ÃÖÖÖÖŸÖË
•Öß¾ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, ¾Ö ŸÖê •Öß¾ÖÖÆüß ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ•Öæ“Öê †ÃÖê. ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ †Ö×Ö †ÖÙ£Öú †³µÖã¤üµÖ, ¬Ö´ÖÔÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ
†Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÊÖ ÃÖ¾ÖÖÕÃÖÖšüß ŸµÖÖ“Öê ×•ÖÖê, ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ´Ö¸üÖ Æüß ‘Ö›ü»Öß."3 ´Ö. Ø¿Ö¤êü
µÖÖÓ“Öß ¬Ö´ÖÔú»¯ÖÖÖ †¿Öß“Ö ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ•Öæ“Öß, ÃÖÖ¸êü •Öß¾ÖÖ ¾µÖÖ¯ÖæÖ ™üÖúÖÖ¸üß ÆüÖêŸÖß. •Öß¾ÖÖÖ“Öß ÃÖÖ¸üß †ÓÖê
ˆÓ“ÖÖ¾Öæ ¯ÖÖÆüÖÖ¸üß ŸµÖÖÓ“Öß •Öß¾ÖÖ¥üÂ™üß ¾Ö •Öß¾ÖÖúÖµÖÔ Æüß ¬Ö´ÖÔºþ¯Ö“Ö ÆüÖêŸÖß.
ŸµÖÖÓ“Öß Æüß ¬Ö´ÖÔ³ÖÖ¾ÖÖÖ »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß×¾ÖŸÖúÖµÖÖÔ“Öê †Öú»ÖÖ †×¬Öú ÃÖã»Ö³Ö ÆüÖêŸÖê.
»ÖÆüÖÖ¯ÖÖß“Ö ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ˆ¤üÖ¸ü ÃÖÓÃúÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»Öê ÆüÖŸê Öê. ´ÆüÖæÖ ´ÖæÙŸÖ¯Öæ•ÖÖ ÆüÖ ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ¯ê ÖÖÃÖÖê“ÖÖ
Ö¸üÖ ¯ÖÏúÖ¸ü Ö¾Æêü †ÃÖê ÃÖÖÓÖÖÖ¸üÖ, †¾ÖŸÖÖ¸ü¾ÖÖ¤ü †Ö×Ö ÖÏÓ£Ö¯ÖÏÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖµÖ ÖÃÖÖÖ¸üÖ ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖãÂµÖê ‹úÖ
¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ“Öß »Öêú¸êü †ÖÆêüŸÖ ´ÆüÖæÖ ³Öê¤ü Ö ¸üÖÖŸÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ¿Öß ²ÖÓ¬Öã³ÖÖ¾ÖÖÖê ¾ÖÖÖÖ¾Öê †ÃÖê ÃÖÖÓÖÖÖ¸üÖ
‹êúÀ¾Ö¸ü¾ÖÖ¤üß ˆ¤üÖ¸ü ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÔ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ ³ÖÖ¾Ö»ÖÖ ¾Ö ŸÖê ŸµÖÖú›êü †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö †Öêœü»Öê Öê»Öê. ŸµÖÖÓÖß
†ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü ÊÖ ˆ¤üÖ¸ü¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ“Öê úÖµÖÔ êú»Öê. ´ÖÖÖ¾Ö×ÖÙ´ÖŸÖ ³Öê¤ü³ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ˆ““ÖÖß“ÖŸÖê»ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
´ÖÖÖŸÖ •ÖÖÖÖ Ö¾ÆüŸÖß. ´ÆüÖæÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ÖÂ™ü ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¾Ö †Ã¯Öé¿µÖ ´ÖÖÖ»Öê»µÖÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ ˆ®ÖŸÖß
ú¸üµÖÖ“µÖÖ úÖ´Öß Ã¾ÖŸÖ:“Öê †ÖµÖãÂµÖ ¾ÖÖÆæüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. "†Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖ ÆüÖ ŸÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ¬Ö´ÖÔúÖµÖÖÕ“ÖÖ
³ÖÖÖ" †ÃÖêÆüß ŸµÖÖÓÖß Ã¯ÖÂ™ü Ö´Öæ¤ü êú»Öê †ÖÆêü.4 †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ
ˆÓ“ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ“Öß •Öß ŸÖôû´Öôû ÆüÖêŸÖß ×ŸÖ“Öê ´ÖæôûÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÊÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ²ÖîšüúßŸÖ“Ö †ÖÆêü.
´ÆüÖæÖ“Ö ŸÖê Ã¡ÖßÃÖ¤üÃµÖÖÓÃÖÆü úÖî™ãÓü×²Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ÃÖ¤üÃµÖŸ¾Ö ¤êüµÖÖ“ÖÖ †ÖÖÏÆü ¬Ö¸üŸÖÖŸÖ, ¾Ö ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ
•ÖÖê›üßÖê“Ö ´Öã»ÖàÖÖÆüß ÃÖŒŸÖß“Öê ×¿ÖÖÖ ×´ÖôûÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß “Öôû¾Öôû ú¸üŸÖÖŸÖ. ´Öã¸üôûß“Öß “ÖÖ»Ö ²ÖÓ¤ü ¾ÆüÖ¾Öß
µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“µÖÖ ŸÖôû´Öôûß“Öê †×¬ÖÂšüÖÖÆüß †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú †ÖÆêü.
ŸÖê¸ü¤üÖôû µÖê£Öß»Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÖß ¿ÖêŸÖú¸üß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ²ÖÖê¸üÖÖÓ¾Ö µÖê£Öß»Ö ¾ÖÖôû¾Öê ŸÖÖ»ÖãúÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¾Ö ¾Ö›üÖê¸ü µÖê£Öß»Ö
“ÖÖÓ¤ü¾Ö›ü ŸÖÖ»ÖãúÖ ¿ÖêŸÖú¸üß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¾Ö ¯ÖãÖê µÖê£Öß»Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô ‡»ÖÖÖÖ ¿ÖêŸÖú¸üß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÊÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖÓ´Ö¬ÖæÖ
1. ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü, '»ÖêÖ, ¾µÖÖµÖÖÖê ¾Ö ˆ¯Ö¤êü¿Ö, (ÃÖÓ¯ÖÖ.) ²Öß.²Öß. êúÃÖú¸ü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô, ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü ÃÖÖ¾ÖôûÖ¸üÖ´Ö †Ö×Ö ´ÖÓ›üôûß,
1912, ¯Öé.142.
2. ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü, '¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ', «üÖ. ÖÖê. ¾Öîª, ÃÖÓÃÖÖ¸ü ¾Ö ¬Ö´ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ, ÃÖÓ¯ÖÖ. ¾Ö ¯ÖÏúÖ. ²Öß.²Öß. êúÃÖú¸ü, ´ÖÓã²Ö‡Ô, 1935,
¯Öé. 12-13.
3. ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü, '»ÖêÖ, ¾µÖÖµÖÖÖê ¾Ö ˆ¯Ö¤êü¿Ö, ˆ×Ö., ¯Öé. 157.
4. ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü, '´ÖÖ—µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ¾Ö †Öã³Ö¾Ö, ˆ×Ö., ¯Öé. 264.
(†ú¸üÖ)
¾ÖÖµÖ 473-5

ŸµÖÖÓÖß ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ, ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ÛÃ£ÖŸÖß“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ úºþÖ ŸÖß ÛÃ£ÖŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖ“ÖÖ
ˆ¯ÖÖµÖ ´ÆüÖæÖ ÖÓ²Öß¸ü ‹ú•Öæ™ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ´ÖÓ¡Ö ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»ÖÖ. ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÖê™ü×ŸÖ›üßú
ŸµÖÖÓÖÖ ÆüÖêŸÖß ´ÆüÖæÖ“Ö ŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öê ´Öæ»ÖÖÖ´Öß ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ úºþÖ ×²ÖÖŸÖÖê›ü ˆ¯ÖÖµÖ úôûúôûßÖê
ÃÖã“Ö×¾ÖŸÖÖŸÖ. ²ÖÎÖÉüÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¿ÖŸÖÃÖÖÓ¾ÖŸÃÖ×¸üú ˆŸÃÖ¾ÖÖ×Ö×´Ö¢Ö ²ÖÓÖÖ»Ö“µÖÖ ×±ú¸üŸÖß¾Ö¸ü •ÖÖµÖÖ“Öê »ÖÖÓ²ÖÖß¾Ö¸ü
™üÖæúÖ ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ‡»ÖÖÖÖ ¿ÖêŸÖú¸üß ¯Ö×¸üÂÖ¤êü»ÖÖ ŸÖê Æü•Ö¸ü ¸üÖ×Æü»Öê. 'Æêü úÖ´Ö ¬ÖÖÙ´Öú“Ö ÃÖ´Ö•ÖæÖ ´Öß
¯ÖŸú¸ü»Öê †ÖÆêü' †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.1
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ»ÖÖÆüß †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú †×¬ÖÂšüÖÖ †ÖÆêü. 1920 ´Ö¬µÖê ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö ´Ö¸üÖšüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê
ŸµÖÖÓÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúß»ÖÖ ˆ³Öê ¸üÖÆüµÖÖ“ÖÖ †ÖÖÏÆü êú»ÖÖ. ´Ö¸üÖšü¶ÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖŸÖ ¸üÖÖß¾Ö •ÖÖÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã
•ÖÖ×ŸÖ¾ÖÖ“Öú ŸÖ¢¾ÖÖ“µÖÖ †Ö¯ÖÖ ×¾Ö¹ý¨üü †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖ ¸üÖÖß¾Ö •ÖÖÖê¾ÖºþÖ ×Ö¾Ö›üÖæú »Öœü×¾ÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß
†ÃÖê ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ¾Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ •ÖÖÖê¾Ö¸ü ˆ³Öê ¸üÖÆüµÖÖÃÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ´Öãôêû ²ÖÆãü•ÖÖ¯ÖÖ µÖÖ
ÖÖ¾ÖÖÖê •ÖÖÆüß¸üÖÖ´ÖÖ úÖœæüÖ ŸµÖÖÓÖß ×Ö¾Ö›üÖæú »Öœü×¾Ö»Öß. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ •ÖÖÆüß¸üÖÖ´ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾Öé¢Öß“ÖÖ ×Ö¤ü¿ÖÔú
†ÖÆêü. ' ×¾ÖªÖ²Ö»Ö, ¦ü¾µÖ²Ö»Ö †£Ö¾ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü²Ö»Ö ÖÃÖ»µÖÖÖê ÖÖ‡»ÖÖ•ÖÖÖê ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»ÖÖ ¾ÖÖÔ †£Ö¾ÖÖ
²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö •ÖÖê †ÖÆê ü' ŸµÖÖ“ÖÖ îú¾ÖÖ¸ü ‘ÖêµÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖÓ›ü»Öß. ÊÖ ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ŸÖê
¿ÖêŸÖú¸üß, ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô, ×¿ÖÖú, ˆ¤ü´Öß, ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü, ´Ö•Öæ¸ü, †Ã¯Öé¿µÖ ¾Ö Ã¡Öß †¿ÖÖ †Öšü ¾ÖÖÖÕ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö
ú¸üŸÖÖŸÖ, Æüß ÖÖêÂ™ü »ÖÖÖßµÖ †ÖÆêü.2
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öà“ÖÖ ˆ¤üµÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÆüÂÖá Ø¿ÖªÖÓÖÖ •ÖÖæ ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê
ÃÖ´ÖÖÖ¬Ö´ÖÖÔ †Öœüôû»ÖÖ. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ•Öà“µÖÖ •Ö¾Öôû ÃÖ´ÖÖÏ •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú
²Öîšüú ÆüÖêŸÖß. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ•Öà“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖÖê ŸÖê ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ´Ö. ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ‡ŸÖúÖ †Ö¤ü¸ü³ÖÖ¾Ö
†µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖ´ÖúÖ»ÖßÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖß ¯Öã¹ýÂÖÖÓ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. 1930
“µÖÖ úÖµÖ¤êü³ÖÓÖÖ“µÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ³ÖÖÖ ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖÓÖß úÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖ ¯ÖŸú¸ü»ÖÖ. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß“µÖÖ ÊÖ “Öôû¾Öôûß“ÖÖ
ˆ»»ÖêÖ ŸÖê †Ö¤üß ÃÖÆü•Ö¯ÖÖê '¬Ö´ÖÔµÖã¨ü' †ÃÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ Æüß ÖÖêÂ™üÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ¾Öé¢Öß“Öß ÃÖÖÖ
¤êüÖÖ¸üß †ÖÆêü.
´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ·µÖÖ“Ö •Öß¾ÖÖúÖµÖÖÔ´Ö¬µÖê ‹ú †ÓŸÖ:ÃÖæ¡Ö ×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖúÖ¸üÖ †ÃÖÖê
úß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ †ÃÖÖê, ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üß ¬Ö›ü¯Ö›ü •Öã™üßÃÖÖšüß, ‹úÖŸ´ÖŸÖêÃÖÖšüß ÆüÖêŸÖß. ±ãú™üß“Öê ÃÖÖê¯Öê, ŸÖÖŸúÖ×»Öú
µÖ¿Ö ¤êüÖÖ¸êü ¯ÖÖ †Ó×ŸÖ´ÖŸÖ: ÆüÖ×ÖúÖ¸üú †ÃÖÖÖ¸êü ÃÖ´ÖÖ•ÖúÖ¸üÖ, ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ŸµÖÖÓÖß êú»Öê ÖÖÆüß, úß ÃÖÆü•Öß
»ÖÖêú×¯ÖÏµÖŸÖÖ ¤êüÖÖ¸üÖ ±ãú™üß“ÖÖ ‹ú¤êü¿Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¬Öß ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ¤üÖêÖ ÃÖÓÃéúŸÖß †ÃÖÖêŸÖ úß ¤üÖêÖ •ÖÖŸÖß
†ÃÖÖêŸÖ, ¤üÖêÖ ¯ÖÏÖÓŸÖ †ÃÖÖêŸÖ úß ¤üÖêÖ ¯ÖÓ£Ö †ÃÖÖêŸÖ †£Ö¾ÖÖ ¤üÖêÖ ³ÖÖÂÖÖ †ÃÖÖêŸÖ- ŸµÖÖÓŸÖß»Ö ³Öê¤üÖ¯ÖêÖÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ‹úÖŸ´ÖŸÖÖ, »ÖÖÖê²ÖÖÓ¬Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üß»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. Æêü †ÓŸÖ:ÃÖæ¡ÖÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú
²ÖîšüúßŸÖæÖ ×Ö‘ÖŸÖê. ŸÖ£ÖÖú×£ÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖ †Ö×Ö Ã¯Öé¿µÖ †ÃÖê ¤üÖêÆüß ¾ÖÖÔ ‹ú´ÖêúÖŸÖ †Ö¤üß ×´ÖÃÖôæûÖ
•ÖÖ¾ÖêŸÖ ÊÖ ¯ÖÏê¸üÖêÖê ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü úÖµÖÔ êú»Öê. †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖÖß¾Ö ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓÖß µÖÖ
³Öæ×´ÖêúŸÖæÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»ÖÖ. †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖ ¸üÖÖß¾Ö ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘Ö ¤êüÖê ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖÓ“Öß †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ úÖµÖ´Ö ú¸üÖê
ÆüÖêµÖ †¿Öß ŸµÖÖÓÖÖ ³ÖßŸÖß ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖß. ´Ö¸üÖšü¶ÖÓÖß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ †»ÖÖ ¸üÖÆæü ÖµÖê †ÃÖÖ ŸµÖÖÓÖß
1. ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü, 'Ø¿Ö¤êü »ÖêÖÃÖÓÖÏÆü', ÃÖÓ¯ÖÖ. ´ÖÖ. ¯Ö. ´ÖÓÖã›üú¸ü, ¯ÖãÖê, ÁÖß »ÖêÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÓ›üÖ¸ü, 1963, ¯Öé. 256.
2. ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü, '´ÖÖ—µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ¾Ö †Öã³Ö¾Ö, ˆ×Ö., ¯Öé. 306-8.
(²ÖÖ¸üÖ)

¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. ²ÖÎÖÉüÖêŸÖ¸ü ¯ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÃÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ÆüÖêŸÖÖ ŸÖÃÖÖ“Ö ´Ö¸üÖšüÖ-´Ö¸üÖšêüŸÖ¸ü †ÃÖÖ Ö¾ÖÖ ³Öê¤ü
ú¸üÖÖ¸üÖÖÖÓÆüß ÆüÖêŸÖÖ. ÛÃ¡ÖµÖÖ ÊÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖê›üßÖê µÖÖµÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß ŸÖôû´Öôû ÆüÖêŸÖß.
×¾ÖªÖ£Öá-×¾ÖªÖÙ£ÖÖß µÖÖÓ“Öê Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ÃÖÆü×¿ÖÖÖ ‘Ö›æüÖ µÖÖ¾Öê, Öãºþ-Öãºþ¯ÖŸÖàÖß ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ
¯ÖÏê´Ö¯ÖÓÖÖÖÖ»Öß ‘Öê‰úÖ ¿ÖÖôûÖ Æêü ‘Ö¸ü“Ö ¾ÖÖ™êü»Ö †ÃÖÖ ãú»Ö³ÖÖ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×šüúÖÖß ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾ÖÖ Æüß ŸµÖÖÓ“Öß
†ÖŸ´ÖßµÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß. ¸üÖ•ÖúßµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¿ÖîÖ×Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê Æêü †ÃÖê ‹úŸ¾ÖÖ“Öê
†ÓŸÖ:ÃÖæ¡Ö ÆüÖêŸÖê. µÖÖ“Ö ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶Ö“ÖÖ †Öœüôû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ¯Ö¸ü »ÖêÖÖÖŸÖÆüß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
†ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê ²ÖÖ»Ö¯ÖÖ †ÖŸÖÖ úÖÖÔ™üú ¸üÖ•µÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ •Ö´ÖÖÓ›üß µÖÖ ÖÖ¾Öß úÖÖ›üß ¾Ö
´Ö¸üÖšüß ÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ×´ÖÁÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ Öê»Öê. µÖÖ ¤üÖêÆüß ÃÖÓÃéúŸÖà“Öê ÃÖÓÃúÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê.
†¬ÖÖÔ µÖã¸üÖê¯Ö ŸµÖÖÓÖß ›üÖêôûÃÖ¯ÖÖê ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. †Öêú¾ÖÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ÃÖÖóµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖÓŸÖ ØÆü›æüÖ ×“Ö×úŸÃÖú¯ÖÖê
×Ö¸üßÖÖ êú»Öê. ‡×ŸÖÆüÖÃÖ, ŸÖÖî»Ö×Öú ³ÖÖÂÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö, ´ÖÖÖ¾Ö¾ÖÓ¿Ö¿ÖÖÃ¡Ö, ŸÖÖî»Ö×Öú ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö µÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÖÃÖÓÖÖ“Öß
•ÖÖê›ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¾Öêú²Öã¨üß»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß. ŸµÖÖÓ“Öê ×Ö¸üßÖÖ ÃÖæ´Ö †Ö×Ö ¥üÂ™üß ¾ÖÃŸÖã×ÖÂšü. ‹úÖ ÃÖÓÃéúŸÖß¯ÖêÖÖ
¤ãüÃÖ¸üß ÃÖÓÃéúŸÖß ÁÖêÂšü, ‹úÖ ¾ÖÓ¿ÖÖ¯ÖêÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ¾ÖÓ¿Ö ÁÖêÂšü †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÔÖÏÆüÖ“ÖÖ ¯ÖæÖÔ †³ÖÖ¾Ö. ˆ»Ö™ü
¾Öé¢Öß ×¾ÖÀ¾Öãú™ãüÓ²Öß. µÖÖ´Öãôûê '³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö', '³ÖÖÖ¾ÖŸÖ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ', '´Ö¸üÖšü¶ÖÓ“Öß ¯Öæ¾ÖÔ¯Öß×šüúÖ'
µÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÓÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ¯Ö¸ü »ÖêÖÖÖ»ÖÖ ‹ú ¾ÖêÖôûß“Ö ´ÖÖî×»ÖúŸÖÖ »ÖÖ³Ö»Öß †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß
´ÆüÖ•Öê †ÖµÖÔÃÖÓÃéúŸÖß, µÖê£Öß»Ö †ÖµÖÔ¯Öæ¾ÖÔ ÃÖÓÃéúŸÖß Æüß ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»Öß †×¾Öú×ÃÖŸÖ ÃÖÓÃéúŸÖß ÆüÖêŸÖß ŸÖ¸ü
†ÖµÖÔÃÖÓÃéúŸÖß Æüß ÁÖêÂšü ÃÖÓÃéúŸÖß ÆüÖêŸÖß Æêü ÖéÆüßŸÖ ¬ÖºþÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ†Ö¬Öß ÃÖÖ´ÖÖµÖŸÖ: ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ
ÆüÖêŸÖÖ. †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü Æêü ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ´Öæôû ¸ü×Æü¾ÖÖ¿ÖÖÓ“Öß ÃÖÓÃéúŸÖß, †ÖµÖÔ¯Öæ¾ÖÔ †£Ö¾ÖÖ ¦ü×¾Ö›ü ÃÖÓÃéúŸÖß
†Ö×Ö †ÖµÖÖÕ“Öß ÃÖÓÃéúŸÖß µÖÖÓ“µÖÖ ×´Ö»ÖÖ±úÖŸÖæÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖê ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üŸÖÖŸÖ.
†Ã¯Öé¿µÖ Æêü ¤êüÖß»Ö ´Öæôû“Öê ¸üÖ•Ö¾Öî³Ö¾Ö ³ÖÖêÖ»Öê»Öê ¸üÖ•Öê †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ, ´Ö¸üÖšêü Æêü ´Ö¬µÖ †Ö×¿ÖµÖÖŸÖæÖ †Ö»Öê»µÖÖ
¿Öú, ¯Ö»»Ö¾Ö ¾ÖÓ¿ÖÖ“Öê †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ †¿Öß ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ ŸÖê ³ÖÖÂÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö, ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡Ö ‡ŸµÖÖ¤üà“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ú¸üŸÖÖŸÖ.
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ †Ó×ŸÖ´Ö †ÃÖÖ ×ÃÖ¨üüÖÓŸÖ ÖÃÖŸÖÖê Æüß ³Öæ×´ÖúÖ ‘Öê‰úÖ •Ö¸üß ŸÖê Æêü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›üŸÖ †ÃÖ»Öê
ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ“Öß Æüß ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ ´ÖÖî×»Öú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖÓÖß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ úºþÖ úÖÆüß Ö¾Öê ¯Öã¸üÖ¾Öê ¯Öæœêü †ÖÖ»Öê
‹¾Öœêü“Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ÖÖÆüß. ŸÖ¸ü ¯Öã¸üÖ¾µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ »ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ, ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ¾ÖêÖôêû¯ÖÖÖ ¤üÖÖ×¾Ö»ÖÖ
†ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“ÖÖ †Öêú ¿ÖÖÃ¡ÖÖÓ“ÖÖ ¾µÖÖÃÖÓÖ µÖÖ ´Öß´ÖÖÓÃÖê»ÖÖ ÃÖÆüÖµµÖú †ÖÆêü Æüß ÖÖêÂ™ü •Ö¿Öß Ö¸üß, ŸÖÃÖê“Ö ¾Ö¸ü
ˆ»»ÖêÖ»Öê»Öß ‹úÖŸ´ÖŸÖÖ ¯ÖÖÆüÖÖ¸üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß ²ÖîšüúÆüß úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ †ÖÆêü.
³Öê¤üÖ»ÖÖ £ÖÖ¸üÖ Ö ¤êüÖÖ¸üß, ‹úÖŸ´ÖŸÖê“Öß †Öêœü ¾Ö ¯ÖÏê´ÖÖ“Öê †×¬ÖÂšüÖÖ †ÃÖ»Öê»Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß •Öß
†Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ‘Ö›üÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öß ŸÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ»Ö¯ÖÖß“Ö. ŸµÖÖÓ“Öê ×ÖÃÖÖÖÔ“Öê ¯ÖÏê´Ö, ÃÖÖï¤üµÖÖÔ“Öß †Ö¾Ö›ü ¾Ö
“ÖÖÓÖ»µÖÖ ¤ü•ÖÖÔ“Öß ¸ü×ÃÖúŸÖÖ µÖÖÓ“ÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´ÖúŸÖêŸÖ“Ö ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ
†Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ´ÖÖ:Ø¯Ö›ü »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß“Ö ‘Ö›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖ¹ýÖ¯ÖÖß ¾Ö úŸÖéÔŸ¾ÖúÖ»ÖÖŸÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ±úŒŸÖ
†Ö×¾ÖÂúÖ¸ü ÆüÖêŸÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ, †ÃÖê ´ÆüÖÖê ¸üÖÃŸÖ šü¸êü»Ö.
úÖÖ›üß †Ö×Ö ´Ö¸üÖšüß †¿ÖÖ ¤üÖêÆüß ÃÖÓÃéúŸÖß“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê •Ö´ÖÖÓ›üß“µÖÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖÆüß ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖ ÆüÖêŸÖß. †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ, úß ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö•ÖÖê²ÖÖŸÖ
´Ö¸üÖšü¶ÖÓ“Öß ŸÖ¸ü †Ö•ÖßŸÖ úÖÖÔ™üŒµÖÖÓ“Öß »ÖÖÖê ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ÆüÖêŸÖß. †Ö•ÖÖê²ÖÖ ÖÖÖ×¸üú, ¤ü¸ü²ÖÖ¸üß ¾Ö Öã»ÖÆüÖî¿Öß ŸÖ¸ü
†Ö•Öß Öê›ü¾Öôû, ¸üÖú™ü ¾Ö ãúÖ²ÖÖ‰ú, µÖ»»Ö´´ÖÖ µÖÖ ¦ü×¾Ö›ü ¤êü¾ÖŸÖê»ÖÖ ´ÖÖÖÖÖ¸üß. ŸµÖÖÓ“Öê ¾Ö›üß»Ö ×»ÖÆüÖµÖ»ÖÖ,
×Æü¿ÖÖê²Ö šêü¾ÖÖµÖ»ÖÖ ×¿Öú»Öê»Öê. ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ×¿ÖÖúÖ“Öß ÖÖêú¸üß êú»Öß. ¯ÖÏÖéúŸÖ ¯ÖÖê£µÖÖÓ“ÖÖ ¾µÖÖÃÖÓÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ.
(ŸÖê¸üÖ)

¾ÖôûÖ ²ÖÎÖÉÖß ¸üÖÆüÖ™üß“Öê. ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ÃÖÓ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“ÖÖ ÃÖêÆü †ÃÖÖµÖ“ÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öß ¾Öé¢Öß ¬ÖÖÙ´Öú
ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü“µÖÖ ¾ÖÖ¸üú¸üß ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖú›êü ŸÖê †ÖéúÂ™ü —ÖÖ»Öê, ¾Ö ¾ÖÖ·µÖÖ úºþ »ÖÖÖ»Öê. †Ö¯Ö»µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“µÖÖ
³ÖÖÖ¾ÖŸÖ¬Ö´ÖÖÔŸÖæÖ †Ö¯Ö»Öß ³ÖÖ¾Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ˆ¤üµÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öß †ÃÖê Ã¾ÖŸÖ: †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ
ú¸üŸÖÖŸÖ.
×¾ÖÂÖã´ÖµÖ •ÖÖ ¾ÖîÂÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ… ³Öê¤üÖ³Öê¤ü³ÖÏ´Ö †´ÖÓÖôû…
úÖêÖÖÆüß •Öß¾ÖÖ“ÖÖ Ö ‘Ö›üÖê ´ÖŸÃÖ¸ü… ¾Ö´ÖÔ ÃÖ¾ÖìÀ¾Ö¸ü¯Öæ•ÖÖÖ“Öê……
µÖÖ †³ÖÓÖÖ“ÖÖ šüÃÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖß ¾Ö †Ö‡ÔÖê ¿Öã¨ü ¾Ö ¯ÖÏê´Öôû †Ö“Ö¸üÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÏÆüÖ¿Öß»Ö
´ÖÖÖ¾Ö¸ü ˆšü×¾Ö»µÖÖ“Öê †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ÃÖÓÃúÖ¸üÖŸÖ ²ÖÎÖÉüÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê úÖÆüß ³Ö¸ü ‘ÖÖŸÖ»Öß †ÃÖê
ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. †Ö¯ÖÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ Öê»µÖÖÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üú —ÖÖ»ÖÖê †ÃÖê ÖÖÆüß, ŸÖ¸ü ÃÖã¬ÖÖ¸üú ÆüÖêŸÖÖê
´ÆüÖæÖ ²ÖÎÖÉüÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ Öê»ÖÖê †ÃÖê ŸÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß ¯Ö›ü¤üÖ Ö¾ÆüŸÖÖ úß •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü ¯ÖÖôû»ÖÖ •ÖÖŸÖ
Ö¾ÆüŸÖÖ. •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤üÖ“ÖÖ ÃÖÓÃúÖ¸ü“Ö ´ÖÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»ÖÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê †Ö¬Öã×Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üúÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü ´ÖÖê›üµÖÖ“ÖÖ
Ö™üÖ™üÖ¯ê Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö“Ö ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. ´Ö¸üÖšü¶ÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß ÃÖÖ´ÖÖµÖŸÖ: Ö •Öê¾ÖÖÖ¸üß ²ÖÎÖÉüÖØ»ÖÖÖµÖŸÖ
´ÖÓ›üôûß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÀ¾Öãú™ãüÓ²Öß ‘Ö¸üß •Öê¾ÖŸÖ. ÆüÖ¾Öß, ¬ÖÖê²Öß, ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ú¬Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ¯ÖÓÛŒŸÖ³Öê¤ü
êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ ÖÃÖê. ‘Ö¸üÖŸÖ ÃÖÖÆü×•Öú¯ÖÖê“Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öß ŸÖ¢¾Öê ¯ÖÖôû»Öß •ÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“Öê ¸üÆüÃµÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ
†Ö×Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡ÖŸÖÖ, ˆ¤üÖ¸üŸÖÖ †Ö×Ö Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖŸÖÖê»ÖÖŸÖ ÆüÖŸê Öê. ¯ÖÖêúôû ›üÖ»î Ö ÃÖÖê›üæÖ †ÓŸÖ:ú¸üÖ¯Öæ¾ÖÔú
¯ÖÏ´ê ÖÖÖê •Öê ¾ÖÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß“Ö ÆüÖ ÃÖ´ÖŸÖê“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾ÖºþÖ ¯ÖÏ´ê Ö¯Öæ¾ÖÔú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ¾ÆüÖµÖ“ÖÖ.1
†ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö‡Ô»ÖÖÆüß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü. †Ö•ÖÖ¸ü¯ÖÖ,
¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“µÖÖ ¾Öê¤üÖÖ ÃÖÆüÖ úºþÖÆüß ×ŸÖ“µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß ¿ÖÖÓŸÖß, ¸ü×ÃÖúŸÖÖ, †ÖÖÓ¤üß ¾Öé¢Öß ú´Öß —ÖÖ»Öß ÖÖÆüß.
†ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ¬ÖÖÙ´ÖúÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ †Ö×Ö úÖµÖÖÔŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öê»Ö
×¤üÃÖŸÖê. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ²Ö§ü»Ö“µÖÖ ¤üÖ×ÖµÖ³ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ˆÖ´Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖŸÖé¯ÖÏê´ÖÖŸÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ×ÖÃÖÖÖÔ“µÖÖÆüß †Ö¬Öß †Ö¯ÖÖ
¯Ö×Æü»Öê Çü¤üµÖ¤üÖÖ ×¤ü»Öê ŸÖê †Ö‡Ô»ÖÖ“Ö, †ÃÖê ŸÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.2
•Ö´ÖÖÓ›üß ÖÖ¾Ö ŸÖßÖ ›üÖëÖ¸üÖÓ“µÖÖ ãú¿ÖßŸÖ ¾ÖÃÖ»Öê»ÖÖ. †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê ¾Ö›üß»Ö ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖ“µÖÖ
†Öê¸ü“µÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓŸÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ‘Öê‰úÖ ‹ÖÖªÖ ¸ü´µÖ ›üÖë Ö¸üÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖ³ÖÖê•ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖ. †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ
×šüúÖÖß •Öê ×ÖÃÖÖÔ¯ÖÏê´Ö ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê ŸµÖÖ“Öê ´Öæôû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“µÖÖ ÊÖ †Ö¾Ö›üßŸÖ ÆüÖêŸÖê.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖµÖÃæú»Ö“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ‡ÓÖÏ•Öß †Ö×Ö ÃÖÓÃéúŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ
—ÖÖ»ÖÖ. ´Ö¸üÖšüß¾Ö¸ü †éú×¡Ö´Ö ¯ÖÏê´Ö •Ö›üµÖÖŸÖ ¿ÖÖôêû¯ÖêÖÖ ‘Ö¸üß“Ö ÃÖÖ¬ÖÖê †×¬Öú ÆüÖêŸÖß. ÁÖß¬Ö¸ü, ´Ö×Æü¯ÖŸÖß,
ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö, –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü, µÖÖÓ“µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖÓ“Öß ¯ÖÖ¸üÖµÖÖê ¾Ö›üß»Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. ‡ÓÖÏ•Öß “ÖÖî£Öß ¯ÖÖ“Ö¾ÖßŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü
ŸÖê ¸üÖ´Ö×¾Ö•ÖµÖ-Æü×¸ü×¾Ö•ÖµÖ µÖÖ ¯ÖÖê£µÖÖÓ“ÖÖ †£ÖÔ †Ö¯Ö»µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓÖÖ ÃÖÖÓÖŸÖ. †³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ
ŸµÖÖ“Öß “ÖÖÓÖ»Öß ÖŸÖß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ“Öê ÁÖêµÖ ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ²Öã¨üß¯ÖêÖÖ ¸ü×ÃÖúŸÖê»ÖÖ“Ö ¤êüŸÖÖŸÖ. †Ö×Ö Æüß ¸ü×ÃÖúŸÖÖ
ŸµÖÖÓÖß ¿ÖÖôêû¯ÖêÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ“Ö †×¬Öú, Öãºþ¯ÖêÖÖ †Ö‡Ô¾Ö×›ü»ÖÖÓú›æüÖ ×´Öôû×¾Ö»Öß, †ÃÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ.3
1. ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü, '´ÖÖ—µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ¾Ö †Öã³Ö¾Öü', ˆ×Ö., ¯Öé. 81-85.
2. ×ú¢ÖÖ, ¯Öé. 64.
3. ×ú¢ÖÖ, ¯Öé. 45-46.
(“ÖÖî¤üÖ)

†ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ •µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ †Ö×¾ÖÂúÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Öãœüß»Ö †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖæÖ
†Ö×Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖæÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖê ŸµÖÖ“Öß ‘Ö›üÖ †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ»Ö¯ÖÖß“Ö —ÖÖ»Öß.
‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ÊÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÏÆüÖ¿Öß»Ö ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖÓ“Öß ²Öîšüú †¬µÖÖŸ´Ö¯ÖÏ¾ÖÖ
²ÖÖ»Öß. ´ÖÖÖ»ÖÖ ˆ¤üÖ¸ü¯ÖÖÖ, ¾µÖÖ¯Öú¯ÖÖÖ †Ö»ÖÖ. ÃÖÓ× ´ÖÁÖ ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖ ¾ÖÖœü»µÖÖÖê ³Öê¤ü •ÖÖÖ¾ÖµÖÖ‹ê¾Ö•Öß
‹êŒµÖ³ÖÖ¾ÖÖÖ“Ö •ÖÖê¯ÖÖÃÖ»Öß Öê»Öß. ´ÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ¯ÖÏ¾ÖÖ ²ÖÖ»Öê. ¾Öé¢Öß ÃÖÖï¤ü µÖÖð´ÖãÖ —ÖÖ»Öß.
¾Ö¸ü ˆ»»Öê×Ö»Öê»µÖÖ †Öêú×¾Ö¬Ö ¾Öî×¿ÖÂšü¶ÖÓ“ÖÖ ‹ú´Öêôû ÆüÖ‰ê úÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú
‘Ö›üÖ ‘Ö›ü»Öß ÆüÖêŸÖß Æêü »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“Öê †Öú»ÖÖ µÖ£ÖÖ£ÖÔ¯ÖÖê ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖ
ÖÖÆüß. ‹¸ü¾Æüß †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö Öß™ü †ÖêôûÖÖÖ·µÖÖ ÁÖß. ¬ÖÖÓ•ÖµÖ¸üÖ¾Ö ÖÖ›ü×ÖôûÖÓ“ÖßÆüß µÖÖ
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ±úÃÖÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖÖ¸üÖß ×¤üÃÖŸÖê. ŸÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. "†Ö¯Ö»µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö¸ü úÖµÖÔ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ ú´ÖÔ¾Öß¸ü Ø¿Ö¤êü ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ÃÖ´Ö¸üÃÖ —ÖÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ."1 ´Ö. Ø¿ÖªÖÓ“µÖÖ
•Öß¾ÖÖúÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖãÃÖŸÖß Ö•Ö¸ü ™üÖú»Öß ŸÖ¸ü úÖµÖ ×¤üÃÖŸÖê ? 1903 ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖß ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú ´ÆüÖæÖ
•Öß×¾ÖŸÖúÖµÖÖÔ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö êú»ÖÖ. 1906 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÊúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß“Öß (×›ü¯ÖÏêÃ›ü Œ»ÖÖÃÖêÃÖ
×´Ö¿ÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ“Öß) Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. 1910 ´Ö¬µÖê ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¿Öß ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú µÖÖ
ÖÖŸµÖÖÖÓ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÃÖÖê›ü»ÖÖ. 1912 ´Ö¬µÖê ×´Ö¿ÖÖ“Öê šüÖÖê ´ÖãÓ²Ö‡ÔÆæüÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ ÆüÖ»Ö×¾Ö»Öê, ¾Ö
×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ“ÖÖ —Ö¯ÖÖ™ü¶ÖÖê ³ÖÖ¸üŸÖ³Ö¸ü ¯ÖÏÃÖÖ¸ü êú»ÖÖ. 1920 ´Ö¬µÖê ²ÖÆãü•ÖÖ¯ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ úºþÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô
úÖµÖ¤êüúÖîÛÃÖ“µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. 1923 ´Ö¬µÖê ×´Ö¿ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ “ÖÖ»Öú ´ÆüÖæÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ
ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÃÖÖê›ü»ÖÖ ¾Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ †Ã¯Öé¿µÖ ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö úÖµÖÔúŸµÖÖÕ“µÖÖ Ã¾ÖÖ¬ÖßÖ êú»Öß. ¯Öãœüß»Ö ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì ´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü»ÖÖ
²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †Ö“ÖÖµÖÔ¯Ö¤ü ÃÖÖÓ³ÖÖôû»Öê. 1926 ´Ö¬µÖê ¯ÖãµÖÖÃÖ úÖî™ãÓü×²Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ
êú»Öß. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬ÖàÖß ¯ÖÏ¾ÖÙŸÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ úÖµÖ¤êü³ÖÓÖÖ“µÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ 1930 ´Ö¬µÖê ³ÖÖÖ ‘Öê‰úÖ Öê›üÖ¯ê ÖÖ›üß
¤üÖî¸êü úÖœü»Öê, ¿ÖêŸÖú·µÖÖŸÖ •ÖÖÖéŸÖß ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ, ¾Ö ¯ÖÏŸµÖÖ úÖµÖ¤êü³ÖÓÖ úºþÖ úÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖ
¯ÖŸú¸ü»ÖÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ '³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö' ÆüÖ ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¯Ö×Æü»ÖÖ“Ö †ÃÖÖ
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ¯Ö¸ü ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ŸÖµÖÖ¸ü êú»ÖÖ. †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö µÖÖ ´ÖãµÖ ‘Ö™üÖÖÓú›êü ¾Ö ¾ÖôûÖÖÓú›êü
¾Ö¸ü¾Ö¸ü“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü †¿Öß ±úÃÖÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ¾ÖÖ“ÖæÖ ¸üÖÆüÖŸÖ ÖÖÆüß.
Ö¸üß ÖÖêÂ™ü †¿Öß †ÖÆêü, úß ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖ:Ø¯Ö›ü †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖß êú»Öê»Öê úÖµÖÔ µÖÖÓ´Ö¬µÖê
ú´ÖÖ»Öß“ÖÖ ÃÖãÃÖÓ¾ÖÖ¤ü †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß ‘Ö›üÖ Æüß“Ö ´Öãôûß †¬µÖÖŸ´Ö×ÖÂšü †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ
†¬µÖÖŸ´Ö, ÃÖ´ÖÖ•ÖúÖ¸üÖ, ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ †ÃÖê ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû ú¯¯Öê Ö¾ÆüŸÖê“Ö. ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê
¾ÖÖ™üÖÖ¸êü úÖµÖÔ ÆüÖ ÃÖã¨üÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“ÖÖ“Ö †Ö×¾ÖÂúÖ¸ü †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öê Ø“ÖŸÖÖ, ¾µÖÖÃÖÓÖ †Ö×Ö
×¾Ö×¾Ö¬Ö Öê¡ÖÖÓŸÖß»Ö ³ÖÖÃÖÖÖ¸êü úÖµÖÔ ÊÖ ×ŸÖÆüß ÖÖêÂ™üß ‹ú×¡ÖŸÖ¯ÖÖê“Ö †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü “ÖÖ»Ö»Öê»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×•Ö¾ÆüÖóµÖÖ“Öê, Ø“ÖŸÖÖÖ“Öê ×¾ÖÂÖµÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ ú¬Öß ´ÖÖÖ¾ÖêÖôêû —ÖÖ»Öê ÖÖÆüßŸÖ. 1898 ´Ö¬µÖê
¯ÖãµÖÖ»ÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ˆ¤üÖ¸ü¬Ö´ÖÖÔ“Öß •Ö¿Öß †Öêœü »ÖÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß
ŸÖ¿Öß“Ö †Ö¯ÖÖ ´ÆüÖ¸ü, ´ÖÖÓÖ µÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ »ÖÖêúÖÓÃÖÖšüß úÖÆüß‹ú ú¸üÖ¾Öê Æüß ŸÖôû´Öôû »ÖÖÖæÖ ¸üÖ×Æü»Öß ÆüÖêŸÖß;
¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ¯ÖÏ²Öôû ÆüÖê‰úÖ êú¾Öôû ¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ ¾ÖÖ×Æü»Öê»Öê ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö úÖœüÖ¾Öê †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê, ŸÖÃÖê“Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖß»Ö Æüôãû¾ÖÖ¸ü ¯ÖÏê´Ö¾Öé¢Öß †Ö×Ö ¸ü×ÃÖúŸÖÖÆüß ¯ÖÏú™ü ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß †Ö×Ö ŸµÖÖ“Ö¾Öêôûß
1. ¬ÖÖÓ•ÖµÖ ÖÖ›üÖßôû, '¯Öã¸üÃúÖ¸ü', ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü, Ø¿Ö¤êü »ÖêÖÃÖÓÖÏÆü, ˆ×Ö., ¯Öé. 7.
(¯ÖÓ¬Ö¸üÖ)

ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö †Ö×Ö ¿ÖîÖ×Öú Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ŸÖÖêú›êü¯ÖÖÖ †Ö×Ö ×¾ÖÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ŸµÖÖÓÖÖ Öã¯ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
‡Ó»ÖÓ›ü»ÖÖ ¬Ö´ÖÔ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ ŸÖê ¾µÖÖÃÖÓÖ¯ÖæÖÔ ×Ö²ÖÓ¬Ö ×»ÖÆüßŸÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖêŸÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖ‰úÖ ×•Ö¾ÆüÖóµÖÖÖê
¿ÖêŸÖ´Ö•Öã¸üÖÓ“µÖÖ †ÖÙ£Öú ÛÃ£ÖŸÖß²Ö§ü»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‘ÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê, ¤üßÖ¤ãü²ÖóµÖÖÓ“Öß ÃÖê¾ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öê ×Ö¸üßÖÖ
ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê, ŸÖ¸ü ú¬Öß ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Ö»µÖÖ ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖß“µÖÖ †»ÖÖî×úú ×ÖÃÖÖÔÃÖÖï¤üµÖÖÔÖê ¤êüÆü³ÖÖÖ Æü¸ü¯ÖæÖ ÁÖêÂšü
¤ü•ÖÖÔ“ÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú †Öã³Ö¾Ö ‘ÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¯Ö¸üŸÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê
†Ö×Ö †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß ×´Ö¿ÖÖ¸üß¾Öé¢ÖßÖê ÃÖ´Ö¸üÃÖæÖ úÖ´Ö ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê, ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ÛÃ£ÖŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ †³µÖÖÃÖ¯ÖæÖÔ ×Ö²ÖÓ¬Ö ×»ÖÆüßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖãµÖÖŸÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö ×Ö¾Ö›üÖãúß»ÖÖ
ˆ³Öê ¸üÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê, †Ö×Ö ×´Ö¿ÖÖ´Ö¬ÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»µÖÖ¾Ö¸üÆüß †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“µÖÖ ¬µÖÖÃÖÖÖê ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ
ÖÖÓ¬Öß¿Öß ³ÖÖÓ›üÖ ×¾ÖúŸÖ ‘ÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¸üÖ•ÖúßµÖ ÆêüŸÖæÖê úÖµÖ¤êü³ÖÓÖ úºþÖ ŸÖê ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ Öê»Öê, ¯ÖÖ ŸÖê£ÖêÆüß
ŸÖê òú£ÖÖò×»Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖÓÖÖ Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖê, ŸÖÖî»Ö×Öú ³ÖÖÂÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ¾Ö¸ü ¾µÖÖµÖÖÖ ¤êüŸÖ ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö
×Ö›üúßŸÖ»µÖÖ ÃÖÖôãÓûúß“µÖÖ •ÖÖê›ü¯µÖÖ¿Öß úÖ¾µÖ´ÖµÖ ×ÆüŸÖÖã•Ö ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‹úÃÖÓ‘Ö
†¿ÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ´ÖÖ:Ø¯Ö›üÖ“ÖÖ †Ö×¾ÖÂúÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ³ÖÖÃÖÖÖ·µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖæÖ †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü
ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖÖê †×¬Öú µÖãŒŸÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“Öê Æêü †Öú»ÖÖ êú»Öê
ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß“Öê Ã¾Öºþ¯Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †×¬Öú µÖ£ÖÖ£ÖÔ¯ÖÖê ÃÖ´Ö•Öæ ¿Öêú»Ö.
†ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß †ÖµÖãÂµÖÖ“µÖÖ ŸÖßÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ×»Ö×Æü»Öê»Öß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß µÖê£Öê
‹ú×¡ÖŸÖ êú»Öê»Öß †ÖÆêü. ²ÖÖÊ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖ‰ê úÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü³ÖÖ¾ÖÖÖÓ“Öß •Öß †ÖÓ¤üÖê»ÖÖê
×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏú™üßú¸üÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ÊÖ ŸÖßÖÆüß úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ´Ö.
Ø¿Ö¤êü ÊÖ“Öß ´ÖÖ:ÛÃ£ÖŸÖß ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ †ÃÖ»µÖÖÖê ¾Ö ²ÖÖÊ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßÆüß ²Ö¤ü»ÖÖÖ¸üß †ÃÖ»µÖÖÖê ¯ÖÏŸµÖêú
úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß»ÖÖ úÖÆüß ‹ú ¾ÖêÖôêû¯ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. †ÃÖê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ
†ÖÓ›ü ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ †Ö×¾ÖÂúÖ¸ü ŸÖß´Ö¬ÖæÖ —ÖÖ»µÖÖÖê úÖÆüß ÃÖ´ÖÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ“ÖÖ †Öœüôû ÊÖ ŸÖßÖÆüß
úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖê. ¯ÖãÖ¹ýŒŸÖß“ÖÖ ¤üÖêÂÖ ¯ÖŸúºþÖ ´ÆüÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê, úß ŸÖß´Ö¬ÖæÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ´ÖÖ:Ø¯Ö›üÖ“ÖÖ, ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ ÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾µÖÖ¯Öú, ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ²Öîšüúß“ÖÖ ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“µÖÖ ŸÖôû´Öôûß“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ †Ö¯ÖÖÖÓÃÖ µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖ ¾µÖÖ¯Öú †£ÖÖÔÖê ÃÖÖï¤üµÖÔÃÖŒŸÖ †ÖÆêü. ×ÖÃÖÖÖÔú›êü
ŸÖê Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú¯ÖÖê †ÖéúÂ™ü ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖãÂµÖÃ¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖ ×•Ö£Öê ×•Ö£Öê ŸµÖÖÓÖÖ ˆ““Ö Öî×ŸÖú ¤ü•ÖÖÔ †ÖœüôûŸÖÖê
ŸÖê£ÖêÆüß ŸÖê Öî×ŸÖú ÃÖÖï¤üµÖÖÔú›êü †ÖéúÂ™ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ šüÖµÖß Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ¸ü×ÃÖúŸÖÖ †Ö×Ö ŸÖ¸ü»Ö
ÃÖÓ¾Öê¤üÖ¿Öß»ÖŸÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ¡Ö ²ÖÖÊ ³Ö¯ÖŒµÖÖ»ÖÖ ³Öã»ÖÖÖ¸üÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ“Öß ¥üÂ™üß ÃÖ¤îü¾Ö
ÖÖ³µÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖŸÖê. ´ÆüÖæÖ ŸÖê Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú¯ÖÖê ²ÖÖÊ ú¾Ö“Ö ³Öê¤æüÖ †ÓŸÖ¸ÓüÖÖ“Öê ÃÖÖï¤üµÖÔ, “ÖÖÓÖã»Ö¯ÖÖÖ, Öî×ŸÖúŸÖÖ
¯ÖÖÆüŸÖÖŸÖ. ¾µÖŒŸÖß †ÃÖÖê, ¾ÖÃŸÖæ †ÃÖÖê úß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß †ÃÖÖê ×ŸÖ“Öê †Öú»ÖÖ ŸÖê †ÓŸÖ³Öì¤üß ¥üÂ™üßÖê ú¸üŸÖÖŸÖ.
´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖÓ“Öê †ÓŸÖ:ú¸üÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ´ÖµÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖÓÖÖ ãúšêü úÖê¸ü›êü¯ÖÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.
1898 ÃÖÖ»Öß ±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ²Öß. ‹. “µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ ×¿ÖúŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ¯Ö×Æü»Öß
¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ×»Ö×Æü»Öß. ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ×»Ö×ÆüµÖÖ“Öß ¯ÖÏê¸üÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ú¿Öß —ÖÖ»Öß †ÃÖÖ¾Öß ÊÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †Ö¯ÖÖ
úÖÆüß‹ú ŸÖÔú úºþ ¿ÖúŸÖÖê. ÊÖ ¯ÖÏê¸üÖê“ÖÖ ¾Ö ÊÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß»ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ
Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ úÖÆüß‹ú ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÆüß ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ úºþÖ ¤üÖÖ×¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ‡Ó™ü¸ü´Öß×•Ö‹™ü“Öê
¾ÖÖÖÔŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †Ö¯Ö»Öß ´ÖÖÖ×ÃÖú ÛÃ£ÖŸÖß ú¿Öß ÆüÖêŸÖß µÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ
'†Öšü¾ÖÖß ¾Ö †Öã³Ö¾Ö' ÊÖ †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö¯Ö¸ü ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ êú»Öê †ÖÆêü. úÖò»Öê•Ö“µÖÖ šü¸üß¾Ö †³µÖÖÃÖÖ¾ÖºþÖ
(ÃÖÖêôûÖú)

ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖ ˆ›üÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ“Ö ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖßÖ ×¿ÖÖÖ¯Ö¨üüŸÖß “ÖîŸÖµÖ¿ÖæµÖ ¾ÖÖ™æüÖ ŸÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß
×¾Ö¸üŒŸÖß †Ö×Ö ×¾Ö´ÖÖÃúŸÖÖ ¾ÖÖœæü »ÖÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖ¡Ö †ÖÓŸÖ×¸üú †Öêœüß´Öãôêû †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü“Öê ¾ÖÖ“ÖÖ
“ÖÖ»Ö»Öê»Öê“Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ×´Ö»ÖË †Ö¬Öß“Ö ¾ÖÖ“Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ‡Ó™ü¸ü“µÖÖ ¾ÖÂÖá Ã¯ÖêÃÖ¸ü“Öß ¯ÖãÃŸÖêú ¾ÖÖ“Ö»Öß ¾Ö
†–ÖêµÖ¾ÖÖ¤üÖÖê ŸÖê —Ö¯ÖÖ™ü»µÖÖÃÖÖ¸üÖê —ÖÖ»Öê. ÖãÃÖŸÖê ¾ÖÖ“ÖæÖ“Ö ŸÖê £ÖÖÓ²ÖŸÖ ÖÃÖŸÖ ŸÖ¸ü “Ö“ÖÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß †×Ö¾ÖÖ¸ü
ˆ´Öá ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×šüúÖÖß ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓ“Öê †ÃÖê “Ö“ÖÖÔ´ÖÓ›üôû Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê. ŸÖê
´ÆüÖŸÖÖŸÖ, "¯ÖÖê™üÖŸÖ ‘Ö™üúÖ³Ö¸ü ×¾ÖÂÖ †Ö¾Ö¸êü»Ö ¯ÖÖ Ö¾ÖßÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö¸ü ‹ÖÖ¤üÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü †Öã³Ö¾Ö ´ÖÖÖ»ÖÖ
‘Ö›ü»ÖÖ úß úÖêÖÖŸÖ¸üß ÃÖÆüÖÖã³ÖËæŸÖß“µÖÖ ×´Ö¡ÖÖ•Ö¾Öôû Øú¾ÖÖ †Ö¯ŸÖÖ•Ö¾Öôû †ÖêæúÖ ™üÖú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´Ö»ÖÖ
“ÖîÖ“Ö ¯Ö›üŸÖ ÖÃÖê. ÊÖ´Öãôêû êúôûú¸üÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß †Ö´Ö“µÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖ
‹ú ”ûÖ™ê êüÖÖÖß ×›ü²Öê™üàÖ µÖã×ÖµÖÖ (“Ö“ÖÖÔ´ÖÓ›üôû) Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ“Ö ÃÖãôûÃÖãôûÖ™ü
•ÖÖÃŸÖ †ÃÖÖµÖ“ÖÖ. ÊÖ »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ ´ÖÓ›üôûÖŸÖ Ö¾ÖßÖ ³Öê™ü»Öê»µÖÖ ×´Ö»»Ö-Ã¯ÖêÃÖ¸ü“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß ¯ÖãÖ¸üÖ¾Öé¢Öß
ú¸üµÖÖŸÖ ´Öß ´ÖÖêšêü ¾ÖŒŸÖéŸ¾Ö ¯ÖÖ•ÖôûßŸÖ †ÃÖê."1 Ã¾ÖŸÖ:¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×´Ö»ÖË-Ã¯ÖêÃÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ“Öê †Ö×Ö
ŸÖ••ÖµÖ ˆŸÃÖÖÆüÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ“Ö ˆ¯ÖÆüÖÃÖ ú¸üßŸÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ´ÖÖêšü¶Ö ´ÖÖî•ÖêÖê êú»Öê †ÖÆêü. †ÃÖê
†ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ³ÖÖ¾ÖÖÖ-×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏú™üßú¸üÖÖ“Öß ˆ´Öá ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ¯ÖÏ²Öôû ÆüÖêŸÖß Æêü µÖÖ¾Ö¹ýÖ ×¤üÃÖŸÖê. ‡Ó™ü¸ü“µÖÖ
¾ÖÖÖÔŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß Æêü “Ö“ÖÖÔ´ÖÓ›üôû ÃÖãºþ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. •Ö´ÖÖÓ›üßŸÖ ´Öò×™Òüú“µÖÖ ¯Ö×¸üÖêŸÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖ
×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•ÖàÖÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏßÛ¾ÆüµÖÃÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÖêŸÖ •Öê´ÖŸÖê´Ö ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ ¯ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ †Ö»Öê. 1898
ÃÖÖ»ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖ¸ü ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ †ÖÖÖßÖ“Ö ±ú¸üú ¯Ö›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. 1894 ÃÖÖ»Öß ŸÖê ‡Ó™ü¸ü“µÖÖ ¯Ö×¸üÖêŸÖ ÖÖ¯ÖÖÃÖ
—ÖÖ»Öê †Ö×Ö ¯ÖãÆüÖ 1897 ÃÖÖ»Öß ²Öß.‹. “µÖÖ ¯Ö×¸üÖêŸÖ ÖÖ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê. ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ †×¬Öú ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾Ö¯ÖÖÖ
†Ö»Öê»ÖÖ †Ö×Ö ²ÖÖÊ •ÖÖÖ²Ö§ü»Ö“Öê ¾ÖÖœüŸÖê †ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß ÊÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ»Öß ´ÖÖ:ÛÃ£ÖŸÖß †ÃÖÖÖ¸ü.
»ÖÖî×úú †¯ÖµÖ¿ÖÖ»ÖÖ ¤üÖ¤ü Ö ¤êüÖÖ¸üÖ Ã¾ÖŸÖ:²Ö§ü»Ö“ÖÖ ‹ú ÖÖê»Ö¾Ö¸ü“ÖÖ †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×šüúÖÖß
†ÃÖÖÖ¸ü. µÖÖ“Ö úÖôûÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖÖŸÖ ³ÖÖ¾Ö•Öß¾ÖÖÖŸÖ ‹ú †ÓŸÖ:Ã£Ö Öôû²Öôû ´ÖÖ•ÖæÖ ¸üÖ×Æü»Öß ÆüÖêŸÖß.
ŸµÖÖ´ÖãôêûÆüß ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê †ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»µÖÖÖê
¾µÖÛŒŸÖ×ÖÂšüÖ ¯ÖÏ²Öôû —ÖÖ»Öê»Öß †ÃÖÖÖ¸ü. ÊÖ ÃÖÖ·µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖß †ÖŸ´Ö¯ÖÏú™üßú¸üÖÖÃÖÖšüß
¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ×»Ö×ÆüµÖÖ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö êú»Öê»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ.
1898-99 “µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú-³ÖÖ¾Ö×Öú ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ ¾µÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖß¾ÖÎ¯ÖÖÖ
•ÖÖÖ¾ÖŸÖÖê. ¾ÖÖ“ÖÖ, ×Ö¸üßÖÖ †Ö×Ö Ø“ÖŸÖÖ µÖÖÓŸÖæÖ ´ÖÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ»³ÖŸÖÖ †Ö»Öê»Öß. úÖÆüßŸÖ¸üß ú¸üÖ¾Öê Æüß ˆ´Öá
¤üÖÓ›üÖß. ´Öæôû“Öß“Ö ¾Öé¢Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ †Ö×Ö ²ÖÖÊ ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ²Ö§ü»Ö“Öê †ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ. ÊÖ ÃÖÖ·µÖÖ úÖ¸üÖÖÓ“ÖÖ
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖæÖ ¾Öé¢Öß“Öß Æüß ŸÖß¾ÖÎŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. úÖÆüß “ÖÖÓÖ»Öê ×¤üÃÖ»Öê úß ŸÖê ´ÖÖ:¯Öæ¾ÖÔú
úÖîŸÖãú ú¸üŸÖÖŸÖ. †Ö¤ü¸ü³ÖÖ¾Ö ¤üÖÖ×¾ÖŸÖÖŸÖ. †Ö×Ö ¾ÖÖ‡Ô™ü ×¤üÃÖ»Öê úß ŸÖß¾ÖÎ ×ÖÂÖê¬Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ¡Ö Æüß
³ÖÖ¾Ö×Öú ŸÖß¾ÖÎŸÖÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸÖê “ÖÖÓÖ»µÖÖ¾ÖÖ‡Ô™üÖ“ÖÖ ×Ö¾ÖÖ›üÖ µÖ£ÖÖµÖÖêµÖ“Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Öú»ÖÖÖŸÖ
†Ö×Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ ¯ÖÏú™ü ú¸üµÖÖŸÖ ãúšêüÆüß ‹úÖÓÖß¯ÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖß¾ÖÎŸÖÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ´ÖÖÖ×ÃÖú
¯ÖÏÖ»³Ö¯ÖÖÖ´Öãôêû ×¾Ö¾Öêú ÃÖã™üŸÖ ÖÖÆüß.
†ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öß 1898-99 “Öß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ´ÆüÖ•Öê ×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ †Ö¤üß †Öê¸ü“µÖÖ
™ü¯¯µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ ¿ÖîÖ×Öú, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú, ¬ÖÖÙ´Öú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖŸ´Öú •Öß¾ÖÖÖ¾Ö¸üß»Ö ³ÖÖÂµÖ
†ÖÆêü. Æêü ³ÖÖÂµÖ ‹úÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üß, “ÖÖî¸üÃÖ ¥üÂ™üß“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ¿Öß»Ö ´ÖÖÖÖê êú»Öê»Öê †ÖÆêü µÖÖ“ÖÖÆüß ÃÖŸÖŸÖ
1. ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êüû, ´ÖÖ—µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ¾Ö †Öã³Ö¾Öü, ˆ×Ö., ¯Öé. 100.
(ÃÖŸÖ¸üÖ)

¯ÖÏŸµÖµÖ µÖêŸÖÖê. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú •Öß¾ÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖÓ“ÖêÆüß Ø¿Ö¤êü ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯Ö úºþÖ ŸµÖÖÓ“Öê Öã¸ü™êü¯ÖÖ ¾ÖÖ
ˆÓ“Öß µÖ£ÖÖµÖÖêµÖ ¤üÖÖ×¾ÖŸÖÖŸÖ. ÊÖ ³ÖÖÂµÖÖ“µÖÖ •ÖÖê›üßÖê ‹úÖ ¸ü×ÃÖú, úÖ¾µÖÖŸ´Ö, ÃÖÓ¾Öê¤üÖÖ¿Öß»Ö, ¸üÖê´ÖÑ×™üú
´ÖÖÖ“µÖÖ †ÓŸÖ:Ã£Ö ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Öà“ÖÖ †Ö»ÖêÖÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖÖê. ´ÆüÖæÖ µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß“Öê Ã¾Öºþ¯Ö
¯ÖÖÆüŸÖÖ, ÊÖ úÖôûÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß úÖÆüß ‘Ö›üÖ ÆüÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖê Æêü Ö¸êü †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß •Öê ¯ÖÏÖ»³Ö ´ÖÖ
†Ö¬Öß“Ö ‘Ö›ü»Öê ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ“ÖÖ †Ö×¾ÖÂúÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê †ÃÖê“Ö ´ÆüÖµÖÖú›êü •ÖÖÃŸÖ ú»Ö ÆüÖêŸÖÖê. ³ÖÖ¾Öß
•Öß¾ÖÖÖŸÖ úÖµÖÔºþ¯ÖÖÖê †£Ö¾ÖÖ ×¾Ö“ÖÖºþ¯ÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ“ÖÖ •ÖÖê †Ö×¾ÖÂúÖ¸ü †Ö»ÖÖ ŸµÖÖ“Öê ÃÖÖ¸êü Óú¤ü µÖê£Öê
¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ.
†³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ²ÖÖÆêü¸üß»Ö †¾ÖÖÓŸÖ¸ü ¯Ö¸ÓüŸÖã ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öê ¾ÖÖ“ÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö
×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ³ÖÖÂÖÖê ‹êúµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•ÖàÖÖ ˆŸÃÖÖÆü ÆüÖŸê ÖÖ. †¿ÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖ³ÖÖÂÖÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ»ÖÖ
ÖÖª ¯Öã¸ü×¾Ö»Öê •ÖÖµÖ“Öê. ¯ÖãµÖÖŸÖ ŸµÖÖÆüß¾Öêôûß ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ¾µÖÖµÖÖÖê ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖÃÖÓ×Öú, ¾ÖÃÖÓŸÖ
¾µÖÖµÖÖÖ´ÖÖ»ÖêŸÖß»Ö †£Ö¾ÖÖ ×¿Ö¾Ö•ÖµÖÓŸµÖãŸÃÖ¾ÖÖ×Ö×´Ö¢Ö ‘Ö›üÖÖ¸üß ¾µÖÖµÖÖÖê Ø¿Ö¤êü Öê´ÖÖÖê ‹êúŸÖ. ÊÖŸÖß»Ö
²ÖÆãüÃÖÓµÖ ¾µÖÖµÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖß»ÖÖ ˆŸÖ¸ü»Öß ÖÖÆüßŸÖ. ÊÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ŸµÖÖÓ“Öê †×³Ö¯ÖÏÖµÖ ´ÖÖêšêü
´ÖÖÙ´Öú †ÃÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú ¾µÖÖ¯Öú¯ÖÖÖ“ÖÖ, ×¾Ö¾Öê“ÖúŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üß ´ÖÖÖê¾Öé¢Öß“ÖÖ
¯ÖÏŸµÖµÖ ¤êüÖÖ¸êü †ÖÆêüŸÖ.
ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ ‹ú¤üÖêÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖÓ¯Öîúß ‹ú ´ÆüÖ•Öê ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü ÖÖê¯ÖÖôû éúÂÖ ÖÖêÖ»µÖÖÓ“Öê
'‡Ó»ÖÓ›üÖŸÖß»Ö ¾Ö ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖ' µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü“Öê ‡ÓÖÏ•Öß´Ö¬Öß»Ö ³ÖÖÂÖÖ (¯ÖéÂšü 18-22) '‹úÖÖÏŸÖêÖê
³ÖÖÂÖÖ' ‹êúµÖÖ“Öß ˆŸÓúšüÖ ¤üÖ²Ö¾Öê»Ö ×ŸÖŸÖúß ¤üÖ²ÖæÖ' ŸµÖÖÓÖß ÊÖ ³ÖÖÂÖÖÖ“Öß ×™ü¯ÖÖê ‘ÖêŸÖ»Öß ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ
ŸÖßÖ“ÖÖ¸ü ¯ÖÖÖê ‡ŸÖúÖ ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ÖÖêÂÖ¾ÖÖ¸üÖ ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. ¾µÖÖµÖÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö, †¬µÖÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¸üÖê¯Ö, ŸÖê£Öê
‘Ö›üÖÖ¸üÖ ×¾ÖÖÖê¤ü, ÁÖÖêŸÖé¾ÖÖÖÔ¾Ö¸üß»Ö ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ‡ŸµÖÖ×¤üúÖÓ“Öê ¾ÖÖÔÖ úºþÖ ŸµÖÖÓÖß ¾µÖÖµÖÖÖ¯ÖÏÃÖÓÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö“Ö
†Ö¯Ö»µÖÖ ›üÖêóµÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ˆ³Öê êú»Öê †ÖÆêü. ÖÖêÖ»µÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖ¾Ö¸ü Ø¿Ö¤êü ²ÖêÆü§ü ÖæÂÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. Æêü
¾µÖÖµÖÖÖ ‹êúµÖÖÃÖÖšüß ¤ãü¯ÖÖ¸üß ŸÖßÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ³Ö¸ü ˆÆüÖŸÖæÖ ¤üÖêÖ ´Öî»Ö “ÖÖ»ÖŸÖ •ÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê µÖÖ“Öê ÁÖ´Ö
ˆ¸ü»Öê ÖÖÆüßŸÖ. ˆ»Ö™ü, '´Öß •Öê ³ÖÖÂÖÖ ‹êú»Öê ŸµÖÖÃÖÖšüß ¤üÆüÖ ´Öî»ÖÆüß “ÖÖ»ÖŸÖ Öê»ÖÖê †ÃÖŸÖÖê' (¯Öé.17) †ÃÖê
ŸÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. “ÖÖÓÖ»Öê ¾µÖÖµÖÖÖê ú¿ÖÖÖê ×ÃÖ¨üü ÆüÖêŸÖê µÖÖ“Öß ÃÖ´Ö•ÖÆüß ŸÖê ¤üÖÖ×¾ÖŸÖÖŸÖ.'µÖÖ (¾ÖÖÖß“µÖÖ)
×¾Ö»ÖÖÃÖÖÃÖ êú¾Öôû ŸµÖÖÓ“Öê ×•Ö¾ÆüÖ“ÖÖ¯Ö»µÖ“Ö úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ ÖÃÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖ:ú¸üÖÖ“Öß ´ÖÖÙ´ÖúŸÖÖ ¾Ö
¸ü×ÃÖúŸÖÖÆüß †ÖÆêüŸÖ Æêü ˆ‘Ö›ü ×¤üÃÖ»Öê' (¯Öé.17) †ÃÖê ´ÆüÖæÖ êú¾Öôû ³ÖÖÂÖê¾Ö¸ü“Öê ¯ÖÏ³ÖãŸ¾Ö †Ö×Ö ²ÖÖîÛ¨üüúŸÖÖ
ÊÖÓ“µÖÖ •ÖÖê¸üÖ¾Ö¸ü ¾µÖÖµÖÖÖ “ÖÖÓÖ»Öê ÆüÖêŸÖ ÖÃÖŸÖê †ÃÖê ÃÖã“Ö×¾ÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ¡Ö ÖÖêÖ»µÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖ“Öß ŸÖÖ¸üß±ú
úºþÖÆüß Ø¿Ö¤êü †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö¾Öê“ÖúŸ¾Ö, ²ÖÆãüÁÖãŸÖŸÖÖ ¾Ö ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖÖ ¯ÖÏú™ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ¾µÖÖµÖÖÖÖ“ÖÖ
ÖÖêÂÖ¾ÖÖ¸üÖ ×¤ü»µÖÖ¾Ö¸ü †Öê¸üßÃÖ, "ÖÖêÖ»µÖÖÓÖß ŸÖê£Öß»Ö ×¿ÖÖÖ¯Ö¨üüŸÖß“Öê êú»Öê»Öê ¾ÖÖÔÖ ‹úŸÖ±úá“Ö ×¤üÃÖŸÖê,
úÖ¸üÖ Öã§ü ‡Ó»ÖÓ›üÖŸÖÆüß ŸÖê£Öß»Ö ¯Ö¨üüŸÖß²Ö§ü»Ö ÃÖÖ¸üÖß †Öê¸ü›ü †ÖÆêü, ŸÖê êú¾Öôû ×Ö¤üÖÂì Ö †ÃÖê»Ö †ÃÖê ´Öãôûß“Ö
¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß" (¯Öé.18) †ÃÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ †×³Ö¯ÖÏÖµÖ ¤êüŸÖÖŸÖ. ÊÖ ‹úŸÖ±úá¯ÖÖÖ“Öß ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ŸÖê
´ÆüÖŸÖÖŸÖ úß, µÖê£Öß»Ö ¯Ö¨üüŸÖ ‡ŸÖúß ¤ãüÂ™ü †ÖÆêü úß ÆüßŸÖ ºþôû»Öê»µÖÖÃÖ ŸÖê£Ö»µÖÖ ¯Ö¨üüŸÖßŸÖ»Öê ±úÖ¸ü ¤üÖêÂÖ
×¤üÃÖÖê ÃÖÓ³Ö¾ÖÖßµÖ ÖÖÆüß.
×¿Ö¾Ö•ÖµÖÓŸµÖãŸÃÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÖµÖÖÖê ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖÃÖÓŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ´ÖÖ»ÖêŸÖß»Ö ¾µÖÖµÖÖÖê µÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö
Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê †×³Ö¯ÖÏÖµÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÖ¯Öú, ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß ¥üÛÂ™üúÖêÖÖ“Öê, ¯ÖÏÖ»³Ö ´ÖÖÖ“Öê ¾Ö “ÖÖêÖÓ¤üôû †×³Ö¹ý“Öß“Öê
ªÖêŸÖú †ÖÆêüŸÖ. ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ¯ÖãÖêú¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö †Ö×Ö †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ
(†šü¸üÖ)

¥üÛÂ™üúÖêÖÖÓŸÖ ¾Ö †×³Ö¹ý“ÖßŸÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüß ŸÖ±úÖ¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖß Æêü •ÖÖÖ¾ÖŸÖê. 1898 “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ
ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›æüÖ ŸÖê ¯ÖŒêú —ÖÖ»Öê ÆüÖŸê Öê. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖ³ÖêÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÓ ÖÓÃ£ÖêŸÖæÖ µÖÖ. ´Öæ. ¸üÖÖ›ü¶ÖÓÃÖÖ¸üµÖÖÖß
†ÓÖ úÖœæüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ŸÖê£ÖêÆüß ¯Ö›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÊÖ ¾ÖÂÖá ÁÖß. ×¿Ö. ´Ö. ¯Ö¸üÖÓ•Ö¯Öê
Æêü ¾ÖÃÖÓŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ´ÖÖ»Öê“Öê ×“Ö™üÖßÃÖ ÆüÖêŸÖê Æüß ÖÖêÂ™ü ŸµÖÖ“Öß“Ö ªÖêŸÖú †ÖÆêü. ŸµÖÖ¾Öêôû“ÖÖ ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ Ö¸üÖ; ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ×¾Ö¸üÖê¬Öß,
¯ÖÏ×ŸÖÖÖ´Öß, ºþœü ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ´ÆüÖ•Öê ‹ú ¯ÖÏúÖ¸êü ÃÖÖÖŸÖÖ ºþœüß“Öê“Ö ÖÖê›ü¾Öê ÖÖÖÖ¸üÖ ²ÖÖ»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ¾µÖÖ¯Öú ˆ®ÖŸÖ
¬Ö´ÖÔú»¯ÖÖÖ ±úÖ¸ü¿Öß »ÖÖêúÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»Öß Ö¾ÆüŸÖß. ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ×ÆüŸÖ †Ö×Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ µÖÖÓú›êü
±úÖ¸üÃÖê úÖêÖÖ“Öê“Ö »ÖÖ Ö¾ÆüŸÖê; ‹¾Öœêü“Ö Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öß ŸµÖÖÓÖÖ •ÖÖÖß¾ÖÆüß ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖŸúÖ»ÖßÖ
¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ †ÃÖê †ÃÖ»µÖÖÖê †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê ¾µÖÖµÖÖÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¾Ö ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÁÖÖêŸÖé¾ÖÖÖÔÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê †×³Ö¯ÖÏÖµÖ
¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö“Ö ¯Ö›ü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
×¿Ö¾Ö•ÖµÖÓŸµÖãŸÃÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖÂÖÖÖŸÖ ¯ÖÏÖê. ×•ÖÃÖß¾ÖÖ»Öê µÖÖÓÖß ¤üÖÖ»ÖÖ ¤êüŸÖÖÖÖ ¯ÖãÖÙ¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ Ã¡Öß“Öê
ˆ¤üÖÆü¸üÖ ‘Öê‰úÖ †Ö¯Ö»Öß ÃÖÖÖŸÖÖß ¾Öé¢Öß †Ö×Ö ãúÛŸÃÖŸÖ¯ÖÖÖ ¯ÖÏú™ü êú»ÖÖ ŸµÖÖ¾Öêôûß ÁÖÖêŸµÖÖÓÖß ™üÖóµÖÖ
¾ÖÖ•Ö¾ÖæÖ ¯ÖÃÖÓŸÖß ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öß. ŸµÖÖ¾Ö¸ü Ø¿Ö¤êü ×»Ö×ÆüŸÖÖŸÖ, "™üÖóµÖÖ ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ ŸµÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Ö ¯ÖÏÃÖÓÖß.
¯ÖãµÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖ³ÖÖŸÖæÖ ‹ÖÖªÖ ¾ÖŒŸµÖÖÃÖ ™üÖóµÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ úß ŸµÖÖÖê úÖÆüß ¯ÖÖê¸üú™ü¯ÖÖÖ êú»ÖÖ
†ÃÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖÖê Öã¿ÖÖ»Ö ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öê †¿Öß ÛÃ£ÖŸÖß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü" (¯Öé.23). ¯ÖÏÖ.ê ¯Ö¸üÖ•Ó Ö¯Öê µÖÖÓ“µÖÖ²Ö§ü»Ö“Öß
¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖÆüß †¿Öß“Ö ×ŸÖÖ™ü †ÖÆêü. "×²Ö“ÖÖ·µÖÖŸÖ ‹ú ´ÆüÖ•Öê ‹ú“Ö ÖãÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ. ŸÖÖê ÆüÖ úß ŸÖÖê
'ÃÖã¬ÖÖ¸üú' ÖÖÆüß. ™üÖóµÖÖ ×´Öôû¾ÖÖµÖ»ÖÖ ‡ŸÖêú“Ö ²ÖÃÃÖ †ÖÆêü. »ÖêÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê µÖÖÓ“Öê ³ÖÖÂÖÖÆüß ²Öãôû²ÖãôûßŸÖ,
×Ö:ÃÖ¢¾Ö, †ÃÖÓ²Ö¨üü, †¿Öã¨ü, ŸÖã™üú, ×¾Ö¯Öã»Ö ¾Ö ¯ÖÖêúôû ¿Ö²¤üÖÓÖß ³Ö¸ü»Öê»Öê †ÃÖŸÖê" (¯Öé.23). ¾ÖÃÖÓŸÖ
¾µÖÖµÖÖÖ´ÖÖ»ÖêŸÖß»Ö ¾µÖÖµÖÖÖÖÓ´Öãôêû ²ÖÆãü¿Ö: ŸµÖÖÓ“Öß ×Ö¸üÖ¿ÖÖ“Ö —ÖÖ»Öß. ÃÖê™ü»Öæ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ '×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ Ö¾Öê¯ÖÖÖ
†Ö¸ü ÖÖê»Ö¯ÖÖÖ' †ÖœüôæûÖ Ö †Ö»µÖÖÖê Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß (¯Öé.32). Ö. Ø“Ö. êúôûú¸ü µÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ»ÖÖ ´ÖÖê‘Ö´Ö¯ÖÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ Ö †Ö¾Ö›æüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖ“Öê 'úÖÆüßŸÖ¸üß ¤ãüŸÖÖë›üß †¬ÖÔ¾Ö™ü
³ÖÖÂÖÖ úºþÖ ¾Öêôû ´ÖÖºþÖ ÖêµÖÖ“Öß ú»ÖÖ' †ÃÖê ¾ÖÖÔÖ ŸÖê ú¸üŸÖÖŸÖ (¯Öé.32). ´ÖÖ»ÖêŸÖß»Ö ¤üÆüÖ²ÖÖ¸üÖ
¾µÖÖµÖÖÖê ‹êú»µÖÖ¾Ö¸ü ‹Óú¤ü¸üßŸÖ †¿ÖÖ ´ÖÖ»Öê“Öê Ã¾Öºþ¯Ö úÃÖê †ÃÖÖ¾Öê µÖÖ²Ö§ü»Ö ÖÓ³Öß¸ü¯ÖÖê ŸÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü
ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ×ŸÖ“µÖÖ ˆ£Öôû Ã¾Öºþ¯ÖÖ²Ö§ü»Ö ŸÖß¾ÖÎ ÖÖ¸üÖ•Öß ¯ÖÏú™ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, "´ÖÖ—µÖÖ
´ÖŸÖê †ÃÖ»µÖÖ ´ÖÖ»Öê“µÖÖ «üÖ¸üÖ úÖÆüß Ö·µÖÖ ×¾Öªê“Öê ×¾Ö»ÖÖÃÖ »ÖÖêúÖÓ¯Öãœêü †Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ÖãÃÖŸÖê ¾ÖŒŸÖéŸ¾Ö
¯ÖÖ•ÖôûÖê Øú¾ÖÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ “ÖÖ¸ü ¯ÖÖê¸üÖÓú›æüÖ ™üÖóµÖÖ ‘ÖêÖê Øú¾ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ´ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ“Ö “ÖÖ»Öæ
“Öôû¾Öôûß“Öê ¯ÖÖÖ“ÖÖ™ü “ÖÙ¾ÖŸÖ“Ö¾ÖÔÖ ú¸üÖê ¾ÖÖî¸êüú¸üŸÖÖ Æüß ´ÖÖ»ÖÖ Ö¾Æêü. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ»µÖÖ “ÖÖ¸ü ×¾Ö«üÖÖ
›üÖêŒµÖÖŸÖ •µÖÖ úÖÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü ‘ÖÖ»Ö´Öê»Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ»Öê“µÖÖ ºþ¯ÖÖÖê »ÖÖêúÖÓÃÖ´ÖÖê¸ü
†Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖ»ÖÖ Æüß ÊÖ †ÓŸÖÃ£Ö ˆ»ÖÖœüÖ»Öß“Öê úÖµÖÔ —ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê" (¯Öé.30). ´ÖÖ»ÖêŸÖß»Ö
¾µÖÖµÖÖÖÖÓŸÖæÖ ¯ÖÏú™ü ÆüÖê ÖÖ¸üß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öß ×¤ü¿ÖÖ Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖÖ ¯Ö™üÖÖ¸üß Ö¾ÆüŸÖß. úÖ¸üÖ 'µÖÓ¤üÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ»Öê“ÖÖ
¸üÖêÖ ²ÖÆãüŸÖêú ×Ö¾Öé¢Ö ´ÖÖÖÖÔú›êü“Ö ×¤üÃÖŸÖÖê' (¯Öé.36) †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ •ÖÖÖ¾Ö»Öê. ×Ö¾Öé¢Ö ÆüÖ ¿Ö²¤ü reaction
¯ÖÏ×ŸÖÖÖ´Öß µÖÖ †£Öá Ø¿Ö¤êü ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖŸÖ. '†Ö´Ö“Öê ¯Öæ¾Öá“Öê “ÖÖÓÖ»Öê' ÆüÖ ÃÖæ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ †´ÖÖµÖ †ÖÆêü. Ö ºþ“ÖÖÖ¸üÖ
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏú™ü —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ÃÖ³ÖÖ ˆÖÏ ºþ¯Ö ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üß»Ö Æüß ³ÖßŸÖßÆüß ¾µÖÖµÖÖŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ †ÃÖŸÖê.
'‹Óú¤ü¸ü †Ö´Ö“µÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú´Öß ¾Ö †ÃÖ»ÖÖ“Ö •Ö¸ü úÖÆßü ŸÖ¸ü ŸÖÖê ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ »ÖÖêúÖÓ¯Öãœêü ˆ‘Ö›ü¯ÖÖê
µÖêµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ³Ö¾Ö ´Öãôûß“Ö ÖÖÆüß' (¯Öé.36) †ÃÖê ŸÖê †Ö¯Ö»Öê ¤ãüÆêü¸üß ×Ö¸üßÖÖ Ö´Öæ¤ü úºþÖ ´ÖÖ»Öê“ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ
(‹úÖêÖßÃÖ)
¾ÖÖµÖ 473-6

×ŸÖ™üúÖ¸üÖ †Ö»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. Æü»»Öß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖ³ÖêŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê ÛÃ£ÖŸµÖÓŸÖ¸ü Æêü ´ÖÖ»Öê“µÖÖ ×Ö¾Öé¢Öß¯Ö¸ü
†£Ö¾ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÖÖ´Öß ¸üÖêÖÖ“Öê úÖ¸üÖÆüß µÖ£ÖÖ£ÖÔ¯ÖÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ (¯Öé.36).
¸üÖê•Ö×Ö¿Öß»ÖêÖÖÖ“µÖÖ µÖÖ úÖôûÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü“Öê †ÃÖÖµÖ“Öê µÖÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖß»Ö ÖÖë¤üß¾ÖºþÖ µÖêŸÖê. ¯ÖãÃŸÖú¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖÆüß ¾µÖÖµÖÖÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö
¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ŸÖß¾ÖÎ †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¿Öß»ÖŸÖÖ ¾Ö ´ÖÖÖ“ÖÖ ¾µÖÖ¯Öú¯ÖÖÖ •ÖÖÖ¾ÖæÖ ¤êüÖÖ·µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
×»ÖÜ¾ÆüÖÃ™üÖ“Öê “Ö×¸ü¡Ö ¾ÖÖ“ÖæÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¥üœü×Ö¿“ÖµÖ, Ã¾ÖßéúŸÖ úÖµÖÖÔ¾Ö¸üß»Ö ×ÖÂšüÖ ‡. Öî×ŸÖú ÖãÖÖÓÖß ŸÖê
³ÖÖ¸üÖ¾ÖæÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏŸµÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö êú¾Öôû ú»¯ÖÖêÖê ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê»µÖÖ ¯ÖÖêúôû
úÖÓ¤ü²Ö·µÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÔÖ, '‘Ö¸üúÖë²Ö›ü¶Ö úÖ¤Óü²Ö¸üßúÖ¸üÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê»Öß ÖÖê™üßÖÖ™üß “Ö×¸ü¡Öê' †¿ÖÖ ¿Ö²¤üÖÓŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ
(¯Öé.3). ¯ÖÏÖê. ²ÖêÖ“µÖÖ †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖãÃŸÖúÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö †ÓÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê †×³Ö¯ÖÏÖµÖ ¤êüŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖ
¯Ö›ü»Öê»µÖÖ ³ÖÖÖÖ“Öê úÖîŸÖãú ú¸üŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯ÖÏÖê. ²ÖêÖ“Öß ÃÖÖê¿ÖÖ×»Ö—Ö´Ö¾Ö¸ü“Öß ™üßúÖ ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ÖÖÆüß.
³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß“ÖÖ †×ŸÖ¸êüú ¾Ö ´Ö•Öæ¸ü¾ÖÖÖÔ“Öß ˆ¯ÖêÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ×¾Ö¹ý¨üü“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ ´ÆüÖæÖ ÃÖÖê¿ÖÖ×»Ö—Ö´Ö“Öß
²ÖÖ•Öæ ÃÖ¾ÖÖÕÖß ˆ“Ö»ÖæÖ ¬Ö¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê (¯Öé.4). †¿ÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ³ÖÖÂÖê“Öê
†»ÖÓú¸üÖ ¾Ö ×¾ÖÖÖê¤üÖ“ÖÖ ÃÖæ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ †Ã£ÖÖÖß ¾ÖÖ™üŸÖÖê. ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ÆüÖ †³µÖÖÃÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ
ÖÃÖŸÖÖÖÖÆüß »Öê×¾ÖÃÖ“µÖÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öê ´ÖÖ »ÖÖ¾ÖæÖ ¾ÖÖ“ÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ×“Ö™ü×ÖÃÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ¸üß“Öê
´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¯Öã¸üÖ¾µÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ¯Ö¸üÖ›ü¯ÖÖê ú¸üŸÖÖŸÖ. ´Ö¸üÖšêü¿ÖÖÆüß“µÖÖ †¾ÖÖŸÖß“Öê ÖÖ¯Ö¸ü ‹úÖ
²ÖÖ•Öß“µÖÖ ´ÖÖ£Öß Ö ±úÖê›üŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ŸµÖÖ»ÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓÖæÖ †Ö¯Ö»Öß ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú
¥üÂ™üß ¾Ö ×Ö:¯ÖÖ¯ÖÖŸÖß¯ÖÖÖ ¯ÖÏú™ü ú¸üŸÖÖŸÖ.
'úÖôû' †Ö×Ö 'êúÃÖ¸üß' µÖÖ ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö †×³Ö¯ÖÏÖµÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ
µÖêŸÖÖê. ×¿Ö. ´Ö. ¯Ö¸üÖÓ•Ö¯µÖÖÓ“µÖÖ 'úÖôû' “ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ †Óú ¾ÖÖ“Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü '´ÖãµÖ »ÖêÖÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü †Ö¸ü
ŸÖÖÛ¢¾ÖúŸÖê¯ÖêÖÖ ú×¾ÖŸ¾Ö †×¬Öú ×¤üÃÖŸÖê' (¯Öé.5) †¿ÖÖ ÃÖÓµÖŸÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ †Ö¯Ö»Öê †ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¯ÖÏú™ü ú¸üŸÖÖŸÖ.
¯Ö¸ÓüŸÖã 'úÖôûÖ'“Öê “ÖÖ¸ü †Óú ¾ÖÖ“Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öê ¯Ö¸üÖ›ü¯ÖÖê ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. 'úÖôûÖ'“Öß ŸµÖÖÓÖß
'êúÃÖ¸üß'¿Öß êú»Öê»Öß ŸÖã»ÖÖÖ ´ÖÖÙ´Öú †ÖÆêü. 'Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú Ö¸ü´Ö¸üßŸÖ¯ÖÖÖ, •ÖÖ•¾Ö»µÖ †£ÖÔÖÖÓ³ÖßµÖÔ, ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ
Öê´Öêú¯ÖÖÖ ¾Ö ÃÖÖ¬Öß œü²Ö, ÖÖ¸êü²ÖÖ•Ö †»ÖÓúÖ¸üÖ×¾ÖÂÖµÖß ×ÖÂúÖôû•Öß¯ÖÖÖ' ÊÖ 'êúÃÖ¸üß'“µÖÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ
ÖãÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ úºþÖ ŸÖê úÖôûÖŸÖ ˆŸÖ¸ü»Öê»Öê ÖÖÆüßŸÖ, '¯ÖÖ 'êúÃÖ¸üß'“ÖÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ ÖãÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ úºþÖ
ŸÖê úÖôûÖŸÖ ˆŸÖ¸ü»Öê»Öê ÖÖÆüßŸÖ, ¯ÖÖ 'êúÃÖ¸üß' “ÖÖ ãúÛŸÃÖŸÖ¯ÖÖÖ ¾Ö ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¾Ö ¯ÖÖÖ»ÖÖ ™üÖê“ÖæÖ ×»Ö×ÆüµÖÖ“Öß
ÃÖ¾ÖµÖ ´ÖÖ¡Ö úÖôûÖŸÖ ²Ö·µÖÖ“Ö ×šüúÖÖß “Ö´ÖúŸÖê' †ÃÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ 'úÖôûÖ'“µÖÖ “ÖÖ¸ü †ÓúÖŸÖ '´ÖÖÖ»ÖÖ
ŸÖ»»ÖßÖ ú¸üÖÖ¸üÖ ‹úÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö¸ü ×¾ÖúÖ¸ü ×¤üÃÖ»ÖÖ ÖÖÆüß.' ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ÖÖê»Ö¯ÖÖÖ,
³ÖÖÂÖê“ÖÖ Öê´Öêú¯ÖÖÖ ¾Ö ÃÖÖ¬Öê¯ÖÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ; ¾Öé¢Öß ¯ÖÖ¯ÖÖŸÖß †ÃÖæ ÖµÖê, Ö¸üß ÛÃ£ÖŸÖß ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘µÖÖ¾Öß ¾Ö
µÖ£ÖÖŸÖ£µÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ ¯ÖÏú™ü ú¸üÖ¾Öß †¿Öß ¾ÖŸÖÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ²Ö§ü»Ö“Öß †¯ÖêÖÖ ŸÖê ¾µÖŒŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ (¯Öé.16).
ŸµÖÖÓÖÖ Æüß †¯ÖêÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üÖÖ¸üß ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ‹úÖ ¾ÖêÖóµÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ 'Æü»»Öß ¤êü¿ÖÖŸÖ
¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ“ÖÖ ¤ü¸ü¸üÖê•Ö ‡ŸÖúÖ êú¸ü ¯Ö›üŸÖÖê ¯ÖÖ ŸµÖÖŸÖ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ‹ú ×Ö´ÖÖÔ»µÖÆüß †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüß'
(¯Öé.28) †ÃÖê ×»ÖÆüßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ²Ö§ü»Ö“Öê ŸµÖÖÓ“Öê †ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ŸÖß¾ÖÎ¯ÖÖê ¯ÖÏú™ü ÆüÖêŸÖê.
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖÖÖ´Öß¯ÖÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏÖ¸ü Æü»»ÖÖ ú¸üÖÖ¸êü †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×ŸÖŸÖêú“Ö
•ÖÆüÖ»Ö †ÖÆêüŸÖ. ¸üÖÖ™üß ™üÖêóµÖÖÓÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“Öê ×Ö:¿ÖÃ¡Ößú¸üÖ ú¸üÖ¾Öê †ÃÖê ÃÖã“Ö×¾ÖÖÖ·µÖÖ
µÖÓÖÆü•Ö²ÖÓ›ü¾Ö¸ü ŸÖê ŸÖã™æüÖ ¯Ö›üŸÖÖŸÖ (¯Öé.10).
(¾ÖßÃÖ)

ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †Ö•Öæ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ‘Ö›üÖÖ·µÖÖ ‘Ö™üÖÖÓ“Öê ¯Ö›üÃÖÖ¤ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ˆ´Ö™üŸÖÖŸÖ. •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤üÖ“Öß
•ÖÖÖß¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ †Ã¾ÖÃ£Ö ú¸üŸÖê. ‹úÖ ÖÖî›üÃÖÖ¸üÃ¾ÖŸÖ ¾ÖÖÖ¯ÖÏÃ£ÖÖÁÖ´Öß ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖß²ÖÖê¾ÖÖ“µÖÖ ¤ü×ÖÖß ²ÖÎÖÉÖ
¯ÖÖµÖÖ ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖæÖ ‹ú •ÖÖŸµÖ×³Ö´ÖÖÖß ÊÖ ²ÖÖê¾ÖÖ¿Öß †ŸµÖÓŸÖ †ÃÖ³µÖ ¾ÖŸÖÔÖ ú¸üŸÖÖê Æêü ²Ö‘ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ
ÖÓŸÖ ¾ÖÖ™üŸÖê †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖÛ¢¾Öú ÃÖÓŸÖÖ¯Ö ÆüÖêŸÖÖê (¯Öé.9). ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÓ›üôûß •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü
ˆ‘Ö›ü¯ÖÖê —ÖãÖÖºþÖ ¤êüŸÖ ÖÖÆüßŸÖ µÖÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓÖÖ †ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê (¯Öé.29). ²ÖÓ›üÖÖ›ÔüÃÖ¾ÖºþÖ ¯Ö¸üŸÖ
µÖêŸÖÖÖÖ ‹úÖ ²ÖÓÖ»µÖÖŸÖ ÃÖŸµÖÖÖ¸üÖµÖÖÖ“Öß ¯Öæ•ÖÖ “ÖÖ»Ö»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. '¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ±òú¿ÖÖ“µÖÖ †Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ØÆü¤æü
“ÖÖ»Öß“Öê ´ÖÓ›üÖ' “ÖÖ»Ö»Öê»Öê ¯ÖÖÆæüÖ ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖî•Ö ¾ÖÖ™üŸÖê (¯Öé.13).
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ‘Ö™üÖÖ †£Ö¾ÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖê, ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê ‡ŸµÖÖ×¤üúÖÓ²Ö§ü»Ö †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü
µÖÖÓ“µÖÖ •µÖÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ ¯ÖÏú™ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖêÖôêû¯ÖÖÖ •ÖÖÖ¾Ö»µÖÖ¾ÖÖ“ÖæÖ ¸üÖÆüÖŸÖ ÖÖÆüß.
†Ö¯Ö»µÖÖ †Ö•Öæ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ •Öê úÖÆüß “ÖÖ»Ö»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ±úÖ¸üÃÖÖ †ÖœüôûŸÖ
ÖÖÆüß. †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †ÃÖÖµÖ“ÖÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. úß ¾µÖÖµÖÖŸµÖÖÓÖß
´ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÖÖêÂ™üà“Öê“Ö “ÖÙ¾ÖŸÖŸÖ“Ö¾ÖÔÖ ú¸üµÖÖ¯ÖêÖÖ Ö¾ÖßÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¿ÖÖê¬ÖÖ“Öê –ÖÖÖ ²ÖÆãüÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ
ªÖ¾Öê. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ˆ““Ö ¬Ö´ÖÔ´ÖŸÖÖ“ÖÖ †×¬Öú ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ŸÖ¸ü ÖÖ¾ÖœüôûÖŸÖ“Ö ´ÆüÖ•Öê ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ
²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ“Ö ÆüÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ˆ““Ö¾ÖÖáµÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖŸÖßµÖ †ÆÓüúÖ¸üÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×ŸÖ™üúÖ¸üÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖê.
¾µÖŒŸÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×úŸÖßÆüß »ÖÖêú×¯ÖÏµÖŸÖÖ ¾ÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öê»Öß †ÃÖÖê; ×ŸÖ“µÖÖŸÖß»Ö ¤üÖêÂÖÖÓ“ÖÖ ŸÖê ×ÖÂÖê¬Ö
ú¸üŸÖÖŸÖ. ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯ÖêÖÖ ¾ÖêÖóµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ¾Öî“ÖÖ×¸üúŸÖÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß
ÆüÖêŸÖß Æêü •ÖÖÖ¾ÖŸÖê. ŸµÖÖ¾Öêôû“µÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖÓŸÖæÖ, ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖÓŸÖæÖ •Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏú™ü ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖê ÃÖÖ´ÖÖµÖŸÖ:
¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ×³Ö´ÖÖÖÖŸÖæÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê»Öê ÃÖÖÖŸÖÖß ¾ÖÖ ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»µÖÖÓ“ÖÖ ´ÖéŸµÖæ ÆüÖê‰úÖ Öê»Öê»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
úÖµÖÖÔ“ÖÖ ²ÖÖê»Ö²ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ¾Öêôûß †ÃÖê»Ö †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. ±ãú»µÖÖÓ“Öê ×»ÖÖÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ úÖò»Öê•Ö×¿ÖÖÖ
‘ÖêÖÖ·µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆüÖê“ÖÖê úšüßÖ. ŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖÖŸÖ 1912 ÖÓŸÖ¸ü ú¬ÖßŸÖ¸üß †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü.
´ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ •ÖÖê ¾µÖÖ¯Öú ¥üÛÂ™üúÖêÖ ²ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê ŸµÖÖ»ÖÖ úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸ü“Öê ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß
ÃÖÓÃúÖ¸ü, ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¾µÖÖ¯Öú ÃÖÆüÖÖã³Ö¾Ö, ŸµÖÖÓ“ÖÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú “ÖÖÓÖã»Ö¯ÖÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓÖß êú»Öê»Öê Ø“ÖŸÖÖ“Ö †ÃÖÖ¾Öê.
ú¤üÖ×“ÖŸÖ ¸üÖ. úôûÃÖú¸üÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ ˆ¤üÖ¸ü´ÖÖÃú úŸµÖÖÔ ¯Öã¹ýÂÖÖ“ÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÖÖ •ÖÖê —ÖÖ»ÖÖ ŸÖÖê ÊÖ
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖÖÊúÖ¸üú šü¸ü»ÖÖ †ÃÖê»Ö.
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×´Ö¡Ö´ÖÓ›üôûÖ¿Öß †ÃÖÖÖ·µÖÖ ×•Ö¾ÆüÖóµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“Öê
×“Ö¡Ö µÖêŸÖê. ÊÖ ×´Ö¡Ö´ÖÓ›üôûÖŸÖ úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öê ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ÃÖÖÃÖê, ¾ÖÖ‡Ô“Öê êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö úÖ×Ö™üú¸ü, •Ö´ÖÖÓ›üß“Öê
´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö Æãü»µÖÖôû ÆüÖêŸÖê. ²ÖÖ¸üÖ´ÖŸÖß“Öê ¸üÖ. ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü †ÖÖ•Öß úôûÃÖú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ
†Ö¤ü¸ü³ÖÖ¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. úôûÃÖú¸üÖÓÖß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Û¾Æü»Öê•Ö ‹•µÖãêú¿ÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß Ã£ÖÖ¯ÖÖ
úºþÖ Öê›êüÖÖ¾Ö“µÖÖ »ÖÖêúÖÓŸÖ ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÆüÖ¸ü, ´ÖÖÓÖ ÊÖ †Ã¯Öé¿µÖ »ÖÖêúÖÓÃÖÖšüß úÖµÖÔ ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ
êú»Öê»Öß ÆüÖŸê Öß. ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖÆüÃÖ, ˆªÖêÖ ¾Ö Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ úÖÖß †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê
úÖµÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö¯ÖÖÆüß ‹ú ´ÖÓ›üôûß Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖ¾Öß †¿Öß ¯ÖÏê¸üÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖŸê Öß. †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö,
Æãü»µÖÖôû, úÖ×Ö™üú¸ü ¾Ö ÃÖÖÃÖê µÖÖÓ“Öê ²ÖÓ›üÖÖ›ÔüÃÖ¾Ö¸ü ¯Öãœêü úÖµÖ ú¸üÖµÖ“Öê µÖÖ²Ö§ü»Ö ²ÖÖê»ÖÖê —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê
(¯Öé.16). ÃÖÖÃµÖÖÓ¿Öß ÊÖ ³ÖÖ¾Öß ´ÖÓ›üôûßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ²ÖÖŸÖ“ÖßŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ¾Ö †ÃÖê úÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÓ›üôûßŸÖ
ÃÖÖ´Öß»Ö ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖÃÖê µÖÖÓ“ÖÖ ×Ö¿“ÖµÖ šü¸ü»µÖÖ“ÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ ˆ»»ÖêÖ µÖêŸÖÖê (¯Öé.5, 13). ¸üÖ. úôûÃÖú¸ü
ÊÖ“Öß ´ÖÆüÖ¸ü, ´ÖÖÓÖ µÖÖÓ“µÖÖ²Ö§ü»Ö“Öß úôûúôû, ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß êú»Öê»Öê úÖµÖÔ ‹êæúÖ Ã¾ÖŸÖ:²Ö§ü»Ö
´ÖÖ:¯Öæ¾ÖÔú »ÖÖ•Ö ¾ÖÖ™ü»µÖÖ“Öê Ø¿Ö¤êü ÖÖë¤ü×¾ÖŸÖÖŸÖ (¯Öé.27). ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ³ÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖ¯Öæ¾ÖÔú
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú úÖµÖÖÔ»ÖÖ ¾ÖÖÆæüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ŸµÖÖ“Öß ²Öîšüú ÊÖ“Ö úÖôûÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß, Æêü »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
(‹ú¾ÖßÃÖ)

†ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖî×¨üú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •Öß¾ÖÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ¾Ö †ÓŸÖ:Ã£Ö
³ÖÖ¾Ö•Öß¾ÖÖÖ“ÖêÆüß ÃÖã¸üêÖ ×“Ö¡Ö ÊÖ ¸üÖ•ê Ö×Ö¿ÖßŸÖ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê. 1898-99 µÖÖ úÖôûÖŸÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ
´ÖÖÖ“Öß †ÖêœüÖŸÖÖÖ “ÖÖ»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÕŸÖ ×´Ö»ÖËÃ¯ÖêÃÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ÃÖÓÃúÖ¸ü ÆüÖê‰úÖ
ŸÖê ÖÖÛÃŸÖú ²ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ´ÖãôûÖŸÖß»Ö †ÖÛÃŸÖŒµÖ²Öã¨üß´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖ †ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖß ¸üÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê.
1895 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖê. ÃÖÓ›ü¸ü»ÖÑ›ü ÊÖ ‹êúÀ¾Ö¸ü¾ÖÖªÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ‘Ö›æüÖ ×ŸÖú›êü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ú»Ö ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¬Ö´ÖÔ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÆüß ÊÖ“Ö úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ úÃÖÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸµÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖê.
×¤ü. 22 ´Öê 1898 “µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸üß»Ö Ø“ÖŸÖÖ †ÖœüôûŸÖê. "†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
†–ÖêµÖ¾ÖÖ¤üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ´Ö•Ö»Ö ¯ÖÖê“Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ †Ö•Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ŸÖ¸ÓüÖÖŸÖ †Ö´Ö“µÖÖ †ŸµÖã““Ö ²ÖÎÉŸÖ¢¾ÖÖ“Öß
ú»¯ÖÖÖ †Ö¤üß ÃÖã²Öú —Öôûæú »ÖÖÖ»Öß. ÆüÖêŸÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ´Ö»ÖÖ, Æü»»Öß“µÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÖÆæü »ÖÖÖ»ÖÖê ŸÖÖê
²ÖÎÉŸÖ¢¾ÖÖŸÖ ¾Ö †–ÖêµÖ¾ÖÖ¤üÖŸÖ ³Öê¤ü ×¤üÃÖêÖÖ" (¯Öé.27). ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ŸÖê ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ
•ÖÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ´ÖÖêšüÖ ¯Öæ•µÖ³ÖÖ¾Ö ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖãÖê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ¬Öê¯ÖÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ
¯Ö™üŸÖÖê. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ²Ö§ü»Ö ŸÖê£Öß»Ö ³Ö¯ÖŒµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖæú»ÖŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öß
†ÃÖŸÖê ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ¸ÓüÖ´ÖÆüÖ»Ö †ÃÖÖ ŸÖê ú¸üŸÖÖŸÖ. ÃÖÖ¬Öê¯ÖÖÖ´Öãôêû ¯ÖãÖê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö ÖÖ¾ÖœüôûÖÓÖÖ
•Ö¾Öôû“ÖÖ ¾ÖÖ™êü»Ö. ÖÖ¾ÖœüôûÖÓ“Öß“Ö ²ÖÆãüÃÖÓµÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ
Ö¸üÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß †ÃÖê Ö´Öæ¤ü úºþÖ Ö·µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ²Ö§ü»Ö“Öß µÖÖêµÖ •ÖÖÖß¾Ö ŸÖê ¤üÖÖ×¾ÖŸÖÖŸÖ.
(¯Ö.28, 29). ¸üÖ. ²Ö. úÖ. ²ÖÖ. ´Ö¸üÖšêü µÖÖÓ“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ±úÖ¸ü †Ö¾Ö›üŸÖê. ´ÖÖ ÁÖ¨üêüÖê ´Öé¤æü ¾Ö ¯Ö×¾Ö¡Ö
—ÖÖ»µÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ŸÖê †Öã³Ö¾ÖŸÖÖŸÖ. (¯Öé. 29). µÖÖÖÓŸÖ¸ü Öê´ÖÖÖê ŸÖê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖÖšüß •ÖÖ¾Öæ
»ÖÖÖŸÖÖŸÖ. "‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²ÖŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê ¬Ö´ÖÔ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖÆüß êú¾Öôû ²Öã¨üß“µÖÖ •ÖÖê¸üÖ¾Ö¸ü“Ö ×¾Ö“Ö¸üµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ¯Öæ¾Öá“ÖÖ
†ÖÖÏÆü £ÖÖê›üÖ ×œü»ÖÖ ¯Ö›üŸÖ †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖÃÖ¸ü¿Öß ÁÖ¨üüÖ ²ÖôûÖ¾ÖŸÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ ÊÖ ¬ÖÖÓ¤ü»ÖßŸÖ ´ÖÖÖ“Öß ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ
¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü!" (¯Öé.3) †ÃÖÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú-´ÖÖÖ×ÃÖú ²Ö¤ü»Ö ŸÖê ÖÖë¤ü×¾ÖŸÖÖŸÖ. •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“ÖêÆüß ´ÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖú›êü
†ÖéúÂ™ü —ÖÖ»Öê µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ †ÖÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖÖê (¯Öé.38). µÖÖ ÁÖ¨üêü“Öß ¯Ö×¸üÖŸÖß“Ö ¾ÖÂÖÔ†Öê¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¤üßÖÖ
‘ÖêµÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
ÊÖ“Ö úÖôûÖŸÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖß»Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ Öôû²Öôûß“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›üŸÖê. ‹úÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ˆ““Ö
¬ÖÖÙ´Öú ³ÖÖ¾ÖÖê“Öß ¯ÖÏ²Öôû †Öêœü ¾Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ×¾ÖúÖ¸üÖÖê “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê»Öß ×Ö¤ÔüµÖ ±ú¸ü±ú™ü µÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ
´ÖÖÖ“Öß †ÖêœüÖŸÖÖÖ “ÖÖ»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖÖÃÖê, Æãü»µÖÖôû, úÖ×Ö™üú¸ü µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖ ¯ÖãµÖÖŸÖ
ŸµÖÖÓÖÖ ×´ÖôûÖµÖ“ÖÖ Ö¸êü ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÓÖÖ †ÖÖÖß ´ÖÖÖê´ÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖ †ÃÖÖµÖ“ÖÖ ŸÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÂÖã¯ÖÓŸÖ ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü
µÖÖ ŸÖê¸ü¤üÖôû“µÖÖ ×•Ö¾Ö»ÖÖ ×´Ö¡ÖÖ“ÖÖ. †ÓŸÖ¸ÓüÖÖŸÖß»Ö ÖÖê»Ö¾Ö¸ü“Öß ÖãÊê ŸÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ˆ§êü¿ÖæÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ ˆ‘Ö›ü
ú¸üŸÖÖŸÖ. ÊÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖ:Ã£Ö Öôû²Öôûß“Öê Ã¾Öºþ¯Ö »ÖÖÖŸÖ µÖêµÖÖÃÖÖšüß úÖÆüß ²ÖÖ²Öß
»ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ×¤ü. 11 ´Öê 1898 “µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß ×¾Ö¬Öã¸üÖ¾ÖÃ£ÖÖ Ö›üŸÖ¸ü ŸÖÖ¯Ö
¤êüŸÖ †ÖÆêü †ÃÖÖ ˆ»»ÖêÖ úºþÖ †ŸÖé¯ŸÖ ¾ÖÖÃÖÖê“ÖÖ ¤üÖÆü úÃÖÖ ¡ÖÖÃÖ¤üÖµÖú ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü ÊÖŸÖ ¾ÖÖÔÖ êú»Öê
†ÖÆêü (¯Öé.26). ¾ÖÃŸÖãŸÖ: †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ŸµÖÖÓ“µÖÖ »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß“Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ ¾Ö ¯ÖŸÖß ¹ýÛŒ´ÖÖß²ÖÖ‡Ô
ÆüµÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¯ÖŸÖß×¾Ö¸ü×ÆüŸÖ †¾ÖÃ£Öê“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ“Ö ŸÖê ×¾Ö¬Öã¸üÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÊÖ ¿Ö²¤üÖÖê ú¸üŸÖÖŸÖ.
"¯ÖÏê´ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ †Óæú¸ü ´ÖÖ—µÖÖ úÖôû•ÖÖŸÖ ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê (×•Ö“µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖŸÖßŸ¾ÖÖ“ÖÖ †Öôû
†Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ) ×ŸÖÖê ŸµÖÖ“ÖÖ Öã•Ö™ü ¸üÖê¯ÖÖ ˆ¯Ö™æüÖ ™üÖêú¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ ˆ¸üÖŸÖ ¯ÖÏê´ÖÖ“µÖÖ ×¯ÖúÖ‹ê¾Ö•Öß ³ÖÖ¾Öß
ÃÖãÖÖ“µÖÖ ú»¯ÖÖê“Öê ÖãÃÖŸÖê Ö¾ÖŸÖ“Ö ¾ÖÖœü»Öê ÆüÖêŸÖê" (¯Öé.26) ÊÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö»ÖÓúÖ×¸üú ¾ÖÖÔÖÖ¾ÖºþÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
(²ÖÖ¾ÖßÃÖ)

¯ÖŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ“µÖÖ †¯ÖêÖÖÓ“ÖÖ ³ÖÓÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖ Ö‰ú ¾ÖÂÖÖÕ“Öê †ÓŸÖ¸ü ÆüÖêŸÖê.
1896 ÃÖÖ»Öß ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖŸÖß»ÖÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ ×¿ÖúÖµÖ»ÖÖÆüß †ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÊÖ úÖôûÖŸÖ ŸµÖÖ
¤üÖê‘ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ“ÖÖ ×´Ö»ÖÖ±ú —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÖÃÖÖ¾ÖÖ. †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß ¾Öé¢Öß úÖ¾µÖÖŸ´Ö, ¸ü×ÃÖú, ´ÖÖ Æüôãû¾ÖÖ¸ü.
¾ÖµÖÖÖ »ÖÆüÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ, ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾Ö ÃÖÓÃúÖ¸üÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖŸÖßú›æüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖÓÖÖ
ŸµÖÖÓÖÖ †×³Ö¯ÖÏêŸÖ †ÃÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ×´ÖôûÖ»ÖûÖ ÖÃÖÖ¾ÖÖ. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ šüÖµÖß ¯ÖÏê´ÖÖî¸üÖ¿µÖ µÖê‰úÖ ŸÖê ×ŸÖ“Öê
¯ÖŸÖß¯ÖÖ“Ö ÖÖúÖ¸üßŸÖ †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¸üÖ¿Ö ´ÖÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ '†´ÖÖê‘Ö ¯ÖÏê´ÖÖ“Öê “Öß•Ö
ú¸üÖÖ¸üß •Ö´Ö´Öî¡ÖßÖ' (¯Öé.37) ³Öê™üÖ¾Öß †¿Öß †Öêœü »ÖÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖŸÖß“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×Ö¸üÖ¿Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öê»Öê
´ÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖßú›êü †Öêœü ‘Öê‰ú »ÖÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. Æüß ¤ãüÃÖ¸üß ¾µÖŒŸÖß êúôû¾Öú¸ü ¤Óü¯ÖŸÖß“µÖÖ ŸÖßÖ ´Öã»Öà¯Öîúß
‹ú †ÃÖÖ¾ÖßÃÖê ×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ŸÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, " ÃÖ¾ÖÔ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ •ÖÖ¤æü ³Ö¸ü»Öß †ÖÆêü.
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ †ÃÖê ‹úÆüß ´ÖÖÖæÃÖ ÖÖÆüß úß •µÖÖÃÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ ¦ü¾ÖŸÖ ÖÖÆüß. ²Öã¨üß, ÃÖÖï¤üµÖÔ, ×¾ÖÖµÖ, ×¾ÖÖÖê¤ü,
†Ö¤ü¸ü ‡ŸµÖÖ¤üß ´ÖÖêÆüú ÖãÖÖÓ“Öê ×¾Ö»ÖÖÃÖ ÊÖ ‘Ö¸üß ÃÖÆü•Ö ¥üÂ™üßÃÖ ¯Ö›üŸÖÖŸÖ" (¯Öé.45). †¿ÖÖ ÖãÖÖÓ¾Ö¸ü »Öã²¬Ö
ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖÓÖß ×¾Ö¾ÖÖÆü •ÖãôûÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÓ“Öß ¾Öî¾ÖÖ×Æüú ÛÃ£ÖŸÖß †Ö›ü †Ö»µÖÖÖê ´ÆüÖÖ
¾ÖÖ †µÖ úÖ¸üÖÖÖê ´ÆüÖÖ ÆüÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü •Öãôû»ÖÖ ÖÖÆüß. ÊÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ÃÖÖÃÖê µÖÖÓ“Öß ´Ö¬µÖÃ£Öß
ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖ»ÖÖ µÖ¿Ö µÖêŸÖ ÖÖÆüß Æêü »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß ŸÖôû´Öôû ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. ÊÖ“Ö ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ
×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¾µÖŒŸÖß²Ö§ü»Ö“Öê ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾ÖÖÓ¿Öß ¸üÖ¡Ö³Ö¸ü •ÖÖÖæÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê ¾Ö ³ÖÖ¾Öß ÃÖãÖÖ“µÖÖ
ú»¯ÖÖêÖê ŸÖê ×¾Ö»ÖÖÖ †ÖÖÓ×¤üŸÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Öãœü“Öê ²ÖÖê»ÖÖê ú¸üÖµÖ“Öê ÊÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖê ´Öã§üÖ´Ö úÖê»ÆüÖ¯Öã¸üÖÃÖ
Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾ÖÖÓú›æüÖ ×Ö¸üÖ¿Öê“ÖÖ ÃÖæ¸ü ‹êæúÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×Ö¹ýŸÃÖÖÆü ¯ÖÖÆæüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß ŸÖÖ´ÖÖ
—ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. †Ö×Ö ¯ÖÏŸµÖÖ ×Ö¸üÖ¿ÖÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ ¤ãü:Ö —ÖÖ»Öê, ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ“Ö ´ÖÖÖ“µÖÖ
Æü§üß²ÖÖÆêü¸ü ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏµÖŸÖ¯Öæ¾ÖÔú ™üÖú»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. úÖ¸üÖ ÊÖ ¯ÖÏÃÖÓÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖê ×´Ö¡ÖÖÓÃÖÆü ¾Ö •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÔÃÖÆü
¯ÖÆüÖôûÖ ¾ÖÖî¸êü Ö›üÖ“µÖÖ ÃÖÆü»Öß»ÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖŸÖ ŸÖê ¸ü´ÖæÖ Öê»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. ¯Öãœüß»Ö ¾ÖÖÔÖÖŸÖ ±úŒŸÖ ‹ú
ÖÖë¤ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖÓŸÖ×¸üú ¾Öê¤üÖê“Öß ÃÖÓ×¤ü¬Ö ÃÖæ“ÖÖÖ ¤êüÖÖ¸üß †ÖÆêü. ¯ÖÖ¾ÖÖÖ›üÖ¾ÖºþÖ ×¤üÃÖÖÖ·µÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ¥ü¿µÖÖ“Öê
ŸÖê ¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. "ÃÖ›üúÖÓ¾ÖºþÖ Ö›üß ¯ÖÃÖ¸ü¾Ö»Öß ÆüÖŸê Öß ŸÖß †Ö¤üß ÃÖÖêÖúÖ¾Öß“µÖÖ ¸ÓüÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû
´Ö»ÖÖ †×ŸÖ ×¯ÖÏµÖú¸ü ˆÂÖ:úÖ»Ö“µÖÖ ×±úú™ü †Ö²ÖÖ¿ÖÖµÖß ¸ÓüÖÖ“Öß úÖóµÖÖ ±ú¢Ö¸üÖŸÖæÖ ¾Ö ×Æü¸ü¾µÖÖ —ÖÖ›üßŸÖæÖ
ÃÖ›üúÖÓ“Öß Çüü¤üµÖÓÖ´Ö ¾ÖôûÖê ¯ÖÖÆæüÖ ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ´ÖÖ—Öê ´ÖÖ ¦ü¾ÖŸÖ †ÃÖê ¾Ö †ÓŸÖ¸ÓüÖÖŸÖß»Ö †×ŸÖ Öæœü ×¾ÖÂÖµÖÖú›êü
Æü¼üÖÖê †Öêœü ‘ÖêŸÖ †ÃÖê." (¯Öé. 50)
ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖÖŸÖæÖ úÖœæü ¿Öú»Öê, úÖ¸üÖ Æüß †Öêœü ˆ““Ö ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü“Öß ÆüÖêŸÖß. ÊÖ
†ÖêœüßŸÖ úÖÆüß Öî¸ü, ×ÆüÖúÃÖ ¯ÖÏŸÖß“Öê ¾ÖÖ êú¾Öôû ¿ÖÖ¸üß×¸üú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö †ÖÆêü †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ Ö¾ÆüŸÖê,
´ÖÖÖ“µÖÖ ÊÖ ŸÖÖ´ÖÖß“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ÃÖÖ¬ÖÖ “ÖÖ»Ö»Öê“Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ:ú¸üŸÖÖ ‹ú
†Ö×¤üŸÖ¢¾ÖÖ“Öê ³Ö•ÖÖ ¸ü“Ö»Öê ÆüÖêŸÖê ¾Ö Æêü ³Ö•ÖÖ ´ÆüÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖŸÖ »ÖµÖ »ÖÖÖÖµÖ“ÖÖ (¯Öé. 44). ÊÖ
×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖÖ ¬µÖÖÃÖ •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü »ÖÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ŸÖê ˆ»»ÖêÖ úºþÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, "‡ŸÖŒµÖÖ †¾Ö¬ÖßŸÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö×Ö ×¾ÖúÖ¸ü µÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ †Ö¤üß ³ÖÓ›üÖ¾ÖæÖ ÃÖÖê›ü»Öê †ÖÆêü. ¯ÖÖ ¤üÖêÆüßÆüß ˆ““Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê †ÖÆêüŸÖ."
(¯Öé.42).
µÖê£Öê ¤ãüÃÖ·µÖÖÆüß ‹úÖ ÖÖêÂ™üß“Öê Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ ¤êüÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ¯Öé. 39 ¾Ö¸üß»Ö ×¤ü. 1 †ÖòÖÃ™ü
1898 “µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖß»Ö ÖÖë¤ü †¯Öã¸üß †ÖÆêü. úÖ¸üÖ µÖÖ ¿Ö²¤üÖÖÓŸÖ¸ü“Öß ¯Öãœüß»Ö ŸÖßÖ ¯ÖÖÖê ´ÆüÖ•Öê ÃÖÆüÖ
¯ÖéÂšêü (´Öæôû ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖß»Ö ¯ÖéÂšü Îú. 67 ŸÖê ¯ÖéÂšü Îú. 72 †Öê¸ü) ÖÖÆüßŸÖ. ÊÖ ¯ÖéÂšüÖÓ¾Ö¸ü ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö
(ŸÖê¾ÖßÃÖ)

¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ú¤üÖ×“ÖŸÖ ÖÖ´ÖÖê»»ÖêÖ †ÃÖ»µÖÖÖê Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß Æüß ¯ÖéÂšêü ˆ¢Ö¸üúÖôûÖŸÖß»Ö ¾ÖÖ“ÖÖÖŸÖ úÖœæüÖ
™üÖú»Öß †ÃÖÖ¾ÖßŸÖ. †Ö¯ÖÖ êú»Öê»µÖÖ ÊÖ ÖÖ´ÖÖê»»ÖêÖÖ´Öãôêû ‹ÖÖ¤üß ¾µÖŒŸÖß †›ü“ÖÖßŸÖ µÖê‰ú ÖµÖê ÊÖ²Ö§ü»Ö
ŸµÖÖÓÖß ¤üÖŸÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü.
†ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ×šüúÖÖß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×ÖÃÖÖÖÔ“µÖÖ †Öêœüß“Öê ¾Ö ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú Ã£Öôêû ¯ÖÖÆüµÖÖ“µÖÖ
†Ö¾Ö›üß“Öê †Ö»ÆüÖ¤ü¤üÖµÖú ¤ü¿ÖÔÖÆüß ÊÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ ‘Ö›üŸÖê. ¯ÖÆüÖôûÖ›ü“µÖÖ ÃÖÆü»ÖßŸÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÆüÖóµÖÖÃÖ
´ÖãŒúÖ´Ö úºþÖ †Ö•Öæ²ÖÖ•Öæ“Öê ¯ÖÖ¾ÖÖÖ›, ¾ÖÖ›üß ¸üŸÖÖ×Ö¸üß, ¯ÖÖÓ›ü¾Ö¤ü¸üß, ×¾Ö¿ÖÖôûÖ›ü †ÃÖê Ö›ü ¾Ö Ã£Öôêû
¯ÖÖ×Æü»Öß.
†ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ ÖãÃÖŸÖê“Ö ×ÖÃÖÖÖÔ“Öê µÖ£ÖÖŸÖ£µÖ ×“Ö¡Ö µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ×ÖÃÖÖÔ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
´ÖÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ú¸üŸÖÖê. ×ÖÃÖÖÖÔ“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ³Ö¾µÖ, ³ÖµÖÖÖú †ÃÖÖê, úß ¸ü´µÖ, ÃÖãÓ¤ü¸ü †ÃÖÖê, ŸµÖÖŸÖ ŸÖê
¸ü´Ö´ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. Ã¾ÖŸÖ:´Ö¬Öß»Ö †ÖÓŸÖ×¸üú “ÖîŸÖµÖÖ“Öß ÖæÖ ¯Ö™æüÖ ¾Öé¢Öß ˆ®ÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú
†Öã³Ö¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ µÖêŸÖÖê. ×¾Ö¿ÖÖôûÖ›üÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö '×¾Ö¸üÖ™üÃ¾Öºþ¯Öß ×ÖÃÖÖÖÔ“Öê úšüÖê¸ü ×¾Ö»Ö×ÃÖŸÖ' ¯ÖÖÆæüÖ
ŸÖê ÛÃŸÖ×´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ (¯Öé. 57). ´Ö»ÖúÖ¯Öã¸üÖÆæüÖ ²Öî»ÖÖÖ›üßŸÖæÖ êú»Öê»µÖÖ ¸üÖ¡Öß“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“Öê ¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ
—ÖÖ»Öê»µÖÖ ×“Ö¢Ö¾Öé¢Öß“Öê Çü¤üµÖÓÖ´Ö ¾ÖÖÔÖ ŸÖê ú¸üŸÖÖŸÖ. (¯Öé. 58). ÃÖÖêÖ“ÖÖ¯ÖÖ, ÃÖã¾ÖÖÔ¯ÖãÂ¯Ö, Öê¾ÖÖôûß ‡ŸµÖÖ¤üß
±ãú»Ö—ÖÖ›üÖÓÖß ¯Ö×¸ü´Öôû»Öê»µÖÖ; ²ÖÖê¸êü, †ÖÓ²Öê, •ÖÖÓ³Öôêû ÊÖ ±úôû—ÖÖ›üÖÓÖß ²ÖÆü¸ü»Öê»µÖÖ, ¯ÖÆüÖóµÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖ“ÖÖ
´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü úÖêÖŸÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖê ŸÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖÆüÖÖ¸üÖ ¸ü×ÃÖú †•ÖæÖ ÖÖÛÃŸÖú †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü
ŸÖÖê "ÃÖ²ÖÖÊ†ÖÓŸÖ¸ü †ÖÖÓ¤ü´ÖµÖ ÆüÖê‰úÖ †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ×¾ÖÃÖºþÖ •ÖÖŸÖÖê. ¯ÖÖ †ÖÛÃŸÖú †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÊÖ
ÃÖãÓ¤ü¸ü †ÓŸÖ²ÖÖÔÊ ×¾ÖÀ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖÛ““Ö¤üÖÖÓ¤ü ¯Ö¸ü´ÖÖŸ´µÖÖ“Öê šüÖµÖß »ÖßÖ ÆüÖêŸÖÖê." (¯Öé. 55). †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Æêü
†£ÖÖÔŸÖ“Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ ´ÖÖê›üŸÖÖŸÖ.
†ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö ¸üÖ•ê Ö×Ö¿Öß ŸÖã»ÖÖêÖê ´ÖÖêšüß †ÖÆêü. ‹úŸÖ¸ü ŸÖß ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì¯ÖµÖÕŸÖ ²Ö·µÖÖ“Ö¿ÖÖ
ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß ×»ÖÆüß»Öß †ÖÆêü. ÊÖ ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ †¾Ö¬ÖßŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ •µÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖã¼ü¶Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖ ŸµÖÖ
ŸµÖÖÓÖß »ÖÓ›üÖ, ‡Ó»Ö›Óü“µÖÖ ¤ü×ÖÖ ×úÖÖ·µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸ü, ‡ÓÛ»Ö¿Ö ¾Ö ÃúÖ“ÖÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖ, úÖòÖÔ¾ÖÖò»Ö ÊÖ
¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»µÖÖ. ‹ú ÃÖã™üß †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü´Ö¬µÖê ¾Ö †Öê¸ü“Öß ÃÖã™üß •Ö´ÖÔÖß, ÛÃ¾ÖŸ—Ö»ÖÕ›ü ¾Ö ‡™ü»Öß ¤êü¿Ö
¯ÖÖÆüµÖÖŸÖ ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ÆüÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×šüúÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÖß •ÖÖÖß¾Ö¯Öæ¾ÖÔú ×Ö¸üßÖÖÖ“µÖÖ ÆêüŸÖæÖê êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ
´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ ×šüúÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖ ×ŸÖŸÖúß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸµÖÖÓÖß ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ ×™ü¯Ö»Öß †ÖÆêü. Öã§ã ü †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü´Ö¬Öß»Ö
ÖÖë¤üß, ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß“µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö“Ö †ÖÆêüŸÖ. ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ÖÖë¤üß ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß êú»Öê»µÖÖ ³ÖÏ´ÖÓŸÖß“µÖÖ
úÖôûÖŸÖß»Ö †ÖÆêüŸÖ.
ÊÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß»ÖêÖÖÖ“µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß ´ÖÖ:ÛÃ£ÖŸÖß †Ö¬Öß“µÖÖ¯ÖêÖÖ ¾ÖêÖôûß †ÖÆêü.
ŸÖê ²Öß.‹. ÆüÖê‰úÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ‹»ÖË‹»ÖË²Öß. “ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¸üÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ŸµÖÖÓ“Öß †Ö×Ö ¯ÖŸÖß“µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß •ÖãôûÖß ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖÖ¾Öß. ‡.ÃÖ. 1900 ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖÖ ´Öã»ÖÖÖ
—ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¸üßŸÖÃÖ¸ü ¤üßÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß 1898 ´Ö¬µÖê“Ö ‘ÖêŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖãÖê †Ö×Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô †¿ÖÖ
¤üÖêÆüß ×šüúÖÖß ˆ¯ÖÖÃÖÖê“Öß ×Ö´ÖÓ¡ÖÖê µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ¬Ö´ÖÔúÖµÖÖÔ»ÖÖ ¾ÖÖÆæüÖ ‘ÖêµÖÖ“Öê •Öß×¾ÖŸÖ¬µÖêµÖ ŸµÖÖÓÖß
×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ¬Ö´ÖÔ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü»ÖÖ ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ú»Öú¢µÖÖ“µÖÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ¾Ö
´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü êú»Öß ÆüÖêŸÖß. †¿ÖÖ †Öêú ‘Ö™üÖÖÓ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ Ã£ÖîµÖÔ
¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ¾Öé¢ÖßŸÖß»Ö ŸÖß¾ÖÎ¯ÖÖÖ ú´Öß ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖ ¿ÖÖÓŸÖ —ÖÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ´Öæôû“µÖÖ úŸÖÔ¾µÖ×ÖÂšêü“µÖÖ
(“ÖÖê¾ÖßÃÖ)

†Ö×Ö ¬µÖêµÖ¾ÖÖ×¤üŸ¾ÖÖ“µÖÖ •ÖÖê›üßÖê •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü¯ÖÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
†ŸÖß ÖÖÓ³ÖßµÖÖÔŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê Ö¾Æêü. ˆ»Ö™ü ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖãôûÖŸÖß»Ö ×¾ÖÖÖê¤ü¾Öé¢Öß Öã»Ö»Öß, †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ´Öãôêû
‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ´ÖÖêúôêû¯ÖÖÖ †Ö»ÖÖ. †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ²Öîšüú, ¤üßÖ¤ü×»ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ˆ¨üÖ¸üÖ“Öß úôûúôû, ×ÖÃÖÖÖÔ“Öß
†Öêœü ¾Ö Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ¸ü×ÃÖúŸÖÖ Æüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“Öß ´Öæôû ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê ŸÖ¸ü µÖê£ÖêÆüß ¯ÖÏú™ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
²ÖÖÊ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß´Ö¬µÖê ŸÖ¸ü ˆ‘Ö›ü“Ö ±ú¸üú ¯Ö›ü»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. µÖã¸üÖ¯ê Ö“ÖÖ ×ÖÃÖÖÔ ¾ÖêÖôûÖ, ÃÖÓÃéúŸÖß ˆªÖêÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ,
¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß¾ÖÖ¤üß, ¾µÖÛŒŸÖÖŸÖ ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ×¿ÖÃŸÖ ÆüßÆüß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÓÖÖ †¯Ö×¸ü×“ÖŸÖ †¿Öß“Ö.
†¿ÖÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ ¾ÖÖ¾Ö¸üŸÖÖÖÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ ÊÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß»ÖÖ ‹ú ¾ÖêÖôêû¯ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
—ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü.
µÖã¸üÖê¯Ö´Ö¬Öß»Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ, ŸÖê£Öß»Ö ¬Ö´ÖÔÃÖÓÃ£ÖÖ, ×¿ÖÖÖ¯Ö¨üüŸÖß, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ¾Ö úÖî™ãÓü×²Öú
•Öß¾ÖÖ, »ÖÖêúú»µÖÖÖúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ŸÖê£Öß»Ö ×ÖÃÖÖÔ †¿ÖÖ †Öêú †ÓÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ÊÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß«üÖ¸üÖ
†Ö¯ÖÖÖÓÃÖ ÆüÖêŸÖÖê.
†ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖôûÖŸÖß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß¯ÖêÖÖ ÊÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ êú¾Öôû ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüÖÖ·µÖÖ ÖÖë¤üß
ŸÖã»ÖÖêÖê •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: »ÖÓ›üÖ“µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß •Öß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ×»Ö×Æü»Öß ŸÖß´Ö¬µÖê †¿ÖÖ
ÖÖë¤üß ²Ö·µÖÖ“Ö †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ²ÖÖÊ ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖÔÖÖ“µÖÖ •ÖÖê›üßÖê †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö •Öê¾ÆüÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú,
³ÖÖ¾Ö×Öú ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖÆüß ¯ÖÏú™ü ú¸üŸÖÖŸÖ ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖ »ÖêÖÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ ¸ÓüÖ “ÖœæüÖ ŸµÖÖ»ÖÖ
×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê Ã¾ÖÖ¸üÃµÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê. êú¾Öôû ´ÖÖ×ÆüŸÖß¯Ö¸ü ÖÖë¤üß úÖÆüß ‹ú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÊÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ
†ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ“Öê ‹ú úÖ¸üÖ †ÖÆêü. †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö •µÖÖ¾Öêôûß ‡Ó»ÖÓ›ü»ÖÖ •ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖã²ÖÖê¬Ö
¯Ö×¡ÖêúÃÖÖšüß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ¾ÖÖÔÖ¯Ö¸ü »ÖêÖ ×»Ö×ÆüµÖÖ“Öß ×¾ÖÖÓŸÖß ÃÖÓ¯ÖÖ¤üúÖÓÖß êú»Öß ÆüÖêŸÖß ¾Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö
»ÖêÖ ×»ÖÆæüÖ ¯ÖÖšü¾ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖê. •Ö»Ö¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“Öê ¾Ö ´ÖÖÃÖìµÖ, ¯Öò×¸üÃÖ, »ÖÓ›üÖ µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖÓ“Öß ¾ÖÖÔÖê ú¸üÖÖ¸êü »ÖêÖ,
›êü¾ÆüÖ¯ÖÖê™Ôü µÖê£Öß»Ö Öã›ü±ÏúÖµÖ›êü, ‡ŸµÖÖ×¤ü »ÖêÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡ÖêúÃÖÖšüß ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê. ‡ÓÛ»Ö¿Ö ¾Ö ÃúÖò“Ö
ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖß ²Ö×‘ÖŸÖ»Öê»µÖÖ ×ÖÃÖÖÖÔ“Öê ¾Ö †Ö»Öê»µÖÖ †Öã³ÖæŸÖß“Öê †Ö×Ö ÃÖã“Ö»Öê»µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê †¯ÖÏ×ŸÖ´Ö
¾ÖÖÔÖ ŸµÖÖÓÖß '•ÖÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖÖŸÖ †Ö×Ö ¯Ö¸üŸÖ' µÖÖ »ÖêÖÖŸÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ‡Ó»ÖÓ›üÆüæÖ ŸµÖÖÓÖß ×»ÖÆæüÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê»µÖÖ
»ÖêÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ¾ÖßÃÖ †ÖÆêü. µÖÖ »ÖêÖÖÓŸÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß ÃÖæ´Ö ×Ö¸üßÖÖ¿ÖŒŸÖß, ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß ÖÆüÖŸÖÖ,
ÃÖÖÖê»Ö Ø“ÖŸÖÖÖ“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß µÖÖÓ“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö µÖêŸÖÖê ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ˆŸéúÂšü »ÖêÖÖ¿Öî»Öß“ÖÖÆüß ¯ÖÏŸµÖµÖ
µÖêŸÖÖê. ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ£ÖÔ '»ÖÓ›üÖ ¿ÖÆü¸ü' µÖÖ »ÖêÖÖŸÖ »ÖÓ›üÖ»ÖÖ µÖêµÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ÃÖÖÓÖŸÖÖÖÖ ŸÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, '' •µÖÖ
¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öê ÖÖê›ü¾Öê †Ö¯ÖÖ ¿ÖÖôûÖÓŸÖæÖ, úÖò»Öê•ÖÖÓŸÖæÖ, ÖÏÓ£ÖÖÓŸÖæÖ, Öãºþ´ÖãÖÖŸÖæÖ ‹êúŸÖÖê-‹¾Öœêü“Ö Ö¾Æêü
ŸÖ¸ü •Öê Æêü ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ“ÖÎú, ÖÖ‰úÖ ×¯Ö‰úÖ ‘Ö¸üß Ã¾ÖÃ£Ö ¸üÖ´Ö ¸üÖ´Ö ´ÆüÖŸÖ ²ÖÃÖÖÖ·µÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖÖ¬µÖÖ
³ÖÖêóµÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÃÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü ¿ÖÓ³Ö¸ü ¾ÖÂÖì “ÖÖôû¾ÖßŸÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ“Öß úÖÆüß úôûÃÖæ¡Öê ¾Ö¸üß»Ö †“ÖÖ™ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖ
×¤üÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ¯ÖÖÆüÖ¾Öß †ÃÖÖ ‹ú ÆêüŸÖæ ×Ö‘ÖŸÖê¾Öêôûß ´ÖÖÖŸÖ ¤ü›æüÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ."1 "ãúšü»µÖÖÆüß ¸üÆü¤üÖ¸üß“µÖÖ
¸üÃŸµÖÖÓŸÖ Öê»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖ™üÖÓ¾Ö¸ü »ÖÖ™üÖ £Ö›üúŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ •ÖÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖãÂµÖ¯ÖÏÖÖß ±úÖ¸ü
ÃÖ¾ÖÓÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü, †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê †Ö×Ö ŸµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ±úÖ¸ü¿Öß ¯Öæ•µÖ²Öã¨üß ¸üÖÆüÖŸÖ ÖÖÆüß"2 »ÖÓ›üÖ´Ö¬Öß»Ö
¤ãüúÖÖÖ“Öê ŸÖê ¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ, "´ÖÖ»Ö ´ÖÖêÆüú ŸÖ¸ü Ö¸üÖ“Ö. ¯ÖÖ ŸÖÖê ¤ãüúÖÖÖŸÖ ´ÖÖÓ›æüÖ šêü¾ÖµÖÖ“Öß œü²Ö ŸµÖÖÆæüÖ
1. ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü, '»ÖÓ›üÖ ¿ÖÆü¸ü' »ÖêÖ, ¾µÖÖµÖÖÖê ¾Ö ˆ¯Ö¤êü¿Ö ×Ö., ¯Öé. 15.
2. ×ú¢ÖÖ, ¯Öé. 15.
(¯ÖÓ“Ö¾ÖßÃÖ)

´ÖÖêÆüú, †Ö´Ö“µÖÖú›üß»Ö ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖ»ÖÖ“Öê ×œüÖÖ“Öê œüßÖ ¤ãüúÖÖÖŸÖ »Ö¯Ö¾ÖæÖ šêü¾ÖæÖ †Ö¯ÖÖ
¤üÖ¸üÖ¿Öß µÖê‰úÖ ²ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ‹ÖÖªÖÃÖ ¾ÖÖ™üÖ¾Öê Æêü •ÖÖæ ¸üÖ¾ÖÖ»Öß“Ö ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ."1 ±ÏúÖÃÖ´Ö¬Öß»Ö ´ÖÖÃÖìµÖ
¿ÖÆü¸üÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“µÖÖ »ÖêÖÖŸÖ ŸÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, "†Ö´Ö“µÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß ¯ÖÖ¸ü¿Öß ÃÖÖê²ÖŸµÖÖÃÖ ±Ïëú“Ö ³ÖÖÂÖêŸÖ £ÖÖê›üß¿Öß •Öß³Ö
Æü»Ö×¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß, ŸµÖÖ“ÖÖ †Ö´ÆüÖÃÖ †ŸÖÖêÖÖŸÖ ±úÖµÖ¤üÖ —ÖÖ»ÖÖ."2
ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡ÖêúÃÖÖšüß •µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß »ÖêÖ ×»ÖÆüÖ¾ÖµÖÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê ŸµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ¬µÖÖ
ÖÖë¤üß“Ö, ¯ÖãÖ¹ýŒŸÖß ™üÖôûµÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê, ŸµÖÖÓÖß ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ êú»µÖÖ †ÃÖÖ¾µÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ÖÖë¤üß ¾ÖÖôû»µÖÖ
ŸÖ¸ü ÊÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß“µÖÖ ²ÖÖúß“µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö »ÖêÖ¿Öî»Öß“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ
µÖêŸÖÖê.
†ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ‡Ó»ÖÓ›üÖÃÖ Öê»Öê ŸÖê êú¾Öôû ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ¯ÖãÃŸÖúß ×¿ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß Ö¾Æêü. Ã¾ÖŸÖ:“Öß
¬Ö´ÖÔ²Öã¨üß ×¾Ö¿Ö¤ü úºþÖ ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß ú¸üÖê ÆüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖãµÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã ‹ú ˆ§êü¿Ö ÆüÖêŸÖÖ. ÖÏÓ£ÖÖÓ“Öê
¾ÖÖ“ÖÖ ŸÖê ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê“Ö. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×¾Ö«üÖÖÖÓ“Öß ¾µÖÖµÖÖÖê ‹êúŸÖ, “Ö“ÖÖÔ †Ö×Ö ¬Ö´ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ú¸üßŸÖ, ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ
¯ÖÓ£ÖÖÓ“µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖÓŸÖ •ÖÖŸÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ºþœüß“Öê †¾Ö»ÖÖêúÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. ×ÖÃÖÖÖÔ“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖŸÖÆüß ŸµÖÖÓÖÖ
†Ö¬µÖÖÛŸ´Öú †Öã³Ö¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. Öî×ŸÖú ÖãÖÖÓ“µÖÖ †ÖœüôûÖŸÖÆüß ŸµÖÖÓ“Öê †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ×¿ÖÖÖ ‘Ö›üŸÖ
†ÃÖê. †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü´Ö¬Öß»Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ“Ö ™ü´ÖÔ´Ö¬µÖê ×²Ö—ÖÖÓ™ü²ÖÖ‡Ô, ±úÖêŒÃÖ •ÖòŒÃÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¬Ö´ÖÔ×¾ÖÂÖµÖú ÖÏÓ£ÖÖÓ“Öê
¾ÖÖ“ÖÖ êú»µÖÖ“Öê ŸÖê Ö´Öæ¤ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ´ÖÖÙ™üÖÖê Œ»Ö²Ö´Ö¬µÖê ¸ü×¿ÖµÖÖŸÖß»Ö ¬ÖÖÙ´Öú ×¿ÖÖÖ ÆüÖ “Ö™ÔüúÖò±ú“ÖÖ
×Ö²ÖÓ¬Ö ‹êúŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ úºþÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ. µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ, òú£ÖÖò×»Öú “Ö“ÖÔ´Ö¬Öß»Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖÓÖÖ Æü•Ö¸ü
¸üÖÆæüÖ ŸµÖÖÓ“Öê ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖÖÔÖ ¤êüŸÖÖŸÖ. úÖòú ÊÖ ÃÖÆüÖ¬µÖÖµÖÖ“ÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ¾Öé¢Öß´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öê ÊÖ“µÖÖ¿Öß
×¾Ö¿ÖêÂÖ •ÖãôûŸÖê. ¿ÖÖêÖ, ²ÖÖÃÖÔ, úÖòú ¾Ö Ø¿Ö¤êü ¯ÖÏŸµÖêú †Öšü¾Ö›ü¶ÖŸÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ÃÖÖ¬ÖÖÖÃÖÖšüß ‹ú¡Ö
•Ö´ÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖÓÃÖÖÆüÖ¸ü ÃÖÖê›üµÖÖ“ÖÖÆüß ¯ÖÏµÖÖêÖ ŸÖê µÖÖ úÖôûÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ ÆüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ¾Öé¢Öß“ÖÖ“Ö
†Ö×¾ÖÂúÖ¸ü ´ÆüÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú Ø¯Ö›üÖ“ÖÖ ¾ÖêÖôêû¯ÖÖÖ •ÖÖÖ¾ÖŸÖÖê. ŸÖÖê †ÖÖÖß
‹úÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß. ×¯Ö†ÃÖÔÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ ŸÖê ¤ãüÃÖ·µÖÖ ‹úÖ ÃÖÆüÖ¬µÖÖµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê '¯Öê‡ÕÖ ÖêÃ™ü' ´ÆüÖæÖ ¸üÖÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖ.
×¯Ö†ÃÖÔÖ Æêü ‹ú ú×ÖÂšü ´Ö¬µÖ´Ö¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ãú™ãÓü²Ö. ×´ÖÃÖË †»ÖÖ‡ÃÖË ×¯Ö†ÃÖÔÖ Æüß µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖêšüß
´Öã»ÖÖß. ‹ú¤üÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö »ÖêŒ“Ö¸üú›êü ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖ »ÖÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ´ÖÖ ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖê»ÖÖ Ö £ÖÖÓ²ÖŸÖÖ
‘Ö¸üß µÖê‰úÖ ŸÖê ×´ÖÃÖË ×¯Ö†ÃÖÔÖ¿Öß ²ÖÖê»ÖŸÖ ²ÖÃÖ»Öê. "ÊÖ ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖÖÖê ´Ö»ÖÖ šü¸üÖ×¾Öú ¾µÖÖµÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú
–ÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ´ÖÖ—Öß †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ˆ®ÖŸÖß —ÖÖ»Öß" (¯Öé. 74) †ÃÖê ŸÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. ×ŸÖ“Öê
ŸµÖÖÓÖß ¾ÖÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü. "Æüß ×úŸÖß ÃÖÖ¬Öß †ÖÆêü. ×Æü“Öß ²Öã¨üßÆüß ÃÖÖ¬Öß (ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ) ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖÆüß ÃÖÖ¬Öê
(ÃÖ¸üôû). ú»ÖÖ †Ö×Ö úÖ¾Öê²ÖÖ•Öß ÊÖÓ“ÖÖ ×Æü»ÖÖ Ã¯Ö¿ÖÔÆüß ÖÖÆüß. †Ö¯Ö»µÖÖ ˆ×Ö¾ÖÖ »Ö¯Ö×¾ÖµÖÖ“Öß ×Æü“µÖÖŸÖ
¿ÖŒŸÖß ÖÖÆüß. ŸÖ¿Öß“Ö ¯ÖÖ ‡“”ûÖÆüß ÖÖÆüß, ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ˆÖß¾ÖÖ²Ö§ü»Ö ×Æü»ÖÖ †ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÆüß
¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. ×Æü“µÖÖŸÖ úÖêÖŸÖßÆüß Öî×ŸÖú ¾ÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ ×Æü“ÖÖ ÆüÖ ³ÖÖêôûÖ ¾Ö ´Öã¬Ö Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö
×Æü»ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö ¿ÖÖê³ÖŸÖÖê. Ö¸üß²Ö ÛÃ£ÖŸÖßŸÖß»Ö Æêü ×ÖÂú»ÖÓú †ÓŸÖ:ú¸üÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ—µÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ×¿ÖÖÖÖŸÖ
²Ö¸üß“Ö ³Ö¸ü ¯Ö›ü»Öß" (¯Öé. 74). »ÖÓ›üÖ»ÖÖ ÃÖã¼üßŸÖ Öê»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¸üÖ. ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö ¯ÖÖÖ¾Ö»Öú¸üÖÓ¿Öß ¾Öé×¢ÖÃÖÖ¬Ö´µÖÖÔÖê
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖêÆü •ÖãôûŸÖÖê ¾Ö ˆ¤üÖ¸ü¬Ö´ÖÖÔ¾Ö¸ü ¾µÖÖµÖÖÖê ¤êüÖê, ÃÖêÆü ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖê, ²ÖÓ¬ÖãŸÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖÖê ÆüÖ ¬ÖÓ¤üÖ ú¸üßŸÖ
•ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ú¸üÖµÖ“ÖÖ †ÃÖê Ã¾Ö¯Ö ŸÖê ²Ö‘ÖŸÖÖŸÖ. Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¬Ö´ÖÔ´ÖŸÖê †ÃÖÖÖ·µÖÖ ¾ÆüÖòµÖÃÖê“µÖÖ »ÖÓ›üÖ´Ö¬Öß»Ö
1. ×ú¢ÖÖ, ¯Öé. 16.
2. '´ÖÖÃÖìµÖ ¿ÖÆü¸ü', ×ú¢ÖÖ, ¯Öé. 9.
(ÃÖ¾¾ÖßÃÖ)

“Ö“ÖÔ´Ö¬µÖê ŸÖê ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. µÖã×Ö™êü×¸ü†Ö ÃÖêÎêú™ü¸üß ²ÖÖê¾Öß ÊÖÓ•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‹êúÀ¾Ö¸ü¾ÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ ú¸üŸÖÖŸÖ.
'¯ÖÖêÃ™ü»Ö ×´Ö¿ÖÖ'“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß úºþÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ. ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ÃÖã™ü¶ÖÓ´Ö¬µÖêÆüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÓ£ÖÖÓ“Öß ¤êü¾Öôêû ¯ÖÖÆüÖê,
ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ‹êúÖê ¾Ö ×Ö´ÖÓ¡ÖÖÖ¾ÖºþÖ Ã¾ÖŸÖ: ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê Æêü ŸµÖÖÓ“Öê úÖµÖÔ “ÖÖ»ÖæÖ ÆüÖêŸÖê. ×²ÖÎ›ü¯ÖÖê™Ôü
µÖê£Öß»Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖÖÖÖ ¸ÓüÖæÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ (¯Öé. 93). ›êü¾ÆüÖ¯ÖÖê™üÔ µÖê£Öß»Ö òú£ÖÖò×»Öú “Ö“ÖÔ´Ö¬µÖê 'Öã›ü±úÏ ÖµÖ›êü'“ÖÖ
×¾Ö¬Öß úÃÖÖ †ÃÖŸÖÖê Æêü ŸÖê ŸÖ¯Ö×¿Ö»ÖÖÖê ¯ÖÖÆüŸÖÖŸÖ (¯Öé. 102). ¯ÖÖ¸üßÃÖ µÖê£Öê ÖÖò¡Ö ¤üÖ´Ö, Û¾ÆüÖÖÃÖÖÓ ¤ü ¯ÖÖ»Ö ‡.
¤êü¾ÖôûÖÓŸÖß»Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖÖÖ. ¯ÖÏÖê. •ÖÖÑ ¸êü¾Æüß»Ö µÖÖÓÖÖ ³Öê™æüÖ ŸÖê£Öß»Ö ¬Ö´ÖÔ¯ÖÓ£ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´Öôû×¾ÖŸÖÖŸÖ ¾Ö
¬Ö´ÖÔÛÃ£ÖŸÖß ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ. ÊÖ ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸üÖ“µÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖÃÖ 9 ¯Öã¹ýÂÖ ¾Ö 4 ´ÆüÖŸÖÖ·µÖÖ ²ÖÖµÖúÖ Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸµÖÖ
†ÃÖê ÃÖÖÓÖæÖ '¯ÖÖ¸üßÃÖ µÖê£Öê ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ÖÖ¾Ö úÖœü»µÖÖÃÖ ×úŸµÖêúÖÃÖ ÆüÖÃÖê µÖêŸÖê' †ÃÖêÆüß ŸÖê Ö´Öæ¤ü ú¸üŸÖÖŸÖ
(¯Öé. 137).
²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¬ÖÖÙ´ÖúŸÖÖ ¾ÖÖœüßÃÖ »ÖÖÖÖ¾Öß ÊÖ ÆêüŸÖæÖê ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê»µÖÖ êú×ÃÖú ú¾Æêü¿ÖÖ»ÖÖ
ŸÖê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ÃÖ³Öê“Öê “ÖÖ»Öú •ÖãµÖÖ ´ÖŸÖÖ“Öê †ÃÖæÖÆüß ŸÖê£Öß»Ö, ¤êü¾Ö ¾Ö ÃÖÖ¬Öú ÊÖÓ“Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ úÖêÖÖ“Öß
´Ö¬µÖÃ£Öß †ÃÖæ ÖµÖê Æêü ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ, ³ÖÖ¾ÖÖÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ˆ¯Ö¸üŸÖß“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ, ¯ÖÓ£ÖÖ×³Ö´ÖÖÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö ¾Ö
ÃÖÖ¬ÖúÖ“Öê »ÖÖ êú¾Öôû ×õÖÃŸÖÖú›êü »ÖÖÖÖ¾Öê ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ¾ÖŸÖÔÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖ¾Öê ÆüÖ ÆêüŸÖæ, Æêü ÃÖ¾ÖÔ ²Ö‘ÖæÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ
ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ÆüÖêŸÖÖê (¯Öé. 13). ‹Ø›ü²Ö¸üÖê µÖê£Öß»Ö •ÖãµÖÖ ´ÖŸÖÖ“µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖ ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖÖ“ÖÖ ×¿Ö¸üúÖ¾Ö úÖêšêü —ÖÖ»Öê»ÖÖ
¯ÖÖÆæüÖ ŸµÖÖÓÖÖ †ÖÖÓ¤ü ¾ÖÖ™üŸÖÖê. †ÃÖê ‘Ö›ü»Öê ŸÖ¸ü µÖã×Ö™êü×¸ü†ÖÃÖÖ¸üµÖÖ “Öôû¾Öôûà“Öß •Öºþ¸üßÆüß ÖÖÆüß †ÃÖê
´ÆüÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß Ö¸üßÖã¸üß ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÔ¥üÂ™üß ¯ÖÏú™ü ÆüÖêŸÖê (¯Öé. 120).
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¸üÖê•Ö×Ö×¿ÖŸÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¬Ö´ÖÖÔ“Öê †Öêú †ÓÖÖÓÖß úÃÖê ×Ö¸üßÖÖ ¾Ö Ø“ÖŸÖÖ ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê
Æêü ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öê úÖÆüß †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü“Öê †Öã³Ö¾ÖÆüß ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ
×´ÖôûŸÖÖŸÖ.
"12.30 (¾ÖÖ•Ö»Öê»Öê). ¸üÃŸµÖÖŸÖ “ÖÖÓ¤üÖê Ã¾Ö“”û ¯Ö›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. †Ö¤üß ÃÖÖ´ÖÃÖæ´Ö ÆüÖêŸÖê. ¤êüÖÖ¾ÖÖ ÃÖÖî´µÖ
ÖÓ³Öß¸ü ÆüÖêŸÖÖ. £ÖÖê›êüÃÖê ×±úºþÖ µÖê‰úÖ ×Ö•Ö»ÖÖê. ´ÖÖ—Öß ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ¾Ö¸ü ÁÖ¨üüÖ úÖµÖ´Ö ¸üÖ×Æü»Öß. ¯ÖÖ •Öß×¾ÖŸÖÖ“Öê
Öæœü úÖµÖ †ÖÆêü ŸÖê úôêÖÖ. ÃÖÓ¿ÖµÖÖ“µÖÖ µÖÖŸÖÖÖ ¤ãü:ÃÖÆü —ÖÖ»µÖÖ. ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ, Æêü Öæœü ú¬ÖßŸÖ¸üß ˆú»Öê»Ö
úÖµÖ?"(¯Öé. 104). ú¬Öß †¿Öß ÃÖÓ¿ÖµÖÖ“Öß †¾ÖÃ£ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸ü Œ¾Ö×“ÖŸÖË ×ÖÃÖÖÖÔ“µÖÖ
ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖŸÖ ÁÖêÂšü ¯ÖÏŸÖß“ÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú †Öã³Ö¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ µÖêŸÖÖê. ‡ÓÛ»Ö¿Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖß ¯ÖÏÖê. úÖ¯Öí™ü¸ü
ÊÖÓ•Öú›êü ´ÖãŒúÖŸÖ †ÃÖŸÖê¾Öêôû“ÖÖ ‹ú †Öã³Ö¾Ö †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¸üÖ¡ÖÖî 9 ¾ÖÖ•Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü
×´Ö. úÖòú²Ö¸üÖê²Ö¸ü ²ÖÖò¸üÖê›êü»Ö ¤ü¸üßŸÖæÖ ¿ÖŸÖ¯ÖÖ¾Ö»ÖßÃÖ ŸÖê ×Ö‘ÖŸÖÖŸÖ. "›ü¸ü¾Öë™ü Ö¤üß“Öê ´ÖÓ•Öãôû ÖÖÖê “ÖÖ»Ö»Öê»Öê.
“ÖÆãüú›êü ‡ŸÖêú ×Ö¾ÖÖÓŸÖ úß ¯ÖÖŸÖôû ¯ÖÖÖÆüß »Ö¾ÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ²ÖÖÊ ¿ÖÖÓŸÖß´Öãôûê †ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖß»Ö ¿Ö²¤ü †×¬ÖúÖ×¬Öú
Ã¯ÖÂ™ü ‹êæú µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê. ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ •ÖÖÖ“Öß ¬Ö›ü¯Ö›ü ¿Öêú›üÖê ´Öî»Ö ¤æü¸ü ÆüÖêŸÖß... 9.30 ¾ÖÖ•Ö»Öê ŸÖ¸üß †ÃÖÖ
ÖÖê›ü ÃÖÓ×¬Ö¯ÖÏúÖ¿Ö ¯Ö›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ úß ¾ÖÖ“ÖŸÖÖ ÃÖÆü•Ö µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. †Ö´Æüß ¤üÖê‘ÖêÆüß ÃÖ´ÖÖÖ¿Öß»Ö. ¤ü¸üßŸÖæÖ ¯Öãœêü ¯Öãœêü
•ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ ÃÖéÂ™üß †Ö¯Ö»µÖÖ †ÓŸÖ:¯Öã¸üÖŸÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖŸÖê“Ö †ÃÖê ³ÖÖÃÖ»Öê. ÖÖê»Ö ¤ü¸üßŸÖæÖ Ö¤üß“µÖÖ úÖšüÖÖê •ÖÖŸÖ
†ÃÖŸÖÖ òúÃÖ»Ö¸üÖòú“ÖÖ †Ö¤üß ÃÖãôûêú¤üÖ¸ü ´ÖÖÖê¸üÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ¾Ö¸ü ¤ü¿Ö´Öß“ÖÖ “ÖÓ¦ü »ÖÖë²ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. †¿ÖÖ
†ÖÃÖÓ´ÖŸÖ“µÖÖ ¤êüÖÖ¾µÖÖŸÖ †Ö´Æüß Ã¾ÖŸÖ:ÃÖ ×¾ÖÃÖ¸ü»ÖÖê. ‹ê×Æüú †ŸµÖÓŸÖ ×¯ÖÏµÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“ÖÖÆüß ×¾ÖÃÖ¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ Æêü
ÃÖÖÓÖÖê ÖúÖê. †Ö¤üß †Ö¯Ö»Öê“Ö †ÃÖê úÖÆüß µÖê£Öê ×´ÖôûÖ»Öê ´ÆüÖæÖ“Ö †ÃÖÖ ÆüÖ ×¾ÖÃÖ¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ. 'ÊÖ ˆ¤üÖ¢Ö
³Öê™üß“µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß' ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÃÖ †¾ÖúÖ¿Ö Ö¾ÆüŸÖÖ...¤êü¾ÖÖ, †¿Öß ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ³Öê™ü ¤êü.'' (¯Öé. 107-108). ãú´ÖÖ¸üß
ªãÖÖ ÊÖ ²ÖÖ‡Õ“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖÖÓŸÖ¸ü“Öß †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß •Öß ¾Öé¢Öß ÆüÖêŸÖê ŸÖß´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“Öß ×¾Ö¿Öã¨ü ¸ü×ÃÖúŸÖÖ ¾Ö
(ÃÖ¢ÖÖ¾ÖßÃÖ)
¾ÖÖµÖ 473-7

‹úÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´ÖúÖ“Öß ŸÖ¸ü»Ö ÃÖÓ¾Öê¤üÖ¿Öß»ÖŸÖÖ †ÖœüôûŸÖê. †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖ×¸üÃÖ»ÖÖ Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ ãú´ÖÖ¸üß
ªãÖÖ ÊÖ †¬µÖÖ×¯ÖúÖ²ÖÖ‡Ô“Öß ³Öê™ü ‘ÖêŸÖÖŸÖ. ×Æü“Öê ±úÖ¸ü“Ö ÃÖã¸êüÖ ×“Ö¡Ö ŸµÖÖÓÖß ¸êüÖÖ™ü»Öê †ÖÆêü. ×ŸÖ“ÖÖ ¯ÖÖê¿ÖÖÖ
¾Ö ¾ÖÖÖÖæú ÃÖÖ¬Öß. ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüµÖÖ“Öß ˆŸÓúšüÖ, ×ŸÖ“ÖÖ ÃÖãÃ¾Ö³ÖÖ¾Öß¯ÖÖÖ ¾Ö ×Ö¸üÖÖÃÖ¯ÖÖÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ
†Ö¾Ö›üŸÖÖê. ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ¸üÖ¡Öß ±ÏúÖÃÖ´Ö¬Öß»Ö Ã¡Öß×¿ÖÖÖ, ×¾Ö¾ÖÖÆü¯Ö¨üüŸÖß ‡. ²Ö§ü»Ö ´ÖÖ´ÖÖêúôêû ²ÖÖê»ÖÖê
ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ×»Ö×ÆüŸÖÖŸÖ, "¸üÖ¡Öß 11 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ™ÒüÖ´Ö´Ö¬ÖæÖ ÃÖêÖ Ö¤üß“Öê úÖšüÖÖê µÖêŸÖÖÖÖ ŸÖÖê ¸üÖ¡Öß“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖÆüÖŸÖ,
ÖãúŸµÖÖ“Ö ‘Ö›ü»Öê»µÖÖ ¿Öã¨ü ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖ—Öê ´ÖÖÖŸÖ †Öêú ÖÖê›ü ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖ¸ÓüÖ µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê. †ÖŸ´ÖÖ
†ÖŸ´µÖÖ¾Ö¸ü »Öã²¬Ö —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÆüÖæÖ ×¾ÖµÖÖêÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸üÆüß ÃÖãÖ“Ö ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¿Ö¸üß¸üÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ“Ö ÃÖãÖê
¤ãü:Ö¯ÖµÖÔ¾ÖÃÖÖµÖß †ÖÆêüŸÖ. †ÖŸ´µÖÖ»ÖÖ ¯ÖµÖÔ¾ÖÃÖÖÖ“Ö ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ †ÖŸ´ÖÖ †ÖÓŸÖ †ÖÆêü ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ“Öß ¾Öé¢Öß
†ÖÓ×›üŸÖ ¸üÖÆüŸÖê." (¯Öé. 147).
‡Ó»ÖÓ›ü“µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ †Öêú ÖÖêÂ™üà²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß Ö“ÖæÖ ³Ö¸ü»Öê»Öß †ÖœüôûŸÖê. †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö
Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö “ÖÖîúÃÖ, ×Ö¸üßÖÖ ÃÖæ´Ö †Ö×Ö Ö¾ÖÖ¾ÖßÖ ÖÖêÂ™üß ´ÖÖÆüßŸÖ úºþÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ
ˆŸÃÖÖÆü ˆ¤Óü›ü. úÖÆüß ÖÖêÂ™üß ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ †¿ÖÖ ¬ÖŸÖá¾Ö¸ü ‘Ö›üÖ¾Öß ÊÖ †ÖÃ£ÖêŸÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ
´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖÖÖ¸ü; ŸÖ¸ü úÖÆüß ²ÖÖ²Öà²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¾µÖÛŒŸÖÖŸÖ †×³Ö¹ý“Öß †Ö×Ö ×•Ö–ÖÖÃÖæ¯ÖÖÖ
úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ †ÃÖÖÖ¸ü. ŸÖê ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Ö»µÖÖ ¿ÖêŸÖ´Ö•Öã¸üÖ»ÖÖ ´Ö•Öã¸üß ×úŸÖß ×´ÖôûŸÖê µÖÖ“Öß †ÖÃ£Öê¾ÖÖ‡Ôú¯ÖÖê
“ÖÖîú¿Öß ú¸üŸÖÖŸÖ. †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öß»Ö ¾ÖÔú ÆüÖîÃÖ Øú¾ÖÖ ÓúÖÖ»ÖÖÖµÖÖ“Öê ²ÖÖ¸üúÖ‡ÔÖê ¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ.
†›üß“Ö¿Öê ´ÆüÖŸÖÖ¸üß, ¤ãü²Öôûß, †ÖÖ£Ö Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖê µÖê£Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ “ÖÖêÖ, úôûúôûßÖê
šêü¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê. ‡. ¾ÖÖÔÖ úºþÖ 'ÃÖÓÃ£ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ †ŸµÖÓŸÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öê. ÆüÖ Ö¸üÖ ×õÖÃŸÖß ¬Ö´ÖÔ' †ÃÖê
ˆ¤ËüÖÖ¸üŸÖÖŸÖ (¯Öé. 105). Ö¸üß²Ö »ÖÖêúÖÓÃÖ ±ãúú™ü ¾ÖÖ“ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ¤êüÖÖ¸êü 48000 ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Öê •ÖÓÖß ¾ÖÖ“ÖÖÖ»ÖµÖ
‹Ø›ü²Ö¸üÖê µÖê£Öê †ÃÖŸÖê. ´Ö•Öæ¸ü »ÖÖêú ŸµÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘ÖêŸÖÖŸÖ. 'Æêü Ö¸êü »ÖÖêú×¿ÖÖÖ' †¿Öß ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ
†ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß ÆüÖêŸÖê (¯Öé. 120). ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü µÖê£Öê ¤ü×¸ü¦üß †Ö×Ö Ö×»Ö“”û ¾ÖÃŸÖß“µÖÖ †Öšü¤üÆüÖ ‘Ö¸üß •ÖÖ‰úÖ
ŸÖê£Öß»Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ŸÖê ´Öã§üÖ´Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖŸÖ (¯Öé. 130).
‡ÓÖÏ•Öß Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖ úÃÖê †ÃÖŸÖê ŸÖê ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ²Ö™ÔüÖ µÖê£Öß»Ö ¿ÖÖôêû“Öê ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö¾ÖÖ¸ü
×Ö¸üßÖÖ ŸµÖÖÓÖß êú»Öê †ÖÆêü (¯Öé. 94-97). Æüß ×Ö¸üßÖÖê ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÖÖê¸üÖ×¸ü²ÖÖÓ“Öß
ÛÃ£ÖŸÖß ú¿Öß ÃÖã¬ÖÖ¸êü»Ö, Æüß ŸÖôû´Öôû †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖÖÖ¸ü, µÖÖŸÖ ¿ÖÓúÖ ÖÖÆüß.
‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú Ã£Öôêû, ÃÖÓã¤ü¸ü ‡´ÖÖ¸üŸÖß ‡. ¯ÖÖÆüÖ¾µÖÖŸÖ, ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß úºþÖ ‘µÖÖ¾Öß †¿Öß
†ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ×šüúÖÖß ŸÖß¾ÖÎ ×•Ö–ÖÖÃÖÖ²Öã¨ü ß ÆüÖêŸÖß. »ÖÓ›üÖ“µÖÖ ´ÖãŒúÖ´ÖÖŸÖ µÖê£Öß»Ö †ò¿´ÖÖê×»ÖµÖÖ
´µÖã×—ÖµÖ´Ö, ™Òòü±ú»ÖÖ¸ü ÃŒ¾Öê†¸ü´Ö¬Öß»Ö Öò¿ÖÖ»Ö ×¯ÖŒ“Ö¸ü Öò»Ö¸üß, ¸üß•ÖÓ™ü ¯ÖÖÔú´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÏÖ×ÖÃÖÓÖÏÆüÖ»ÖµÖ, ×²ÖÎ™üß¿Ö
´µÖã×—ÖµÖ´Ö; ‹ÖÖ›ÔüÖ ™êüú›üß¾Ö¸üß»Ö ¸üÖê´ÖÖ ”ûÖ¾ÖÖß“Öê †¾Ö¿ÖêÂÖ, ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü µÖê£Öß»Ö ¤üÖ›üß úÖêôû¿ÖÖ“Öß ÖÖÖ,
²ÖÖòÃÖ òúÃÖ»Ö µÖê£Öß»Ö ¿Ö™Ôü ú¸üµÖÖ“ÖÖ úÖ¸üÖÖÖÖ, †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü •Ö¾Öôû“µÖÖ Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ¯Ö¾ÖÖ“ÖŒúß (¯Öé. 135),
‡ÓÛ»Ö¿Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ›Òüºþ‡×›üú»Ö ÃÖÔú»Ö (117), ‹Ø›ü²Ö¸üÖê•Ö¾Öôûß»Ö ±úÖê£ÖÔ ×²ÖÎ•Ö (¯Öé. 122),
¯ÖÖ¸üßÃÖ´Ö¬Öß»Ö ×úŸÖßŸÖ¸üß ¯ÖÏêÖÖßµÖ Ã£Öôêû, ¿ÖêŒÃ¯ÖßµÖ†¸ü, ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ ¾ÖÖî¸êü ¯ÖÏ×ÃÖ¨üü ¾µÖŒŸÖà“Öß Ã£ÖÖÖê, ‡ŸµÖÖ×¤ü
†ŸµÖÓŸÖ ²ÖÖ¸üúÖ‡ÔÖê ¯ÖÖÆæüÖ ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“Öê ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü.
êú×ÃÖú ú¾Æêü¿ÖÖ (¯Öé 112), †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öß»Ö ¯Ö¤ü¾Öß¤üÖÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö (¯Öé. 148-49), ¯ÖÖ¸üßÃÖ
µÖê£Öß»Ö Öã›ü ±ÏúÖµÖ›êü †£Ö¾ÖÖ ¾Æêü¦ü ¤üß ÃÖÖÓ (¯Öé. 144-45), ¯ÖÖÑ¯Öß ¿ÖÆü¸üÖ“Öê †¾Ö¿ÖêÂÖ (¯Öé. 153-54),
(†÷üÖ¾ÖßÃÖ)

¯ÖÖ¸üßÃÖ´Ö¬Öß»Ö †ÖòØ»Ö×¯ÖµÖÖ ÖÖ™üúÖéÆü (¯Öé. 139), ²ÖÖò‡ ²ÖÖò»ÖÖ Æêü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÖÖ“ÖÖ“Öê ×šüúÖÖ (¯Öé. 14041), ‡ŸµÖÖ¤üà“Öê ŸµÖÖÓÖß •Öê ¾ÖÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü ŸÖê ¯ÖÖÆüŸÖÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß Æãü²ÖêÆãü²Ö ¾ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öß ¿ÖŒŸÖß
×úŸÖß ¤üÖÓ›üÖß †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÓ¾Öê¤üÖ¿Öß»ÖŸÖÖ ×úŸÖß ŸÖ¸ü»Ö †ÖÆêü µÖÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ µÖêŸÖê.
†ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ×šüúÖÖß Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ¸ü×ÃÖúŸÖÖ ÆüÖêŸÖß, ´ÖÖÖ“Öß šêü¾ÖÖ ¯ÖÏê´Öôûü ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓÖß“Ö
´Æü™ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ³ÖŒŸÖß, ¯ÖÏê´Ö, ¸ü×ÃÖúŸÖÖ Æüß ŸµÖÖÓÖÖ ‹ú¹ý¯Ö“Ö ¾ÖÖ™üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ×¾ÖÂÖµÖú ¾µÖÖÃÖÓÖ
“ÖÖ»Ö»ÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸÖê •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö †ÖÖÓ¤üÖ»ÖÖ ¯ÖÖ¸üÖê —ÖÖ»Öê Ö¾ÆüŸÖê. ˆ»Ö™ü ŸÖê •Öß¾ÖÖ “Ö¾ÖßÖê, ¸ü×ÃÖúŸÖêÖê,
†ÖÖÓ¤üÖÖê •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ²ÖÖ‡×ÃÖú»Ö ×¿ÖúÖê, ²ÖÖê™ü ¾Ö»Æü×¾ÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ †ÖÖÓ¤ü¤üÖµÖú ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ×¯ÖµÖÖÖÖê¾Ö¸ü
ÖÖÖê ¾ÖÖ•Ö×¾ÖŸÖÖŸÖ, ×“Ö¡Öê úÖœüŸÖÖŸÖ, ÖÖ™üêú ²Ö‘ÖŸÖÖŸÖ. ú»ÖÖ, “ÖÖÓÖã»Ö¯ÖÖÖ, ×Ö¸üÖÖÃÖŸÖÖ, “ÖîŸÖµÖ ×¤üÃÖ»Öê úß
ŸÖê †ÖÖÓ¤üŸÖÖŸÖ, 'Ö¸üß²Ö »ÖÖêúÖÓ“Öß ‘Ö¸êü ×úŸÖßÆüß ÓúÖÖ»Ö †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸµÖÖŸÖ ¤üÆüÖ¾ÖßÃÖ ×“Ö¡Öê, úÖÆüß ´ÖæŸÖá '
†ÃÖŸÖÖŸÖ Æêü ŸµÖÖÓÖÖ “ÖÖÓÖ»Öê ¾ÖÖ™üŸÖê (¯Öé. 87).
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ †¿Öß ×úŸÖßŸÖ¸üß Ã£Öôêû †ÖÆêüŸÖ úß ŸµÖÖŸÖæÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öß ¾ÖêÖôûß“Ö
ÃÖÓ¾Öê¤üÖ¿Öß»ÖŸÖÖ ¾Ö ÃÖæ´Ö ÃÖÖï¤üµÖÔ¥üÂ™üß †ÖœüôûŸÖê. ‡ÓÛ»Ö¿Ö ¾Ö ÃúÖò“Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖß“µÖÖ ×ÖÃÖÖÕÃÖÖï¤üµÖÖÔ“ÖÖ
†Öã³Ö¾Ö ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ ¯ÖÖ¸üßÃÖ•Ö¾Öôû“Öê ²ÖÖê ¤ü ²Ö»ÖÖêÖ“Öê éú×¡Ö´Ö ˆ¯Ö¾ÖÖ †Ö¾Ö›üŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖê
×»Ö×ÆüŸÖÖŸÖ, "‹úÖªÖ ØÃÖÆüÖ“Öê ¤üÖŸÖ ¾Ö ÖÖê ˆ¯Ö™æüÖ úÖœüÖ¾ÖßŸÖ ¾Ö ŸµÖÖÃÖ Ø´Ö¬Öê úºþÖ ‹úÖªÖ ÁÖß´ÖÓŸÖÖ“µÖÖ
»ÖÖ›üŒµÖÖ ¯ÖÖê¸üÖÃÖ ÖêôûÖ¾ÖµÖÖÃÖ ªÖ¾Öê ŸÖ¿Öß“Ö ÖŸÖ ÊÖ ¯ÖÖ¸üßÃÖ•Ö¾Öôû“µÖÖ ˆ¯Ö¾ÖÖÖ“Öß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. —ÖÖ›êü
¤ãüúÖÖÖŸÖ šêü¾Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ‹úÖ“Ö Ö´ÖãµÖÖ“Öß. ‹Óú¤ü¸ü ¤êüÖÖ¾ÖÖ ‡ŸÖúÖ ´ÖÖÖÃÖÖôû»Öê»ÖÖ úß ÊÖÃÖ
ˆ¯Ö¾ÖÖ ´ÆüÖµÖÖ¯ÖêÖÖ †Ö¸üµÖÖ“Öê ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ ´ÆüÖÖê †×¬Öú ¿ÖÖê³ÖŸÖê." (¯Öé. 137-38).
ŸµÖÖÓÖß ãú™ãÓü²ÖÖÓ“Öß ÃÖã¸êüÖ ×“Ö¡Öê ¸êüÖÖ™ü»Öß †ÖÆêüŸÖ. ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ£ÖÔ :- †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü ´Ö¬Öß»Ö ×¯Ö†ÃÖÔÖ
ãú™ãÓü²Ö (¯Öé. 73-74), ×²ÖÎ›ü¯ÖÖê™Ôü µÖê£Öß»Ö ¾ÆüÖ‡Ô™ü ãú™ãÓü²Ö, (¯Öé. 98), ¯ÖÖ¸üßÃÖ´Ö¬Öß»Ö ¸üÖê•Ö ãú™ãÓü²Ö
(¯Öé. 138). ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ ×•Ö¾ÆüÖôûÖ, ¯ÖÏê´Ö, ¿ÖÖÓŸÖß, †ÖÖÓ¤üß ¾ÖÖŸÖÖ¸üÖ ‡. ²Ö×‘ÖŸÖ»Öß úß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ¸üÖ
Óú×¯ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¸üÖê•Ö ãú™ãÓü²ÖÖ“Öê ŸÖê ¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ, "´ÖÖ¤üÖ´Ö ¸üÖê•Ö Æüß ±úÖ¸ü ÖÖê›ü ¾Ö ãú¿Ö»Ö ²ÖÖ‡Ô †ÖÆêü. Æüß
‡ÓÖÏ•Öß ×¿ÖúŸÖ †ÖÆêü. ×Ö¤üÖÖ ŸÖ¿Öß ´ÖÖêÃµÖæ ¸üÖê•Ö“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ †ÖÆêü. ´Öß úÖÆüß ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê úß
´ÖÖ¤üÖ´Ö“Öß •Öß úÖÃÖÖ¾ÖßÃÖ ÆüÖêŸÖê ´ÖÖ ŸÖß †ÖŸÖÔ¯ÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ Ö¾Ö·µÖÖú›êü ¯ÖÖÆüŸÖê, ŸµÖÖ“Öê ´Ö»ÖÖ ´ÖÖêšêü úÖîŸÖãú
¾ÖÖ™üŸÖê." (¯Öé. 138), »ÖÖòÖ »ÖÖê´ÖÓ›ü•Ö¾Öôû ™üÖ²Öì™ü»ÖÖ ‹úÖ —ÖÖê¯Ö›üßŸÖ ŸÖê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ¿Öê•ÖÖ¸ü“µÖÖ
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ´Öã»Öà“Öê ŸÖê ¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ, "¿Öê•ÖÖ¸üß ×—Ö¯Ö·µÖÖ ´Öã»Öß †òÖêÃÖ ¾Ö •ÖêÃÖß †Ö×Ö ˆÖÖ›ü •ÖÖòÖß
†Ö×Ö ™üÖò´Öß Æãü¤üÖê›ü¶Ö ‘ÖÖ»ÖßŸÖ. •ÖêÃÖß ŸÖßÖ ×¾ÖŸÖß ¯ÖÖ ±úÖ¸ü ¬Öß™ü †ÃÖê. ×ŸÖÖê ´Ö»ÖÖ Ã¯ÖÂ™ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê, ×ŸÖ“Öß
²ÖÖÆãü»Öß ´ÖÖ—µÖÖ‡ŸÖúß ´ÖÖêšüß †ÖÆêü." (¯Öé. 126). ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖ:ú¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏê´Ö´ÖµÖŸÖê´Öãôêû ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö
ÃÖÖê•¾Öôû ¥üÂµÖê ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¾Ö›üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“Ö úÖ¸üÖÖÖê ¯ÖÏê´Öß •ÖÖê›ü¯µÖÖ“Öê ˆ‘Ö›ü¶Ö¾Ö¸üß»Ö ×¯ÖÏµÖÖ¸üÖ¬ÖÖÆüß ŸµÖÖÓÖÖ
†ÖÖÓ¤ü¤üÖµÖú ¾ÖÖ™üŸÖê. ‡ÓÛ»Ö¿Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖ“µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö Æêü ¾ÖÖÔÖ. "¾ÖÖ™êüÖê µÖêŸÖÖÖÖ
†ÖÓ¬ÖÖ¸üÖŸÖ ¾Ö †Ö›ü¾ÖôûÖßÃÖ ×úŸµÖêú ¯ÖÏê´Öß •ÖÖê›ü¯Öß ×¯ÖÏµÖÖ¸üÖ¬ÖÖÖŸÖ ÖÔú ×¤üÃÖ»Öß. Æêü ´ÖÖÖ¾Öß ÃÖÓÃÖÖ¸üÖŸÖß»Ö
†ŸµÖÓŸÖ ÖÖê›ü ¯Ö×¾Ö¡Ö ×“Ö¡Ö ´Ö»ÖÖ µÖê£Öê ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ×¤üÃÖŸÖê." (¯Öé. 113). ‹Ø›ü²Ö¸üÖêÃÖ †ÃÖŸÖÖ ²»ÖÖú±ú›Ôü
×Æü»ÖË¾Ö¸üß»Ö †¿ÖÖ“Ö ¯ÖÏÃÖÓÖÖ“Öê úÖÆüßÃÖê ´ÖÖî•ÖêÖê ŸÖê ¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. "™êüú›üß¾ÖºþÖ ‹Ø›ü²Ö¸üÖê“ÖÖ ÃÖÖî´µÖ, ¿ÖÖÓŸÖ
¾Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü ¤êüÖÖ¾ÖÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ. ¯ÖãÂúôû »ÖÖêú †Ö¯Ö»µÖÖ ×¯ÖÏµÖ ¯ÖÖ¡ÖÖÃÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘Öê‰úÖ ×±ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
†¿ÖÖ ŸÖ¹ýÖ •ÖÖê›ü¯µÖÖÓ“Öß Æüß ™êüú›üß ´ÖÖêšüß †Ö¾Ö›üŸÖß ×¤üÃÖ»Öß. ™êüú›üß“µÖÖ ¾ÖôûÖÖÓŸÖæÖ, ÖÖ“ÖÖôûµÖÖÓŸÖ,
(‹úÖêÖŸÖßÃÖ)

—Öã›ãü¯ÖÖÓÖÖ»Öß, Ö¾ÖŸÖÖÓŸÖæÖÆüß ¯ÖÏê´ÖÖÖê ²Ö¨üü —ÖÖ»Öê»Öß •ÖÖê›ü¯Öß ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖÖÃÖ ×¾ÖÃÖºþÖ †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖŸÖ“Ö ÖÔú
—ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ¾ÖÖ™êüÖê •ÖÖŸÖÖÖÖ †¾Ö×“ÖŸÖ, †Ö¯Öê×ÖŸÖ †¿ÖÖ †¾Ö‘Ö›ü ×šüúÖÖß •ÖÖê›ü¯Öê ¯ÖÖÆæüÖ “Ö´ÖŸúÖ¸ü ¾ÖÖ™êü.
Ö •ÖÖÖÖê “ÖãæúÖ ‹úÖªÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖµÖ ¯Ö›êü»Ö ´ÆüÖæÖ †Ö•Öæ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¯ÖÖÆæüÖ “ÖÖ»ÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê." (¯Öé. 119), ´ÖÖÖ¾Öß
¯ÖÏê´ÖÖ“Öê Æêü Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ ²Ö‘ÖæÖ •µÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÂÖÖ¤ü ¾ÖÖ™êü»Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ŸÖê ÆüÖŸÖ³ÖÖÖß, ÖÖê™ü¶Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖÖê
×²Ö‘Ö›ü»Öê»ÖÖ ‡. ¤æüÂÖÖê ¤êüŸÖÖŸÖ.
×¾ÖÖÖê¤üÖŸ´ÖŸÖÖ ÆüÖ Ö¸êü ŸÖ¸ü †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ¸ü×ÃÖú ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ ‹ú ³ÖÖÖ. ±úµÖãÔÃÖÖ´Ö¬Öß»Ö
¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ×»Ö×Æü»Öß ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖ ‹ú ¯ÖÏúÖ¸êü ŸÖÖÖ»Öê»µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê ´ÆüÖæÖ ŸÖê£Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ
µÖÖ †ÓÖÖ“ÖÖ ±úÖ¸üÃÖÖ †Ö×¾ÖÂúÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß
ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡Öêú´Ö¬µÖê •Öê »ÖêÖÖ êú»Öê ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖæ´Ö ¾Ö ¯ÖÏÃÖ®Ö ×¾ÖÖÖê¤ü ²Ö·µÖÖ“Ö¤üÖ †ÖœüôûŸÖÖê.
†ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬µÖê Öã»ÖÖ²Öß ±êú™üÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ ¾ÖÖ¾Ö¸üŸÖ ÊÖ“Öê »ÖÖêúÖÓÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ²ÖÖµÖúÖ´Öã»ÖÖÓÖÖ ±úÖ¸ü
ãúŸÖæÆü»Ö ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê. ŸÖ¹ýÖ ´Öã»Öß ‘Ö¸üÖŸÖ ¯ÖôûŸÖ ¯ÖôûŸÖ •ÖÖ‰úÖ ‡ŸÖ¸üÖÓÖÖ †ÖêœæüÖ †ÖÖæÖ Æêü ¥ü¿µÖ ¤üÖÖ¾ÖßŸÖ
†ÃÖŸÖ †ÃÖÖ ±ÏúÖÃÖ´Ö¬Öß»Ö †Öã³Ö¾Ö ŸµÖÖÓÖß Ö´Öæ¤ü êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.1 ²Ö™ÔüÖ µÖê£Öß»Ö ˆ¢Ö´Ö ¸üß×ŸÖÖê ¿ÖÖôûÖ
“ÖÖ»Ö×¾ÖÖÖ·µÖÖ ×´Ö. ×´Ö»Ö²ÖÖêÖÔ“Öê ŸÖê ¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ, "×´Ö. ×´Ö»Ö²ÖÖêÖÔ ÊÖ úÖ´ÖÖ»ÖÖ †Ö¤üß »ÖÖµÖú ×¤üÃÖ»ÖÖ.
´Öã»ÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ“Öß †¿Öß •Ö¸ü²Ö ÆüÖêŸÖß úß ú¬Öß Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê»µÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ±êú™ü¶Öú›êü ±úÖ¸üÃÖê Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖ ÖêÆü´Öß
¯ÖÖ×Æü»Öê»µÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ“Ö ŸÖÖë›üÖú›êü ÃÖÖ¾Ö¬Ö¯ÖÖê ¯ÖÖÆüŸÖ." (¯Öé. 96). »ÖÖÃÖÖÖê µÖê£Öß»Ö òú£Öß›Òü»Ö´Ö¬µÖê ŸÖê
ˆ¯ÖÖÃÖÖê»ÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ¾Öêôêû“Öê ¾ÖÖÔÖ ŸÖê ú¸üŸÖÖŸÖ, "±êú™ü¶Ö´Öãôêû ´Ö»ÖÖ ²Ö¸üÖ“Ö ÖêÆü´Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ.
†Ö¤üß ¯Öãœü“Öß •ÖÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß. ´Ö¦üÖÃÖ»ÖÖ ‹ú¤üÖ ´ÖÖÖê ×²Ö¿Ö¯Ö ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ †Ö•Ö ˆ¯Ö¤êü¿Ö —ÖÖ»ÖÖ. ³ÖÖÂÖÖÖŸÖ
ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ²ÖÖê»ÖŸÖÖÖÖ ´ÖÖ—ÖÖÆüß ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ. ´Öß ±êú™ü¶Ö“Öê †Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖÖ»Öê." (¯Öé. 124).
›êü¾ÆüÖ¯ÖÖê™Ôü´Ö¬Öß»Ö '´ÖÖÓ•Ö¸üÖÖê ¤üÖ¸ü ˆ‘Ö›üÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê' ÊÖ ÆüúßÖŸÖßŸÖß»Ö ´ÖÖÓ•Ö¸ü ²ÖÓ¤ü ¤üÖ¸üÖ“µÖÖ ú›üßú›êü
¯Öãœü“Öê ¯ÖÖµÖ ˆ“Ö»ÖæÖ •ÖÖæ ¤üÖ¸ü ˆ‘Ö›üµÖÖ“Öß ÃÖæ“ÖÖÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ×»Ö×ÆüŸÖÖŸÖ, "‹¾Öœüß
ÖæÖ ´Ö»ÖÖ ²ÖÃÖ —ÖÖ»Öß. ´Öß ¤üÖ¸ü ˆ‘Ö›ü»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖÓ•Ö¸ü ´ÖãúÖ™ü¶ÖÖê “ÖÖ»Öæ »ÖÖÖ»Öê. úÖµÖ ŸÖê '£ÖÑú µÖæ'
´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ˆ¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê." (¯Öé. 100). †Öêú ¾µÖÜŒŸÖ“µÖÖ ¾ÖÖÔÖÖŸÖÆüß Æüß ×¾ÖÖÖê¤üÖ“Öß ”û™üÖ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ
×´ÖôûŸÖê.
ŸÖÖŸ¯ÖµÖÔ, †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ“µÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú šêü¾ÖÖß“ÖÖ,
¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ¾ÖÖ ´ÖÖÖê¾Öé¢Öß“ÖÖ, »ÖÖêú×ÆüŸÖÖ“µÖÖ úôûúôûà“ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ¸ü×ÃÖúŸÖê“ÖÖ ¾Ö ÃÖÖï¤üµÖÔ¥üÂ™üß“ÖÖ
¯ÖÏŸµÖµÖ µÖêŸÖÖê.
µÖê¸ü¾Ö›ü¶Ö“µÖÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß Æüß ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ ”ûÖê™üß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß †ÖÆêü. ×¤ü. 12
´Öê, 1930 ¸üÖê•Öß ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ¾Ö 14 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü, 1930 »ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖã™üúÖ
—ÖÖ»Öß. ÊÖ ¯ÖÖ“Ö ´Ö×ÆüµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖ¯Öîúß ÃÖã´ÖÖ¸êü ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ †›üß“Ö ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ŸµÖÖÓÖß
Æüß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ×»Ö×Æü»Öß †ÖÆêü.
ÊÖ ¾Öêôûß †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê ¾ÖµÖ ÃÖ¢ÖÖ¾Ö®Ö ¾ÖÂÖÖÕ“Öê ÆüÖŸê Öê. †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üµÖÖ“µÖÖ úÖ´Öß ³ÖÖ¸üŸÖ³Ö¸ü
ÃÖÓÃ£ÖÖŸ´Öú ¯ÖÏµÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß êú»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ÊÖ †¾Ö¬ÖßŸÖ †µÖ ×úŸÖßŸÖ¸üß úÖ´ÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÆüÖŸÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ.
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú •Öß¾ÖÖÖŸÖ ´ÖÖÖÖ“Öê ŸÖÃÖê“Ö †¯Ö´ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏÃÖÓÖ †Öã³Ö¾Ö»Öê ÆüÖŸê Öê. ÊÖ ´ÖÖÖÖ¯Ö´ÖÖÖÖ“µÖÖ ¯Ö»Ößú›êü
•ÖÖÖÖ¸üß ¯ÖÏÖœî ü, ¿ÖÖÓŸÖ, ÛÃ£Ö¸ü †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖÖÖê¾Öé¢Öß —ÖÖ»Öß ÆüÖŸê Öß. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬ÖàÖß †Ö¸Óü×³Ö»Öê»µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖµÖã¨üÖŸÖ
1. ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü, '´ÖÖÃÖìµÖ ¿ÖÆü¸ü', »ÖêÖ, ¾µÖÖµÖÖÖê ¾Ö ˆ¯Ö¤êü¿Ö, ˆ×Ö; ¯Öé. 10.
(ŸÖßÃÖ)

¬Ö´ÖÔ²Öã¨üßÖê ŸµÖÖÓÖß ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ÊÖ ¸üÖ•ê Ö×Ö¿ÖßŸÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÃÖ®Ö ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ, ŸÖ¢¾ÖØ“ÖŸÖú
†Ö×Ö úÖ¾µÖÖŸ´Ö ´ÖÖÖ“ÖÖ ¾Ö ×¾ÖÖÖê¤üß ¾Öé¢Öß“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß †Ö¬µÖÛŸ´Öú ²Öîšüú ¾Ö ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ¾ÖÖŸÖÖ
ÊÖ ÃÖÖ·µÖÖ“µÖÖ ´ÖãôûÖ¿Öß †ÖÆêü“Ö.
†Ö¬Öß“µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê µÖê£Öê ²ÖÖÊ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ÖÖÆüß, ŸÖ¸ü ×ŸÖ“ÖÖ ‹ú ¯ÖÏúÖ¸êü †³ÖÖ¾Ö“Ö
†ÖÆêü. ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖß»Ö “ÖÖúÖê¸üß“Öê •Öß¾ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ ±úÖ¸ü¿Öß ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖß»Ö
¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ •ÖÖÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß, ¾ÖÃŸÖæ †£Ö¾ÖÖ ‘Ö™üÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖê ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖê
ŸµÖÖ“Öê ŸÖê ¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ µÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»µÖÖÖê ”ûÖê™ü¶Ö ”ûÖê™ü¶Ö ÖÖêÂ™üàÖÖ †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö“Ö ´ÖÖêšêü
¯Ö×¸ü´ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖŸê Öê. ¤ãüÃÖ¸êü ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê ´ÆüÖ•Öê ²ÖÖÊ •ÖÖÖŸÖß»Ö »ÖÖÖßµÖ ‘Ö™üÖÖÓ“µÖÖ †³ÖÖ¾Öß Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú¯ÖÖê“Ö
ŸµÖÖÓ“Öß †ÓŸÖ´ÖãÔÖŸÖÖ †Ö×Ö Ø“ÖŸÖÖ¿Öß»ÖŸÖÖ ¾ÖÖœü»Öê»Öß •ÖÖÖ¾ÖŸÖê.
†ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö †Öšü¾ÖÖß ¾Ö †Öã³Ö¾Ö ×»ÖÆüßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ »ÖêÖÖÖ“µÖÖ
•ÖÖê›üßÖê“Ö ÊÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß“Öê »ÖêÖÖ “ÖÖ»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖã¹ÓýÖ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß †Öšü¾ÖÖß“Öß ÃÖã´ÖÖ¸êü ¤üÖêÖ¿Öê ¯ÖÖÖê,
´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ”ûÖ¯Öß»Ö ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖß»Ö 103 ¯ÖéÂšêü ×»Ö×Æü»Öß. µÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸ü“ÖÖ ²ÖÖ»Ö¯ÖÖß“ÖÖ
úÖôû µÖêŸÖÖê. ÆüÖ ³ÖÖÖ ×»ÖÆüßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ‘Ö¸ü“µÖÖ †ÖÖÓ¤ü´ÖµÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖ“ÖÖ, †Ö‡Ô²ÖÖ¯ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏê´ÖÖ“ÖÖ ¾Ö
Öêôûú¸ü ²ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ŸÖê ¯ÖãÆüÖ ‹ú¤üÖ †Öã³Ö¾Ö ‘ÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö †ŸµÖÓŸÖ †ÖÖÓ¤üÖ“ÖÖ ÆüÖ
úÖ»ÖÖÓ›ü †ÖÆêü. ÊÖ †Öšü¾ÖÖà“µÖÖ »ÖêÖÖÖ´ÖãôêûÆüß ŸÖê ‹úÖ ¾ÖêÖóµÖÖ ¯ÖÏÃÖ®Ö †ÖÖÓ¤ü´ÖµÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ Öê»Öê»Öê
×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ÊÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖß»Ö ¯ÖÏÃÖ®Ö¯ÖÖÖ“µÖÖ ´ÖãôûÖ¿Öß Æêü ‹ú †×¬Öú“Öê úÖ¸üÖ †ÃÖµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü.
×»ÖÆüÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÃÖÖ´ÖÖÖ ×´ÖôûÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ úÖµÖ ¯ÖÏµÖÖÃÖ ¯Ö›ü»Öê, ×úŸÖß ¾Öêôû Öê»ÖÖ; ¾Ö ¿Öê¾Ö™üß ˆÓ¤ü¸üÖ“µÖÖ
úÖÖÖ‹¾Öœüß ¤üÖîŸÖ ×´ÖôûŸÖê ¾Ö ŸÖßÆüß †Ó¬ÖÖ¸üÖŸÖ ¯ÖÖµÖ »ÖÖÖæÖ ±ãú™üŸÖê ÊÖ ¤ãü¤Ôü¿Öê“Öê ´ÖÖî•ÖêÖê †Ö×Ö ×¾ÖÖÖê¤üÖŸ´Ö
¯Ö¨üüŸÖßÖê ŸÖê ¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. úÖ×Ö™üú¸üÖÓú›æüÖ úÖÓ¤üÖ ×´ÖôûŸÖÖ“Ö ŸµÖÖÓÖÖ úÖêÖ †ÖÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖÖê. Ö¾ÖßÖ
•ÖÖÃŸÖß“Öß ³ÖÖÓ›üß ×´ÖôûÖ»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ•Ö¾Öôû ¯ÖÓ“Ö¯ÖÖ¡Öê †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ‡ŸÖ¸ü ŸÖã¹ÓýÖÃÖÖê²ÖŸÖß ´ÆüÖæ »ÖÖÖ»Öê
ŸÖê¾ÆüÖ ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö´Ö¬µÖê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öê ´ÖÖŸÖß“Öê ¯Ö¸üôû ³Ö¸üß»ÖÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ´Öß ÂÖ™Ëü¯ÖÖ¡Öß
†ÖÆêü †ÃÖê †Öœü¶ŸÖêÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. ÊÖ ”ûÖê™ü¶Ö ”ûÖê™ü¶Ö ÖÖêÂ™üàŸÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¾Öé¢Öß“Öß ¯ÖÏÃÖ®ÖŸÖÖ †Ö×Ö
×¾ÖÖÖê¤ü²Öã¨üß ×¤üÃÖŸÖê.
ÊÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß“µÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß“µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¯Öú›üÖ¾ÖµÖÖÃÖ µÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö ´Ö. Ø¿Ö¤êü ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
×Ö‘ÖŸÖÖŸÖ, µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖÖ“Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü Ö™ü»ÖÖ “ÖÖ»ÖæÖ ×¿ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖÖ“Öê ¯Öæ¾ÖÔ×Ö¾Öê¤üÖ †Ö»Öê
†ÖÆêü. µÖÖ ¤üÖêÆüß ¯ÖÏÃÖÓÖÖÓŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¿ÖÖÓŸÖ, ¬Öß¸üÖê¤üÖ¢Ö ¾Ö ¯ÖÏÃÖ®Ö ¾Öé¢Öß •ÖÖÖ¾ÖŸÖê. †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß 1898
´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“Öê ×´Ö¡Ö ¸üÖ. Æãü»µÖÖôû µÖÖÓ“Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö•ÖÖ¸ü¯ÖÖÖŸÖ †Öšü ×¤ü¾ÖÃÖ ¯Ö×¸üÁÖ´Ö¯Öæ¾ÖÔú ÃÖãÁÖãÂÖÖ êú»Öß
ÆüÖêŸÖß. Æêü †ÖŸÖÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ ›êü. ú»ÖêŒ™ü¸ü †ÃÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü“Ö †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖ šüÖêšüÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏÃÖÓÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. Ö™ü»µÖÖ“ÖÖ ±úÖÃÖÔ †Ö™üÖê¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¸üÖ. ¾Ö ÃÖÖî. Æãü»µÖÖôû µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ¯Öæ¾Öá“ÖÖ
´Öî¡Ö³ÖÖ¾Ö †Öšü¾ÖæÖ ¯ÖÏÃÖ®Ö¯ÖÖê ¾ÖÖÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ¿Öß ×¾ÖÖÖê¤ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖÆüß ŸµÖÖÓ“Öê †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú
ÃÖÖ¬ÖÖ “ÖÖ»Öæ“Ö ÆüÖêŸÖê. ŸÖê£Öê ¤ü¸ü ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸üß ÆüÖêÖÖ·µÖÖ òú£ÖÖò×»Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖê»ÖÖ Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß
•Öê ×´Öôû¾ÖŸÖÖŸÖ. ÊÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖê»ÖÖ ŸÖê ×¾ÖÖÖê¤üÖÖê ´ÖÓÖôûÖÖÖî¸ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, ¾Ö "†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ “ÖÖ¸ü ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê"
(¯Öé. 165) †ÃÖÖ ˆ»»ÖêÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ú¬Öß Ã¾ÖÖ´Öß ÃÖÆü•ÖÖÖÓ¤üÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü, ŸÖ¸ü ú¬Öß ”ûÖê™üÖ»ÖÖ»Ö ÖÖÓ¬Öß
µÖÖÓ•Ö²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü ¬Ö´ÖÔ“Ö“ÖÖÔ ú¸üŸÖÖŸÖ. ×ÖŸµÖÖ“Öß ³Ö•ÖÖ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ †ÖÆêü“Ö. ú¬Öß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¬ÖÖÙ´Öú “Ö“ÖÖÔ ¾ÖÖ ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖ †ÃÖŸÖê.
(‹úŸÖßÃÖ)

†¬µÖÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖŸÖß»ÖÖ •Ö´ÖæÖ ¤üÖêÖ ´Ö×ÆüÖê —ÖÖ»Öê Æüß ŸÖÖ¸üßÖ »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖæÖ
×ŸÖ“µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖÖ. 6 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü“µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ŸÖ¢¾ÖØ“ÖŸÖÖ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê.
†ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ¬Ö´ÖÔú»¯ÖÖêŸÖ ¯ÖÏê´Ö, ¸ü×ÃÖúŸÖÖ †Ö×Ö ³ÖŒŸÖß ÊÖ ¾ÖêÖóµÖÖ ÖÖÆüßŸÖ Æêü µÖê£ÖêÆüß •ÖÖÖ¾ÖŸÖê
(¯Öé. 184-85).
†ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ òú£ÖÖò×»Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖÓÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆüÖŸÖ. ŸÖê£Öß»Ö îúªÖÓ“µÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú
ˆ®ÖŸÖß“Öß úôûúôû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖã™üêúÖÓŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ Ö¾Æêü
ŸÖ¸ü, ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ˆ¯Ö¤êü¿Ö µÖÖ îúªÖÓÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖß ×´Öôêû»Ö úÖ, †¿Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖ
ŸÖê ú¸üŸÖÖŸÖ.
ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ ×ÖÃÖÖÔ ×¤üÃÖæÖ ×¤üÃÖæÖ ×úŸÖß ×¤üÃÖÖÖ¸ü ? ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖß»Ö †Ó¬ÖÖ¸üß ¾ÖÖò›üÖÔŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖÖ
×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖÖê ÊÖ“Öê úÖ¸üÖ ŸÖê£Öê ŸÖßÖ —ÖÖ›êü †ÃÖŸÖÖŸÖ. Æüß ŸÖßÖ —ÖÖ›êü †ÖúÖ¸ü¾Öî×¿ÖÂ™ü¶Ö´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ
ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß ¹ýÛŒ´ÖÖß²ÖÖ‡Ô, ÃÖæÖ ´ÖÖ‡Ô ¾Ö ²ÖÆüßÖ •ÖÖÖŒúÖ µÖÖÓ“Öß †Öšü¾ÖÖ úºþÖ ¤êüŸÖÖŸÖ. ŸÖê ÊÖ —ÖÖ›üÖÓ“Öß
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖà¿Öß ‡ŸÖúß ‹úºþ¯ÖŸÖÖ úÛ»¯ÖŸÖÖŸÖ úß ŸµÖÖ —ÖÖ›üÖÓÖÖ †ÖŒúÖ (´ÆüÖ•Öê ¯ÖŸÖß), ´ÖÖ‡Ô,
•ÖÖÖŒúÖ †ÃÖê“Ö ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖŸÖÖŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ãú™ãÓü×²ÖµÖÖÓ²Ö§ü»Ö“µÖÖ ¯ÖÏê´ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ¾Ö —ÖÖ›üÖÓ¾Ö¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ (¯Öé. 169).
¤ãüÃÖ·µÖÖ ²Ö¸üÖúßŸÖ ²Ö¤ü»Öß —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü '†ÖôÓû¤üß“µÖÖ ¾ÖÖ™êü¾Ö¸üß»Ö ›üÖëÖ¸ü ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖÖê ×Æü¸ü¾ÖêÖÖ¸ü' —ÖÖ»Öê»Öê ²Ö‘ÖŸÖÖÖÖ
ŸÖê †ÖÖÓ¤üŸÖÖŸÖ (¯Öé. 175).
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖ ‹ú ÃÖÖôãÓûúß“Öê •ÖÖê›ü¯Öê µÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ ²Ö‘ÖæÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê
×•Ö¾ÆüÖóµÖÖ“Öê ¯ÖÏê´Öôû ×´Ö¡Ö ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü ¾Ö •µÖÖÓ“µÖÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ †Ö¤ü¸üµÖãŒŸÖ ¯ÖÏê´Ö †ÖÆêü ŸµÖÖ
†Æü»µÖÖ²ÖÖ‡Ô ÊÖ •ÖÖê›ü¯µÖÖ“Öß †Öšü¾ÖÖ µÖêŸÖê. Æêü ÃÖÖôãÓûúß“Öê •ÖÖê›ü¯Öê ´ÆüÖ•Öê Ø¿Ö¤êü¤Óü¯ÖŸÖß ú»¯ÖæÖ ŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß
†ŸµÖÓŸÖ ³ÖÖ¾Ö¯ÖæÖÔ ×ÆüŸÖÖã•Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. '´ÖÖ—µÖÖ ÖÖê»Öß“µÖÖ ˆÓ“Ö ×Ö›üúßŸÖ ²ÖÃÖæÖ Æêü •ÖÖê›ü¯Öê Öã»ÖÖã»Ö ²ÖÖê»Öæ
»ÖÖÖ»Öê ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖ—Öê úÖôûß•Ö •ÖÖæ ˆšæüÖ ŸµÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¬µÖê •ÖÖ‰úÖ ²ÖÃÖê. ‡ŸÖúÖ †ÖÖÓ¤ü ´Ö»ÖÖ ÆüÖê‡Ô
(¯Öé. 176)' †ÃÖê ¾ÖÖÔÖ ŸÖê ú¸üŸÖÖŸÖ. ÆüÖ ÃÖÖ¸üÖ“Ö ³ÖÖÖ ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖ:ú¸üÖÖ“ÖÖ Æüôãû¾ÖÖ¸ü¯ÖÖÖ,
¯ÖÏê´Öôû¯ÖÖÖ ¾Ö úÖ¾µÖÖŸ´Ö †Ö×Ö ¯ÖÏÃÖ®Ö ¾Öé¢Öß“ÖÖ ˆŸú™ü ¯ÖÏŸµÖµÖ ¤êüÖÖ¸üÖ †ÖÆêü. úÖî™ãÓü×²Öú ×•Ö¾ÆüÖóµÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ
ŸµÖÖÓÖÖ ÖêÆü´Öß“Ö †ÖÖÓ×¤üŸÖ ú¸üŸÖê. ‡£Öê ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖÆüß ÃÖÖôãÓûúß“µÖÖ ×´ÖÂÖÖÖê ŸÖê Ø¿Ö¤êü¤Óü¯ÖŸÖß“Öê †Ö»ÆüÖ¤ü¤ÖüµÖú ×“Ö¡Ö
³ÖÖ¾Ö¯ÖæÖÔŸÖêÖê ¸êüÖÖ™üŸÖÖŸÖ.
úÖî™ãÓü×²Öú ÃÖãÖÖ»ÖÖ ¤ãü¸üÖ¾Ö»Öê»µÖÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖæÖ ÃÖã™üúÖ ú¬Öß ÆüÖê‡Ô»Ö µÖÖ“Öß ˆŸÓúšüÖ
»ÖÖÖæÖ ¸üÖ×Æü»Öß ÆüÖŸê Öß. ´ÆüÖæÖ ÃÖ´Öê™üÖ“µÖÖ ²ÖÖŸÖ´µÖÖÓú›êü ‡ŸÖ¸üÖ¯Ó ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖÓ“ÖßÆüß Ö•Ö¸ü ÆüÖŸê Öß ¾Ö †Ö¿ÖÖ†¯ÖêÖÖ³ÖÓÖÖ“Öß
†ÖÓ¤üÖê»ÖÖê ŸÖê †Öã³Ö¾ÖßŸÖ ÆüÖŸê Öê. ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ ‡ŸÖ¸üÖ¿Ó Öß ŸµÖÖÓ“Öê ÆüÖêÖÖ¸êü •Öê ¾ÖŸÖÔÖ †ÖÆêü ŸµÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ Öêôûß´Öêôûß“ÖÖ
¾Ö ¯ÖÏê´Öôû Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖŸÖÖê. ÃÖÖóµÖÖÓÃÖÖšüß“Ö ŸÖê£Öê ‹ú¡Ö †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ÃÖÖ¬ÖÖÖ, ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖ ¾Ö ¾µÖÖµÖÖÖ
‘Ö›üŸÖê. ÖÖ¸ü“Öê ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¤êü¾Ö“Öêú ¾Ö ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ×Æü¸êü µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ±úÖ¸ü ×•Ö¾ÆüÖôûÖ •Ö´Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ÖÖ×¿Öú“µÖÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“Öß ²Ö¤ü»Öß —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ×Ö¸üÖê¯Ö¯ÖÏÃÖÓÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ×•Ö¾ÆüÖôûÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê (¯Öé. 190). ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖæÖ ÃÖã™üúÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †×³ÖÖÓ¤üÖÖ£ÖÔ ¸êü
´ÖÖìú™üÖŸÖ •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ —ÖÖ»Öß. ¿Öê¾Ö™üß ´ÖÖôû ‘ÖÖŸÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸üü †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ´ÆüÖÖ»Öê "†ÖŸÖÖ úÖµÖ¤êü³ÖÓÖ
úºþÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ •ÖÖÖê ‡ŸÖúß ÃÖÖ´ÖÖµÖ ÖÖêÂ™ü —ÖÖ»Öß †ÖÆêü úß †¿ÖÖ ´ÖÖôûÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖæÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»Öê»µÖÖÓ“µÖÖ
ÖóµÖÖŸÖ Ö ‘ÖÖ»ÖŸÖÖ ŸµÖÖ ´ÖÖôûÖ †ªÖ×¯Ö ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ Ö Öê»Öê»µÖÖÓ“µÖÖ ÖóµÖÖŸÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê»µÖÖ ²Ö·µÖÖ" (¯Öé. 194).
ÆüÖ ÊÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß“ÖÖ ¯ÖÏÃÖ®Ö ¿Öê¾Ö™ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖã¹ÓýÖ¾ÖÖÃÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖê¾Öé¢Öß¿Öß †ŸµÖÓŸÖ ÃÖãÃÖÓÖŸÖ †ÖÆêü.
(²Ö¢ÖßÃÖ)

´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ¾ÖÖ“ÖŸÖÖÖÖ ‹ú “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¤ü•ÖÖÔ“Öß »Ö×»ÖŸÖ ¾ÖÖ’ûË´ÖµÖéúŸÖß †Ö¯ÖÖ
¾ÖÖ“ÖßŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ †ÃÖÖ †Öã³Ö¾Ö µÖêŸÖÖê. Æêü úÖ ‘Ö›üŸÖê ? ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ÆüÖ »Ö×»ÖŸÖ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü †ÖÆêü
úÖµÖ ? ¸üÖ•ê Ö×Ö¿Öß ×»Ö×ÆüÖÖ·µÖÖ“ÖÖ ÆêüŸÖæ úÖµÖ †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö úÃÖê †ÖÆêü, µÖÖ¾ÖºþÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß“Öê
Ã¾Öºþ¯Ö šü¸üŸÖê.
¸üÖê•Ö×Ö¿ÖÖÓ“Öê ÃÖÖ´ÖÖµÖ¯ÖÖê ¤üÖê Ö Ã£Öæ»Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖÓ³Ö¾ÖŸÖÖŸÖ, ‹ú, êú¾Öôû ¾ÖÃŸÖã×ÖÂšü Ã¾Öºþ¯ÖÖ“µÖÖ ÖÖë¤üß
†ÃÖÖÖ¸ü ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß; ¾Ö ¤ãüÃÖ¸üß, ×»Ö×ÆüÖÖ·µÖÖ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ ¤êüÖÖ¸üß. †Ö¯ÖÖ •Öê ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖê
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü, ¯Öãœêü´ÖÖÖê ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ¥üÂ™üßÖê ŸµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ¾ÖÖ™æüÖ •µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ
¾ÖÃŸÖã×ÖÂ™ü Ã¾Öºþ¯ÖÖ“µÖÖ ÖÖë¤üß êú»Öê»µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ¯Ö×Æü»µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ ´ÖÖê›üŸÖê. †×»Ö¯ŸÖ
¾Öé¢ÖßÖê“Ö úÖµÖ ‘Ö›ü»Öê µÖÖ“µÖÖ ÖÖë¤üß †¿ÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ×ŸÖ“µÖÖŸÖ ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖßÖ ÖãÖ ˆŸÖ¸üÖê
úšüßÖ. †¿Öß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ¾ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öß ÃÖÖ´ÖÖÏß šü¸êü»Ö. ¸üÖ•ê Ö×Ö¿Öß“ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖÓ³Ö¾ÖŸÖÖê ŸÖÖê
´ÆüÖ•Öê •Öß´Ö¬µÖê úÖµÖ ‘Ö›ü»Öê µÖÖ ×Ö¾Öê¤üÖÖ“µÖÖ •ÖÖê›üßÖê“Ö »ÖêÖúÖ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ †Ö×¾ÖÂúÖ¸ü ÆüÖŸê ÖÖê. †¿ÖÖ
¸üÖ•ê Ö×Ö¿ÖßŸÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú¯ÖÖê“Ö ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖãÖ ˆŸÖ¸üŸÖÖŸÖ; †Ö×Ö »ÖêÖúÖ“Öê ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö •Öß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Öî»ÖæÓ Öß µÖãŒŸÖ
†Ö×Ö ÃÖÓ¯Ö®Ö †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ×ŸÖ»ÖÖ ÁÖêÂšü ¤ü•ÖÖÔ“Öß ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖßÖ ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ »ÖÖ³ÖŸÖê. †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿ÖªÖÓ“Öß ¸üÖ•ê Ö×Ö¿Öß
Æüß ÊÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß †ÖÆêü.
†Ö¯ÖÖ †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖßÖÆüß úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß“Öê Ã¾Öºþ¯Ö »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ ŸÖß´Ö¬ÖæÖ •µÖÖ“ÖÖ
ÖÖ³ÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú †ÖÆêü †ÃÖê †Öêú ¯Öî»ÖãÓÖß µÖãŒŸÖ †ÃÖÖÖ¸êü †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö úÃÖê ¯ÖÏÖ™ü
ÆüÖêŸÖê ŸÖê ¯ÖÖ×Æü»Öê“Ö †ÖÆêü. ÊÖ ÃÖÓ¯Ö®Ö ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ÃÖÆü•Ö µÖÖ¾ÖÖ †¿Öß ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü
µÖÖÓ“Öß »ÖêÖÖ¿Öî»Öß †ÖÆêü.
×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ¾ÖÖÔÖê ŸÖê µÖ£ÖÖŸÖ£µÖ¯ÖÖê ú¸üŸÖÖŸÖ. ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ™üÖôûµÖÖÃÖÖšüß †¾ÖŸÖ¸üÖê Ö ¤êüŸÖÖ †¿ÖÖ
×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¾ÖÖÔÖÖÓ“ÖÖ ¯Öãœêü ˆ¤üÖÆ¸üüÖÖ¤üÖÖ»Ö ±úŒŸÖ ×Ö¤ìü¿Ö ú¸üŸÖÖê. Æãü»µÖÖôûÖ“Öê †Ö•ÖÖ¸ü¯ÖÖ ¾Ö Ø¿Ö¤êü
µÖÖÓÖß êú»Öê»Öß ÃÖãÁÖãÂÖÖ (¯Öé. 14-15), •ÖÖÖŒúÖ“ÖÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †¯Ö´ÖÖÖ (¯Öé. 5, 16-17) †¿Öß ‘Ö™üÖÖÓ“Öß
×Ö¾Öê¤üÖê †ÖÆêüŸÖ. ´Ö»ÖúÖ¯Öæ¸ü ŸÖê ×¾Ö¿ÖÖôûÖ›ü †ÃÖÖ ¸üÖ¡Öß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ (¯Öé. 55-56), †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü ŸÖê ‡ÓÛ»Ö¿Ö
ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ÆüÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ (¯Öé. 106) µÖÖÓÃÖÖ¸üÖß ˆ¢Ö´Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ¾ÖÖÔÖê †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖÓ›ü¾Ö¤ü¸üß (¯Öé. 53-54),
†ÖòŒÃÖ±ú›ÔüµÖê£Öß»Ö ÓúÖÖ»ÖÖÖÖÖ (¯Öé. 104), ¯ÖÖ¸üßÃÖ´Ö¬Öß»Ö †ÖòØ»Ö×¯ÖµÖÖ ÖÖ™üúÖéÆü ¾Ö ²ÖÖò‡ ²ÖÖò»ÖÖ Æêü
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÖÖ“ÖÖ“Öê ×šüúÖÖ (¯Öé. 139-40), ¾ÆüÃÖÖÔµµÖ µÖê£Öß»Ö “ÖÖî¤üÖ¾µÖÖ »Öã‡Ô“ÖÖ ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›üÖ (¯Öé. 147148) †¿ÖÖ ×úŸÖßŸÖ¸üß Ã£ÖôûÖÓ“Öß ŸÖ¯Ö¿Öß»ÖÖÖê ¾ÖÖÔÖê êú»Öß †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÆüÖóµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸ü, ‡ÓÛ»Ö¿Ö ¾Ö
ÃúÖò“Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü¯ÖÏÖÓŸÖ µÖê£Öß»Ö ×ÖÃÖÖÖÔ“Öê ¾ÖÖÔÖ ŸÖê ¾Öê¬Öú ¸üßŸÖßÖê ú¸üŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏÃÖÓÖÖÓ“Öß ¾ÖÖÔÖêÆüß ŸÖÖê ŸÖÖê ¯ÖÏÃÖÓÖ
›üÖêóµÖÖÓÃÖ´ÖÖê¸ü ˆ³ÖÖ ¸üÖÆüß»Ö, †¿Öß“Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. »ÖÓ›üÖ ‡Ó×›üµÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“Öß ÃÖ³ÖÖ ¾Ö ¤üÖ¤üÖ³ÖÖ‡Ô Ö¾Ö¸üÖê•Öà“Öê
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ŸÖ¹ýÖÖÓ¿Öß ÆüÖêÖÖ¸êü ¯ÖÏê´Öôû ¾ÖŸÖÔÖ (¯Öé. 80), ´ÖÖÓ•Ö¸üÖÖê ¤üÖ¸ü ˆ‘Ö›üÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ÆüÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ
(¯Öé. 80), êú×ÃÖú ú¾Æêü¿ÖÖ´Ö¬Öß»Ö ³ÖÖ¾Ö¯ÖæÖÔ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ (¯Öé. 114-115), †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öß»Ö
¯Ö¤ü¾Öß¤üÖÖÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö ¾Ö ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÎÖŸµÖ¯ÖÖÖ (¯Öé. 148-49), †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ ×´Ö. ×´Ö»Ö¸ü †™üú ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ
µÖêŸÖÖŸÖ ŸÖÖê ¯ÖÏÃÖÓÖ (¯Öé. 160-61), µÖê¸ü¾Ö›ü¶Ö“µÖÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ ¾ÖÖò›Ôü¸ü¿Öß ‘Ö›üÖÖ¸üÖ ×¾ÖÖÖê¤üß ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü
(¯Öé. 189), †ÃÖê ×úŸÖßŸÖ¸üß ¯ÖÏÃÖÓÖ ŸµÖÖÓÖß ¿Ö²¤ü«üÖ¸üÖ ÃÖÖÖÖŸÖË úê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖ“Öß
†Ö×Ö ¾µÖŒŸÖà“Öß ¾ÖÖÔÖêÆüß ¯ÖÏŸµÖµÖúÖ¸üß †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÖóµÖÖ“Ö ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖÖ¬Öß †ÃÖÖÖ¸üß †»ÖÖ‡ÃÖË ×¯Ö†ÃÖÔÖ
(ŸÖêÆüŸÖßÃÖ)

(¯Öé. 74), ˆŸÃÖÖÆü´ÖæŸÖá úÖ™üú ¯ÖÏÖê. úÖ¯Öí™ü¸ü (¯Öé. 108), ŸÖßÖ ×¾ÖŸÖß“Öß ¬Öß™ü •ÖêÃÖß (¯Öé. 126), ‡ÓÖÏ•Öß
×¿ÖúÖÖ¸üß ¯Ö¸ÓüŸÖã ²ÖÖê»ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ µÖêŸÖÖ“Ö úÖÃÖÖ¾ÖßÃÖ ÆüÖêÖÖ¸üß ´ÖÖ¤üÖ´Ö ¸üÖê•Ö (¯Öé. 138), †ŸµÖÓŸÖ ×Ö¸üÖÖÃÖ
¾Ö ÃÖÖî•ÖµÖ´ÖæŸÖá †ÃÖÖÖ¸üß ´Öò›êü´ÖÖê—Öß»Ö ªãÖÖ (¯Öé. 145-146) †¿Öß Ö´ÖãÖê¤üÖ¸ü ¾µÖÛŒŸÖ×“Ö¡Öê †Ö¯ÖÖÖÓÃÖ
¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ.
´Ö. Ø¿Ö¤êü ¾ÖÖÔÖê µÖ£ÖÖŸÖ£µÖ ú¸üŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÆüß ÃÖãÃ¯ÖÂ™ü †ÃÖê
´ÖÖÓ›üŸÖÖŸÖ. ×»ÖÜ¾ÆüÃ™üÖ“Öê “Ö×¸ü¡Ö ¾ÖÖ“Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü (¯Öé. 3), ¾ÖÃÖÓŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ´ÖÖ»Öê“Öê
Ã¾Öºþ¯Ö (¯Öé. 29-30), ¯ÖÖ¸üßÃÖ´Ö¬Öß»Ö ¾Öî¾ÖÖ×Æüú Öß×ŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü Æüß µÖÖ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß úÖÆüß ˆ¤üÖÆü¸üÖê.
Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖ¾ÖÖÖÓ“Öê ×“Ö¡ÖÆüß ŸÖê Æãü²ÖêÆæü²Ö ¸êüÖÖ™üŸÖÖŸÖ. ×¾ÖúÖ¸ü¾Ö¿ÖŸÖê´Öãôêû ´ÖÖÖ“Öß —ÖÖ»Öê»Öß ÛÃ£ÖŸÖß
(¯Öé. 26), ‡Ó»ÖÓ›ü¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“Öê ¾Öêôûß ´Ö“Ö¾ÖÖ Æü»ÖŸÖÖ“Ö ÆüÖêÖÖ¸üß ÆüŸÖÖ¿Ö ³ÖÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖß (¯Öé. 62, 63) †£Ö¾ÖÖ
ãú´ÖÖ¸üß ªãÖÖ“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖÖÓŸÖ¸ü †Öã³Ö¾ÖÖ»ÖÖ µÖêÖÖ¸üß ˆ¤üÖ¢Ö ³ÖÖ¾ÖÖ¾ÖÃ£ÖÖ µÖÖÓÃÖÖ¸üÖß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ³ÖÖ¾Ö×Öú
†¾ÖÃ£ÖÖÓ“Öß ×“Ö¡Öê ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú †¿Öß ŸµÖÖÓÖß ¸êüÖÖ™ü»Öß †ÖÆêüŸÖ. ²ÖÖò¸üÖê›êü»Ö ¤ü¸üßŸÖæÖ ØÆü›üŸÖÖÖÖ †Ö»Öê»ÖÖ
†Ö¬µÖÖÛŸ´Öú †Öã³Ö¾Ö (¯Öé. 107-108), ²ÖÎÉŸÖ¢¾ÖÖ“Öß ÃÖã²Öú —Öôûæú »ÖÖÖÖÖ¸üß ú»¯ÖÖÖ (¯Öé. 27-28)
†Ö×Ö ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ ³ÖŒŸÖß, ¯ÖÏ´ê Ö, ¸ü×ÃÖúŸÖÖ µÖÖÓÃÖÓ²ÖÓ¬Öß êú»Öê»Öê Ø“ÖŸÖÖ (¯Öé. 184-85) µÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ †×³Ö¾µÖŒŸÖßÃÖ
úšüßÖ †¿ÖÖ †Öã³ÖæŸÖà“ÖêÆüß ¯ÖÏú™üßú¸üÖ ŸÖê ú¸üŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ †ÃÖÖê úß ×ÖÃÖÖÔ †ÃÖÖê, ¯ÖÏÃÖÓÖ †ÃÖÖê úß
Ã£Öôû †ÃÖÖê, ³ÖÖ¾ÖÖÖ †ÃÖÖê úß ×¾Ö“ÖÖ¸ü †ÃÖÖê, ãú™ãÓü²Ö †ÃÖÖê úß ¾µÖŒŸÖß †ÃÖÖê †£Ö¾ÖÖ ÁÖêÂšü ¤ü•ÖÖÔ“ÖÖ
†Ö¬µÖÖÛŸ´Öú †Öã³Ö¾Ö †ÃÖÖê-µÖÖ ÃÖÖ·µÖÖÓ“Öê ¾ÖÖ“ÖÖÖ·µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ ÃÖÖÖÖŸÖË ¯ÖÏŸµÖµÖ ¤êüÖÖ¸êü ¾ÖÖÔÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö
ú¸üŸÖÖŸÖ. Æüß ×“Ö¡Öê ›üÖêóµÖÖÓÃÖ´ÖÖê¸ü ¥ü¿µÖ ˆ³Öß ú¸üÖÖ¸üß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸÖß ÖãÃÖŸÖß ‹êú¸üß, ¾ÖÃŸÖã×ÖÂšü †¿Öß
¾ÖÖÔÖê ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓŸÖ ²Ö‘ÖÖÖ·µÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ˆšüÖÖ¸êü ×¾Ö“ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öß •ÖÖê›ü †ÃÖ»µÖÖÖê
ÊÖ ¾ÖÖÔÖÖ»ÖÖ ³Ö¸ü‘ÖÖêÃÖ¯ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“Öê ¸ÓüÖ ŸµÖÖ ¾ÖÖÔÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
ÆüÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸÖß ¯Ö×¸üÖÖ´Ö‘ÖÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ ¤êüµÖÖ“Öê ÃÖÖ´Ö£ÖÔ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ¿Öî»ÖßŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öß »ÖêÖÖ¿Öî»Öß
ÃÖ¸üôû, Öê´Öúß ¾Ö •ÖÖê¸üúÃÖ †ÖÆêü. ×ŸÖ“Öê ¾ÖôûÖ †ÃÃÖ»Ö ´Ö¸üÖšüß †ÖÆêü. ÃÖÓÃéúŸÖ ¾ÖÖ ‡ÓÖÏ•Öß ¾ÖôûÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öß
¿Öî»Öß †×•Ö²ÖÖŸÖ ¤æü×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ÖÖÆüß. †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¿Öî»Öß“Öß µÖÖêµÖ ú»¯ÖÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤üß
¯Ö×Æü»µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß»ÖêÖÖÖ“µÖÖ úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÆüÖêŸÖß Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖôû-êúÃÖ¸üß ÊÖ ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ ¾Ö ×¿Ö. ´Ö.
¯Ö¸üÖÓ•Ö¯µÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖ¾Ö¸üß»Ö †×³Ö¯ÖÏÖµÖÖÓ¾ÖºþÖÆüß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ‹úÖ ¾ÖêÖóµÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ
´Ö¸üÖšüß ¿Öî»Öß²Ö§ü»Ö“Öê †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ö´Öæ¤ü êú»Öê †ÖÆêüŸÖ. ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖú •ÖÖÖŸÖ ¿Öî»Öß“Öß ±úÖ¸ü¿Öß
µÖ£ÖÖµÖÖêµÖ ú»¯ÖÖÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê ¾Ö †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê ´Ö¸üÖšüß ¿Öî»ÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê
†ÃÖ»µÖÖÖê ŸÖê µÖê£Öê ˆ¤Ëü¬ÖéŸÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêÆü ÆüÖêŸÖÖê. ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“µÖÖ«üÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü úÃÖÖ
ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÊÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ‹úÖ »ÖêÖÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»µÖÖ¾Ö¸ü †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö »ÖêÖÖ“µÖÖ †Öê¸üßÃÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ,
"¿Öê¾Ö™üß ‹úÖ ÖÖ•Öæú ´Öã§¶Ö¾Ö¸üß»Ö ´ÖÖ—Öê Øú×“ÖŸÖ ×¾Ö×Ö¯ŸÖ ´ÖŸÖ úôû¾ÖæÖ †Ö™üÖê¯ÖŸÖê ‘ÖêŸÖÖê. Æü»»Öß †Ö´Æüß
‡ÓÖÏ•Öß ×¿Öú»Öê»Öê »ÖÖêú ´Ö¸üÖšüß ´ÆüÖæÖ •Öß ³ÖÖÂÖÖ ²ÖÖê»ÖŸÖÖê ¾Ö ×»Ö×ÆüŸÖÖê ŸÖß †×¿Ö×ÖŸÖ ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: Öê›ü¶ÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖÓÃÖ úôûŸÖ ÖÖÆüß. ÊÖ“Öê úÖ¸üÖ, †Ö´Ö“Öê ¿Ö²¤ü •Ö¸üß ´Ö¸üÖšüß †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖ¸üß
×¾Ö“ÖÖ¸ü ‡ÓÖÏ•Öß ¾Ö †²ÖÖ»Ö²ÖÖê¬Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. '†²ÖÖ»Ö²ÖÖê¬Ö' ÆüÖ †¾Ö‘Ö›ü ¿Ö²¤ü ´Öß µÖê£Öê ´Öã§üÖ´Ö ¾Ö¸üß»Ö ¤ãü²Öôêû¯ÖÖÖ“µÖÖ
ˆ¤üÖ¸üÆü¸üÖÖ£ÖÔ“Ö µÖÖê×•Ö»ÖÖ †ÖÆêü. Ö¸üß ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÆüÖêŸÖß. ŸÖß ¯ÖÏ£Ö´Ö
(“ÖÖîŸÖßÃÖ)

´ÖÖê¸üÖ¯ê ÖÓŸÖÖÖê ×²Ö‘Ö›ü×¾Ö»Öß. ×²Ö‘Ö›üŸÖÖ ×²Ö‘Ö›üŸÖÖ »ÖÖêú×ÆüŸÖ¾ÖÖ¤üß †Ö×Ö •ÖÖê×ŸÖ²ÖÖ ±ãú»Öê ÊÖÓ“Öê¯ÖµÖÕŸÓ Ö Æüßü ú¿Öß²Ö¿Öß
•Öß¾Ö ¬ÖºþÖ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ×“Ö¯ÖôæûÖú¸ü ¾Ö †ÖÖ¸üú¸üÖÓÖß ŸÖ¸ü ×ŸÖ“ÖÖ ÖôûÖ“Ö “Öê¯Ö»ÖÖ. ×™üôûúÖÓÖß ¾Ö Æü×¸ü³ÖÖ‰ú
†Ö¯Ö™ü¶ÖÓÖß ŸÖÖë›üÖŸÖ ¿Öê¾Ö™ü“Öê ¤üÖêÖ ‘ÖÖê™ü ÃÖÖê›ü»Öê. ¯ÖÖ ŸÖê ¿Öê¾Ö™ü“Öê“Ö šü¸ü»Öê. †Ö•ÖúÖ»Ö ×“Ö¯ÖôæûÖú¸üÖÓ“ÖÖ
‡ÓÖÏ•Öß-ÃÖÓÃéúŸÖ ×ú¢ÖÖ“Ö †Ö´Æüß ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ †Ö¬ÖÖ¿ÖÖÃÖÖ¸üÖê ×´Ö¸ü¾ÖŸÖ †ÖÆüÖ.ê ÊÖ´Öãôûê †Ö´Æüß ‹ÖÖªÖ Öê›ü¶ÖŸÖ»µÖÖ
Ø¯Ö¯ÖôûÖ“Öê ¯ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü †Ö´Ö“µÖÖ ´Ö¸üÖšüß“ÖÖ ÆüÖ´ÖÖì×ÖµÖ´Ö ÃÖãºþ êú»µÖÖ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü Öê›ü¾Öôû ÃÖ´ÖÖ•Ö †£ÖÔ Ö úôû»µÖÖ´Öãôûê
†Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ úÖÖÖÓ‹ê¾Ö•Öß ›üÖêóµÖÖÓ“Öê“Ö †×¬Öú ¯ÖÖ¸üÖê ±êú›üßŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ¾Ö ŸÖê úÖêÖß †Ö´ÆüÖ»ÖÖ
×¾ÖÖÖê¤üÖÖê ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê ŸÖ¸üß ŸÖê †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖÆüß ÖÖÆüß."1
¿Öî»Öß“Öß Æüß •ÖÖÖß¾Ö †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ ÆüÖêŸÖß ´ÆüÖæÖ ÃÖÖ¬µÖÖ ÃÖÖ¬µÖÖ ¿Ö²¤üÖÓ“Öê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ †ÖêôûÖæÖ ŸÖê
ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖÆ•Ö¯ÖÖê ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ÃÖæ´Ö ³ÖÖ¾ÖÖ¾ÖÃ£ÖÖÓ“Öê ×Ö¾Öê¤üÖÆüß ŸÖê ÃÖÖ¬µÖÖ ¿Ö²¤üÖÓŸÖæÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. úÖò»Öê•Ö
ÃÖÆüÖ¬µÖÖµÖß ãúúÖæ¸ü ´Ö¸üÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÏêŸÖ šêü¾Ö»Öê»µÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖ ŸÖê ŸÖÖÃÖ³Ö¸ü ‹ú™êü“Ö
²ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ "ŸµÖÖ ×Ö•Öá¾Ö ÃÖÖê²ÖŸµÖÖ¿Öß ´ÖÖ—ÖÖ ‹úÖÓŸÖ¾ÖÖÃÖ ±úÖ¸ü“Ö ˆ¤üÖÃÖ¾ÖÖÖÖ —ÖÖ»ÖÖ" (¯Öé. 34)
†¿ÖÖ ¿Ö²¤üÖÓŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ‡Ó»ÖÓ›ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖÖÖ ×Ö¸üÖê¯Ö ªÖµÖ»ÖÖ †Ö»Öê»µÖÖ †Ö‡Ô“Öê ¾Ö ²Ö×ÆüÖß“Öê ¾ÖÖÔÖ
"†Ö‡Ô“µÖÖ ¾Ö •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“µÖÖ ŸÖÖë›üÖú›êü ¯ÖÖÆæüÖ ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü ˆ´ÖôæûÖ µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖ ¤üÖê‘Öß ŸÖ¸ü ³ÖÖÖÖ¾Ö¸ü
ÖÃÖ»µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ“Ö ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ (¯Öé. 61)" †¿ÖÖ ÃÖÖ¬µÖÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú ¿Ö²¤üÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ.
¯ÖÆüÖóµÖÖ¾Ö¸üß»Ö '‹•ÖÃÖß ²ÖÓÖ»ÖÖ †Ö¤üß šêü¾Ö»µÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ' µÖÖ ¿Ö²¤üÖÓŸÖæÖ ŸÖê Öê´Öêú ×“Ö¡Ö
†Ö¯Ö»µÖÖ ›üÖóê µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ˆ³Öê ú¸üŸÖÖŸÖ. 'ÃÖÓÖßŸÖ, ×“Ö¡Öê ×¾ÖÖúÖ´Ö ‡. ¯Öîúß úÖêÖŸÖê ŸÖ¸üß »ÖôûßŸÖ ÃÖÖ¬Ö»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
ÃÖ³µÖŸÖÖ ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüßÃÖß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü' (¯Öé. 93), 'ÖÖÖßŸÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸üß ´ÖÖÖÃÖê ×¯Ö¿ÖÖ““ÖÖÃÖÖ¸üÖß
×¤üÃÖ»Öß' (¯Öé. 132), 'ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¤êü¾Ö“ÖŒµÖÖÓÖÖ †Ö•Öß²ÖÖ‡ÔÃÖÖ¸üÖß ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß úÖôû•Öß ‘ÖêµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖµÖ“Ö
»ÖÖÖ»Öß †ÖÆêü' (¯Öé. 183) µÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ ¾ÖÖŒµÖÖÓŸÖæÖ ÖêÆü´Öß“µÖÖ ¾ÖÖŒ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖß»Ö ˆ¯Ö´ÖÖÓ“ÖÖ
ŸÖê ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ¡Ö µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ †ÃÖÖ Ö¾Æêü, úß †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ
ÃÖÓÃéúŸÖ, ‡ÓÖÏ•Öß ¿Ö²¤üÖÓ“Öê †£Ö¾ÖÖ †»ÖÓúÖ¸üÖ“Öê ¾ÖÖ¾Ö›êü †ÖÆêü. ÃÖÖ¬Öê¯ÖÖÖ Æêü †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ¿Öî»Öß“Öê
¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü ×ŸÖ“ÖÖ †ÃÃÖ»Ö ´Ö¸üÖšüß¯ÖÖÖ Æêü ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ †ÖÆêü. ´ÖÖÖŸÖß»Ö †×³Ö¯ÖÏÖµÖ ¯ÖÏú™ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
´Ö¸üÖšüß ¾ÖôûÖÖ¿Öß •Öãôêû»Ö †ÃÖê ÃÖÓÃéúŸÖ, ‡ÓÖÏ•Öß ¿Ö²¤ü ŸÖê ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖŸÖ. 'Ã´ÖÖ¸üú²Öãú' µÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ´Ö¸üÖšüß
‡ÓÖÏ•Öß •ÖÖê›ü¿Ö²¤üÆüß ŸÖê ÃÖÆü•ÖŸÖêÖê ‘Ö›ü¾ÖŸÖÖŸÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öß ¿Öî»Ö úÖÆüß †»ÖÓúÖ¸ü¸ü×ÆüŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ“ÖÖ
´ÖÖ:Ø¯Ö›ü ³ÖÖ¾ÖÖÖŸ´Öú †ÃÖ»µÖÖÖê ³ÖÖ¾Ö×Öú ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ ŸÖê ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¾µÖŒŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß
†»ÖÓúÖ¸üÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ ¯ÖãÂúôû ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ›üÖêóµÖÖÓŸÖ ³Ö¸êü»Ö †ÃÖê †»ÖÓúÖ¸üÖ“Öê
¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ ŸÖê ú¬Öß ´ÖÖÓ›üŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû †»ÖÓúÖ¸üÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö ÆüÖê‰ú Ö ¤êüŸÖÖÆüß †»ÖÓúÖ¸üÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
ÃÖÖ¬ÖµÖÖ“Öß †×³Ö•ÖÖŸÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ †ÖÆêü. '¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ“ÖÖ êú¸ü' †ÃÖê ¹ý¯Öú ¾ÖÖ¯ÖºþÖ ´ÖÖÖŸÖ»Öß
×ÖÂÖê¬ÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ŸÖê ¯ÖÏú™ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ¾ÖêÖóµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß †Öã³ÖæŸÖß †Ö×Ö ÃÖÓ¾Öê¤üÖ¿Öß»ÖŸÖÖ ¯ÖÏú™ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
ŸÖê †»ÖÓúÖ¸üÖÓ“ÖÖ ´ÖÖÙ´Öú¯ÖÖê ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ£ÖÔ, ¯ÖÖ¸üßÃÖ´Ö¬Öß»Ö Ã´Ö¿ÖÖÖÖ“Öê ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖÖÔÖ
êú»µÖÖ¾Ö¸ü '†ÃÖÖ ‹Óú¤ü¸ü ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ †Ö¯ÖÖ ¯ÖÖŸÖÖôû »ÖÖêúÖŸÖ ´ÖéŸÖÖÓ“µÖÖ ÃŸÖ²¬Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖ“Ö †ÖÆüÖê †ÃÖê
¾ÖÖ™üŸÖê.' (¯Öé. 142). ¯ÖÖ¸üßÃÖ´Ö¬Öß»Ö ˆ¯Ö¾ÖÖÖ“Öê éú×¡Ö´Ö ¾ÖÖÔÖ êú»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê ×»Ö×ÆüŸÖÖŸÖ, '‹Óú¤ü¸ü ¤êüÖÖ¾ÖÖ
‡ŸÖúÖ ´ÖÖÖÃÖÖôû»Öê»ÖÖ úß ÊÖÃÖ ˆ¯Ö¾ÖÖ ´ÆüÖµÖÖ¯ÖêÖÖ †Ö¸üµÖÖ“Öê ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ ´ÆüÖÖê †×¬Öú
1. ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü, '´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“µÖÖ«üÖ¸üÖ ²ÖÎÉÖ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸üü', ÃÖã²ÖÖê¬Ö¯Ö×¡ÖúÖ.
(¯ÖÃŸÖßÃÖ)
¾ÖÖµÖ 473-8

¿ÖÖê³ÖŸÖê' (¯Öé. 138). ×¾Ö¿ÖêÂÖÖÖÓ“Öß Öî¸üÖŸÖ Ö ú¸üŸÖÖ ÃÖŸ¯ÖÖ¡Öß ¤üÖÖ ú¸üÖ¾Öê ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖê£Öê
ÃÖ´Öã×“ÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖÖÖÓ“ÖÖ ŸÖê ˆ¯ÖµÖÖêÖß ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ Öª¿Öî»Öß“ÖÖ úÖÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ ´ÖÖêšêü ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¾ÖÖŒµÖ
×»Ö×ÆüŸÖÖÖÖÆüß ŸÖê ŸµÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖŒµÖÖÓ¿ÖÖÓ“ÖÖ µÖÖêµÖ ŸÖÖê»Ö ÃÖÖÓ³ÖÖôûŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ³ÖÖÂÖê»ÖÖ ²ÖÖê•Ö›ü¯ÖÖÖ ŸÖ¸ü µÖêŸÖ
ÖÖÆüß“Ö, ˆ»Ö™ü ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üúŸÖÖ ¾ÖÖœüŸÖê.
´Ö¸üÖšüß´Ö¬µÖê ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ¾ÖÖ’ûË´ÖµÖÖ“Öß ¾ÖÖÖ¾ÖÖ“Ö †ÖÆêü. †»Ößú›ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ‹ú¤üÖêÖ »ÖÖÖßµÖ
¸üÖê•Ö×Ö¿ÖÖ ´ÆüÖ•Öê Ö. ¾ÖÖ. ´ÖÖ¾ÖôÓûú¸ü µÖÖÓ“Öß 'úÖÆüß ¯ÖÖˆ»Öê' ¾Ö ÖÖ. Ö. ÖÖê¸êü µÖÖÓ“Öß 'úÖ¸üÖÖéÆüÖ“µÖÖ Ø³ÖŸÖß'
µÖÖ ÆüÖêŸÖ. ‹úÖê×ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ †Öê¸ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ¾ÖÖ ×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß“µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö
¸üÖê•Ö×Ö¿Öß •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû ¤ãüÙ´Öôû. ÃÖÖŸÖÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÏŸÖÖ¯ÖØÃÖÆü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ×¾Ö¹ý¨üü“Öê ×²ÖÎ™üß¿Ö ÆüÃŸÖúÖÓ“Öê
úÖ¸üÃ£ÖÖÖ ÆüÖÖæÖ ¯ÖÖ›üÖ¾Öê µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ úÖÆüß ÆüÃŸÖúÖÓÖÖ ‡.ÃÖ. 1839 ´Ö¬µÖê »ÖÓ›üÖ»ÖÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»Ö
ÆüÖêŸÖê. µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ¸üÖ•Öê ×¿Öìú Æêü ŸµÖÖÓ¯Öîúß ‹ú ÆüÖêŸÖê. 'µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ¸üÖ•Öê ×¿Öìú µÖÖÓ“Öß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß' ´ÆüÖæÖ
‹ú ¯ÖãÛÃŸÖúÖ †»Ößú›êü ¯ÖÏ×ÃÖ¨üü —ÖÖ»Öß †ÖÆêü.1 ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖÖ¸üßÖ¾ÖÖ¸ü ÖÖë¤üß“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ŸÖê£Öê †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü
¤üÖêÖ‹ú ¾ÖÂÖÖÔŸÖ »ÖÓ›üÖ»ÖÖ úÖµÖ ‘Ö›ü»Öê µÖÖ“Öê µÖÖ ¯ÖãÛÃŸÖêú“µÖÖ †Öê¸üßÃÖ ¤üÖêÖŸÖßÖ ¯ÖÖÖÖÓŸÖ ¾ÖÖÔÖ µÖêŸÖê, ¾Ö
ŸÖê£ÖêÆüß ÖÖêÂÖ¾ÖÖ¸üÖ ¤êü‰úÖ úÖÆüß ŸÖÖ¸üÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ †ÖœüôûŸÖÖê. •ÖÆüÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ÖÖµÖÖ-×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
ÃÖÖÓ³ÖÖôû»Öê»Öê ÃÖÖê¾Öôêû, •ÖÆüÖ•ÖÖ¾Ö¸üß»Ö Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú, »ÖÓ›üÖ ¿ÖÆü¸ü, ŸÖê£Öß»Ö ¬ÖÖµÖê, ÖÖ“ÖŸÖ´ÖÖ¿Öê µÖÖÓ“Öê ¤üÖêÖŸÖßÖ
¾ÖÖŒµÖÖÓŸÖ •Öã•Ö²Öß †ÃÖê ¾ÖÖÔÖ êú»Öê»Öê †ÖœüôûŸÖê. '‹úÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß úÖ´ÖÖÖ¸üÖ“Öê ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖß»Ö ˆŸÖÖ¸êü' µÖÖ
¿ÖßÂÖÔúÖÖÖ»Öß '™üÖê´Ö¤êü¾Ö' µÖÖ ™üÖê¯ÖÖÖÖ¾ÖÖÖê '×¾Ö×¾Ö¬Ö–ÖÖÖ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ', ´Ö¬ÖæÖ (¯ÖãÃŸÖú 46 ŸÖê 50, •ÖÖÖê.
1916-ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 1920) úÖÆüß ‹ú ×»ÖÖÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨üü —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. Æêü ×»ÖÖÖÖ ¸üÖ. ²Ö. úÖ. ÖÖ. ÃÖÖÖê
µÖÖÓ“Öê †ÃÖÖ¾Öê, †ÃÖÖ †Ó¤üÖ•Ö ¯ÖÏÖ. ¾ÖÖ. »Ö. ãúôûúÖá µÖÖÓÖß ¾µÖŒŸÖ êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.2 ¯ÖãÖê, ¸üŸÖÖ×Ö¸üß †Ö×¤ü
×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß, ŸÖê£Öß»Ö ¤êü¾ÖÃ£ÖÖÖÖÓ“Öß, ãúôûÖÓ“Öß ‡. ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüµÖÖ“ÖÖ“Ö »ÖêÖúÖ“ÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ˆ§êü¿Ö
†ÖÆêü, †ÖŸ´Ö¯ÖÏú™üßú¸üÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ Ö¾Æêü. ÃÖÖêµÖßÃÖÖšüß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß »ÖêÖÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ŸµÖÖÖê ‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêü
‹¾Öœêü“Ö. »ÖêÖúÖÖê ™üÖê¯ÖÖÖÖ¾ÖÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“Ö ŸÖß ¯ÖÏ×ÃÖ¨üü êú»Öß †ÖÆêü µÖÖ¾ÖºþÖÆüß ŸÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. 'îú. ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö
¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÖ ‰ú±Ôú ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö ú¸Óü¤üßú¸ü µÖÖÓ“Öß ¤îüÖÓ×¤üÖß'3 ÊÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ îú. ú¸Óü¤üßú¸üÖÓ“µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖß»Ö
ˆŸÖÖ¸êü ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ´Öæôû ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ †ÃÖæÖ ÖÖë¤üß ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“µÖÖ“Ö
†ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ÁÖß. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ÖÖ¯Ö›ìü µÖÖÓÖß 'ÁÖß. ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö ÖÖ¯Ö›ìü µÖÖÓ“Öê “Ö×¸ü¡Ö'4 ×»Ö×ÆüŸÖÖÖÖ ¸üÖ•ê Ö×Ö¿ÖßŸÖß»Ö
ÖÖë¤üà“ÖÖ ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ˆ¯ÖµÖÖêÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß Æüß ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ †ÃÖæÖ ´Ö•Öæú¸ü ²ÖÓ¾ÆÓü¿Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß¯Ö¸ü“Ö †ÖÆêü.
†ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ê Ö×Ö¿ÖßŸÖ ‡Ó»ÖÓ›ü ¾Ö µÖã¸üÖ¯ê Ö´Ö¬Öß»Ö úÖÆüß ¤êü¿ÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÔÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêŸÖß»Ö
¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ¾ÖÖÔÖ¯Ö¸ü úÖÆüß ÖÏÓ£ÖÖÓ“ÖÖ ×Ö¤ìü¿Ö µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ µÖÖêµÖ šü¸êü»Ö. ÁÖß. ¸üÖ¾Ö•Öß ³Ö¾ÖÖÖ¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ¾ÖÖß µÖÖÓ“ÖÖ
'×¾Ö»ÖÖµÖŸÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ' ÆüÖ ÖÏÓ£Ö ¤üÖêÖ ³ÖÖÖÖŸÖ 1892 ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨üü —ÖÖ»ÖÖ. ÊÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ²ÖÖê™üß“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“Öê
¾Ö »ÖÓ›üÖ ¿ÖÆü¸üÖ“Öê ¯ÖãÂúôû ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖÖÔÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´ÖôûµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê
1. µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ¸üÖ•Öê ×¿Öìú µÖÖÓ“Öß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß, (ÃÖÓ¯ÖÖ.) •Ö. ²ÖÖ. ãú»ÖúÖá, ´ÖãÓ²Ö‡Ô, ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ´ÖÓ›üôû, 1970.
2. ¾ÖÖ. »Ö. ãúôûúÖáü, '×¾Ö×¾Ö¬Ö–ÖÖÖ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü : úÖµÖÖÔ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö' µÖãÖ¾ÖÖÖß, ×¤ü¾ÖÖôûß †Óú, 1974.
3. îú. ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö ¯ÖÖÓ›üã¸ÓüÖ ‰ú±Ôú ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö ú¸Óü¤üßú¸ü µÖÖÓ“Öß ¤îüÖÓ×¤üÖß, ÃÖÓú»Öú ¯ÖÏúÖ¿Öú ×¾Ö÷ü»Ö ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö ú¸Óü¤üßú¸ü,
ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ, 1962.
4. ²ÖÖ. Ö. ŸÖ£ÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ÖÖ¯Ö›ìü, ÁÖß. ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö ÖÖ¯Ö›ìü µÖÖÓ“Öê “Ö×¸ü¡Ö, ¯ÖãÖê, ¯ÖÏÃÖÖ¤ü ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, 1962.
(”û¢ÖßÃÖ)

ÆüÖ ÖÏÓ£Ö †ŸµÖÓŸÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †ÃÖÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯ÖÖ¾ÖÖà“µÖÖ ×šüúÖÖß ¾Öé¢Öß“ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖÖ ÖÖÆüß.
²ÖÖê™üß“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö êú»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ µÖæÖÖÓ›ü •ÖÖÖ¾ÖŸÖÖê. "ÊÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖÆêü²Ö »ÖÖêú
†Ö´Ö“Öê ¾Ö×¸üÂšü ŸÖê¾ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÕ»ÖÖ ´ÖÖÖ ¤êüµÖÖ“Öß †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¯Ö›ü»Öß ÃÖ¾ÖµÖ †Ö×Ö †ÖŸÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ ¯Ö›ü»ÖÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß“Ö. ÖÖêú¸ü“ÖÖú¸ü ¤êüÖß»Ö ŸÖê“Ö." úÖêÖßÆüß ÖÖê¸üÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ úß ŸµÖÖ»ÖÖ Ö›üß ŸÖÖ•Öß´Ö ªÖ¾ÖµÖÖ“Öß
ÖÖÆüß, úÖ¸üÖ ú¤üÖ×“ÖŸÖ ŸÖÖê ÖÖêú¸üÆüß †ÃÖê»Ö †ÃÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ²Öã¨üßü¯Öæ¾ÖÔú ×Ö¿“ÖµÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê.1 ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö
Ã£ÖôûÖÓ“Öß ¾ÖÖî¸êü ²ÖÖ¸üßú ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖÖÔÖê ¯ÖÖ¾ÖÖàÖß êú»Öß †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖß ú´ÖÖ»Öß“Öß ¾ÖÃŸÖã×ÖÂšü. Æêü
ÃÖÖ¸êü ¯ÖÖÆüŸÖÖÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü úÖêÖ ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ úÖµÖ ¯Ö›üŸÖÖŸÖ ÆêüÃÖã¨üÖ ŸÖê ˆ»»Öê×ÖŸÖ
ÖÖÆüßŸÖ. •µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ×ÖúÖÓÃÖÖê²ÖŸÖ ŸÖê ‡Ó»ÖÓ›ü»ÖÖ Öê»Öê ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ“ÖÖ ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖÃÖã¨üÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ‹¾Öœüß ŸµÖÖÓ“Öß
¾ÖÃŸÖã×ÖÂšüŸÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ¾ÖÖÔÖ¯Ö¸ü ¯ÖãÃŸÖúÖ“µÖÖ ¯Ö»Ößú›êü ŸµÖÖ“Öß µÖÖêµÖŸÖÖ •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ›üÖò. ¯ÖÖÓ. ¤üÖ. ÖãÖê
•Ö´ÖÔÖßŸÖ †³µÖÖÃÖÖ»ÖÖ Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ ‡.ÃÖ. 1910 ŸÖê 1913 ÊÖ úÖôûÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê»Öß ¯Ö¡Öê '´ÖÖ—ÖÖ
µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ' ÊÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ÖÏÓ£Öºþ¯ÖÖÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨üü †ÖÆêüŸÖ.2 ÖãÖê µÖÖÓ“Öß ¿Öî»Öß ˆ¢Ö´Ö ´Ö¸üÖšüß ¾ÖôûÖÖ“Öß
†ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖÔÖÖŸÖ £ÖÖê›üß±úÖ¸ü ¾µÖÛŒŸÖÖŸÖŸÖÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ †Ö×¾ÖÂúÖ¸ü
ÆüÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. †»Ößú›ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ³ÖÖú¸ü ¯ÖÖ¬µÖê, ÖÓÖÖ¬Ö¸ü ÖÖ›üÖßôû µÖÖÓ“Öß ¯Ö¸ü¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö
¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“Öß ¾Ö †Öã³Ö¾ÖÖ“Öß ¾ÖÖÔÖê »ÖÖ×»ÖŸµÖ¯ÖæÖÔ †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖ¡Ö ŸÖß »Ö×»ÖŸÖ¾ÖÖ’ûË´ÖµÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ
ÆêüŸÖæŸÖæÖ“Ö ×»Ö×Æü»Öß Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. †¿Öß ÆêüŸÖã¯Öæ¾ÖÔúŸÖÖ ÖÃÖæÖÆüß ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê Æêü »ÖêÖÖ »ÖÖ×»ÖŸµÖ¯ÖæÖÔ
—ÖÖ»Öê †ÖÆêü. µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ŸµÖÖ´Ö¬ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ †Ö×¾ÖÂúÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖµÖúÖ¸üß ¸üßŸÖßÖê †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö
ÆüÖêŸÖÖê, Æêü“Ö ´ÆüÖÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö.
´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“Öê †Öú»ÖÖ úºþÖ ŸµÖÖ †Öã¸üÖê¬ÖÖÖê †Ö¯ÖÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ¬µÖÖÖÖŸÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. ´ÖÖÖ“Öß †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú šêü¾ÖÖ, ¾µÖÖ¯Öú¯ÖÖê
×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸üß •Öß¾ÖÖ¥üÂ™üß, ŸÖ¸ü»Ö ÃÖÓ¾Öê¤üÖ¿Öß»ÖŸÖÖ, ÃÖæ´Ö ÃÖÖï¤üµÖÔ¥üÂ™üß, ³ÖÖÂÖê“µÖÖ ÃÖÖ´Ö£µÖÖÔ“Öß µÖ£ÖÖê×“ÖŸÖ
•ÖÖÖ ‡. ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓÖß µÖãŒŸÖ †ÃÖÖÖ¸êü ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸üÖê ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö †¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´Öú“Ö ´ÆüÖÖ¾Öê
»ÖÖÖê»Ö. †¿ÖÖ ‹úÖ †ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ¾Ö ¯ÖÏÖ»³Ö ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ ¤êüÖÖ¸üß Æüß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú-ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê •Ö¿Öß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß †ÖÆêü ŸÖ¿Öß“Ö ¾ÖÖ’ûË´ÖµÖ ÖãÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖêÆüß
´ÖÖî»µÖ¾ÖÖÖ †ÖÆêü.

ÖÖê. ´ÖÖ. ¯Ö¾ÖÖ¸

1. ¸üÖ¾Ö•Öß ³Ö¾ÖÖÖ¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ¾ÖÖß, ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ, ³ÖÖÖ 1 ¯ÖãÖê, †ÖµÖÔ³ÖæÂÖÖ, 1889, ¯Öé. 9.
2. ¯ÖÖÓ. ¤üÖ. ÖãÖê, ´ÖÖ—ÖÖ µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ, ´ÖÖÖê¸Óü•Öú ÖÏÓ£Ö¯ÖÏÃÖÖ¸üú ´ÖÓ›üôûß, ´ÖãÓ²Ö‡Ô, 1915.
(ÃÖ¤üŸÖßÃÖ)

²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö ¿ÖŸÖÃÖÖÓ¾ÖŸÃÖ×¸üú ÃÖ±ú¸üß“Öß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ
(¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ Ö¾µÖÖÖê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»Öê»Öß ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö ¿ÖŸÖÃÖÖ¾ÖÓŸÃÖ×¸üú ÃÖ±ú¸ü µÖÖ
¸üÖê•Ö×Ö¿Öß“Öê ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üúßµÖ ›üÖò. ¸üÖ¬Öß¸ü Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêü.)
´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸üÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öà“Öê »ÖêÖÖ êú»Öê †ÖÆêü. µÖÖ †Ö¬Öß
´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖßÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öà“Öê ‹ú×¡ÖŸÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ 1979 ÃÖÖ»Öß ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖúÖµÖÖÔ“Öê
†³µÖÖÃÖú ¯ÖÏÖ. ÖÖê. ´ÖÖ. ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓÖß êú»Öê †ÖÆêü. (µÖÖŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖßÖ ×¾ÖªÖ£Öá¤ü¿ÖêŸÖß»Ö (1898),
‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö (1899 ŸÖê 1901), µÖê¸ü¾Ö›ü¶Ö“µÖÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖß»Ö (1930) †¿ÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö
ÆüÖêŸÖÖ.) ‡ŸÖ¸üÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖòêú™ü Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß †¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ“Öß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß
1928 ÃÖÖ»ÖÖŸÖ»Öß †ÖÆêü. ŸÖß ¯Ö×Æü»µÖÖÓ¤üÖ“Ö ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ ÆüÖŸê Ö †ÖÆêü. ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß 1928 ÃÖÖ»Öß ²ÖÓÖÖ»Ö
¯ÖÏÖŸÓ ÖÖŸÖ ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ¿ÖŸÖÃÖÖÓ¾ÖŸÃÖÖ×¸üú ˆŸÃÖ¾ÖÖ×Ö×´Ö¢Ö •Öß ÃÖ±ú¸ü êú»Öß; ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö Æüß ¸üÖ•ê Ö×Ö¿Öß †ÖÆêü.
Ö›ü¤ü “ÖÖòú»Öê™üß ×¾Ö™üú¸üß ¸ÓüÖÖ“Öß 200 ¯ÖÖÖÖÓ“Öß Æüß ¾ÖÆüß †ÖÆêü. úÖÖ¤üÖ“ÖÖ ¸ÓüÖ ×¯Ö¾ÖôûÃÖ¸ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ
†ÖÆêü. ¤üÖêÆüß ²ÖÖ•ÖæÓÖß ´Ö•Öæú¸ü ×»Ö×Æü»ÖÖ †ÖÆêü. ¾ÖÆüß“µÖÖ ¿Öê¾Ö™æüÖ ×Ö´´µÖÖ ³ÖÖÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ úÖÆüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß¯Ö¸ü
Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö, ¾µÖŒŸÖà“Öß ÖÖ¾Öê, ³Öê™ü»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß µÖÖÓ“Öê ×Ö¤ìü¿Ö †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö×Æü»µÖÖ“Ö ¯ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö.
¸üÖ. Ø¿Ö¤êü ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö ¿ÖŸÖÃÖÖ¾ÖÓŸÃÖ×¸üú ÃÖ±ú¸ü †ÃÖê ´ÖÖêšü¶Ö †Ö¸üÖŸÖ »ÖÖ»Ö Ö›æüÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÃŸÖÖÖ¸üÖŸÖß»Ö
¿ÖßÂÖÔú †ÖÆêü. ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: 71 ¯ÖÖÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü †ÖÆêü. ×ÖóµÖÖ ¾ÖÖ úÖóµÖÖ ¸ÓüÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖ‡Ô“µÖÖ ¯ÖêÖÖê
²ÖÖ¸üßú »ÖµÖ²Ö¨üü, »Ö¯Ö™êü¤üÖ¸ü ÆüÃŸÖÖÖ¸üÖŸÖ ×»Ö×Æü»Öê»ÖÖ ÆüÖ ŸÖÖ¸üßÖ¾ÖÖ¸ü ¤îüÖÓ×¤üÖ ¾Öé¢ÖÖÓŸÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖêú ×¤ü¾ÖÃÖÖ“ÖÖ
¾Öé¢ÖÖÓŸÖ ÆüÖ †¬ÖÖÔ Øú¾ÖÖ ‹ú ¯ÖÖÖÖÓ“ÖÖ ³Ö¸êü»Ö ‹¾ÖœüÖ ´Ö•Öæú¸ü †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖÃÖÖŸÖ ŸÖÖ¸üßÖ, ¾ÖÖ¸ü, ´Ö×ÆüÖÖ
Ã£ÖôûÖÓ“Öê, ÖÖ¾ÖÖÓ“Öê ×Ö¤ìü¿Ö †ÖÆêüŸÖ, ˆ¢Ö¸üÖ¬ÖÖÔŸÖß»Ö ÖÖë¤üàÖÖ ¿ÖßÂÖÔêúÆüß †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ
¯ÖÏ“ÖÖ¸ü¤üÖî·µÖÖÃÖÖšüß ²ÖÓÖÖ»Öú›êü ¯ÖãµÖÖÆæüÖ ×¤ü. 3 †ÖòÖÃ™ü, 1928 »ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»µÖÖ“Öß ¯Ö×Æü»Öß ÖÖë¤ü †ÖÆêü. ŸÖ¸ü
14 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü, 1928 »ÖÖ ¯Ö¸üŸÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ ‘Ö¸üß ¯ÖÖêÆü“Ö»µÖÖ“Öß ¿Öê¾Ö™ü“Öß ÖÖë¤ü †ÖÆêü.
´ÖÆüÂÖâ“µÖÖ µÖÖ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö Æüß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß¤êüÖß»Ö ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö
¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖßÖ¥üÂ™ü¶Ö ±úÖ¸ü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß †ÖÆêü. ´ÖÆüÂÖâ“µÖÖ µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¯Ö®Ö †Ö×Ö ÃÖ´Öé¨ü
¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ †Ö×¾ÖÂúÖ¸ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß´Ö¬µÖê ×Ö¾¾Öôû ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖß»Ö ÖÖë¤üß ÖÖÆüßŸÖ ŸÖ¸ü
´ÖÆüÂÖâ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö×Ö¸üßÖÖÖ“ÖÖ ¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü×¾ÖÀ¾ÖÖ“ÖÖ ³Ö¸ü‘ÖÖêÃÖ †Ö×¾ÖÂúÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ‹úÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ŸÖê
ÃÖ´ÖÖ•Ö¾Öé¢ÖÖÓŸÖ †ÖÆêü ŸÖÃÖê“Ö ŸÖÖê ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ¾Öé¢ÖÖÓŸÖÆüß †ÖÆêü. †ÃÖê ×ŸÖ“Öê ¤ãüÆêü¸üß ´ÖÖê»Ö †ÖÆêü. µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß»ÖÖ
†Öêú×¾Ö¬Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê ¯Öî»Öæ †ÖÆêüŸÖ. ú»Öú¢µÖÖ“µÖÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖêÎêú™ü¸üß ¾Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê ÃÖêÆüß Æêü´Ö“ÖÓ¦ü
ÃÖ¸üúÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÖÓŸÖß¾ÖºþÖ ´ÖÆüÂÖâÖß ˆ¢Ö¸ü ²ÖÓÖÖ»Ö, ×²ÖÆüÖ¸ü †¿ÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖÃÖÖšüß
¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ¤üÖî¸üÖ êú»ÖÖ. µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß“ÖÖ ‹ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÆüÖ•Öê ²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬Öß»Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß
ÃÖª:ÛÃ£ÖŸÖß ÃÖÖÓÖÖÖ¸êü Æêü ×¾Ö¾Ö¸üÖ †ÖÆêü. ²ÖÓÖÖ»Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê Æêü´Ö“ÖÓ¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü µÖÖÓ“Öß ‡“”ûÖ ÆüÖêŸÖß úß
Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ˆ¢Ö¸ü ²ÖÓÖÖ»Ö, ×²ÖÆüÖ¸ü ¾Ö ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¯ÖÏÖÓŸÖ †Ö×Ö ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö †¿ÖÖ 50 ŸÖê 60 ×šüúÖÖß ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
¿ÖŸÖÃÖÖ¾ÖÓŸÃÖ¸üß×Ö×´Ö¢ÖÖÖê ¾µÖÖµÖÖÖê ªÖ¾ÖßŸÖ ¾Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖŸÖ. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖœüßÃÖÖšüß ¾Ö
×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“ÖÖ ¤üÖî¸üÖ ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß •Ö¸üÖ ÖÖÖãÂÖßÖê“Ö ÆüÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü¤üÖî¸üÖ
¯ÖŸú¸ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ŸµÖÖÓ“Öß ŸÖ²µÖêŸÖ. ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü ŸÖê ´Ö»Öê×¸üµÖÖ“µÖÖ †Ö•ÖÖ¸üÖÖê ¡ÖÃŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö
¾ÖÖ™êüŸÖÆüß ŸµÖÖÓÖÖ †Öêú¾ÖÖ¸ü µÖÖ †Ö•ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. ´ÖÖ¡Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ
´ÖÖÖŸÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ †ÓŸÖ×¸üú ŸÖôû´Öôûß¯ÖÖê™üß ŸµÖÖÓÖß Æüß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß.
(†›üŸÖßÃÖ)

¯Öæ¾ÖÔ ²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬Öß»Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ŸÖŸúÖ×»ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖß“Öê ×“Ö¡Ö µÖÖ ¸üÖ•ê Ö×Ö¿ÖßŸÖ †ÖÆêü. ¸üÖ•ÖÖ ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ
ŸÖÃÖê“Ö ²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬Öß»Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖãœüÖ¸ü¯ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÖÓ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ †ŸÖß¾Ö †Ö¤ü¸üÖ“Öß
³ÖÖ¾ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖúÖôûÖŸÖß»Ö ²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬Öß»Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ×“Ö¡Öê ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ‹úÖ ÖÖë¤üßŸÖ
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö Æêü ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖÖÓ“Öê ´ÖæŸÖÔ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖß»Ö Ã¾Ö¯Ö ÆüÖêŸÖê †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üß ´ÖÖÖÃÖê
Ã¾Ö¯Ö †Ö¬Öß ¯ÖÖÆüŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ´ÖÖ ŸµÖÖ“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ´ÖÖµÖêú»Ö †Ñ•ÖÖê»Öê“µÖÖ
´ÖæŸÖá“Öê Ã¾Ö¯Ö †Ö¬Öß †Ö×Ö ´ÖÖ ´ÖæŸÖá ÃÖÖúÖ¸ü —ÖÖ»Öß. ŸÖÖ•Ö´ÖÆüÖ»Ö“Öê Ã¾Ö¯Ö †Ö¬Öß †Ö×Ö ´ÖÖ ŸÖÖ•Ö´ÖÆüÖ»Ö
ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ †Ö×Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ
¾ÖÖ¸üú¸üß ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †ÖÃ£Öê¾ÖÖ‡Ôú ³Öæ×´ÖúÖ ‘ÖêŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ŸÖãúÖ¸üÖ´ÖÖÓ“Öê £ÖÖê¸ü¾Öß ¯Öãœêü
†ÖÖ»Öß †ÃÖê ÖÖë¤ü×¾Ö»Öê †ÖÆêü. µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬Öß»Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ
¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü µÖÖ ¤îüÖÓ×¤üÖßŸÖ Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ÖÖë¤ü×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
´ÖÆüÂÖâÖß •µÖÖ¾Öêôûß ¯Öæ¾ÖÔ ²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬µÖê ÆüÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü¤üÖî¸üÖ êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖÖê ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
ˆŸÖ¸üÖß“ÖÖ úÖôû ÆüÖŸê ÖÖ. úÖÆüß ³ÖÖÖ ¾ÖÖôûŸÖÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ÆüÖê µÖÖŸÖ †Öêú †›ü“ÖÖß †ÃÖÖ¾µÖÖŸÖ.
‹úÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ“ÖÖ »ÖœüÖ ŸÖß¾ÖÎ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ “Öôû¾Öôû ¾Ö
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ²Ö§ü»Ö“Öê ¬ÖÖê¸üÖ Æêü ú“ÖÖÖ‰ú¯ÖÖÖ“Öê ÆüÖŸê Öê. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Öú
²ÖÖ²Öà¾Ö¸ü úÖÆüßÃÖê ¤ãü»ÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öê ÆüÖŸê Öê. ŸÖÃÖê“Ö ‹úß“ÖÖ †³ÖÖ¾ÖÆüß ŸµÖÖ´Ö¬µÖê Ö¾ÆüŸÖÖ. µÖÖ ÃÖÖ·µÖÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
·ÆÖÃÖ¯Ö¾ÖÖÔ“µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ´ÖÆüÂÖâÖÖ •ÖÃÖê ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›ü»Öê ŸÖÃÖê ŸµÖÖÓÖß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ ÖÖë¤ü¾ÖæÖ
šêü¾Ö»Öê †ÖÆêü. †£ÖÖÔŸÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê Æêü ¾ÖôûÖ ´ÖÆüÂÖâÖÖ ÃÖãÃÖÊ ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. †ÖÓŸÖ×¸üú ¾Öê¤üÖêÖê ¾Ö
ŸÖôû´ÖôûßÖê ŸÖê µÖÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÛÃ£ÖŸµÖÓŸÖ¸üÖú›êü ¯ÖÖÆüŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü¤üÖî¸üÖ ‹úÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÖÂšü, ²ÖÆãüÁÖéŸÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê êú¾Öôû
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯Öã¸üŸÖÖ ÃÖß×´ÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ˆ‘Ö›ü¶Ö ›üÖêóµÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖÖÖ¸üÖ ÃÖÖ¸üÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö, ×ÖÃÖÖÔ,
´ÖÖÖ¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö, ¾ÖŸÖÔÖ µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß “ÖÖî±êú¸ü †¿Öß ×Ö¸üßÖÖê ŸµÖÖÓÖß ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ ÖÖë¤ü×¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö
ŸµÖÖ ×Ö¸üßÖÖÖ¾Ö¸ü“µÖÖ ÖÖÃÖ †¿ÖÖ Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ †ÖÆêüŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ †¾ÖŸÖß³ÖÖê¾ÖŸÖß“µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“ÖÖ
úÖê¸ü›üÖ ÃÖÓÃúÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ˆ´Ö™üŸÖ Ö¾ÆüŸÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖ¾Ö¸ü“µÖÖ ´Öæ»µÖÖŸ´Öú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖÆüß
ŸµÖÖÓÖß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÖÖë¤ü×¾Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ‹úÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡Ö–ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ •ÖÖÖæÖ ‘ÖêµÖÖ“µÖÖ ³Öæ×´ÖêúŸÖæÖ ÆüÖ ÃÖÖ¸üÖ
¯ÖÃÖÖ¸üÖ ŸµÖÖÓÖß ›üÖµÖ¸üßŸÖ ÖÖë¤ü¾ÖæÖ šêü¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö, ãú™ãÓü²Öê ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ¯Ö¨üŸÖß, ŸµÖÖÓ“Öß ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖ
µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“µÖÖ µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬Öß»Ö ¤ãüÖÖÔ¯Öæ•ÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖ“ÖêÆüß Ø¿ÖªÖÓÖß †ÃÖê“Ö ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ ×Ö¸üßÖÖ ÖÖë¤ü×¾Ö»Öê †ÖÆêü.
¤ãüÖÖÔ¯Öæ•ÖÖ ´ÖêôûÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ²ÖÓÖÖ»Öß, ¯ÖÆüÖ›üß, Öê¯ÖÖôûß, ³ÖæŸÖÖÖß ´Ö•Öæ¸ü †Ö»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓÖæÖ Ø¿Ö¤êü
µÖÖÓÖß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÖÖ¯ÖŸÖßˆŸÃÖ¾ÖÖ¿Öß ¤ãüÖÖÔ¯Öæ•Öê¿Öß ŸÖã»ÖÖÖ êú»Öß †ÖÆêü. ÖÖ¯ÖŸÖß ˆŸÃÖ¾Ö ÆüÖ êú¾Öôû
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ú¸ü´ÖÖæú¯ÖÏ¬ÖÖÖ †ÃÖæÖ ¤ãüÖÖÔˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ¯Öæ•Öê“Öê †ÓÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÖÖë¤ü×¾Ö»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ¤ãüÖÖÔŸÃÖ¾ÖÖŸÖ
¾ÖÖ•ÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö ³Ö™ü•Öà“ÖÖ ÃÖãôûÃÖãôûÖ™ü †ÃÖ»µÖÖ“ÖêÆüß ŸµÖÖÓÖß Ö´Öæ¤ü êú»Öê †ÖÆêü. ‡×ŸÖÆüÖÃÖúÖôûÖŸÖ ¤üÖêÖ
¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖ“Öß Æüß ‹úÖ †£ÖÖÔÖê ÃÖ´ÖÖ•Ö´Öß´ÖÖÓÃÖÖ“Ö †ÖÆêü.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö×Ö¸üßÖÖÖ“ÖÖ †ÖÖÖß ‹ú ¯Öî»Öæ ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖ ŸµÖÖ Ã£Ö»ÖÖ¾ÖúÖ¿ÖÖ“Öê ±úÖ¸ü
²ÖÖ¸üúÖ‡ÔÖê ×“Ö¡ÖÖ êú»Öê †ÖÆêü. ŸÖê ÖÖ¾Ö †ÃÖÖê úß ´ÖÓ¤üß¸ü úß ‹ÖÖ¤êü Ö¤üß ¾ÖÖ ¿ÖêŸÖ ŸµÖÖ“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ×“Ö¡Ö¤ü¿Öá
¾ÖÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü. ¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ»ÖÖ ˆŸÖ¸üÖß¾Ö¸ü ×¤üÃÖÖÖ¸êü “ÖÆüÖ“Öê †×ŸÖÃÖãÓ¤ü¸ü ´ÖóµÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÔÖ †ÖÆêü. ²ÖÖ•ÖÖ¸ü“µÖÖ
(‹úÖêÖ“ÖÖôûßÃÖ)

×¤ü¾Ö¿Öß Öê¯ÖÖôûß, ³ÖãŸÖÖÖß ²ÖÖµÖúÖ ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü ²ÖÖÓ²Öæ“µÖÖ ¯ÖÖ™ü¶Ö ¾Ö ŸµÖÖŸÖ †Ö¯Ö»Öß ´Öã»Öê ‘Öê‰úÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ
ÛÃ¡ÖµÖÖ, ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖê¿ÖÖÖ µÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü. ²ÖÖÓúß¯Öæ¸ü µÖÖ ¯ÖÖ™üµÖÖ•Ö¾Öôû“Öê ¸êü»¾ÖêŸÖæÖ ×¤üÃÖÖÖ¸êü ÖÓÖê“µÖÖ
ÖµÖÖ´ÖÖÖêÆüÖ¸üß ÃÖã•Ö»ÖÃÖã±ú»Ö ŸÖ™üÖúß“Öê ±úÖ¸ü ÃÖãÓ¤ü¸ü ¾ÖÖÔÖ †ÖÆêü. ŸÖê£Öß»Ö ¿ÖêŸÖÖŸÖ ×¤üÃÖÖÖ¸üß 15-16 ±æú™ü
ˆÓ“Öß“Öß •¾ÖÖ¸üß †Ö×Ö ÃÖÖŸÖ-†Öšü ±æú™ü ˆÓ“Öß“µÖÖ ŸÖã¸üß“Öê ¾ÖÖÔÖ ŸµÖÖÓÖß êú»Öê †ÖÆêü. ×´Ö¸ü“Öß, ŸÖÓ²ÖÖÖæ, ‹¸Óü›ü
ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¿Ö¿Ö¾Öß, †ÖÓ²ÖÖ, ¾Ö›ü ¾ÖÖî¸êü —ÖÖ›üÖ“ÖÖ ²ÖÓÖÖ»Ö“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ´ÖÖÖê ¯Ö›æüÖ Ø¿Ö¤üß“Öê ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ ×¤üÃÖæ
»ÖÖÖ»µÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖß Ö´Öæ¤ü êú»Öê †ÖÆêü. ÖµÖêÃÖ ´ÖÖ¹ýŸÖß“Öß ´ÖÓ¤üß¸êü ¾Ö ´ÖãŸÖá ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ“Öê ÖÖë¤ü×¾Ö»Öê †ÖÆêü.
Ö¾µÖÖÖê“Ö ˆ³µÖÖ ¸üÖ×Æü»Öê»µÖÖ ²ÖÖÖ¸üÃÖ ØÆü¤æü ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“Öê ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö¾ÖÖ¸ü ×“Ö¡Ö †ÖÆêü.
µÖÖ ŸÖßÖ ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ´ÖÆüÂÖâÖß •µÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖ ´ÖãŒúÖ´Ö †ÃÖê»Ö ŸÖê£Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü
¾µÖÖµÖÖÖê ×¤ü»Öß. ¿ÖêŸÖß•Öß¾ÖÖ, ØÆü¤æü¬Ö´ÖÔ ¾Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ¾Ö †Ö¬Öã×Öú ×¿ÖÖÖ¯Ö¨üüŸÖß µÖÖ
×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß ¾µÖÖµÖÖÖê ×¤ü»Öß. µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖß»Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖ“Öê ×¾ÖÂÖµÖ •Ö¸üß †Ö¯ÖÖ
¬µÖÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖŸÖß»Ö ¾Öî×¾Ö¬µÖÖ“Öß †Ö¯ÖÖÖÓÃÖ ú»¯ÖÖÖ µÖêŸÖê.
†Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“Öê úÖµÖÔ ÆüÖ Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖúÖµÖÖÔ“ÖÖ ‹ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖÖ¾Öß
•Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ ú»ÖÓú³ÖæŸÖ †ÃÖÖÖ¸üÖ •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü ÖÂ™ü ¾ÆüÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü ¬µÖÖÃÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
28 ÃÖÖ»ÖÖŸÖß»Ö µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ×¾ÖÂÖµÖú •Öê úÖÆüß úÖ´Ö êú»Öê ŸµÖÖ“µÖÖ ÖÖë¤üß
µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ŸÖê •ÖÖÖß¾Ö¯Öæ¾ÖÔú †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß “Ö“ÖÖÔ
ú¸üŸÖ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖÆü³ÖÖê•ÖÖÆüß ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ ŸµÖÖÓÖß ÖÖ×¿Öú ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö
ÖÖÓ¤üÖÖ¾Ö ´ÖãŒúÖ´Öß •ÖãÖÖ ¾Ö Ö¾ÖÖ ´ÆüÖ¸ü¾ÖÖ›üÖ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ“Öß ÖÖë¤ü †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ²Ö·µÖÖ“Ö¾Öêôêû»ÖÖ ŸÖê ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖß»Ö
†Ã¯Öé¿µÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖêÚ›üÖ“Öß ¯ÖÖÆüÖß ú¸üŸÖ. ŸµÖÖ ´Öã»ÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü •Öê¾ÖÖ ú¸üŸÖ. ²ÖÖêÚ›üÖ´Ö¬Öß»Ö ´Öã»ÖÖÓÖÖ
×´ÖôûÖÖ·µÖÖ ÃÖÖêµÖß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ²Ö§ü»Ö“µÖÖ, “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü¯ÖÖÖ²Ö§ü»Ö“µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ ÖÖë¤ü×¾Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
¯Öãœêü ²ÖÓÖÖ»Ö, ²ÖÎÉ¤êü¿Ö“ÖÖ úÖÆüß ³ÖÖÖ, ×²ÖÆüÖ¸ü´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖß ²ÖÖî¨ü×¾ÖÆüÖ¸üÖÃÖ ¾Ö ¯ÖÖÖÖê›ü¶ÖÃÖ ³Öê™üß ×¤ü»µÖÖ“µÖÖ
ÖÖë¤üß †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÖ¸üÖÖ£Ö“µÖÖ ²ÖÖî¨üúÖ»ÖßÖ †¾Ö¿ÖêÂÖÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓÖß ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö¾ÖÖ¸ü ×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêü. ÖÖÖ¯Öæ¸üÆæüÖ
´ÖÆüÂÖá ¸êü»¾ÖêÖê ú»Öú¢µÖÖ»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¾Öêôûß Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖÖ ×Ö¸üÖê¯Ö ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ÖÖÖ¯Öã¸üÖŸÖß»Ö
Ö¾Ö‡Ô, ²ÖÓ¤üÃÖÖê›êü µÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ŸµÖÖÓ“Öê úÖÆüß †ÖãµÖÖµÖß ¾Ö “ÖÖêÖÖ´ÖêôûÖ ²ÖÖêÚ›üÖ“Öß ´Öã»Öê ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖß.
µÖÖ ´ÖÓ›üôûàÖß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ÖóµÖÖŸÖ ¯ÖãÂúôû ÆüÖ¸ü ‘ÖÖŸÖ»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ×¿Ö¤üÖê¸üß ¾Ö ¯ÖÖ£ÖêµÖ ×¤ü»Öê. µÖÖÖÓŸÖ¸ü
Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ‹ú ¾ÖÖŒµÖ ×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêü, ´Ö»ÖÖ ŸÖê ±úÖ¸ü †Ö¾Ö›ü»Öê.
´ÖÆüÂÖâ“µÖÖ ‹æúÖ“Ö •Öß¾ÖÖ¥üÂ™üß´Ö¬µÖê Ã¡Öß²Ö§ü»Ö“ÖÖ ¯ÖÏÖÖ×ŸÖú ¥üÛÂ™üúÖêÖ ¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖÖê. ŸÖÖê µÖÖ
¸üÖê•Ö×Ö¿Öß´Ö¬ÖæÖÆüß ¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ Æüôû¾µÖÖ ³ÖÖ¾Ö¤ü¿ÖÔÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê ×ŸÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ²Ö§ü»Ö“Öß
ú»¯ÖÖÖ ´ÖÆüÂÖá“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ¾ÖÃÖ»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ“ÖÖ †Ö×¾ÖÂúÖ¸ü µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖæÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ
¤üÖî·µÖÖŸÖ †Öêú¾ÖÖ¸ü ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖß²Ö§ü»Ö ¾Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê²Ö§ü»Ö“Öê ´ÖÆüÂÖáÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏú™ü —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ.
ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖÖŸÖê“µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê ¾ÖÖÖÖæú ×´ÖôûÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê, †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖÖê´ÖÖ ¾ÖÖ™êü. ×¤ü. 24 †ÖòÖÃ™ü
“µÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖê¯ÖÏÃÖÓÖß ‘Ö›ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖÖ“Öê Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ×Ö¾Öê¤üÖ êú»Öê. µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖÖŸÖæÖ Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öß ÛÃ¡ÖµÖÖÓ²Ö§ü»Ö“Öß
ˆ¤üÖ¸ü ¥üÂ™üß ¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ¯ÖÏê´ÖÖ»ÖÖ ²ÖÓ¬ÖÖ †ÃÖ»Öê“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÖÆüÂÖáÓÖÖ
ŸÖê ¯Ö™üŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ¾Öêôûß ŸµÖÖÓÖß ÖÖë¤ü×¾Ö»Öê †ÖÆêü, Öê»µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ ¯ÖãúÖ¸üÖ
êú»ÖÖ †ÖÆêü. †ÖŸÖÖ ¯Öãœü»µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ •ÖÖŸÖÖ •ÖÖÖéŸÖ ÆüÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü. ÛÃ¡ÖµÖÖ ÃÖ´ÖÖÖÖ×¬ÖúÖ¸üß ÆüÖêÖÖ¸ü †Ö×Ö
µÖã¾Öú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÆüÖêÖÖ¸ü. ¤üÖÃÖ ´ÖÖÖê¾Öé¢Öß“Öê ¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖú›æüÖ ×Ö´ÖæÔ»ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö¸üß»Ö ×ŸÖÆüß ²ÖÖ•ÖæÖß
(“ÖÖôûßÃÖ)

¾ÖÖ¾Ö™üôû ˆšüÖÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÆêü úÖµÖ ? †Ö•Ö¾Ö¸ü ¬ÖÖÙ´Öú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ³ÖÖ¾ÖÖÖ´ÖµÖ
µÖã¨ü —ÖÖ»Öê. µÖê£ÖæÖ ¯Öãœêü †ÖÙ£Öú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú µÖã¨ü •ÖãÓ¯ÖÖÖ¸ü µÖÖŸÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÖÖ‘ÖÖ¸ü ‘Öê‡Ô»Ö
ŸÖ¸ü †Ö¯ÖÖ“Ö ˆšü×¾Ö»Öê»µÖÖ ¾ÖÖ¾Ö™üôûßŸÖ †Ö¯ÖÖ“Ö ÖÖ¸ü¤ü ÆüÖêµÖÖ“Öß †Ö¯Ö¢Öß µÖêÖÖ¸ü.
¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ»ÖÖ ‹ú ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ³Ö™üÓúŸÖß ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ “ÖÆüÖ“Öê ´Öôêû
×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ¾Öêôûß ŸµÖÖÓÖÖ ³Ö×ÖÖß •ÖÖÖŒúÖÓ“Öß ŸÖß¾ÖÎŸÖêÖê †Öšü¾ÖÖ ÆüÖŸê Öê. ‹úÖ “ÖÆüÖ“µÖÖ —ÖÖ›üÖ“Öß ×Æü¸ü¾ÖßÖÖ¸ü
¯ÖÖÖê ¾ÖÖ úÖÆüß ±ãú»Öê ŸÖê ¯Ö¡ÖÖŸÖæÖ •ÖÖÖŒúÖ»ÖÖ ¯ÖÖšü¾ÖæÖ ¤êüŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ÃÖ±ú¸üß“Öß †Öê¸üÆüß µÖÖ ¯ÖÏ´ê Ö³ÖÖ¾Ö¾Öé¢Öß“µÖÖ
ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔÖê —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ ŸÖê ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö ¯ÖÏÖÓŸÖÖ“Öß ÃÖ±ú¸ü ÃÖÖê›æüÖ •ÖÖÖŒúÖ“µÖÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖÖÃÖÖšüß ¯Ö¸üŸÖ
µÖêŸÖÖŸÖ. †Ö×Ö •ÖÖÖŒúÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖŸÖ †ÖÖÓ¤üÖÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ×¤ü¾Ö¿Öß ”ûÖ™ê êüÖÖÖß
ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ µÖÖ“Öß ÖÖë¤ü µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ †ÖÆêü. ´ÖÆüÂÖâ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖß»Ö µÖÖ Ö¾µÖÖ Ã¡Öß¤ü¿ÖÔÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö,
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ˆ¤üÖ¢Ö ¥üÛÂ™üúÖêÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖß»Ö Æüôû¾µÖÖ ³ÖÖ¾Ö²ÖÓ¬ÖÖ“Öê ¯ÖÏú™üßú¸üÖ µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖæÖ
—ÖÖ»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖ¾Ö¤ü¿ÖÔÖ †Ö×Ö ´Öæ»µÖ×¾Ö“ÖÖ¸üÆüß ¯ÖÏú™ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ
†ÖÆêü. µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Öß¾ÖÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ŸÖÖî»Ö×Öú ¥üÂ™üßÆüß †ÖÆêü. ³ÖÖî×ŸÖú ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“Öß ¸êü»Ö“Öê»Ö
¾Ö †Ö¬Öã×Öúßú¸üÖÖÖê úÖÆüß ¯Öê“Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö“Öß ×Ö¸üßÖÖê ´ÖÆüÂÖá
Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ÖÖë¤ü×¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ.
Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öß ‡ÔÀ¾Ö¸ü×¾ÖÂÖµÖú ú»¯ÖÖÖÆüß ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ †ÖÆêü. ÃÖÖÖŸÖÖß, ú´ÖÔšü ¾Ö ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ×ÖÂšü
´ÖæÙŸÖ¯Öæ•ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖµÖ Ö¾ÆüŸÖß. ´ÖÖÖ¾Öß ÃÖê¾ÖÖ¬Ö´ÖÖÔŸÖ ŸÖê ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“Öê ºþ¯Ö ¯ÖÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ×ÖÂšü ÃÖÖÖÓ“ÖÖ
¾Ö ‡ÔÀ¾Ö¸üß ëú¦üÖ“Öê ¤ü›ü¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ÖÃÖÖ¾Öê ŸµÖÖ´Öãôûê “Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÖÖ¯ÖŸÖß ˆŸÃÖ¾ÖÖú›êü ¾Ö ²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬Öß»Ö
¤ãüÖÖìŸÃÖ¾ÖÖú›êü ŸÖê ×ŸÖ¸üúÃÖ¯ÖÖÖÖê ¯ÖÖÆæü ¿ÖúŸÖÖŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ úÖî™ãÓü×²Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ¯ÖÏÃÖÓÖß ŸÖê
‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“Öê Ø“ÖŸÖÖ ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖ. µÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖÓŸÖ ŸÖê ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¯Ö¤üÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üŸÖ. ´ÖÖÓ›üæŒµÖÖê¯Ö×ÖÂÖ¤üÖŸÖß»Ö
úÖÆüß ¯Ö¤üÖÓ“Öê ¾ÖÖ“ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ¬Ö´´Ö¯Ö¤üÖŸÖß»Ö ÃÖÆüÃ¡Ö ¾ÖÖÖÔ“Öê ×¾Ö¾Öê“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ×¾Ö¾Öê“ÖÖÖÃÖÖšüß ‘ÖêŸÖ»Öê †ÖÆêü.
²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬µÖê ‹úÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ‡ÔÀ¾Ö¸ü×¾ÖÂÖµÖú ú»¯ÖÖê“ÖÖ ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö ‹úÖ ÖÖë¤üßŸÖ ×¤ü»ÖÖ, '‡ÔÀ¾Ö¸üÖ»ÖÖ
†Ö¯Ö»Öß ÃŸÖãŸÖß, †Ö¸üÖ¬ÖÖÖ †Ö¾Ö›üŸÖ ÖÖÆüß. ¾ÖéÖ, »ÖŸÖÖ, ¯Ö¾ÖÔŸÖ, ÃÖ´Öã¦üÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖï¤üµÖÖÔ“µÖÖ ¾Ö ÖÖ³Öß
µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¸üÖ¬ÖÖÖ †Ö¾Ö›üŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ´ÖÖÖ¾ÖßµÖŸÖê»ÖÖ ŸµÖÖ †Ö¾Ö›üŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. êú¾Öôû †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖÖÖê ÃÖãÖß
¾ÆüÖ¾Öê ‡ŸÖúß“Ö ×ŸÖ“Öß †¯ÖêÖÖ. ´ÖÖ Ã¾ÖÖáµÖ ´ÖÖŸÖê“µÖÖ †¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ úÖµÖ †ÃÖÖÖ¸ü ? ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
†Ö´Æüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Öã¡ÖÖÖê ¯Ö×¾Ö¡Ö ¾Ö ÃÖÖÛŸ¾Öú ¾ÆüÖ¾Öê.' †¿Öß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß †¯ÖêÖÖ ¾µÖŒŸÖ êú»Öß †ÖÆêü. ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“µÖÖ
ÃŸÖãŸÖß¯Ö¸üÖµÖÖŸÖê»ÖÖ ¾Ö ³ÖÛŒŸÖ¯Ö¸üÖµÖÖŸÖê»ÖÖ Ø¿Ö¤êü µÖê£Öê ×¾Ö¸üÖê¬Ö ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖÖŸÖ. Ø¿ÖªÖÓ“Öß ‡ÔÀ¾Ö¸ü×¾ÖÂÖµÖú ú»¯ÖÖÖ
Æüß ˆ¤üÖ¢Ö ¾Ö ˆ®ÖŸÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ µÖÖ ÖÖë¤üß¾ÖºþÖ µÖêŸÖÖê.
Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖÖ µÖÖÆüß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ †Öêú ´ÖÖÖÆüÖÖß“µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ
‹Óú¤ü¸üßŸÖ“Ö •Öß×¾ÖŸÖúÖµÖÖÔ»ÖÖ ¿ÖÖêúÖŸ´Ö †¿ÖÖ úÖ¹ýµÖÖ“Öß ×úÖÖ¸ü †ÖÆêü. †Ö¯Ö»Öê ¾µÖÛŒŸÖÖŸÖ †ÖµÖãÂµÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾ÖêÃÖÖšüß †ÆüÙÖ¿Ö ¾ÖÖÆæüÖÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ™ü¶Ö»ÖÖ ÖêÆü´Öß“Ö ˆ¯ÖêÖÖ †Ö»Öß. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖú›æüÖÆüß
´ÖÆüÂÖâÖÖ †¾Ö´ÖÖÖúÖ¸üú ¾ÖÖÖÖæú ×´ÖôûÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. ¯Öæ¾ÖÔ ²ÖÓÖÖ»Ö“ÖÖ ÆüÖ Ö›üŸÖ¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ú¹ýÖ ŸÖê ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ
¯ÖÖêÆü“Ö»Öê. ŸµÖÖ¾Öêôûß ŸµÖÖÓ“Öß †Ö×Ö ¤üÖ. ÖÖê. ¾Öîª µÖÖÓ“Öß ³Öê™ü —ÖÖ»Öß. ¾Öîª µÖÖÓÖß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß
1960 “ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ´ÖÆüÂÖâ“µÖÖ²Ö§ü»Ö †µÖÖµÖúÖ¸üú šü¸üÖ¾Ö ú×´Ö™üß»ÖÖ Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖ †¬µÖÖÖÓÖß
ÖÖÃÖÖß×¸üŸµÖÖ ú»Öú¢µÖÖú›êü ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖêÎêú™ü¸üßú›êü ¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ¾Öêôûß Æêü ‹êæúÖ ´ÖÖÖê´ÖÖ
Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖÖ ±úÖ¸ü ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™ü»Öê. ŸµÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêü, ÊÖ ´ÖÓ²ã Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †µÖÖµÖÖ“Öß
(‹Œêú“ÖÖôûßÃÖ)

¾Ö ³Öß¾Ö¤êüÖ»µÖÖ ÖãÖ¿Öß †ŸµÖÖ“ÖÖ¸üÖ“Öß ´Ö»ÖÖ ú»¯ÖÖÖ †Ö»Öß. ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê †¬Ö´ÖÔ †Ö•Ö¾Ö¸ü úÃÖê ÆüÖŸê Ö
†Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ Æêü †Öšü¾ÖæÖ ´Öß ¿ÖÖÓŸÖ —ÖÖ»ÖÖê. ¬Ö´ÖÖÔ¾Ö¸üß»Ö †ÖµÖ ×ÖÂšüÖ ÆüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ †¯Ö×¸üÆüÖµÖÔ
³ÖÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôûê ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö †Ö‘ÖÖŸÖ ¯Ö“Ö¾Öæ ¿Öú»Öê.
´ÖÆÂÖâ“µÖÖ †Ö•ÖÖ¸ü¯ÖÖÖ“µÖÖ ¾Ö ¤üÖ¤üÖß“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ²ÖÓÖÖ»Ö“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ êú»ÖÖ. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
†ÓŸÖÖÔŸÖ ¤ãüÆüß´Öãôêû ¾Ö »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ †ÖÖÃ£Öê´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖ ˆ¤üÖÃÖ †Ö×Ö ×Ö¸üÖ¿Ö —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖÖ“µÖÖ †¿ÖÖ
ˆ¤üÖÃÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ Ö¸üÖÖã¸üÖ ÃÖÖê²ÖŸÖß ÆüÖêŸÖÖ ŸÖÖê ×ÖÃÖÖÔ. ×ÖÃÖÖÖÔ“Öß ¸ü´ÖÖßµÖ ºþ¯Öê ¯ÖÖÆæüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
´ÖÖÖ»ÖÖ ˆ»ÆüÖÃÖ ¾ÖÖ™êü. ×ÖÃÖÖÖÔ“Öß ÃÖÓÖŸÖ Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ“µÖÖ ×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ“Öê ×šüúÖÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÖÆüÂÖâÖß µÖÖ
¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ •ÖÖê ×ÖÃÖÖÔ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ ŸµÖÖŸÖ ŸÖê †ÓŸÖ:ú¸üÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¸ü´Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖ“Öß †ÖÃ£Öê¾ÖÖ‡Ôú ×“Ö¡Öê ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ
¸êüÖÖ™ü»Öß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖß»Ö ¿Öã¨üŸÖê“ÖÖ, ÃÖÆü•Ö»ÖµÖß“ÖÖ ÃÖæ¸ü ×ÖÃÖÖÖÔ¿Öß •ÖãôûŸÖÖê. µÖÖ ×ÖÃÖÖÔºþ¯ÖÖÓ“Öß
†ŸµÖÓŸÖ »ÖÖ‘Ö¾Öß ºþ¯Öê ´ÖÆüÂÖâÖß µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ ¸êüÖÖ™ü»Öß †ÖÆêüŸÖ. ×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ²Ö±úÖÔ“”ûÖ×¤üŸÖ úÖÓ“ÖÖÖÓÖê“Öê
¤ü¿ÖÔÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ŸÖê ¯ÖÆüÖ™êü ÃÖÖ›êüŸÖßÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ˆšüŸÖ. ¯ÖÖ‰úÃÖ ¾Ö œüÖÖôû ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ †ÃÖ»Öê úß ŸÖê ×Ö¸üÖ¿Ö
ÆüÖêŸÖ. ´Öî¤üÖÖÖŸÖß»Ö ™üßÃ™üÖ Ö¤üß“µÖÖ ¤êüÖÖ¾µÖÖŸÖ ¾Ö ´Öê‘ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö»ÖÖÃÖÖŸÖ ¸ü´ÖŸÖÖŸÖ. úÖÓ“ÖÖÖÓÖê“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ŸµÖÖÓÖÖ
ÃÖÖê••¾Öôû ¾ÖÖ™üŸÖê. ×ÖÃÖÖÖÔ“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß ŸÖ¦æü¯ÖŸÖÖ ÆüÖêŸÖê. ¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÆüÖ™êü“ÖÖ £ÖÓ›üßŸÖß»Ö
¬ÖãŒµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ †Ö×Ö ÖÓ³Öß¸ü ¤êüÖÖ¾ÖÖ ú¬Öß ×¾ÖÃÖ¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß †ÃÖê ‹êú ×šüúÖÖß ŸµÖÖÓÖß ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü.
úÖÓ“ÖÖÖÓÖê“µÖÖ ™êüú›üß“µÖÖ ×¿ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¤üÖêÖ ‡Ó“Ö •ÖÖ›üß“ÖÖ ³Ö¸üÖ““Ö ¸ÓüÖß²Öê¸ÓüÖß ÖÖ×»Ö“ÖÖ ¯ÖÃÖ¸ü»µÖÖ“Öê
×“Ö¡Ö ŸµÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖŸÖê. ¤ü¾ÖÖÖê Ø“Ö²Ö ×³Ö•Ö»Öê»µÖÖ ÖÖ×»Ö“µÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ŸÖê ŸÖ¦æü¯Ö ÆüÖê‰úÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ú¸üßŸÖ
†ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ¤üÖêÖ-ŸÖßÖ •Öôû¾ÖÖ “ÖœæüÖ µÖ£Öê“”û ¸üŒŸÖ ¿ÖÖêÂÖÖ ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß
ÖÖë¤ü×¾Ö»Öê †ÖÆêü. ×ÖÃÖÖÔ ÆüÖ ŸµÖÖÓÖÖ •ÖÖÖµÖ»ÖÖ ¯ÖÏê¸üú ¾ÖÖ™êü. úÖÓ“ÖÖÖÓÖê“µÖÖ 600 ±ãú™üÖ¾Ö¸üß»Ö ×¿ÖÖ¸üÖ¾ÖºþÖ
ŸÖê ÖÖ»Öß»Ö ´Öî¤üÖÖÖ“ÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ¤êüÖÖ¾µÖÖ“Öê ¯ÖÖÆüŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ ŸµÖÖÓÖß †ÃÖê êú»Öê †ÖÆêü. ÖªÖ, —ÖÖ›êü
¾Ö¸üß»Ö œüÖ Æüß ÃÖÖ¸üß ×“Ö¡ÖÖÓŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö ¸ü´Ö»Öê. µÖê£Öß»Ö ‹úÖÓŸÖÖŸÖ ‹êúú“Ö
—ÖÖê¯Ö›üß ŸµÖÖŸÖß»Ö Öã¸êü, ãú¡Öß, úÖë²Ö›üß ±úÖ¸ü“Ö ´ÖÖêÆüú ×¤üÃÖ»µÖÖ. ÆüÖ ´ÖÖ—ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ÃúÖò™ü»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö
²ÖêÖ»ÖÖê´ÖÓ›ü ×¿ÖÖ¸üÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ¯ÖÏê¸üú ÆüÖêŸÖÖ. †ÃÖê ÖÖë¤ü×¾Ö»Öê †ÖÆêü.
´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖŸÖ ‹ú ¯ÖÏÃÖ®Ö ×ÖúÖê¯Ö¾Öé¢Öß“Öß ×¾ÖÖÖê¤üÖŸ´ÖŸÖÖ ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
†ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖß»Ö ×ÖÖôû ×¾ÖÖÖê¤üÖŸ´ÖŸÖê“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖæÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖß»Ö
×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×Ö¸üßÖÖ²Ö§ü»Ö †ÃÖÖê Øú¾ÖÖ ¾µÖÛŒŸÖÖŸÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“µÖÖ ÖÖ´ÖãÂúß“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ †ÃÖÖê ŸµÖÖú›êü
ŸÖê ×¾ÖÖÖê¤üÖŸ´Ö Ö•Ö¸êüŸÖæÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖŸÖ. ´Ö×»ÖµÖÖ™ü µÖÖ ¯ÖÖÖ£Öôûß“µÖÖ ÖÖ¾Öß Ø¿Ö¤êü Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖúÖôûß ˆšü»µÖÖ¾Ö¸ü
†Ö¯Ö»Öß ¾Ö ÃÖÆüúÖ·µÖÖ“Öß ¯ÖÏÖŸÖ:×¾Ö¬Öß“Öß ¯ÖÓ“ÖÖ‡ÔŸÖ ú¿Öß ÆüÖêŸÖê Æêü ŸµÖÖÓÖß Öã´ÖÖÃÖ¤üÖ¸ü¯ÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü.
ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ•ÖæÓÖß ¯ÖÖÖß ¾Öêœü»Öê»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÆüÖê›üßÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÖŸÖ:×¾Ö¬ÖßÃÖ •ÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. ÆüÖê›üß ¯ÖÖµÖÖŸÖ
›üÖ´ÖÖæ »ÖÖÖŸÖê. ²ÖÓÖÖ»Öß µÖêŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ãúÖÖ»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖÆüß µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ÆüÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ ×´ÖÛ¿ú»Ö¯ÖÖê
¸êüÖÖ™ü»ÖÖ †ÖÆêü. úÖò×´Ö»ÖÖ µÖê£Öê ŸÖê ¾µÖÖµÖÖÖÃ£Öôûß ¯ÖÖêÆü“Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖÖ †Öšü¾ÖŸÖê úß ²ÖÎÉ¤êü¿ÖÖŸÖæÖ
†ÖÖ»Öê»Öß ¿ÖÖ»Ö †Ö×Ö ×¯Ö¿Ö¾ÖßŸÖß»Ö ™üÖò¾Öê»Ö, »ÖÖê™üÖ, ¾ÖÖ™üß ¾ÖÖî¸êü ÖÖ›üßŸÖ“Ö ×¾ÖÃÖ¸ü»Öß. µÖÖ¯ÖÏÃÖÓÖß ŸµÖÖÓÖß
×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêü, •Öß ´ÖÖ—Öß ¾Öî¸üÖµÖÖ“Öß —ÖÖêôûß ´Ö»ÖÖ ÃÖÖê›æüÖ Öê»Öß ÊÖ¾ÖºþÖ“Ö ¾Öî¸üÖµÖÖÃÖ †ªÖ×¯Ö ´Öß ×úŸÖß
†¯ÖÖ¡Ö †ÖÆêü. ÊÖ“Öß ÃÖæ“ÖÖÖ ´Ö»ÖÖ ¾Ö¹ýÖ ×´ÖôûÖ¾Öß. —ÖÖêôûß Öê»Öß ŸÖ¸ü ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™üµÖÖ“Öê £ÖÖÓ²ÖêÖÖ ´ÖÖ
úÖµÖÖ ÃÖÖê›üŸÖê¾Öêôûß úÖµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸÖê †Öšü¾Ö»Öê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ¾Öî¸üÖµÖ ´ÖÖ—Öê ÆüôæûÆüôæû ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêüÃÖê ×¤üÃÖŸÖê. µÖÖ
¯ÖÏÃÖÓÖÖú›êü Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ×¾ÖÖÖê¤üÖŸ´Ö Ö•Ö¸êüŸÖæÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ †ÓŸÖ¸ÓüÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü³ÖÖ¾ÖÖÖÓ“Öê
†ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú †ÃÖê Æêü ×Ö¾Öê¤üÖ †ÖÆêü.
(²Öê“ÖÖôûßÃÖ)

³ÖÖÂÖê“µÖÖ ¾Ö ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖßÖ ÖãÖ¾Ö¢Öê“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öß Æüß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ±úÖ¸ü ¾Ö¸ü“µÖÖ ¤ü•ÖÖÔ“Öß †ÖÆêü.
×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÖÔ¬ÖÖÔŸÖß»Ö ´Ö¸üÖšüß Öª¿Öî»Öß“ÖÖ Ö´ÖãÖÖ µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖß»Ö ³ÖÖÂÖêŸÖæÖ ¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ
×´ÖôûŸÖÖê. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÆãü×¾Ö¬Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖ“µÖÖ ¾µÖÖÃÖÓÖÖ“ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏÖ»³Ö ³ÖÖÂÖÖºþ¯ÖÖ“ÖÖ ŸÖß´Ö¬ÖæÖ †Ö×¾ÖÂúÖ¸ü —
ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÆüÂÖá“Öß Æüß ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßÆüß ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖßÖ¥üÂ™ü¶Ö ÃÖ¸üÃÖ †¿Öß †ÖÆêü. ×¤ü. 22 †ÖòÖÃ™ü ¸üÖê•Öß
ú»Öú¢µÖÖ»ÖÖ ¿ÖŸÖÃÖÖ¾ÖÓŸÃÖ×¸üú ˆŸÃÖ¾ÖÖ“µÖÖ ´ÖãµÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ¸ü¾Öà¦üÖÖ£Ö ™üÖÖÖê¸ü ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê.
¸ü¾Öà¦üÖÖ£ÖÖÓÖÖ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖÖ“Öê Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ¾ÖÖÔÖ ¯Öãœüß»Ö ¿Ö²¤üÖŸÖ êú»Öê †ÖÆêü.
†Ö•Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨üü ú×¾Ö¾ÖµÖÔ ¸ü¾Öà¦üÖÖ£Ö šüÖæú¸ü ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖ›êüÃÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸÖê
†Ö•ÖÖ¸üß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ö»Öê ÖÖÆüßŸÖ. ÃÖÖ›êü†Öšü ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ú¾Öß¾ÖµÖÔ †Ö»Öê. ´Öß ÊÖÓÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö“Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê.
“ÖêÆü¸üÖ †ŸµÖÓŸÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü, ÖÓ³Öß¸ü Øú×“ÖŸÖ †Öî¤üÖ×ÃÖµÖÖ“Öß ”û™üÖ ×¤üÃÖ»Öß. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ŠúÂÖßúÖôûÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ ´ÖæŸÖÔ
Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¾Öê¤üß ÃÖ¾ÖÔ Ã±æúŸÖÔ —ÖÖ»Öß. ¾Öê¤üß ³ÖÖê¾ÖŸÖß»Ö ´ÖÖêšêü ´ÖÖêšêü ¿Öã³ÖÏ ¾Ö »ÖÖ»Ö ˆŸ±ãú»»Ö Öã»ÖÖ²ÖÖ“Öß
±ãú»Öê ×¾Öú×ÃÖŸÖ ÆüÖê‰úÖ ú¾Öß“Öê ˆ¤ËüÖÖ¸ü ‹êúµÖÖÃÖ ™ü¯ÖµÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. ÖÖ»Öß ´ÖÖÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ •Öê
¯Ö©ÖÃÖÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê ŸÖê †¬ÖÖÔ ŸÖÖÃÖ ¾Ö¸ü“Ö ¯ÖÖÆüßÖÖŸÖ. †Ö¾ÖÖ•Ö †»ÖÖã•ÖÖÃÖÖ¸üÖÖ úÖê´Ö»Ö ¾Ö Çü¤üµÖ¯ÖÏ¾Öê¿Öß ÆüÖêŸÖÖ.
´ÖÖ ¯Öãœêü ×¾Ö¸üôû ×¾Ö¸üôû †¯ÖÖÓÖ ¥üÂ™üßÖê ÁÖÖêŸÖé¾ÖÓ¤üÖú›êü ¯ÖÖÆüŸÖ ¯ÖÖÆüŸÖ †Ö¯Ö»Öê ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖ ¾ÖÖ“Öæ »ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖ¾Öêôûß
ú´Ö»ÖÖµÖÖ ´ÆüÖæÖ úÖµÖ “Öß•Ö †ÃÖŸÖê ŸÖß †Öã³Ö¾ÖµÖÖÃÖ †Ö»Öß. êú¿Öú»ÖÖ¯ÖÖÓ“Öß ¿Öã³ÖÏ¿ÖÖê³ÖÖ ÖÖê¬Öã´ÖúÖÓŸÖß“µÖÖ
³Ö¾µÖú¯ÖÖôû ±ú»ÖúÖ¾Ö¸ü ×¾Ö»ÖÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. Ø¯ÖÖ™ü ¸ÓüÖÖ“ÖÖ ¸êü¿Ö´Öß ÃÖ¤ü¸üÖ ¾Ö ÃÖî»Ö ÃÖ¤ü¸üÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Ö ¸ÓüÖÖ“Öß
“ÖÖ¤ü¸ü ¯ÖÃÖ¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖ¸üôû ÖÖ×ÃÖúÖ. ×¾ÖÖã¸ü»Öê»Öß ¤üÖœüß. ¯ÖÖÖß¤üÖ¸ü ¥üÂ™üß×¾ÖÖê¯Ö ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ‹ú ¤îü¾ÖŸÖ“Ö
¯Öãœêü ×¤üÃÖ»Öê.
¸ü¾Öà¦üÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö¤ü¿ÖÔÖÖ“Öê ‡ŸÖêú ×¾Ö»ÖÖê³ÖÖßµÖ úÖ¾µÖÖŸ´Ö ¾ÖÖÔÖ Œ¾Ö×“ÖŸÖ“Ö úÖêÖß êú»Öê»Öê
†ÃÖê»Ö. ¸ü¾Öà¦üÖÖ£ÖÖ“µÖÖ ˆ¤üÖ¢Ö †Ö×Ö ºþ²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓÃúÖ¸üšüÃÖÖ µÖÖ ÖÖë¤üßŸÖ †ÖÆêü. úÖ¾µÖÖŸ´Ö
¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖÖÖ Ø“ÖŸÖÖÖ“ÖÖ ¯Ö¤ü¸ü ŸÖê ãúšêüÆüß œüôæû ¤êüŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ¸ü¾Öà¦üÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ ¿Ö¸üß¸ü šêü¾ÖÖß“Öê,
¯ÖÏ¾Ö“ÖÖÖ“ÖÖ •ÖÖê ÃÖÓÃúÖ¸üšüÃÖÖ Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ˆ´Ö™ü»ÖÖ. ŸµÖÖ“Öê úÖ¾µÖÖŸ´Ö ¤ü¿ÖÔÖ ´ÖÆüÂÖâÖß ˆ³Öê êú»Öê
†ÖÆêü. µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖÃÖéÂ™üß, ¿Ö²¤üÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ¾ÖÓŸÖ ú¾Öß»ÖÖÃÖã¨üÖ †Ö¾ÆüÖÖ¯Ö¸ü ¾ÖÖ™üÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
¸ü¾Öà¦üÖÖ£ÖÖ“µÖÖ Æüôãû¾ÖÖ¸ü, Šú×ÂÖ¾ÖŸÖ “ÖÖÆãü»Öß“Öê, ×¾Ö³ÖÏ´ÖÖÓ“Öê ±úÖ¸ü ²ÖÖ¸üúÖ‡ÔÖê Æêü ¾ÖÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖæÖ
ŸµÖÖÓ“Öß ³Ö¾µÖŸÖÖ“Ö ¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ¸ü¾Öà¦üÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ»ÖÖ †Ö¾ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓÖß †»ÖÖã•ÖÖ“Öß ˆ¯Ö´ÖÖ
×¤ü»Öß †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ŸÖÖê úÖê´Ö»Ö ¾Ö Çü¤üµÖ¯ÖÏ¾Öê¿Öß ÆüÖêŸÖÖ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. Ø¿Ö¤êü µÖÖ ¸ü¾Öà¦ü¤ü¿ÖÔÖÖÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÖÖÖŸúÖ¸üß ´ÖÖÆüÖê»ÖÖÖê †ÓŸÖ:¸ÓüÖ ¾Ö ²Ö×Æü¸ÓüÖÖÖê ×úŸÖß ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖßŸÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖŸÖ ŸÖê ×úŸÖß ÖãÓŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê
µÖÖ“Öß ÃÖÖÖ“Ö µÖÖ ¾ÖÖÔÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏú™ü —ÖÖ»Öß †ÖÆêü.
71 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ÖÖë¤üß êú¾Öôû ¤îüÖÓ×¤üÖ †ÓŸÖ¸ÓüÖÖ“ÖÖ †Ö×¾ÖÂúÖ¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ µÖÖ ÖÖë¤üß †ÖÆêüŸÖ.
•Öß¾ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß, ´ÖÖÖÃÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ¾Ö ×ÖÃÖÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß †ÖÃ£ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ´ê Ö †ÃÖÖÖ·µÖÖ ÃÖÓ¾Öê¤üÖ¿Öß»Ö ´ÖÖÖ“Öß †Öê£ÖÓ²Ö»Öê»Öß
Æüß ×“Ö¡Öê †ÖÆêüŸÖ. †Ö¤üß µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß“µÖÖ ¿ÖßÂÖÔúÖ¾Ö¹ýÖÆüß †Ö¯ÖÖÖÃÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ µÖêŸÖÖê. ¿ÖŸÖÃÖÖÓ¾ÖŸÃÖ×¸üú
ÃÖ±ú¸ü †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ÃÖ±ú¸ü µÖÖ ¿Ö²¤ü¯ÖÏµÖÖêÖÖŸÖæÖÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ¤îüÖÓ×¤üÖß“Öß ×¤ü¿ÖÖ †Ö¯ÖÖÖÃÖ
úôûŸÖê. µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖß»Ö Ã£Ö»Ö¤ü¿ÖÔÖ †ÃÖÖê, ¾µÖŒŸÖß“Öß ¾ÖÖÔÖê †ÃÖÖêŸÖ, ×ÖÃÖÖÖÔ“µÖÖ ×¾Ö»ÖÖê³ÖÖßµÖ ºþ¯ÖÖ“Öê
êú»Öê»Öê ×Ö¾Öê¤üÖ †ÃÖÖê Øú¾ÖÖ †ÓŸÖ¸ÓüÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖ¾Ö¤ü¿ÖÔÖ Æêü ÃÖÖ¸êü ±úÖ¸ü ¾Ö¸ü“µÖÖ ¤ü•ÖÖÔ“Öê †ÖÆêü. ‹ÖÖªÖ ÃÖ¸üÃÖ
†¿ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ¾ÖÖÔÖÖ“Öê ÖãÖ µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖæÖ ¯ÖÏú™ü»Öê †ÖÆêüŸÖ.
(¡Öê“ÖÖôûßÃÖ)
¾ÖÖµÖ 473-9

×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÖÔ¬ÖÖŸÖß»Ö Öª¿Öî»Öß“Öß †Öêú ˆ¤üÖÆü¸üÖê µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖß»Ö ³ÖÖÂÖÖ¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖæÖ
¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü µÖêÖÖ¸êü ¿Ö²¤ü ´ÆüÖ•Öê ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß, ÖÖÃÖ ¯Ö¤ü ¸ü×“Ö»Öê, ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸ü ×Ö•ÖæÖ ÆüÖêŸÖÖê,
†Öê¾ÖôûÖß. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öß Ã¾ÖŸÖ:“Öß úÖÆüß ¾µÖÛŒŸÖ×¾Ö×¿ÖÂ™ü †¿Öß ¿Ö²¤üºþ¯ÖêÆüß ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ÖÖµÖú¾ÖÖ›üÃÖÖšüß
ÖÖ‡ú¾ÖÖ›ü †ÃÖê ¿Ö²¤üºþ¯Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü ¤êüÖÖ¾ÖÖ ÆüÖ ¿Ö²¤ü¯ÖÏµÖÖêÖ ŸÖê ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖŸÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ
´ÖÖÖ“ÖÖ ÃÖÖÛŸ¾Öú¯ÖÖÖ úÖÆüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¿Ö²¤ü¯ÖÏµÖÖêÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü †Ö¾Öé¢Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖê¾ÖÖ³ÖÖ¾Ö †ÃÖÖê ¾ÖÖ
ÃÖÆüúÖµÖÖÔ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ŸµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖÛ¢¾Öú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ éúŸÖ–ÖŸÖÖ³ÖÖ¾Ö ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ
¿Ö²¤ü¯ÖÏµÖÖêÖÖŸÖæÖ ¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. †´ÖéŸÖ»ÖÖ»Ö Öã¯ŸÖ ÊÖÓ“Öß ¯ÖÏÖÓ•Ö»Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖê ×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêü.
‹úÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖê×¾ÖÂÖµÖß ²ÖÎÖÉß ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö Ã¡Öß×¾ÖÂÖµÖß ×ŸÖÖê ±úÖ¸ü“Ö ¯Öæ•µÖ²Öã¨üß ¤üÖÖ¾ÖæÖ †ÖŸµÖ ¯ÖÏú™ü êú»Öê.
†ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ‡ŸÖ¸üÖÓ×¾ÖÂÖµÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ¾ÖÃÖŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ †Ö¤ü¸ü³ÖÖ¾Ö Æêü êú¾Öôû ‹úÖ ¿Ö²¤üÖÖê
ÖÖë¤ü¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯Öã¸êüÃÖÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü Ø¿Ö¤êü ŸµÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖŸÖß»Ö ˆ¤üÖ¸üŸÖÖ, éúŸÖ–ÖŸÖÖ, †Ö¤ü¸ü³ÖÖ¾ÖÖÖ
†×¬Öú ˆ¤üÖ¸ü ¾Ö ×¾ÖÃŸÖÖ×¸üŸÖ ºþ¯ÖÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖÖºþ¯ÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖÓ¿ÖÖÖê ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ú¸üŸÖÖŸÖ. ´ÖÆüÂÖá“Öß Æüß Öª¿Öî»Öß ¾µÖÖÃÖÓÖµÖãŒŸÖ ‘Ö›üß¾Ö ³ÖÖÂÖÖºþ¯ÖÖ“Öß ¿Öî»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ÖÖÃÖ
¤êü¿Öß †¿Öß †Öêú ³ÖÖÂÖÖºþ¯Öê Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ÆüÖ£ÖºþÖÖŸÖ ¯Ö›æüÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖê, ´Ö•Ö×¾ÖÂÖµÖß
¯Öæ•µÖ²Öã¨üß ¤üÖÖ×¾Ö»Öß, ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÁÖÖ¨üüÖ×¤ü¾Ö¿Öß ¯ÖÏÖ. ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ×¯ÖÏµÖ ×¤üÃÖŸÖÖê, ¤üÖêÖ
¯ÖÏÆü¸üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´Öß ×Ö•ÖæÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖê. µÖÖÃÖÖ¸üÖê ¿Ö²¤ü¯ÖÏµÖÖêÖ µÖÖ ¸üÖ•ê Ö×Ö¿ÖßŸÖ ×šüú×šüúÖÖß †ÖÆêüŸÖ. ²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬Öß»Ö
‹úÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêü. ´ÖÖ—Öê ¾µÖÖµÖÖÖ ˆ¢Ö´Ö ¾Öšü»Öê. ¯ÖÏ£Ö´Ö ²ÖÓÖÖ»ÖßŸÖ
¯ÖÖ“ÖÃÖÖŸÖ ×´Ö×Ö™êü ²ÖÖê»Ö»ÖÖê. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü Ã¾Ö³ÖÖÂÖêŸÖ ¯Ö¸üúßµÖÖÖê ÖÖÓ¤üß êú»µÖÖ´Öãôêû ÁÖÖêŸÖé¾ÖéÓ¤ü ÖãÂÖ ÆüÖêŸÖê.
µÖÖ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ×Ö¾Öê¤üÖ êú»Öê †ÖÆêü.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ‹úÖÖê Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ êú»Öê»ÖÖ ÖÖê™üÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖÃÖ ŸµÖÖÓÖß ×Æü¸ü¾Ö™ü ¯ÖÏú¸üÖ
†ÃÖÖ ¿Ö²¤ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü»ÖÖ †ÖÆêü. Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ÃÖúÖôû“µÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖÓÖÖ ˆÂÖÖúßŸÖÔÖê †ÃÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öê †ÖÆêü.
“ÖÂ´µÖÖ“µÖÖ ²ÖÖòŒÃÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓÖß “ÖÂ´µÖÖ“Öê ‘Ö¸ü †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ²ÖÖÖ¸üÃÖ´Ö¬Öß»Ö ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö Ö¤üá“Öê ´ÖÆüÂÖáÖß
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×´ÖÛ¿ú»Ö ¿Öî»ÖßŸÖ ¾ÖÖÔÖ †ÖÆêü. '¯ÖÓ•ÖÖ²Öß, ²ÖÓÖÖ»Öß, Öã•Ö¸üÖ£Öß, ŸÖê»ÖÓÖß ÊÖÓ“ÖÖ ¸ÓüÖ²Öê¸üÓÖß ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
³ÖÖÂÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ´ÖÖì×ÖµÖ´Ö Öê¡ÖÖÓÖÖ ¾Ö úÖÖÕÖÖ ÃÖãÖÖ¾ÖÆü ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖŸê Öê.'
‹êúúÖ ¿Ö²¤üÖÓÖß ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö³Ö¸üßŸÖ ŸµÖÖ ×“Ö¡ÖÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖæŸÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ“Öß ¿Öî»Öß †ÖÆêü. ²ÖÖÖ¸üÃÖ´Ö¬Öß»Ö
†Öêú ×šüúÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ ŸµÖÖÓÖß µÖÖ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê êú»Öê †ÖÆêü. ŸÖê£Öß»Ö †®Ö”û¡ÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ ŸµÖÖÓÖß ×úŸÖß ²ÖÖ¸üúÖ‡ÔÖê
êú»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ ¯Öãœüß»Ö ×Ö¾Öê¤üÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ¤üÖêÖ ²ÖÖ•ÖæÖß ŸÖßÖ “ÖÖ¸ü ´Ö•Ö»Öß Æü¾Öê»µÖÖ ŸµÖÖÓŸÖ
´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß ¾Ö Öã¸üÖÓ“Öß Öê“ÖÖÖê“Öß. ²ÖÖÖ¸ü¿Öß ¸êü¿Ö´Öß ¾ÖÃ¡Ö ¾Ö ×¯ÖŸÖôêû“Öß ÃÖãÓ¤ü¸ü ÃÖÖ´ÖÖÖÖÓ“Öß ¤ãüúÖÖê µÖê£Öê“Ö
†ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö †®Ö”û¡ÖÖ“Öê ¤üÖ¸üÖŸÖ ¿Öêú›üÖê †×ŸÖ£Öß, †³µÖÖÖŸÖ, ¾Öî¸üÖÖß, †ÖÖ£Ö, ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ, ×¾ÖªÖ£Öá
•Öê¾ÖÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü ¯ÖÖÆüŸÖ ²ÖÃÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖ»Öê. 100-150 »ÖÖêúÖÓŸÖ ÃÖÖ›êü¤üÆüÖ“µÖÖ †ÖŸÖ †¿ÖÖ ×šüúÖÖß †®Ö
×´ÖôûŸÖê. ´Ö×ÆüµÖÖŸÖæÖ ŸÖßÖ¾ÖêôûÖÓ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ¤üÖ ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß. ›üÖôû-³ÖÖŸÖ, ³ÖÖ•µÖÖ, ¤æü¬Ö, ¤üÆüß ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ×´ÖôûŸÖê.
´ÖÖ¡Ö µÖê£Öê“Ö ²ÖÃÖæÖ ÖÖ»»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ×³ÖÖêú¸üß, µÖÖ¡Öêú¸üß, ×Ö·ÆÖ‡Ôú ÊÖÓ“Öß Öê“ÖÖÖê“Öß ÆüÖêŸÖê. †ÃÖê
µÖ£ÖÖŸÖ£µÖ ¾ÖÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü. ´ÖÆüÂÖá“µÖÖ µÖÖ ¸üÖ•ê Ö×Ö¿Öß“ÖÖ ‹ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÂÖÖ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÆüÖ•Öê µÖÖ ¸üÖ•ê Ö×Ö¿ÖßŸÖ
†Ö»Öê»Öß ×ÖÃÖÖÔ¾ÖÖÔÖê. ÃÖéÂ™üß“Öß †Ö»ÆüÖ¤ü¤üÖµÖú †Ö×Ö ×¾Ö»ÖÖê³ÖÖßµÖ ºþ¯Öê ŸµÖÖÓÖÖ ³ÖÖ¾ÖŸÖ †Ö×Ö ŸÖß ºþ¯Öê
×•Ö¾ÆüÖóµÖÖ“µÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ ŸµÖÖÓÖß ¾ÖÖÔÖ êú»Öß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ³ÖÖÂÖÖ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ»ÖÖ †¯Öæ¾ÖÔŸÖÖ ¾Ö »ÖÖÖßµÖ
¾Öê¬ÖúŸÖÖ »ÖÖ³ÖŸÖê.
(“ÖÖî¾Öê“ÖÖôûßÃÖ)

µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß“ÖÖ ¿Öê¾Ö™üÆüß ±úÖ¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú×¸üŸµÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÖÖë¤ü×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ‹ÖÖªÖ ´ÖÆüÖúÖ¾µÖÖ“ÖÖ
¿Öê¾Ö™ü ¿ÖÖê³ÖÖ¾ÖÖ †¿ÖÖ ¿ÖÖêúÖŸ´Ö ¯ÖÏÃÖÓÖÖÖê µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß“Öß †Öê¸ü —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü Æêü ÃÖ¾¾ÖÖ ŸÖßÖ
´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ ¤üÖ¤üÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ÃÖÓ¯Ö¾ÖæÖ †Öê¸üßÃÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ˆŸÖÖ¸ü ¾ÖµÖ, ´Ö»Öê×¸üµÖÖ“ÖÖ †Ö•ÖÖ¸ü, ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ
µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üú †Ö×Ö ´ÖÖÖ×ÃÖú ¡ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ÃÖÓ¯Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¤üÖêÖ †Öšü¾Ö›êü —ÖÖ»Öê
ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓÖÖ Æãü¿ÖÖ¸üß ¾ÖÖ™êüÖÖ. µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß •Öß ÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÖ×Æü»Öß ŸµÖÖ¾ÖºþÖ ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖ
†Ã¾ÖÃ£Ö ÆüÖêŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê úÃÖê ÆüÖê‡Ô»Ö µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ úÖÆæü¸ü ´ÖÖ•Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ úÖÆüß ¿ÖÖÓŸÖ
ÆüÖêŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ŸÖßÖ“ÖÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÖß ×¤ü¾ÖÖôûß“ÖÖ ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ³Ö×ÖÖß •ÖÖÖŒúÖ“ÖÖ ‹úÖ¾Ö®ÖÖ¾ÖÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ
ŸµÖÖÓÖß ‘Ö¸üß“Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö¾ÖæÖ ÃÖÖ•Ö¸üÖ êú»ÖÖ. Æüß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ÃÖÓ¯Ö¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖŸÖß»Ö Öôû²Öôûß»ÖÖ
¾Ö †Ã¾ÖÃ£ÖŸÖê»ÖÖ ×¾Ö¸üÖ´Ö ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖÖÓ“µÖÖ úÖ¾µÖ¯ÖÓŒŸÖß“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘Öê‰úÖ µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ¿Öê¾Ö™ü
êú»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ †Öêôûß ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê. ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ úÖµÖ Øú¾ÖÖ ‘Ö¸üß úÖµÖ, ÃÖãÖ Æêü ´ÖÖÖæÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ“Ö †ÖÆêü.
•ÖÖß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖãÖß †ÃÖÖ úÖêÖ †ÖÆêü ……
×¾Ö“ÖÖ¸üß ´ÖÖÖ ŸÖæ“Ö ¿ÖÖê¬ÖæÖß ¯ÖÖÆêü ……
-¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ
‚ ¿ÖÖÓ×ŸÖ:¿ÖÖÓ×ŸÖ:¿ÖÖÓ×ŸÖ:
†¿ÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÓ Ö µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß“ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü êú»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ÃÖÖ´Öæ×Æüú
×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ¤üôûÖÓÖÖ †¿ÖÖ ¯Ö¨üüŸÖßÖê ×¾Ö¸üÖ´Ö ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü.
‹Óú¤ü¸üßŸÖ“Ö ´ÖÆüÂÖâ“Öß Æüß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö×Ö ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖßÖ¥üÂ™ü¶Ö ±úÖ¸ü ´ÖÖê»ÖÖ“Öß †ÖÆêü.
ÖÖÖ¤êü¿Ö, ×¾Ö¤ü³ÖÖÔ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬Öß»Ö »ÖÖêúÛÃ£ÖŸÖß“Öê ŸÖÃÖê“Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖß“Öê ŸÖß´Ö¬µÖê ¾ÖÖÔÖ
†ÖÆêü. ´ÖÆüÂÖâ“µÖÖ †ÓŸÖ¸ÓüÖÖ“ÖÖ ¾Ö ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ ¥üÂ™üß“ÖÖ †Ö×¾ÖÂúÖ¸ü ŸÖß´Ö¬µÖê †ÖÆêü. ‹úÖ ¯ÖÏÖ»³Ö éú×ŸÖ¿Öß»Ö
ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üúÖ“Öß ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖßÖ¥üÂ™ü¶Ö †ŸµÖÓŸÖ ÃÖ¸üÃÖ †¿Öß Æüß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß †ÖÆêü.

¸üÖ¬Öß¸ü Ø¿Ö¤êü

(¯ÖÓ“Öê“ÖÖôûßÃÖ)

±úµÖãÔÃÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß
(1898-1899)
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±úµÖãÔÃÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß

Öã¹ý¾ÖÖ¸ü, “Öî¡Ö ¿Öã¨ü 2 ¿Öêú 1819 ŸÖÖ. 24 ´ÖÖ“ÖÔ 1898
†Ö•Ö ×´Ö. Êã•Ö ÊÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê»Öê ´ÖÆüÖÖ ¿ÖÖê¬Öú ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß ›üÖŒ™ü¸ü ›êüÛ¾Æü›ü '×»ÖÜ¾ÆüÃ™üÖ' µÖÖÓ“Öê ¾Öê¬Öú
“Ö×¸ü¡Ö ¾ÖÖ“ÖæÖ ÃÖÓ¯Ö×¾Ö»Öê.1 ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¤Ëü²ÖÖê¬ÖÖ“ÖÖ šüÃÖÖ ×úŸÖß ÖÖê»Ö ˆšü»ÖÖ †ÖÆêü! ‘Ö¸üúÖë²Ö›ü¶Ö úÖ¤Óü²Ö¸üßúÖ¸üÖÓ Öß
×»Ö×Æü»Öê»Öß ÖÖê™üßÖÖ™üß “Ö×¸ü¡Öê ¾ÖÖ“ÖæÖ úÖôû ¤ü¾Ö›üµÖÖ¯ÖêÖÖ ÖãÃÖŸÖß ú¸ü´ÖÖæú •Ö¸üß •µÖÖ úÖêÖÖÃÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê
†ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÖßÃÖã¨üÖ †ÃÖ»µÖÖ ¬ÖÖ›üÃÖß ¯Öã¹ýÂÖØÃÖÆüÖ“Öß “Ö×¸ü¡Öê ¾ÖÖ“ÖÖ¾Öß †¿Öß ´ÖÖ—Öß úôûúôûß“Öß
×¿Ö±úÖ¸üÃÖ †ÖÆêü. ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öê ¤üµÖÖ¦ÔüŸÖê“Öê, ¥üœü×Ö¿“ÖµÖÖ“Öê †Ö×Ö †Öêú ´ÖÖÖ×ÃÖú ¾Ö ¿ÖÖ¸üß×¸üú
¿ÖŒŸÖà“Öê œüôûœüôûßŸÖ ˆ¤üÖÆü¸üÖ ÊÖ “Ö×¸ü¡ÖÖÖµÖúÖŸÖ ×¤üÃÖŸÖê †ÖÆêü. ‡ÓÖÏ•Ö »ÖÖêú ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖãÂµÖ“Ö.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ.....ŒŸÖß“Öê †´ÖÖê»µÖ ÖãÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ ¤ãüÖãÔÖ.... ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö †µÖÖµÖ ´Öß ×¾ÖÃÖ¸ü»ÖÖê ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü
†ÃÖ»Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖ»ÖÖ ×“Ö¸üÃ´Ö¸üÖßµÖ [ú] ¸üÖÖ¸êü ´ÖÖêÆü¸êü •µÖÖŸÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ˆ¯Ö•ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ
¸üÖÂ™Òü“Ö ´Ö»ÖÖ ¬ÖµÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê!! úÖµÖ ŸµÖÖ“Öß †¯ÖÖ¸ü ¯Ö¸üÖ£ÖÔŸÖÖ! úÖêÖ ŸÖß ˆªÖêÖÖ“Öß ‹úŸÖÖÖŸÖÖ!! ŸµÖÖÖê
´ÖÖÖ»Öê»µÖÖ ¤êü¾ÖÖ¾Ö¸ü ×úŸÖß ¿Öã¨ü ²ÖÖ¾ÖÖú¿Öß ÁÖ¨üüÖ!! ²ÖÆüÖ§ü¸üÖÖê ´Ö¸üÖÖ“Öê ¤üÖ¸üß ˆ³ÖÖ †ÃÖŸÖÖÆüß Ã¾ÖßéúŸÖ
úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ¯Öãœêü ™üÖú»Öê»Öê ¯ÖÖ‰ú»Ö ´ÖÖÖê ‘ÖêŸÖ»Öê ÖÖÆüß ÖÖ!!! ŸµÖÖ“µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ´ÖÖÃÖ»ÖÖ ¯ÖÆüÖ. ŸÖÖê ´ÆüÖŸÖÖê,
“Fastings and vigils without a special object are time run to waste,
made to minister to a kind of self-gratification instead of being turned
to account for the good of others. They are like groaning in sickness.”
He was to us an explorer, scientist, philanthrophist....
Finished reading ‘The Principles of Wealth-Creation’ by Prof.
Bain [of] Deccan College.2 Admire and am well instructed by the
Quadruple principles of wealth-creation and four (Aristorellian) causes
of wealth viz [Land], Form or Design, Labour and Demand. The
authors advocacy of money and its true function viz the medium
through which demand is effected, is both interesting and instructive.
He gives a merited slap on the faces of both an enthusiastic Free
Trader and a Protectionist and asserts rather boldly that the sole cause
of a nationes prosperity in Trade is abundance of... he also firmly
declares.... who make much of the.... force but he need not take
Socialism to task for the matter. A god in not to be ridiculed for the
defects of his worshippers. Socialism as protest against the excesses
of the capitalism and the neglect of the working classes should be
defended by everyone.... of Bimetallism is nothing but repetition viz
the importance of the abundance of money dwelt upon overagain.
Book II & III avowedly irrelevant with the title of the book. The
analysis of distribution into Rent, Price, [Interest], Profit, Wages etc.
etc is quite unscientific. Rent and [Interest] may come under Remuneration for the right of ownership over, may be it land, a building,
a commodity or money used as capital. Profit and wages are remunerations for labour both intellectual and physical. The item ‘Price’ is
3

´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü, ÃÖ´ÖÖÏ ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖ, ÖÓ›ü-2 ¸üÖ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

quite unintelligible. For it is not an element but a compound that may
be again analysed into Rent etc. etc. Thus the whole Distribution
takes place between the owners of matter of the labourers [physical
and intellectual]. [The] rhetoric and the constant humourous...... of
the author are out of place in a scientific expositon which he attempts
and go to swell the volume unneccessarily. The same ideas are repeated and hammered out into an unnatural length. The refutation of
the Recardian theory of Rent is not perfectly satisfactory, though
well-attempted.

27 ´ÖÖ“ÖÔ 98
Ø“ÖŸÖÖ´ÖÖßÃÖ3 ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖµÖ“Öê ´ÆüÖæÖ ¯ÖÆüÖ™êü 3 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Ö ˆšü»ÖÖê. ¯ÖÖ ¾Öêôû úôêûÖÖ.
Ã™êü¿ÖÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¾ÖÖ™êüÖê ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üß“ÖÖ ‹úÆüß Óú¤üß»Ö ×¤üÃÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ¸êü ´ÖÖìú™üÖŸÖ ‘Ö›ü¶Öôû ¯ÖÆüÖµÖÖÃÖ
Öê»ÖÖê ŸÖ¸ü ŸÖê£ÖêÆüß ˆ•Öê›ü Ö¾ÆüŸÖÖ. ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üß“Öß ¤ü×¸ü¦üÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™ü»Öê. Ø“ÖŸÖÖ´ÖÖß ŸÖ¸ü ŸµÖÖ
ÖÖ›üßÖê †Ö»ÖÖ“Ö ÖÖÆüß. ŸÖÃÖÖ“Ö ›êüŒúÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ Öê»ÖÖê. ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ²ÖÓ›üÖÖ›ÔüÃÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖÃµÖÖÓ¿Öß4
Ø“ÖŸÖÖ´ÖÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß [²ÖÖê»ÖÖê] —ÖÖ»Öê. †Ö´Ö“µÖÖ ³ÖÖ¾Öß ´ÖÓ›üôûß×¾ÖÂÖµÖÆüß [²ÖÖŸÖ“ÖßŸÖ —ÖÖ»Öß]. ÃÖÖÃÖê µÖÖÓ“ÖÖ úÖµÖ
ŸÖÖê ×Ö¿“ÖµÖ šü¸üÖÖ¸ü ÆüÖê [ŸÖÖ]. [ŸµÖÖ] ×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖÃÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üµÖÖÃÖ ×¾ÖÃÖ¸ü»ÖÖê. ŸµÖÖÓÖßÆüß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ÖÖÆüß!!
úÖµÖ ×¾ÖÃÖ¸üÖôæû¯ÖÖÖ ¾Ö Æü»ÖÖ•Öá¯ÖÖÖ!
ŸÖÖ. 28 ´ÖÖ“ÖÔ 98 ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü
'úÖôû' “ÖÖ5 ¯Ö×Æü»ÖÖ †Óú ¾ÖÖ“Ö»ÖÖ. ´ÖãµÖ »ÖêÖÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü †Ö¸ü ŸÖÖÛ¢¾ÖúŸÖê¯ÖêÖÖ ú×¾ÖŸ¾Ö
†×¬Öú ×¤üÃÖ»Öê. 'úÖôû' ¿Ö²¤üÖ“Öß ¾µÖãŸ¯Ö¢Öß “ÖÖÓÖ»Öß êú»Öß †ÖÆêü. ×ŸÖ•Ö¾Ö¹ýÖ 'úÖôû' “µÖÖ ‹ê¾Ö•Öß 'úÖ»Ö'
†ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÃÖŸÖê ŸÖ¸ü †×¬Öú †Öãºþ¯Ö ¾Ö †£ÖÔ²ÖÖê¬Öú —ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖê. úÖ¸üÖ 'úÖôû' µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ºþ¯ÖÖŸÖ
¤ãüÂ™ü ¯ÖÏÃÖÓÖ, ÃÖÓÆüÖ¸üú, µÖ´Ö ‡. †£ÖÔ µÖêŸÖÖŸÖ. ú¤üÖ×“ÖŸÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üúÖÃÖ ¤êü¿Öß ³ÖÖÂÖê“ÖÖ ±úÖ¸ü †×³Ö´ÖÖÖ ¾ÖÖ™æüÖ
úÖ»Ö Æêü ÃÖÓÃéúŸÖºþ¯ÖÆüß Ö¯Ö»Öê ÖÃÖê»Ö. ×Ö‘ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÓúÖ¾ÖºþÖ »ÖÖêú¯ÖÖÖ»ÖÖ Æüß Ö¾ÖßÖ“Ö ³Ö¸ü —ÖÖ»Öß
´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß. ¯ÖÖ Æêü ×Ö¸üÖôêû“Ö ¯Ö¡Ö Ö úÖœüŸÖÖ êúÃÖ¸üß ¯Ö¡Ö“Ö †Öšü¾Ö›ü¶ÖŸÖæÖ 2 ¤üÖ †Ö¸ü 3 ¤üÖ úÖœü»Öê
†ÃÖŸÖê ŸÖ¸ü ±úÖ¸ü ²Ö¸êü —ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖê. êúÃÖ¸üßÖê †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÏŸµÖÖ×Æüú —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ‹úÖ“Öê ¤üÖêÖÆüß
ŸµÖÖÃÖ †ªÖ¯Öß úÖ ÆüÖêŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß ¾Ö –ÖÖÖ¯ÖÏ [úÖ¿Ö].... —ÖÖ»Öê Æêü úôûŸÖ ÖÖÆüß.
†Ö•Ö †Ö´Ö“µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶Ö“µÖÖ ´ÖÖ»ÖúÖ“Öß 6 (Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ¸üÖ“Öß) ÖéÆüÛÃ£ÖŸÖß †¾Ö×“ÖŸÖ ÃÖ´Ö•Ö»Öß. ´Öß
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ Æêü ãú™ãÓü²Ö ±úÖ¸ü ãú»ÖßÖ ¾Ö ÃÖã¿Öß»Ö ´Ö¸üÖšü¶ÖÓ“Öê †ÃÖê»Ö †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¾Ö ¯Öãœêü •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“Öß
“ÖÖÓÖ»Öß ÃÖÖêµÖ •Ö´Öê»Ö †¿Öß ±úÖ¸ü †Ö¿ÖÖ —ÖÖ»Öß. †Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö´Æüß ¤üÖê‘ÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ ãú™ãÓü²ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÃÖ
±úÖ¸ü“Ö »ÖÖ¾ÖæÖ ‘Öê‰úÖ ¸üÖÆüµÖÖ“ÖÖ µÖŸÖ êú»ÖÖ. ¯ÖÖ »Ö¾Öú¸ü“Ö Æüß ´ÖÖÖÃÖê ±úÖ¸ü¿Öß ´ÖÖÖÃÖÖôûµÖÖÃÖÖ¸üÖß
×¤üÃÖ»Öß ÖÖÆüßŸÖ. ´ÆüÖæÖ ÆüôãûÆüôæû ×Ö¸üÖ¿ÖÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß. ´ÖÖ»ÖúÖÃÖ 'úÖúÖ', ´ÖÖ»Ö×úÖßÃÖ 'úÖæú',
´Öã»ÖßÃÖ (•ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖßÖßÃÖ) 'ŸÖÖ‡Ô' †¿ÖÖ ÖÖ¾ÖÖÓÖß †Ö´Æüß ÆüÖúÖ ´ÖÖ×¸üŸÖÖê. ²Ö·µÖÖ“Ö ¾ÖêôûÖ µÖÖÓ“µÖÖ
¾ÖŸÖÔÖÖ¾ÖºþÖ †Ö¯ÖÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ †ÖÆüÖê Æüß ÖÖêÂ™ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¬µÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖ•Ö¾Öß¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ šüÃÖ»Öß †ÖÆêü †ÃÖê
×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. ŸÖê¾ÆüÖ •ÖÖÖŒúÖ»ÖÖ ¸üÖÖ µÖê‡Ô. úÖ»Ö úÖúÖÓ“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß Æüôû¤üß-ãÓúú¾ÖÖ»ÖÖ úÖæú ¾Ö
4
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±úµÖãÔÃÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß

ŸÖÖ‡Ô ×Ö‘ÖÖ»µÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÔÃÖÆüß ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öê. Æüôû¤üßãÓúú¾ÖÖÃÖ ÖúÖê ´ÆüÖæ ÖµÖê [´ÆüÖæÖ] ŸÖß Öê»Öß. ‘Ö¸ü
•Ö¾Öôû †Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü úÖæúÖê ŸÖÖ‡ÔÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖÖ»ÖÖ •ÖÖÖŒúÖ•Ö¾Öôû ¤êüµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ¯ÖÖêúôû
›üÖî»Ö ´ÖÖÖß •ÖÖÖŒúÖÃÖ Ö Ö¯ÖæÖ ´Öã»ÖÖÃÖ ‘ÖêµÖÖ“Öê ÃÖÖ±ú ÖÖúÖ×¸ü»Öê. ŸµÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ‘Ö¸üß Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê£Ö»µÖÖ
úÖêÖß Ö²ÖÖ×²ÖÖßÖê •ÖÖÖŒúÖ“ÖÖ †ÖÖ¤üß ÃÖÖ¬ÖÖ ¯ÖÖêÂÖÖú ¯ÖÖÆæüÖ Æüß ŸÖã´Ö“Öß ´ÖÖê»Öú¸üßÖ úÖµÖ †ÃÖê úÖæúÃÖ
×¾Ö“ÖÖ×¸ü»Öê ! ŸÖÖ‡Ô ÆüÖÃÖ»Öß !! ÁÖß´ÖÓŸÖß ÃÖ¸üôû¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ‹êæúÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öî¡ÖßÖß“Öê ²ÖÖÂúôû ÆüÃÖê ¯ÖÖÆæüÖ
×²Ö“ÖÖ·µÖÖ •ÖÖÖŒúÖÃÖ ×úŸÖß ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™ü»Öê !!! ¯Öãœêü úÖæúÖê •µÖÖ ²ÖÖµÖúÖÓ¿Öß ³ÖÖ¾Ö•Ö‡Ô“Öê, •ÖÖ¾Öê“Öê, ´Öã»Öß“Öê
ÖÖŸÖê •Öãôû¾Ö»Öê ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖêÂÖÖú ¾Ö ³ÖÖÂÖÖ •ÖÖÖŒúÖ [ÃÖ] ×Ö¸üÖôûß ×¤üÃÖ»Öß ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖßÃÖ ¿ÖÓúÖ †Ö»Öß. †Ö•Ö
¿Öê•ÖÖ¸ü“µÖÖ ‹úÖ ²ÖÖ‡Ôú›æüÖ †ÃÖÖ “Ö´ÖŸúÖ×¸üú Öã»ÖÖÃÖÖ —ÖÖ»ÖÖ úß, úÖúÖ“Öß •ÖÖŸÖ ãÓú³ÖÖ¸ü, úÖæú
ãúÖ²µÖÖ“Öß. ¯Öæ¾Öá ´ÖÖê»Ö´Ö•Öã¸üß úºþÖ ÆüÖêŸÖß ŸÖß †Ö¯Ö»µÖÖ Ö¾Ö·µÖÖÃÖ ÃÖÖê›æüÖ úÖúÖ•Ö¾Öôû ¸üÖÆæü »ÖÖÖ»Öß.
ŸÖÖ‡Ô“Öê »ÖÖ ÆüÖÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê ¾Ö ×ŸÖ»ÖÖ ´Ö¸üÖšüß 6 ¾µÖÖ ‡µÖ¢Öê¯ÖµÖÕŸÖ ×¿ÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ
†Ö´Æüß ‡ŸÖêú ×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üú¯ÖÖÖ †ÃÖê»Ö †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖÖ †ÃÖê ÖÃÖæÖ êú¾Öôû †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ
Æêü“Ö †ÃÖê úôû»Öê! Æêü ‹êæúÖ †Ö´Æüß Ö•Öß»Ö —ÖÖ»ÖÖê. “ÖÖÓÖã»Ö¯ÖÖÖ •ÖÖŸÖß¾Ö¸ü †Ö¸ü êú¾Öôû ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü
×¤üÃÖÖÖ·µÖÖ úÖÆüß ÖÖêÂ™üß êú»µÖÖ ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ ÖÃÖŸÖÖê †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ŸÖ¸üß¯ÖÖ
´ÖÖ×´ÖôûÖ‰ú¯ÖÖÖ, †ÖÖŸµÖ, ¯ÖÏê´Ö ¾ÖÖî¸êü [“ÖÖ] †Ö³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖ»µÖÖÖê •ÖÖÖŒúÖ“Öß úÖµÖ´Ö“Öß ÃÖÖêµÖ ú¿Öß
ÆüÖê‡Ô»Ö? Æüß úÖôû•Öß ¸üÖÆüß»Öß“Ö.
ŸÖÖ. 29…4…98 ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü
...¯ÖÏÆü¸üß... ¾ÖÖ•Ö»Öê ÆüÖŸê Öê. úÖò»Öê•ÖÖŸÖæÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖ ¾ÖÖ™êüŸÖ... “Öê ¾ÖÖ›ü¶Ö•Ö¾Öôû éúÂÖÖ•Öß Æü¸üß ¯ÖÖê™êü 7
µÖÖÓ“Öß ÖÖšü ¯Ö›ü»Öß. Œ¾ÖÖ™ÔüÃÖÔ»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öß ŸÖê£Öê ´Öãôûß“Ö †ÖêôûÖ Ö¾ÆüŸÖß ´ÆüÖæÖ ÃÖÓ¬µÖÖúÖôû¯ÖµÖÕŸÖ
´ÖÖ—Öê“Ö ×²Ö·ÆÖ›üß šêü‰úÖ ‘Öê‰úÖ Œ¾ÖÖ™ÔüÃÖÔ´Ö¬µÖê ¯ÖÖê“Ö×¾Ö»Öê. ¿ÖÆü¸ü ¾Ö úÖò»Öê•Ö ŸµÖÖÓÖß ú¬Öß“Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê ÖÃÖ»µÖÖÖê
ŸµÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ •Öê †Öêú ¯ÖÏ¿Ö ×¾Ö“ÖÖ×¸ü»Öê ŸµÖÖ“Öß ³ÖÖ¸üß ´ÖÖî•Ö ¾ÖÖ™ü»Öß. éúÂÖÖÃÖ ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖÃÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¾Ö›üß»Ö
³ÖÖ‰ú ×¾ÖÂÖæ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ²ÖÎÖÉÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê ÃÖÖÆêü²Öß £ÖÖ™üÖ“Öê êúÃÖ ¯ÖÖÆæüÖ ×¾ÖÂÖæ“Öß
úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö ÖÖÛÃŸÖú¯ÖÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ÆüÖê‰úÖ “Öãú»Öß. µÖê£Öê †Ö»Öê»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß ¿Öë›üß •Ö²Ö¸üßÖê úÖ×œüŸÖÖŸÖ
úÖµÖ †ÃÖê ŸµÖÖÖê ÖÓ³Öß¸ü¯ÖÖê ×¾Ö“ÖÖ×¸ü»Öê ! Œ»Ö²Ö, ´Öë²Ö¸ü, ×•Ö´ÖÖÖÖÖ ¾ÖÖî¸êü Ö¾ÖßÖ ú»¯ÖÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
›üÖêŒµÖÖŸÖ »Ö¾Öú¸ü •ÖÖÖÖ ÆüÖê‡ÔÖÖÃÖê ¯ÖÖÆæüÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ´Ö»ÖÖ ŸÖ¿ÖÖ“Ö Öã¯ÖÃÖµÖÖ“Öß ´ÖÖêšüß ´ÖÖî•Ö ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öß.
¯ÖÖ ´ÖÖÖŸÖ»µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ´Öß Ö¾ÖßÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ µÖêŸÖÖÖÖ ´ÖÖ—Öß ÛÃ£ÖŸÖß †Öšü¾ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖÖê.
ŸÖÖ. 30…4…98 ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü
ÃÖÖ¾ÖÓŸÖÖú›æüÖ8 ú¸üÖ“ÖßÆæüÖ ¯Ö¡Ö †Ö»Öê. ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ¬Öê¯ÖÖÖ ¾Ö ¿Öã¨ü¯ÖÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ±úÖ¸ü ²Ö¸êü
¾ÖÖ™üŸÖê. ŸÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ¿Öß ×´Ö¡ÖÖ“Öê ÖÖŸÖê ú²Öæ»Ö Ö ú×¸üŸÖÖ Öã¹ý-×¿ÖÂµÖÖ“Öê »ÖÖ¾Öæ ¯ÖÆüÖŸÖ †ÖÆêü, µÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ×³Ö´ÖÖÖ
“Ö´ÖŸúÖ¸ü ¾ÖÖ™ü»ÖÖ... [×´Ö] ¡ÖŸ¾ÖÖ“Öß ŸµÖÖ“Öß ¾µÖÖµÖÖ ¿Öã¨ü êú»Öß. ŸµÖÖ“Öê ²ÖÖµÖúÖêÃÖ ×ŸÖú [›êü]
¯ÖÖšü¾ÖµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´Öß •Öß Ö™ü¯Ö™ü êú»Öß ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖê ¾ÖÖ•Ö¾Öß¯ÖêÖÖ †×¬Öú †Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖÖßŸÖ †ÖÆêü. ´Ö»ÖÖ
Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ µÖÖŸÖ úÖÆüß ¤üÖ¤üÖ úºþÖ ‘ÖêŸÖ»Öß †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ´Öãôûß“Ö ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß.
ú¸ü´ÖÖãúß“Öê 9 “ÖÖ»Öæ †ÓúÖŸÖ»Öê ´ÖÖµÖÖ¤êü¾Öß“Öê ×“Ö¡Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê. ÃÖã¤Ó ü¸ü ¾Ö »ÖÖ›üÖÖê ²ÖÆãüŸÖêú ×²Ö‘Ö›ü»µÖÖÃÖÖ¸üÖß
×¤üÃÖÖÖ·µÖÖ ÊÖ ×“Ö´Öãú»Öß“Öê ×“Ö¡Ö ´ÖÖ—Öê ´ÖÖÖŸÖ ±úÖ¸ü“Ö ¾ÖÖŸÃÖ»µÖ ˆ“ÖÓ²Öôû¾ÖßŸÖ †ÖÆêü. •ÖÃÖ•ÖÃÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ
»ÖÖ›üÖ“ÖÖ †×ŸÖ¸êüú ÆüÖêŸÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖÃÖŸÖ¿Öß ×ŸÖ“µÖÖ ´ÖÖêÆüú¯ÖÖÖ“Öß ‹êúú ú»ÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. †Ö×Ö
5
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´ÖÖ—Öê ´ÖÖ ¾Öê¬ÖŸÖ †ÖÆêü! †ÆüÖÆüÖ! ¸üÖ´Ö¤êü¾Ö¸üÖ¾ÖÖ, ŸÖã—ÖÖ ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü Æêü¾ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÖÆêü. ú¸ü´ÖÖæúúÖ¸üÖ,
ŸÖã—µÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖ»µÖÖÆüß¯ÖêÖÖ ´ÖÖµÖÖ¤êü¾Öß“Öê ×“Ö¡Ö ´ÖÖ—Öê Çü¤üµÖÖ¾Ö¸ü ×úŸÖß ŸÖ¸üß ÃÖã¸êüÖ ˆšü»Öê †ÖÆêü! ¯Öãœüß»Ö †Óúß
ŸÖæ éúÂÖ¤êü¾ÖÖÃÖ ´ÖÖµÖÖ¤êü¾Öß“Öê ¯ÖÖ×ÖÖÏÆüÖ ú¸üÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ¾ÖÖÖ¸ü Æêü †ÖŸÖÖ“Ö úôæûÖ “Öãú»Öê †ÖÆêü. ˆÂÖúÖôûß
ãú»ÖßÖ ¾Ö¬ÖæÓÖß ÖêÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖŸÖôû ¾ÖÃ¡ÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß úÖê´Ö»ÖÖÓÖê (ŸµÖÖÓÃÖ) úôûŸÖ Ö úôûŸÖ †Ã¯ÖÂ™ü
×¤üÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖ •Ö¿ÖÖ ‹úÃÖ´ÖµÖÖ¾Ö“”êû¤êüú¹ýÖ ÃÖ´ÖµÖÖÔ¤ü ¯ÖÖ ´ÖÖÖê–Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖ«üŸÖ“Ö úÖ¤Óü²Ö¸üßúÖ¸üÖÓ“µÖÖ
ÖÖî¯µÖÖŸÖ“Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÃ±úÖê™ü »ÖßÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸÖê ‹úÖ“Ö úÖôûß úÖ¾Öê²ÖÖ•Ö10 ¾Ö ¯ÖÏÃÖÖ¤ü´ÖµÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ!
ŸÖÖ. 31 Öã¹ý¾ÖÖ¸ü ´ÖÖ“ÖÔ 1898
´Ö»ÆüÖ¸ü ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ×“Ö™üÖßÃÖéúŸÖ £ÖÖê¸ü»Öê ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖÖÓ“Öê “Ö×¸ü¡Ö †ÖŸÖÖ ÖãúŸÖê“Ö ¾ÖÖ“ÖæÖ ÃÖÓ¯Ö»Öê.
ÊÖ ²ÖÖ¸üßŸÖß»Ö úÖÆüß úÖÆüß ´ÖãµÖ ÖÖêÂ™üà“Öê ¿Öú “Öãú»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖãÂúôû ÖÖêÂ™üß ´ÖÖÖê ¯Öãœêü ×»Ö×Æü»µÖÖ
†ÖÆêüŸÖ. ¤üÖ³ÖÖ›ü¶ÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖµÖÖ“Öß ¾Ö ¯Öê¿Ö¾µÖÖ“Öß “Öã¸üÃÖ, ¯Öê¿Ö¾µÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö ³ÖÖêÃÖ»µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖÓ™üÖ (ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¾Ö
¸ü‘ÖÖê•Öß µÖÖ“ÖÖ), ¯Öê¿Ö¾Öê ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß µÖÖÓ“Öê ¾Öî´ÖÖÃµÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ¤üÖÏÃŸÖ ²ÖÖ²Öà“ÖÖ
ú¸üÖ¾ÖÖ ×ŸÖŸÖúÖ Öã»ÖÖÃÖÖ ²ÖÖ¸üúÖ¸üÖÖê êú»ÖÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ¾ÖºþÖ ×“Ö™üÖßÃÖÖ•Ö¾Öôû ²Ö¸êü“Ö úÖÖ¤ü¯Ö¡Ö †ÃÖæÖÆüß
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ŸµÖÖÓÖß ×úŸÖß êú»ÖÖ †ÃÖê»Ö µÖÖ“Öß ¿ÖÓúÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÃÖÓÖß ¯Öê¿Ö¾µÖÖ“Öß ŸÖ¸ü±ú¤üÖ¸üß êú»Öê»Öß
†ÖœüôûŸÖê. •µÖÖ ²ÖÖôûÖ•Öß¾Ö¸ü ÖÏÖÓ™ü ›ü±ú †Ö¯Ö´ÖŸÖ»Ö²Öß¯ÖÖÖ“ÖÖ ¾Ö †¸üÖ•Ö×ÖÂšüŸÖê“ÖÖ †Ö¸üÖê¯Ö ú×¸üŸÖÖê ¾Ö •µÖÖÖê
ÃÖÖ¾ÖÖ¸ü²ÖÖ‡ÔÃÖ •Öã»Ö´ÖÖÖê ÃÖŸÖß •ÖÖµÖÖÃÖ ³ÖÖÖ ¯ÖÖ›ü»Öê †ÃÖê ›ü±ú ´ÆüÖŸÖÖê, ¾Ö •µÖÖ ²ÖÖôûÖ•ÖßÖê ¿ÖÖÆæü“Öê
´Ö¸üÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ÆüÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ŸÖã¹ÓýÖ ¾Ö ¯ÖãÖê Æüß“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß ¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß êú»Öß Æêü ŸÖ¸ü ‡×ŸÖÆüÖÃÖ
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü“Ö †ÖÆêü, ŸµÖÖ“Ö ²ÖÖôûß•Öß“Öß ‹ÖÖªÖ éúŸÖµÖãÖÖŸÖ»µÖÖ ÃÖê¾ÖúÖÃÖ ¿ÖÖê³ÖŸÖß»Ö †¿Öß ¤üÖêÖ ²ÖÖ¾ÖÖú¿Öß
¸üÖ•Ö×ÖÂšüŸÖê“Öß ˆ¤üÖÆü¸üÖê ²ÖÖ¸üßŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ. ¾Ö ŸµÖÖ“Ö ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ¾Ö¹ýÖ ¿ÖÖÆæü“Öß Æãüú´ÖŸÖ ×úŸÖß
ÆüÖêŸÖß Æêü ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ •µÖÖ“Öê ×¾Ö»ÖÖÃÖß úÖ¸ü×ú¤üáŸÖ ²ÖÆãüŸÖêú ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ¾Ö ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü
×¿Ö¸ü•ÖÖê¸ü ÆüÖêŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖ“Öê“Ö †Ö–Öê¾ÖºþÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖêÂ™üß ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ †ÃÖê ´ÖÖÖµÖÖÃÖ
†Ö¯Ö [ÖÖÃÖ] ±úÖ¸ü“Ö ×Ö¸üÖôûÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
¿ÖÖÆæü“Öß úÖ¸üúß¤Ôü ´ÆüÖ•Öê ´Ö¸üÖšêü¿ÖÖ‡Ô“Öß (¯Öê¿Ö¾ÖÖ‡Ô“Öß [Ö¾Æêü]) ³Ö¸ü³Ö¸üÖ™ü ÆüÖêµÖ. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß
ú´ÖÖ¾Ö»Öê, ÃÖÓ³ÖÖ•ÖßÖê Ö´ÖÖ¾Ö»Öê, ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´ÖÖÖê ÃÖÖ¾Ö¸ü»Öê, ¿ÖÖÆæüÖê ¿ÖÆüÖµÖÖ ¯ÖÏ¬ÖÖÖÖ“Öê ´Ö¤üŸÖßÖê ¾ÖÖœü×¾Ö»Öê ¾Ö
ˆ¯Ö³ÖÖê×Ö»Öê. ¿ÖúúŸµÖÖÔ ´ÖÆüÖŸ´µÖÖ“ÖÖ ú›ü¾Öê¯ÖÖÖ ¾Ö ¿Öæ¸ü¯ÖÖÖ ÃÖÓ³ÖÖ•ÖßŸÖ ˆŸÖ¸ü»ÖÖ; ¸üÖ•ÖúßµÖ ¬ÖÖê¸üÖ, ØÆü´ÖŸÖ
¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´ÖÖŸÖ ˆŸÖ¸ü»Öß ¾Ö †¾Ö¿ÖêÂÖ ¸üÖ×Æü»Öê»ÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ×¾ÖÂÖµÖú “ÖÖÓÖã»Ö¯ÖÖÖ ŸÖê¾ÖœüÖ ¿ÖÖÆæü“Öê ¾ÖÖ™ü¶ÖÃÖ †Ö»ÖÖ.
µÖÖ ¸üÖ•ÖÁÖàÖß ´Ö¸üÖšü¶ÖÃÖ Ö ¿ÖÖê³ÖÖÖ¸êü ÖãÖ ×¾Ö»ÖÖÃÖ ¾Ö Öê³Öôêû¯ÖÖ ¾Ö ¯Ö¸üÖ¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ´ÖÖêÖ»Öß
—ÖÖÖµÖÖŸÖæÖ †Ö×Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ µÖÖêÖÖÖê ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö ¾µÖŒŸÖàÖß ŸµÖÖ“Öê ³ÖÖê¾ÖŸÖß •Ö´ÖæÖ ŸµÖÖ“Öê ÖÖ¾ÖÖ“Öê
†ÖÁÖµÖÖÖÖ»Öß ¸üÖ•µÖÖ“Öß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¤æü¸ü¾Ö¸ü ¾ÖÖœü×¾Ö»Öß ŸÖ¸üß ÃÖ¾ÖÖÔúÂÖÔú ´Ö¬µÖ¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ú´Ö•ÖÖê¸ü¯ÖÖÖ µÖÖ“Ö
¾Öêôûß ŸµÖÖÃÖ ×¤üÃÖæÖ “Öãú»µÖÖ´Öãôêû ŸÖê ›üÖêµÖß•Ö›ü ÆüÖê‰úÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖ¿Öß ×¾Ö¸üÖê¬Ö úºþ »ÖÖÖ»Öê. ¾Ö ¿ÖÖÆæü“Öê
´Ö¸üÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖ¸ü ´Ö¬µÖ¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ¯ÖæÖÔ ·ÆÖÃÖ ÆüÖê‰úÖ †Ö¸ü ×ŸÖ“Öê ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü ÆüÖê‰úÖ ŸÖê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ¾ÖÖÖæ »ÖÖÖ»Öê.
‹£Öê“Öê ´Ö·ÆÖ™êü¿ÖÖ‡Ô ÃÖÓ¯Ö»Öß! ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾ÖÖ“Öê ÖãÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯Öê¿Ö¾ÖÖ‡Ô“ÖßÆüß †Ö¤üß †¿Öß“Ö ÛÃ£ÖŸÖß ÆüÖê‰úÖ
ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖãµÖÖŸÖÆüß ‹ú ¸üÖ•ÖúßµÖ ŸÖã¹ÓýÖ ÆüÖê‰úÖ Ø¿Ö¤êü¿ÖÖ‡Ô ¾Ö ±ú›üÖßÃÖ¿ÖÖ‡Ô µÖÖ´Ö¬µÖê ¤Óü›êü»Öß
“ÖÖ»Ö»Öß. ¯Öãœêü ´ÖÆüÖ¤ü•Öß“µÖÖ ¾Ö ÃÖ¾ÖÖ‡Ô ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾ÖÖ“µÖÖ ´Ö¸üÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖÃÖ úÖ×ôû´ÖÖ
6
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†ÖÖÖÖ¸üß †ÖÖÖÖë¤üß ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß. ×ŸÖ“ÖÖ »ÖµÖ 1818 ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ!! úÖêšêü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖê êú»Öê»ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü¿ÖÖ‡Ô“ÖÖ
ˆ¤üµÖ, úÖêšêü ²ÖÖ•ÖßÖê “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ †ÖÖÖÖë¤üß“ÖÖ †ÓŸÖ!!! ¯ÖÖ µÖÖ ¸üÖÖÃÖß ³Öê¤üÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ‹úÖ
×¿Ö¾ÖÖ•Öß¾Ö¸ü ÖÖÆüß úß ‹úÖ ²ÖÖ•Öß¾Ö¸ü ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖÛÂ™ÒüµÖÖÓ¾Ö¸ü †ÖÆêü - ‹¾Öœêü ŸÖ¸üß ¯ÖŒêú
ÃÖ´Ö•Ö»µÖÖÃÖ ¯ÖãÂúôû —ÖÖ»Öê. ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ²ÖÖ•ÖßÃÖ ×¿Ö¾µÖÖÓ“Öß »ÖÖÖÖê»Öß ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß“Öê ´ÖÆüÖêŸÃÖ¾Ö µÖÖŸÖ“Ö
†Ö´Æüß ¤ü´ÖæÖ •ÖÖÖÖ¸ü!11
ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ´Öß ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖæÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ ™üÖÖì¯ÖÖÖ“ÖÖ ‹ú ´ÖÖÃÖ»ÖÖ úÖêŸÖ¾ÖÖ»Ö “ÖÖ¾Ö›üß•Ö¾Öôû
¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. †Ö•Ö ²Ö¸êü“Ö ‹ú ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖß²ÖÖê¾ÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‹úÖ ŸÖ¹ýÖ ×¿ÖÂµÖÖÃÖ ‘Öê‰úÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖß ¯Öé£¾Öß“”Óû¤üß
¿»ÖÖêú šêüŒµÖÖŸÖ ´ÆüÖŸÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê ‹êæúÖ ´ÖÖ—ÖêÆüß ´ÖÖÖŸÖ ²Ö¸êü“Ö ¾ÖêôûÖ ³ÖŒŸÖß¸üÃÖ ˆ´Ö™ü»ÖÖ †ÖÆêü. úÖêŸÖ¾ÖÖ»Ö
“ÖÖ¾Ö›üß•Ö¾Öôû“Öê ‹úÖ ¤ãüúÖÖÖŸÖæÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 10/12 †ÖÖ¤üß ÃÖ³µÖ ×¤üÃÖÖÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß “ÖúÖ™ü¶Ö ×¯Ö™üŸÖ ²ÖÃÖ»Öß
†ÃÖŸÖÖ •Ö¾ÖôæûÖ ²ÖÖê¾ÖÖ “ÖÖ»Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“Öê ŸÖÖë›æüÖ úÖÆüß †¿Öã¨ü ¾ÖÖÖß ×Ö‘ÖÖ»Öß †ÃÖê ´ÆüÖæÖ Æüß ×¸üúÖ´Ö
™êüú›üß “ÖÖîú›üß '†ÆüÖê ²ÖÖê¾ÖÖ ²ÖÖê¾ÖÖ' †¿ÖÖ ÆüÖúÖ ´ÖÖºþ »ÖÖÖ»Öß. ŸÖê ŸÖÃÖê“Ö “ÖÖ»Ö»Öê. ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖŸÖ»Öê ‹ú
´ÖÖß“Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ŸÖ¸ü ²ÖÖê¾ÖÖÃÖ •ÖÖ‰úÖ †Ö›ü¾Ö»Öê“Ö. †Ö¯ÖÖ úÖêÖ †ÃÖê ¤ü¸ü›üÖ¾ÖæÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖ ²ÖÖê¾ÖÖÓÖß
"ÖÖî›ü ²ÖÎÖÉÖ" †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ÖÖ¸ü¸üÃŸµÖÖŸÖæÖ ²ÖÎÖÉÖÖú›æüÖ ¯ÖÖµÖÖ úÖ ¯Ö›æüÖ ‘ÖêŸÖÖ †ÃÖê ´ÖÖêšü¶Ö
ˆ´ÖÔ™ü¯ÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê. ²ÖÖê¾ÖÖÓÖß '´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ¯Ö›üŸÖ ÖÖÆüßŸÖ, ÃÖ´Ö£ÖÖÕ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÃÖ ¯Ö›üŸÖÖŸÖ, µÖÖ ¾Öê¿ÖÖÃÖ
¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´Öß ¯Ö›üÖ ´ÆüÖŸÖ ÖÖÆüß' ¾ÖÖî¸êü ¿ÖÖÓŸÖ¯ÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ŸÖ¸üß ÊÖ ¯ÖÖ•ÖßÖê •Ö´Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÓ›üôûßŸÖ
¯ÖÖ“Ö ¤üÆüÖ ×´Ö×Ö™êü †ŸÖß“Ö ™ü¸ü ˆ›ü×¾Ö»Öß. ÊÖ ¯ÖÖ•ÖßÖê êúÃÖ ×¯Öú»Öê ÆüÖêŸÖê. ¾Ö ¯ÖÖêÂÖÖú ˆ““Ö ¾ÖÖÖÔŸÖ»µÖÖ ±úÖ¸ü
ÃÖ³µÖ “ÖÖ»Öß“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ ÊÖ •ÖÖŸµÖ×³Ö´ÖÖµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖÖ¯ÖÏÃ£ÖÖÁÖ´Öß ÖÖî›ü ²ÖÎÖÉÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖß ¤ü×ÖÖß ²ÖÎÖÉÖ
¯Ö›ü»Öê»Öê Ö¯Ö»Öê ÖÖÆüß, ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÖê ³Ö¸ü ¸üÃŸµÖÖŸÖ ‹úÖªÖ —ÖÖ›æü»ÖÖÆüß Ö ¿ÖÖê³ÖµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ †¿»Öß»Ö¯ÖÖÖ
êú»ÖÖ. úÖêÖ ÆüÖ •ÖÖ×ŸÖ´ÖŸÃÖ¸ü ! úÃÖÖ ÆüÖ ÖÖÆüßÃÖÖ ÆüÖêÖÖ¸ü! ¯ÖÖ ×úŸµÖêúÖÓ“Öê ¤êü¿Ö×ÆüŸÖ µÖÖŸÖ“Ö ÃÖÖšü»Öê
†ÖÆêü ÖÖ!!!
1 April 1898 Friday
Began the College studies regularly. At night read "The permanent
pacification of the Indian Frontier" in the Nineteenth Century No. 252 by Major G. J. Younghusband.12 Mr. Younghusband appears too
young indeed to bother himself with political crafts. He advises the
‘complete disarmament’ of the tribes as sovereing remedy to civilize
them (into slaves) and the construction of metalled roads by free
labour enforced from the tribes. Not to mention.... strain on poor
India. Mr. Younghusband seems too young to remember that the
tribes are not yet conquered.

[´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖ¾Öêôûß †³µÖÖ×ÃÖ»Öê»µÖÖ •Öß. ‹“Ö. »Öê×¾ÖÃÖ µÖÖ“µÖÖ
'×ÆüÃ™ü¸üß †Öò±ú ×±ú»ÖÖòÃÖ±úß' µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ˆŸÖÖ¸êü ×»Ö×Æü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ™üß¯Ö
¯ÖÖÆüÖ¾Öß. -ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú]
7
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2nd April 98 Saturday
Bacon and Descartes are generally recognized as the Fathers of
Modern Philosophy, though they themselves were carried along by
the rapidly-swelling current of their age, then decisively setting in the
direction of science. (Page 115). ''A revolution''13 says Dr. Whewell
"was going on, as all the greatest investigators of the sixteenth century
were fully aware. But their writings conveyed this conviction to the
public at large very slowly.---But Bacon’s lofty eloquence, wide
learning, comprehensive views, bold pictures of coming state of
things, were fitted to make men turn a far more general and earnest
gaze upon the passing change." (Page 125). He released Philosophy
from the grip of Theology and made to depend upon wholly Science.
There was little novelty in his denunciations of the erroneous Method
then popular or in his exhotrations to pursue Observation, Experiment
and Induction. But it is not less apparent that he had wider and
profounder views of the philosophy of Method than any of his
predecessors-He insisted on the importance of Experiment, but he
could not teach what he did not himself understand-the Experimental
Method. He exhorted men to study nature, but could give no available
directions.— He had fervent faith in the possible conqests of Science
but never having thoroughly mastered any one science he was
incapable of appreciating the real conditions of research. Bacon did
not understand what Copernicus profoundly saw that the only value
of an hypothesis was its reconciliation of calculations with
observations. (Pages 121, 122). Bacon was a philosopher (rather
than a scientist). He is one of the most striking illustrations of the
Literature of Power (rather than the Literature of Knowledge). His
distiugnishing characteristic is a large opulence of mind, at once
massive and florid, wide-sweeping and subtle; and the main source
of his influence has been the dignity with which he invested the
objective mode of looking at things, a mode liable to degenerate into
a creeping prosaism and trivial love of detail, a mode wanting also in
the attractions of a facile, though illusory subjective tendency, but the
only mode of reaching truth and securing-solid-results. (Page 123).
There was, and still is, an instinctive antagonism between
philosophers and the savans : the philosophers complaning that Science
is too narrow in its scope, the savans proclaiming that Philosophy is
too vague in its principles. Bacon was the first to conceive a Philosophy
of the sciences. He says, "But let none expect any great promotion of
8
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the sciences, especially in their effective part, unless natural philosophy
be drawn out to particular sciences, and again, unless these particular
sciences, be brought back again to natural philosophy. (Page 124).
By thus bringings Science out of its laborataries into the general
field of thought, and by bringing Philosophy out of its Schools
into the workshops of research, Bacon really introduced new era.
(Page 125).
He was so deeply imppressed with a sence of the insufficiency
of the Deductive Method alone, which he saw his contemporaries
pursuing, and which he knew to be the cause of the failure of his
predecessors, that he bestowed all his attention to the Inductive Method.
(Page 134). His deficiency in mathematical knowledge caused him to
overlook the equal importance of Deduction and Induction." (Page 135).
(History of Philosophy, Lewes Vol. II Page 120).

†¸êü¸êü! ´ÖÖ—ÖÖ †Ö¾Ö›üŸÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ŸÖÖÛ¢¾Öú¿ÖÖÃ¡Ö ÆüÖ ÃÖÖê›æüÖ ´Öß ‹êÛ“”ûú ×¾ÖÂÖµÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ¾Ö úÖµÖ¤üÖ
Æêü ‘ÖêŸÖ»Öê Æüß ´Öß êú¾Öœüß “Öæú êú»Öß!14 ›êüŒúÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ»Öê 2/3 ¾ÖÂÖì †¬µÖµÖÖ úºþÖ ¿Öê¾Ö™üß ´Öß •Ö¸üß
²Öß. ‹. ŸÖ ÖÖ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖê †ÃÖŸÖÖê ŸÖ¸üß ²Ö¸êü. ¯ÖÖ ´ÖÖÖ“µÖÖ“Ö ¾ÖÂÖá“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ †Ö×Ö ŸÖÖê ‘ÖÖÖê¸ü›üÖ úÖµÖ¤üÖ
¯ÖãÆüÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ (êú¾Öôû ¯ÖÖêúôû ¯Ö¤ü¾ÖßÃÖÖšüß!) †Öê¸ü ×¾ÖªÖÎú´Ö †Ö™ü¯ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü ¾ÖÖ‡Ô™ü
¾ÖÖ™üŸÖ †ÖÆêü!! úÃÖêÆüß úºþÖ ÊÖ µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß“ÖÖ ‹ú¤üÖ ×¿ÖŒúÖ ‘Öê‰úÖ ×Æü“µÖÖ úÂ™ü´ÖµÖ ú“ÖÖ™ü¶ÖŸÖæÖ
ÃÖã™üÖ¾Öê †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê ¾Ö †ÖÆêü. ¯ÖÖ ´ÖÖ—Öê †Ö¾Ö›üŸÖê ×¾ÖÂÖµÖ“Ö ´ÖÖ—Öê ‹êÛ“”ûú ×¾ÖÂÖµÖ ‘Öê‰úÖ ´Öß
¯ÖÖÃÖ ÆüÖê‡ÔÖ †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ¬ÖîµÖÔ ŸµÖÖ¾Öêôûß †Ö»Öê ÖÖÆüß Æêü ×úŸÖß ú´ÖÖ¿Öß²Ö-†£Ö¾ÖÖ ÖÖ´Ö¤üÖÔ‡Ô. †Ö¾Ö›üß¯ÖêÖÖ
ÃÖÖêµÖß»ÖÖ †×¬Öú ´ÖÖÖ ×¤ü»ÖÖ µÖÖ²Ö§ü»Ö Æêü ±úÖ¸ü Ö›üŸÖ¸ü ¿ÖÖÃÖÖ —ÖÖ»Öê. †ÃÖÖê, ¯ÖÖ ›êüŒúÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ Ö
•ÖÖµÖÖ“Öê úÖ¸üÖÖÓ¯Öîúß ÃÖ²Öôû úÖ¸üÖ ´ÖÖ—µÖÖ ×¯ÖÏµÖ •ÖÖÖŒúÖ“Öê ×¿ÖÖÖ ¾Ö ×ŸÖ•ÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖÖ—Öß ´ÖÆü¢¾ÖÖúÖÓÖÖ
Æüß †ÖÆêü ÖÖ! ŸµÖÖŸÖ •Ö¸ü ´Ö»ÖÖ ´ÖÖÖ•ÖÖêÖŸÖß ×ÃÖ¨üüß ×´Öôêû»Ö - †¿Öß †Ö¿ÖÖ †ÖÆê ü- ŸÖ¸ü ¾Ö¸üß»Ö ¿ÖÖÃÖÖ ´Öß
ÃÖÖêÃÖµÖÖÃÖ †Ö¤üß ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÆêü.
Spencer15
Speaking about the fall of Metaphysics and the rise of the present
Positive Philosophy in its place. Lewes says at the end of his grand
History of Philosophy, "The one department of inquiry still in favour
which belonged of old to Metaphysics is the department of Psychology
and in this the only cultivators who have a large following are positive
thinkers, namely, Professor Bain and Mr. Herbert Spencer.
The last named writer is one daily rising into wider influence. In
spite of the internecine warfare between his principles and the
theological and metaphysical principles officially admitted, even
antagonists are compelled to admit the force and clerness of his genius,
the extent and profundity of his scientific knowledge. It is questionable
9
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whether any thinker of finer calibre has appeared in our country;
although the future alone can determine the position he is to assume
in History. At present he is too close to us for an accurate estimate;
and moreover, to this end his system should be before us in its entirety,
whereas only two parts-First Principles (1862) and The Principles of
Biology (1964-7) and the first volume of the Principles of Psychologyhave as yet appeared. He alone of British thinkers has organized a
system of Philosophy. (Pages-756-57).
Mr. Spencer is unequivocally a Positve Philosopher, however he
may repudiate being considered a desciple of Come. His object is that
of the Positive Philosophy namely, the organization into a harmonious
Doctring of all the highest generalities of Science by the application
of the Positive Method and the complete displacement of Theology
and Metaphysics. The peculiar character he impresses on it by his
thorough working out in detail of the Law of Evolution-a-Law which
Shelling said was the peculiar creation of Modern Thought, and which
the Germans have worked out with great success in almost every
direction, constitutes a real claim to our admiration." (Page 758).
I was anxiously searching for my own idol in this splendid pantheon
of worthies built by Lewes and Lo! to my greatest satisfaction I find
him (Spencer) seated at the very end of the series, as a veteran with
due honours at the rearguard of an army !!

ŸÖÖ. 3 ‹×¯ÖÏ»Ö 98 ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü
ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ´Öß ¾Ö ×“Ö. •ÖÖÖŒúÖ ²ÖÓ›üÖÖ›ÔüÃÖ¾Ö¸ü ÃÖÖÃÖê µÖÖÃÖ ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. 5……… “Öê
ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ŸµÖÖÓ“Öß ŸÖê£Öê ³Öê™ü —ÖÖ»Öß. ´ÖÖ •Ö¾Öôû“µÖÖ ™êüú›üß¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖÓ²ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖêÖ¸ü»Öê»µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖ Öê»ÖÖê.16
ŸÖê£Öê ¯ÖÖÖß ¾ÖÖî¸êü ×¯Ö‰úÖ ™êüú›üß“µÖÖ ´ÖÖ£µÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖÆü¸üÖú›êü ŸÖÖë›ü úºþÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 7…… ¾ÖÖ•ÖêŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê
ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖÖ ÃÖÖÃÖê ›êüŒúÖ»ÖÖ Öê»Öê ¾Ö †Ö´Æüß ¸ü´µÖ “ÖÖÓ¤üµÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖ™êü¾Ö¸ü“µÖÖ ²ÖÓÖ»µÖÖÓ“Öß ¿ÖÖê³ÖÖ ¯ÖÖÆüŸÖ ¯Ö¸üŸÖ
‘Ö¸üß †Ö»ÖÖê. ¾ÖÖ™êüŸÖ ‹úÖ ²ÖÓÖ»µÖÖŸÖ ÃÖŸµÖÖÖ¸üÖµÖÖÖ“Öß ¯Öæ•ÖÖ “ÖÖ»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ±òú¿ÖÖ“µÖÖ †Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ
ÊÖ †Ö´Ö“µÖÖ ØÆü¤æü “ÖÖ»Öß“Öê ´ÖÓ›üÖ “ÖÖ»Ö»Öê»Öê ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖî•Ö ¾ÖÖ™ü»Öß.
¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ´ÖÖÖê Æãü»µÖÖôû,17 úÖÖß™üú¸ü,18 ´Öß ¾Ö ÃÖÖÃÖê µÖÖÓ´Ö¬µÖê ²ÖÓ›üÖÖ›ÔüÃÖ´Ö¬µÖê“Ö †Ö´Æüß ¯Öãœêü
úÖµÖ ú¸üÖµÖ“Öê µÖÖ²Ö§ü»Ö ²ÖÖê»ÖÖê —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖŸÖ ÃÖÖÃÖê ÊÖÓÖß ‹ú™ü¶ÖÓ“Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ †Ö¯Ö»ÖÖ
×Ö¿“ÖµÖ úôû×¾ÖŸÖÖê †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê †Ö•Ö ŸµÖÖÓÖß †Ö´Ö“µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö †Ö¯Ö»ÖÖÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü †ÖÆêü †ÃÖê
úôû×¾Ö»Öê.
ŸÖÖ. 7 ‹×¯ÖÏ»Ö 1898 Öã¹ý¾ÖÖ¸ü
ÃÖÖÃÖê ¾Ö ‡ŸÖ¸ü úÖê»ÆüÖ¯Öã¸ü“µÖÖ ´ÖÓ›üôûßÃÖ ÃÖê»²Öß ÃÖÖÆêü²ÖÖÖê Œ¾ÖÖ¸Óü™üÖµÖßÖÃŸÖ¾Ö 10 ×¤ü¾ÖÃÖ †Ö¬Öß
ÃÖÖê×›ü»Öê. ´ÆüÖæÖ ŸÖê †Ö•Ö úÖê»ÆüÖ¯Öã¸üÖÃÖ Öê»Öê. ÃÖÖÃÖê µÖÖÓ“Öê ÃÖÖê²ÖŸÖß ´ÖÖê×ÆüŸµÖê µÖÖÓ“Öê ²Ö¸êü“Ö ÃÖÖ´ÖÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖæÖ
10
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µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öê úÖ´ÖÖŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¤ü¾ÖÃÖ Öê»ÖÖ. •µÖÖÃÖÖšüß ´Öß ‡ŸÖúÖ ¡ÖÖÃÖ ÃÖÖê×ÃÖ»ÖÖ
ŸÖÖê ‡ÃÖ´Ö ‡ŸÖúÖ µÖÖêµÖ Ö¾ÆüŸÖÖ Æêü ´Ö»ÖÖ ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß úôæûÖ †Ö»Öê. ŸÖê 9 “µÖÖ ÖÖ›üßÖê Ã™êü¿ÖÖÖ¾Ö¸ü
•ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ´Ö»ÖÖ ´ÆüÃÖŒµÖÖÓú›êü »ÖÂú¸üÖŸÖ •ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ ´Öß ¾Ö ÃÖÖÃÖê ¯Öãœêü ¯ÖÖµÖß“Ö
×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ÃÖÖÃÖê µÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ´ÖÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ´ÖÓ›üôûß“µÖÖ Ã¾ÖÖ¬ÖßÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ‹ú ŸÖÖÓ²µÖÖ ´ÖÖ¡Ö ¾Ö¸ü ¸üÖ×Æü»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ ŸÖê¾ÖœüÖ ´ÖÖê×ÆüŸµÖê µÖÖÃÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ µÖêµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÖÃÖŸÖÖ ŸÖê ‹êúßÖÖŸÖ. ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™ü»Öê.
†¿ÖÖ ²Öê¯Ö¾ÖÖÔ ´ÖÓ›üôûß“µÖÖ 2/3 ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖŸÖ ×úŸÖß ¡ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ ŸÖÖê ÃÖÖÃÖê µÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»ÖÖ.
¾Ö ´ÖßÆüß ÖêÆü´Öß ´ÖæÖÔ †Ö×Ö ²ÖÖ¤ü¿ÖÖÆüß £ÖÖ™üÖ“µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ úÖê¸ü›ü¶Ö ×³Ö›êüÃÖ ¯Ö›æüÖ ú¿Öß ÖãÃÖŸÖß
Æü´ÖÖ»Öß ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖê Æêü ÃÖ´Ö•ÖæÖ ÖêÆü´Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¾ÖÖÖúÖ¸üÖ ´ÖÖÖŸÖ“Ö ŸÖ¸ü±ú›ü»ÖÖê. †Ö•Ö“Ö úÖÖß™üú¸ü
¾Ö Æãü»µÖÖôû Æêü †Ö•ÖÖ¸üß ¯Ö›ü»Öê. ¤üÖê‘ÖÖÓÖÖÆüß ‹Ö°»Öã‹Ó—ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. ¯ÖÖ ›üÖò. “”û¡Öê
µÖÖÓÃÖ ŸÖÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß.
ŸÖÖ. 12 ‹×¯ÖÏ»Ö 1898
ŸÖÖ. 7 ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ úÖÆüß ¾ÖÖ“ÖÖê —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. êú¾Öôû Æãü»µÖÖôûÖ“Öß ¿ÖãÁÖæÂÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ ×¤ü¾ÖÃÖ
Öê»Öê. †ÃÖÖê. ¯ÖÖ ŸÖÖê ²ÖÆãüŸÖêú ²Ö¸üÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. 4/5 ×¤ü¾ÖÃÖ ŸµÖÖ“Öê †ÓÖÖŸÖ ŸÖÖ¯Ö ÆüÖêŸÖÖ“Ö. ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü ÖÖ¸ü
¯ÖÖµÖÖ“Öß ¯Ö¼üß šêü¾ÖµÖÖÃÖ ›üÖŒŸÖ¸üÖß ¯ÖãÂúôû ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ¯ÖÖ ¬ÖîµÖÔ —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ¿Öê¾Ö™üß ¯Ö¸ü¾ÖÖ ¤üÖêÖ
¯ÖÏÆü¸ü¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÖ¸üÖß 12 ŸÖÖÃÖ ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖµÖÖÖê £Ö²Ö£Ö²Ö»Öê»Öß ¯Ö¼üß šêü×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖã´ÖÖ¸êü 2 ŸÖÖêôêû
Öã»ÖÖ²Ö¯ÖÖÖß ×´ÖÃÖôû»Öê»Öê ÃÖã´ÖÖ¸êü 1…… ×¤ü›ü ¯ÖÖ¾Ö¿Öê¸ü ¯ÖÖÖß ŸµÖÖ“Öê ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖôû»Öê †ÃÖê»Ö. ´ÆüÖæÖ
ŸµÖÖ»ÖÖ ¯Ö¾ÖÖÔ ¸üÖ¡Öß —ÖÖê¯Ö †Ö»Öß úÖ»Ö ŸÖÖ¯Ö ÆüÖ™ü»ÖÖ. ŸµÖÖÖê £ÖÖê›üß ³ÖÖú¸üÆüß ÖÖ»»Öß.
¯Ö¸üÖÖ¾ÖÖŸÖ ¾Ö †ÃÖ»µÖÖ ¯»ÖêÖ“µÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ ŸÖÖ¯Ö †Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ¸üÖêµÖÖ“µÖÖ •Ö¾Öôû“µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÃÖ
×•ÖŸÖúÖ ¡ÖÖÃÖ ¾Ö ¬ÖÖÃŸÖß ¯Ö›üÖ¾Öß ×ŸÖŸÖúß ´Ö»ÖÖ ¯Ö›ü»Öß. ŸÖÖ¯Ö ¯»ÖêÖ“ÖÖ Ö¾Æêü ŸÖ¸üß ‹Ö°»Öã‹Ó—ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê
´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß“Öß“Ö ´ÖÖêšüß úÖôû•Öß ¯Ö›ü»Öß. ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ»Öê úÖ¸üæúÖ ¯ÖÓ›üßŸÖ ¾Ö ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ²ÖÖôû²ÖÖ
µÖÖÓÖß ŸÖ¸ü ´Ö»ÖÖ ‘ÖÖ²Ö¸êü“Ö êú»Öê. ŸÖ¸üß ÖÖÖÖ¾ÖôûßÖ ²ÖÖ‡Ô †Ö¯Ö»Öê“Ö ‘Ö¸üß Æãü»µÖÖôû ÊÖÃÖ †ÖÖÖ '´Öß ŸµÖÖÃÖ
´Öã»ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÖÆüŸÖê' †ÃÖê ´ÆüÖŸÖê ´ÆüÖæÖ ¯ÖÓ×›üŸÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ¯ÖÖ ŸµÖÖÃÖ ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ“Ö šêü¾ÖÖ †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»Öê
‹êæúÖ ‹ú ¯ÖÏúÖ¸êü ²Ö¸êü ¾ÖÖ™ü»Öê ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ¯ÖÓ›üßŸÖ ÆüÖ ÖéÆüÃ£Ö “ÖÖÓÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ´Ö»Ö •Ö¸üß ŸÖÖ¯Ö Ã¯Ö¿ÖÔ•ÖµÖ ¾ÖÖ™üŸÖ
ÆüÖêŸÖÖ ŸÖ¸üß ¿ÖãÁÖãÂÖêŸÖ ´Öß úÖÆüß ú´Öß êú»Öê ÖÖÆüß. ¸üÖ¡Öß ×Ö•ÖŸÖê¾Öêôûß ´ÖÖ¡Ö ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü¾ÖßŸÖ ×Ö•Ö»ÖÖê. Æãü»µÖÖôû“µÖÖ
†ÖÖ¤üß“Ö ¯ÖÏßŸÖßŸÖ»ÖÖ úÖêÖß ÖÖŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖ¸ü ú¤üÖ×“ÖŸÖ ŸÖÖê ŸµÖÖ“Ö ÖÖê»ÖßŸÖ ×Ö•ÖŸÖÖ. ¯ÖÖ Æêü ú¸üÖê
´Ö»ÖÖ ±úÖ•Öß»Ö ´ÖÖµÖê“Öê ¾Ö ¾Öê›êü¯ÖÖÖ“Öê ¾ÖÖ™üŸÖê. ŸÖ¸üß ´Öß ¸üÖ¡Öß 2/3 ¤üÖ ŸÖ¸üß ˆšæüÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ‘ÖÖ´Ö ¾ÖÖî¸êü ¯ÖãÃÖæÖ
¾Ö ¯ÖÖÓ‘ÖºþÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ ×Ö•ÖŸÖ †ÃÖê. ¾Ö ×Ö•ÖÖµÖ»ÖÖ 11/11…… ¾ÖÖ•ÖŸÖ, ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ÖÖê»ÖßŸÖ“Ö †ÃÖê. ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›ü¶ê
¾Ö ¯Ö¸üÖÓ•Ö¯Öê Æêü ÖÖÖÖ¾ÖôûßŸÖæÖ †®Ö †ÖÖæÖ ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖ. ¯ÖÖ ŸÖê£Öê ×Ö•ÖµÖÖÃÖ úÖÓ Óúæ úºþ »ÖÖÖ»Öê Æêü ¯ÖÖÆæüÖ
´Öß ŸµÖÖÓÃÖ †Ö¯Ö»Öê ×²Ö·ÆÖ›üß“Ö ×Ö•ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ¾Ö ŸµÖÖÓÖßÆüß ŸÖÃÖê“Ö êú»Öê. †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß •ÖÖÖŒúÖÃÖ
‹ú™üß»ÖÖ“Ö ¸üÖ¡Öß ³ÖßŸÖß ¾ÖÖ™üŸÖê ´ÆüÖæÖ 2 ×¤ü¾ÖÃÖ †Ö¯Ö»Öê ÃÖÖê²ÖŸÖßÖßú›êü ×Ö•Ö»Öß ¯ÖÖ ¸üÖê•Ö ×ŸÖ»ÖÖ ¡ÖÖÃÖ
ÖúÖê ´ÆüÖæÖ •ÖÖÖŒúÖ †ÖŸÖ ‹ú™üßŸÖ †Ö´Ö“Öê ÖÖê»ÖßŸÖ ×Ö•ÖŸÖ †ÃÖŸÖê.
úÖÖß™üú¸ü ×»ÖÖŸÖê µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ ŸÖê£Öê ŸµÖÖ“Öß “ÖÖÓÖ»Öß ÁÖãÂÖÖ —ÖÖ»Öß ÖÖÆüß. ›üÖŒŸÖ¸ü“Öê
†ÖîÂÖ¬Ö“Ö ŸµÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»Öê ÖÖÆüß. ŸµÖÖ †¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ‘Ö¸üß ‘Ö¸ü“µÖÖ ´ÖÓ›üôûß“Öß ¤êüÖß»Ö Öß™ü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÆüÖêŸÖ
ÖÃÖŸÖê. †¿ÖÖŸÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß †Ö»Öß ¾Ö ŸµÖÖÃÖ ¯Öú›ü»Öê. ¯ÖÖ ¿Ö£ÖáÖê ÃÖã™ü»ÖÖ ŸµÖÖÃÖ ×Æü¾Ö µÖêŸÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê úÖ»Ö
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¬ÖÖê´ÖÖÃÖ Öê»ÖÖ. Æãü»µÖÖôûÆüß ±úÖ¸ü ³µÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. (ÃÖÖÆü×•Öú †ÖÆêü). ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ŸÖÖ¯Ö £ÖÖÓ²Ö¾ÖæÖ ‘Ö¸üß •ÖÖ¾Öê
†ÃÖêÆüß ´ÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ ´Ö»ÖÖ Æêü ¿ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ“Öê ¾ÖÖ™ü»Öê ÖÖÆüß. ¾ÖºþÖ ³µÖÖ»ÖÖê ÖÖÆüß †ÃÖê [¤üÖÖ×¾Ö»Öê].
¯ÖÖ ¯Ö×Æü»Öê ×¤ü¾Ö¿Öß“Ö "A slight disease recalls the idea of Death" Æêü ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖë›ü“Öê
¾ÖÖŒµÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖ“Öê †ÓŸÖµÖÖÔ´Ö ×¤üÃÖ»Öê. ´ÖÖÖ“Öê ¯»ÖêÖ“Öê ¾Öêôûß ´Ö»ÖÖ ŸÖÖ¯Ö †Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ Æãü»µÖÖôû ¾Ö
ú¸Óü¤üßú¸ü µÖÖÓÖß ú¿Öß £Ö¼üÖ êú»Öß Æêü †Öšü¾Ö»Öê. ¾Ö ÃÖÖôêû ÃÖÖ¸üÖê“Ö †ÃÖŸÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß ´ÖÖ¡Ö ‹ú´Öêú
úÖ £Ö¼üÖ ú×¸üŸÖÖŸÖ Æêü úôû»Öê.
ŸÖÖ. 15 ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü ‹×¯ÖÏ»Ö 1898
†Ö•Ö“ÖÖ 'úÖôû' “ÖÖ †Óú ¾ÖÖ“Ö»ÖÖ. ´Ö¦üÖÃÖ »Öê. úÖîÛÃÖ»Ö ¯Öãœü“Öê '†ÖÖ. •ÖÓ²ÖãØ»ÖÖ ´Öã¤ü×»ÖµÖ¸ü“Öê
²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆü ×ÖÂÖê¬Öú ×²Ö»Ö' µÖÖ¾Ö¸ü“Öß ™üßúÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ úÖôû úÖêÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ Æêü úôû»Öê. úÖôû ´ÆüÖ•Öê
êúÃÖ¸üß“Öß ÖŒú»Ö“Ö ×¤üÃÖŸÖê. ¯ÖÖ êúÃÖ¸üß“ÖÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú Ö¸ü´Ö¸üßŸÖ¯ÖÖÖ, •ÖÖ•¾Ö»µÖ †£ÖÔÖÖÓ³ÖßµÖÔ, ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ
Öê´Öêú¯ÖÖÖ ¾Ö ÃÖÖ¬Öß œü²Ö, ÖÖ¸êü²ÖÖ•Ö †»ÖÓúÖ¸üÖ×¾ÖÂÖµÖß ×ÖÂúÖôû•Öß¯ÖÖÖ ¾ÖÖî¸êü “ÖÖÓÖ»Öê ÖãÖ úÖôûÖŸÖ
ŸÖÓŸÖÖêŸÖÓŸÖ ˆŸÖ¸ü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ¯ÖÖ êúÃÖ¸üß“ÖÖ ãúÛŸÃÖŸÖ¯ÖÖÖ ¾Ö ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¾Ö ¯ÖÖÖ»ÖÖ ™üÖ“ê ÖæÖ ×»Ö×ÆüµÖÖ“Öß
ÃÖ¾ÖµÖ ´ÖÖ¡Ö ²Ö·µÖÖ“Ö ×šüúÖÖß úÖôûÖŸÖ “Ö´ÖúŸÖê. úÖôû Æêü ×¾Ö¿ÖÖôû ÖÖ¾Ö ‘Öê‰úÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ×¾Ö¿ÖêÂÖß ¤êüÖß»Ö
†ÃÖ»Öß »Ö‘ÖãŸÖÖ ¯Ö¡ÖúÖ¸üÖÖê ¤üÖÖ¾Öæ ÖµÖê. †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ 4 “ÖÖ¸ü †Óú ¾ÖÖ“Ö»Öê. ¯ÖÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ ŸÖ»»ÖßÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ‹úÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö¸ü ×¾ÖúÖ¸ü µÖÖŸÖ ´Ö»ÖÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ú¤üÖ×“ÖŸÖ ¯Ö¡Ö Ö¾Æêü †ÖÆêü ´ÆüÖæÖ
†ÃÖê —ÖÖ»Öê †ÃÖê»Ö. ŸÖ¸üß ¯Ö¡ÖúŸÖì ×¾Ö«üÖÖ ¾Ö ¿ÖÖÓŸÖ †ÖÆêüŸÖ ´ÆüÖæÖ ¤êü¿Öß ¯Ö¡ÖÖŸÖ •Öß 2/3 “Ö “ÖÖÓÖ»Öß
´ÖÖÃÖ»Öê¾ÖÖ‡Ôú †ÖÆêüŸÖ [ŸµÖÖŸÖ] †Ö¯Ö»Öß »Ö¾Öú¸ü ÖÖÖÖ úºþÖ ‘ÖêŸÖß»Ö. ¯ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ ú™üú™üß“µÖÖ
×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ ´Öã§üÖ´Ö †¾ÖŸÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ 'úÖôûÖ'ŸÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö¡ÖÖ¯ÖêÖÖ úÖÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÖ¯Ö›êü»Ö †¿Öß •Öß
†Ö¿ÖÖ ŸÖß ´ÖÖ¡Ö Öê»Öß. ²ÖÆãüŸÖêú ¯Ö¡ÖÖÓÖÖ úÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ¯ÖÖ‘ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖœüôûŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôûê ¯Ö¡Ö»ÖêÖúÖÓ“Öê
Ö¸êü ¾Ö †ú»ÖãÂÖßŸÖ ´ÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö×²ÖŸÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. Øú²ÖÆãüÖÖ ÃÖ¾ÖµÖß“µÖÖ •ÖÖê¸üÖÖê ¯Ö¡ÖúÖ¸üÖ“µÖÖ ›üÖêŒµÖÖŸÖ
†ÃÖ»µÖÖ ´ÖŸÖÖÃÖ £ÖÖ¸üÖ ×´ÖôêûÖÖÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ÊÖ ÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö ´ÆüÖ•Öê Ö·µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖß“Öê ×¤ü¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖê
¾Ö †¯Ö»Öê ´ÖŸÖ Ã¯ÖÂ™ü ¾Ö ×Ö³ÖÔµÖ¯ÖÖê ¯ÖÏú™ü ú¸üÖÖ¸üÖ (†ÖÖ¸üú¸üÖ“ÖÖ †Ö¾ÖŸÖÖ¸ü) êú¾ÆüÖ µÖê‡Ô»Ö ŸÖê¾ÆüÖ µÖê¾ÖÖê!
Ö¸üß ÛÃ£ÖŸÖß úôûÖê Æüß ‹ú †›ü“ÖÖ ¾Ö úôû»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú¯ÖÖê ¾Ö ×²ÖÖ¬ÖÖêú ¯ÖÏ×ÃÖ¨üü ú¸üÖê Æüß ŸÖßÆæüÖ
Ö›üŸÖ¸ü †›ü“ÖÖ. ÊÖ ¤üÖêÆüß †›ü“ÖÖßÃÖ ³Ößú Ö ‘ÖÖ»ÖÖÖ¸üß ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê ‡»ÖÖµÖÖŸÖæÖ ‹ú ‹ú •Ö¸üß
×Ö‘ÖÖ»Öß ŸÖ¸üß ÃÖã¤îü¾Ö. ´ÖÖ ¯ÖÖµÖÖêÖßµÖ¸ü“µÖÖ ‹×›ü™ü¸ü»ÖÖ ÖÖµÖÖ™üß£Ö ÃÖë“Ö¸üß ´ÖÖ×ÃÖú ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ
'Öê×™ü¾Æü ¯Öê¯ÖÃÖÔ' ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¤êü¿ÖÖÃÖ ÖÖ»Öß ´ÖÖÖ ‘ÖÖ»ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ »ÖÖ¾ÖÖÖ¸êü »ÖêÖ ×»Ö×ÆüµÖÖÃÖ
†¾ÖÃÖ¸ü ÃÖÖ¯Ö›üÖÖ¸ü ÖÖÆüß.19
ŸÖÖ. 16 ‹×¯ÖÏ»Ö 98 ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü
úÖò»Öê•Ö´Ö¬ÖæÖ ‘Ö¸üß µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖ ÃÖúÖôûß ×“Ö. •ÖÖÖŒúÖ ¾ÖÖ™êüŸÖ“Ö ³Öê™ü»Öß. •Ö´ÖÖÓ›üßú¸üÖ“µÖÖ
¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖæÖ ´Ö»ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ †ÖÖµÖÖÃÖ ×Ö‘ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. “ÖµÖÖÔ ×Ö®Ö ¾Ö Óúšü ¤üÖ™ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖÖÖÖ,
‘Ö¸üÖ“µÖÖ ´ÖÖ»ÖúßÖßÖê •Öê ×ŸÖ“µÖÖ¿Öß Æü»Öú™ü ¾ÖŸÖÔÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê ¾Ö •µÖÖÃÖÖšüß ×ŸÖ»ÖÖ ‡ŸÖúÖ ¸üÖÖ µÖê‰úÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü
ÆüÖêŸÖê ŸÖê ÃÖÖÓÖæ »ÖÖÖ»Öß. •ÖÖÖŒúÖ ×¾Ö™üÖôû¿Öß —ÖÖ»Öß †ÃÖæÖ †Ö•Ö ¤ãüÃÖ¸üÖ ×¤ü¾ÖÃÖ. ¯ÖãµÖÖÃÖ ¸üÖ×Æü»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
×ŸÖ“µÖÖ ×¾Ö™üÖôûÖ“Öß ¯ÖÖôûß ´ÆüÖ•Öê ×ŸÖ“µÖÖ ¾Ö ´ÖÖ—µÖÖ ¡ÖÖÃÖÖ“Öß ¾Ö ˆ«êüÖÖ“Öß“Ö ¯ÖÖôûß †ÃÖê —ÖÖ»Öê †ÖÆêü.
¾Öêôêû¾Ö¸ü úÖêÖß ´ÖÖÖ•ÖÖêÖŸÖß ´ÖÖê»Öú¸üßÖ ÃÖÖ¯Ö›üŸÖ ÖÖÆüß. •Ö¸üß ‹ÖÖ¤üß»ÖÖ †Ö×Ö»Öê“Ö ŸÖ¸ü ŸÖß †Ö¯Ö»Öê ÖãÖ
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ˆ¬ÖôûŸÖê. ‹ú ŸÖ¸ü †¿Öß Ö´ÖÓÖ ³Öê™ü»Öß ÆüÖêŸÖß úß ×ŸÖÖê •ÖÖÖŒúÖ“Öê ¾Ö ´ÖÖ—Öê ³Ö»ÖŸÖê“Ö ÖÖŸÖê †ÃÖÖ¾Öê †¿Öß
ãú™üß»Ö ú»¯ÖÖÖ úºþÖ ‘Öê‰úÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¿Öß»ÖÖÃÖ µÖÖêµÖ ¯ÖÖ •ÖÖÖŒúÖ“µÖÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö úÖÖÖ¾Ö¸ü ú¬Öß Ö
†Ö»Öê»Öê ˆ¯Ö¤êü¿Ö•ÖÆü¸ü †Öê×ŸÖ»Öê. ×²Ö“ÖÖ·µÖÖ •ÖÖÖŒúÖ»ÖÖ úÖêÖ †ÃÖÊ ¾Öê¤üÖÖ —ÖÖ»µÖÖ. ŸµÖÖ ³ÖÖêôûß»ÖÖ
†ÖÃÖ»ÖÖ ‘ÖÖÖê¸ü›üÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö ÖãÃÖŸÖÖ ‹êæúÖÆüß •Öß »Ö••ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖß ×ŸÖ“ÖÖ •ÖÖê¸ü ¾Ö Ö¸êü¯ÖÖÖ ×ŸÖ»ÖÖ
†Ö»Öê»µÖÖ ÎúÖê¬ÖÖ“µÖÖ¯ÖêÖÖ ‡ŸÖúÖ •ÖÖÃŸÖ ÆüÖêŸÖÖ úß ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖ Æüß ÖÖêÂ™ü ´Ö»ÖÖ ×ŸÖ“µÖÖÖê úôû¾ÖÖê ¤êüÖß»Ö
—ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. úôû¾Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öß ŸÖßÃÖ ¸üÖÖê ³Ö¸ü»ÖÖê. ´ÖÖê»Öú¸üÖßÖê ŸÖ¸ü †ÖÖê¤ü¸ü“Ö úÖôêû êú»Öê ÆüÖêŸÖê.
ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ †ÃÖ»µÖÖ Æü»Öú™üÖú›æüÖ úÖ´Ö ‘ÖêÖê •Öß¾ÖÖ¾Ö¸ü µÖêŸÖê. †ÃÖÖê. •ÖÖÖŒúÖ“µÖÖ ´Öî¡ÖßÖßÃÖÆüß †Ö´Æüß
µÖÖ úÖ´Öß ú¬Öß ´Öãôûß“Ö ³Öß›ü ‘ÖÖŸÖ»Öß Ö¾ÆüŸÖß. ¯ÖÖ ×ŸÖ“ÖÖ Ö¾Ö¸üÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ ´ÖÖãÂµÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“µÖÖ
†ÖÖÏÆüÖÃŸÖ¾Ö †Ö•Ö ×ŸÖ•Öú›êü •ÖÖÖŒúÖÖê ³ÖÖŸÖÖÃÖ ŸÖÖÓ¤æüôû ×¤ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ ×ŸÖ“Öß †Ö‡Ô ‘Ö¸ü“Öß
´ÖÖ»ÖúßÖ ×ŸÖ“µÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖ µÖê‰úÖ ‹ú¤ü´Ö •ÖÖÖŒúÖÃÖ úšüÖê¸ü ¿Ö²¤ü ²ÖÖê»Öæ »ÖÖÖ»Öß. •ÖÖÖŒúÖ“Öê ˆ¢Ö¸üÆüß
‹êúßÖÖ. ×²Ö“ÖÖ¸üß»ÖÖ ±úÖ¸ü ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™ü»µÖÖÖê ÖÖê»ÖßŸÖ ²ÖÃÖæÖ ¸ü›ü»Öß. †Ö¤üß »ÖÆüÖÖÃÖÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´ÖÖ»ÖúßÖß“Öê
¾ÖŸÖÔÖ ±úÖ¸ü Æü»ÖŒµÖÖ ´ÖÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. ¯ÖÖ †Ö•Ö Ã¾ÖŸÖ: •ÖÖÖŒúÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏÃÖÓÖ Öã¤ü¸ü»µÖÖÖê ×ŸÖ»ÖÖ ŸÖê ±úÖ¸ü
†ÃÖÊ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ ŸÖß ´Ö•Öú›êü ×Ö‘ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ´Öß †Ö»ÖÖê ŸÖ¸üß ŸµÖÖ ²ÖÖ‡Ô“Öß ™üúôûß “ÖÖ»Öæ“Ö ÆüÖêŸÖß.
†¬Öáú““Öß ×¿Ö•Ö»Öê»Öß ›üÖôû “Öã»Öß¾ÖºþÖ úÖœæüÖ ‹úßú›êü šêü¾Ö×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß! ÆüÖ Æü»Öú™ü¯ÖÖÖ •ÖÖê ¤ü¸ü¸üÖê•Ö
‘Ö¸ü“µÖÖ ÖÖêú¸üÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ¾Ö¸ü“Ö †Ö•Ö ¯ÖÏµÖÖêÖ úÖ —ÖÖ»ÖÖ Æêü Öß™ü úôûŸÖ ÖÖÆüß
ÊÖ ²ÖÖ‡Ô“ÖÖ ¾Öé¢ÖÖÓŸÖ £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ¯ÖÖÖ 8/9 ´Ö¬µÖê †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ úÖÆüß úôû»Öê ÖÖÆüß. ‹æúÖ
úÖêšêüŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üßú›êü ×²Ö·ÆÖ›üÖ“Ö ÃÖÖêµÖ êú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. †ÖŸÖÖ ŸÖß ú¿Öß •Öãôêû»Ö ? úÖêÖ ÆüÖ ŸÖÖ¯Ö! •ÖÖÖŒúÖ
±úÖ•Öß»Ö¯ÖÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ úÖêÖÖ¿Öß ÃÖ»ÖÖß šêü¾ÖßŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖŸÖ ´ÖÖ»Ö×úÖßú›êü ŸÖ¸ü ŸÖß ±úÖ¸ü“Ö ú´Öß •ÖÖŸÖ µÖêŸÖ
†ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖß ú¤üÖ×“ÖŸÖË ¸üÖÖÖ¾Ö»Öß †ÃÖÖ¾Öß. Ö¾Æêü ×ŸÖ“µÖÖ ´ÖÖÖ“ÖÖ »ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ“Ö ‡ŸÖúÖ. ´ÆüÖæÖ ŸÖß
´Æü  ÖÖ»Öß úß '‘Ö¸ü “ µÖÖ úÖ´ÖÖÃÖ ´ÖÖê » Öú¸ü ß Öß »ÖÖ¾Öæ  Ö ŸÖã — Öê úÖ´Ö úÖê  Öß
ú¸üÖ¾Öê ?' ¯ÖÖ •ÖÖÖŒúÖ“µÖÖ ´Öî×¡ÖÖß“ÖÖ ¯ÖÖê“Ö™ü¯ÖÖÖ ×úŸÖß ¯ÖÆüÖ. ×ŸÖ»ÖÖ ‡ŸÖêú †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö‡Ô»ÖÖ Ã¯ÖÂ™ü
´ÆüÖÖê —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß, úß 'ŸÖÖÓ¤ãüôû ¾Ö ›üÖôû ´ÖßÆæüÖ“Ö †Ö×Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ.' ¿Öê¾Ö™üß ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ ÆüÖŸÖæÖ ÃÖ¾ÖÔ
Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú úºþÖ ¤üÖê‘Öê •Öê¾Ö»ÖÖê. •ÖÖÖŒúÖÃÖ ±úÖ¸ü ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ´Öß ×ŸÖ“Öß ÃÖ´Ö•ÖæÖ êú»Öß úß
•ÖÖÖŸÖ †ÃÖ»Öß“Ö ´ÖÖÖÃÖê ±úÖ¸ü †ÖœüôûÖÖ¸ü. ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›ü¶Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê (ŸÖê¸ü¤üÖôû“µÖÖ)20 ÃÖ¾ÖÔ“Ö †Ö´Ö“µÖÖ¿Öß †Ö¯Ö»Öê¯ÖÖÖ
•ÖÖê›üÖÖ¸üê ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™æüÖ ‘Öê‰ú ÖµÖê. ¯Ö¸üêú ×šüúÖÖß ¿ÖÆü¸üÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öß“Ö ÖÖšü ¯Ö›üÖê
ÃÖÖÆü×•Öú †ÖÆêü. ˆ»Ö™ü †Ö¯ÖÖ Æü»»Öß ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ“Ö †Ö¯ŸÖ ´ÖÖÖÃÖÖ²Ö§ü»Ö †ÖÖÓ¤ü ´ÖÖ×Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
†Ö•Ö ‘Ö›ü»Öê»µÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖ“Öê “ÖÖÓÖ»Öê Ã´Ö¸üÖ šêü¾Ö ´ÆüÖ•Öê †ÃÖ»µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß ¯ÖãÆüÖ ŸÖæ †×¬Öú ¬ÖîµÖÖÔÖê,
¿ÖÖÓŸÖŸÖêÖê ¾ÖÖÖ¿Öß»Ö. ŸÖÃÖê“Ö †Ö¯ÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ¿Öß †ÃÖê“Ö ŸÖãÃÖ›êü¯ÖÖÖÖê ¾ÖÖÖæ ÖµÖê, Æêü ÃÖÖÓÖÖê ŸÖ¸ü ´Öãôûß“Ö
•ÖºþÖ Ö¾ÆüŸÖê. ÊÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ»µÖÖ ¬Ö›ü¶Ö¯ÖêÖÖ †Ö•Ö ×ŸÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ ¬Ö›ü¶Ö“Öß ´ÖÖŸÖ²Ö¸üß
ú¿Öß •ÖÖÃŸÖ ÆüÖêŸÖß Æêü ×ŸÖ»ÖÖ Öß™ü úôû»Öê!
¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 16 ‹×¯ÖÏ»Ö 1898
†Ö•Ö ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ´Ö¦üÖÃÖ 4 “ÖÖ¸ü ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ×¯Ö. ‡Ô. ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê '‡Ó»ÖÓ›üÖŸÖß»Ö
¾Ö ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖ' µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏÖê. ÖÖêÖ»Öê21 µÖÖÓ“Öê ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü ¤üß›ü ŸÖÖÃÖ ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê.
ŸµÖÖÃÖÖšüß ´Ö»ÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖæÖ 3 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Ö ×Ö‘ÖæÖ úÖò»Öê•ÖÖÃÖ 2 ´Öî»Ö ³Ö¸ü ˆÆüÖŸÖæÖ •ÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ¯ÖÖ ´Öß
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•Öê ³ÖÖÂÖÖ ‹ê×ú»Öê ŸµÖÖÃÖÖšüß ¤üÆüÖ ´Öî»ÖÆüß “ÖÖ»ÖŸÖ Öê»ÖÖê †ÃÖŸÖÖê! ‡ÓÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖêŸÖ ¿Öã¨ü, ÖÖê›ü, †ÃÖ»ÖßŸÖ
²ÖÖê»ÖÖê ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÏÖê. ÖÖêÖ»µÖÖÃÖ úÖÆüß“Ö ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß, Æêü Ö¾µÖÖÖê ÃÖÖÓÖÖê ÖúÖê“Ö. ŸÖ¸üß¯ÖÖ úÖ»Ö •Öê
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×•Ö³Öê“Öê ×¾Ö»ÖÖÃÖ ´Ö»ÖÖ ¯ÖÆüÖµÖÖÃÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê ŸÖê úÖÆüß †¯ÖÏŸÖß´Ö ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ×¾Ö»ÖÖÃÖÖÃÖ êú¾Öôû ŸµÖÖÓ“Öê
×•Ö¾ÆüÖ“ÖÖ¯Ö»µÖ“Ö úÖ¸üÖ ÖÃÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Öé¤æü †ÓŸÖ:ú¸üÖÖ“Öß ´ÖÖÙ´ÖúŸÖÖ ¾Ö ¸ü×ÃÖúŸÖÖÆüß †ÖÆêüŸÖ Æêü ˆ‘Ö›ü
×¤üÃÖ»Öê. †Öšü ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ¯Öæ¾Öá úÖò»Öê•Ö ¸êü×ÃÖ›êüÛÃÖ´Ö¬µÖê ´Öã»ÖÖÓÖß ¾Ö ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸üÖÓÖß '´ÖæÖ »ÖÖ‡Ô™ü ¯ÖÖ™üá' êú»Öß ÆüÖêŸÖß.
ŸµÖÖ“Ö¾Öêôûß Æêü »ÖêŒ“Ö¸ü ÆüÖêÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ †Ö´ÆüÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖ»µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ Ö¿Öß²ÖÖÖê ŸÖê †Ö•Ö —ÖÖ»Öê.
úÖò»Öê•Ö“Öê ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü, µÖæ Ãæú»Ö“Öê ´ÖÖÃŸÖ¸ü, úÖò»Öê•Ö“Öß ¾Ö ¿ÖÖôêû“Öß ´ÖÓ›üôûß ×´ÖôæûÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 300 ´ÖÓ›üôûß
•Ö´Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖã´ÖÖ¸ü ¤üß›ü ŸÖÖÃÖ ‹¾ÖœüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ×“Ö¡ÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ŸÖ™üÃ£Ö ÆüÖêŸÖÖ. †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ ×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖ»Ö
¸üÖ•Ö¾ÖÖ›ü¶ÖÓÖß22 ¿ÖÖê³Ö×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ‹úŸÖÖÖŸÖêÖê ³ÖÖÂÖÖ ‹êúµÖÖ“Öß ˆŸÓúšüÖ ¤üÖ²Ö¾Öê»Ö ×ŸÖŸÖúß ¤üÖ²ÖæÖ ´Ö»ÖÖ
•Öß ±úÖ¸ü £ÖÖê›üß ×™ü¯ÖÖê ‘ÖêŸÖÖ †Ö»Öß, ŸµÖÖ¾ÖºþÖ ÖÖ»Öß»Ö ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö †ÖÆêü. "×¾ÖÂÖµÖÖ»ÖÖ •Öê ÖÓ³Öß¸ü ÖÖ¾Ö ×¤ü»Öê
†ÖÆêü ŸÖê ´Ö»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×¤ü»µÖÖ´Öãôêû ¾Ö ÖÖ¾ÖÖÖãºþ¯Ö ŸÖµÖÖ¸üß ú¸üµÖÖ»ÖÖ ´Ö»ÖÖ ¾Öêôû ´ÖãôûßŸÖ Ö
—ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ö¯Ö»Öß †Ö•Ö ²Ö¸üß“Ö ×Ö¸üÖ¿ÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ¯Ö¸ü¾ÖÖ ´ÖæÓ»ÖÖ‡™ü ¯ÖÖ™üá“Öê ×¤ü¾Ö¿Öß •Öê¾ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü “ÖÖ¸ü Ö¯¯ÖÖ
ÃÖÖÓÖÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖÖ †Ö•Ö ŸµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÃÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖ“Öê ÖÓ³Öß¸ü Ã¾Öºþ¯Ö †Ö»Öê †ÖÆêü! ‡Ó»ÖÓ›ü»ÖÖ •ÖÖ‰úÖ
†Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÖ—µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ ´ÖÖêšüÖ ¯ÖÖ»Ö™ü —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ×¾Ö“ÖÖ¸ü, ´ÖŸÖ ¾Ö ú»¯ÖÖÖ µÖÖÓÃÖ ×Ö¸üÖôêû“Ö
¾ÖôûÖ ²ÖÃÖ»Öê †ÖÆêü. ‡Ó»ÖÓ›üÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖÖ“Öê ˆ¢Ö´Ö ¾Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ †¾ÖÖœü¾µÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ¯ÖÖÆæüÖ
´Öß £ÖŒú —ÖÖ»ÖÖê. ¯ÖÏúÖ¸ü, ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ¾Ö ¯Ö¨üüŸÖ µÖÖ ×ŸÖÆüß ²ÖÖ•ÖæÓÖß ŸÖê ŸÖê£Öê úÖêÖŸµÖÖ £Ö¸üÖ»ÖÖ ¯ÖÖê“Ö»Öê †ÖÆêü µÖÖ“Öß
µÖê£Öê ²ÖÃÖæÖ ú»¯ÖÖÖÃÖã¨üÖ ú¸ü¾ÖŸÖ ÖÖÆüß. †ÖÖê¤ü¸ü ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ“Öß ²ÖÖ•Öæ ‘Öê‰ú. 7 ÃÖÖŸÖ ¾ÖÂÖÖÔ“Öß —ÖÖ»Öß úß ¯ÖÏŸµÖêú
´Öã»ÖÖÃÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖÖ ÃÖŒŸÖß“ÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß úÖµÖ¤üÖ“Ö †ÖÆêü. Æêü ÃÖŒŸÖß“Öê ×¿ÖÖÖ êú¾Öôû
¯ÖÏÖ£Ö×´Öú †ÃÖæÖ '²ÖÖê›Ôü Ããú»ÖÖŸÖ' Ö¸üß²ÖÖÃÖ ´ÖÖê±úŸÖ ×´ÖôûŸÖê ¾Ö ŸµÖÖŸÖ ¬ÖÖÙ´Öú ×¿ÖÖÖÖ“Öß ³ÖêÃÖôû ÆüÖêŸÖ
ÖÖÆüß. ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ´Öãôêû ÖÖ›üß¾ÖÖ»Öê, Æü•ÖÖ´Ö, ´Ö•Öæ¸ü ¾ÖÖî¸êü ±úÖ¾Ö»µÖÖ¾Öêôûß ¸üÃŸµÖÖŸÖæÖ“Ö
×Ö¿ÖÖŸÖæÖ ‹úÖ¤êü ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö úÖœæüÖ ¾ÖÖ“ÖßŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸üß¯ÖÖ •µÖÖÃÖ ‹ê¯ÖŸÖ †ÖÆêü †ÃÖê
»ÖÖêú Ö“ÖÔ ¤êü‰úÖ †Ö¯Ö»Öê ´Öã»ÖÖÃÖ ¯Ö²»Ößú Ããú»ÖÖŸÖ †Ö¸ü ÖÏÖ´Ö¸ü Ããú»ÖÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖŸÖÖŸÖ. ×ŸÖú›êü †Ö‡Ô²ÖÖ¯ÖÖÓ“µÖÖ
ˆŸ¯Ö®ÖÖ¯Öîúß.... ³ÖÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖú›êü •ÖÖŸÖÖê ¾Ö ²ÖÖê›Ôü Ããú»ÖÖ [ŸÖ] ´Öã»ÖÖÃÖ ¯ÖÖšü×¾ÖÖê ú´Öß¯ÖÖÖ“Öê
ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖŸÖ. ÊÖ ¯Ö²»Ößú Ããú»ÖÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖ¯Ö¨üüŸÖß ´Öã»ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ŸÖÖê ´ÖÖÖê¾Öê¬Öú ÆüÖê‡Ô»Ö ¾Ö
´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †¿Öß †ÃÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ×¿ÖÖú Öê´ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ŸÖê ±úÖ¸ü Æãü¿ÖÖ¸ü
Öê´ÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ×¿ÖÖúÖÓÖß ŸÖê¾Öœü¶Ö“Ö ¬ÖÓªÖú›êü †Ö¯Ö»Öê ÃÖ¾ÖÔ †ÖµÖãÂµÖ †Ù¯Ö»Öê †ÃÖŸÖê. ´Öã»ÖÖÃÖ ´ÖÖÖ×ÃÖúÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
Öî×ŸÖú ×¿ÖÖÖ ‘Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖê. ÃÖ³µÖ ÖéÆüÃ£Ö ¾Ö ÃÖ³µÖ¯ÖÖÖ Æêü ‡ÓÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖêŸÖ úÖÆüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¿Ö²¤ü ÆüÖê‰úÖ
²ÖÃÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¤ãüÃÖ·µÖÖÓÖß ÖÖ¾Öê šêü¾ÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê ‹úÆüß éúŸµÖ ÃÖ³µÖÖéÆüÃ£ÖÖú›æüÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß úß †ÃÖ»Öê
éúŸµÖ ŸµÖÖÖê •Ö¸üß ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÖÖúÖ¸üÖ ²Ö³ÖÏÖ †Ö¸ü ˆÆüÖ¯ÖÖêÆü ú¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ¯ÖÏÃÖÓÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
¤ãüÃÖ·µÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™êüÃÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß. †¯Ö´ÖÖÖ ú¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß. úß ŸÖÖê Öê³Öôêû¯ÖÖê ÃÖÆüÖÆüß ú¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
†ÃÖ»µÖÖ ÃÖ³µÖ¯ÖÖÖ“Öê ¯Ö×¸üÖÖ´ÖÆüß ¿ÖÖôûÖŸÖæÖ ‘Ö›üŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸üß ŸÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖú¹ýÖ ÖéÆü×¿ÖÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
(ŸÖê£Öê ¾ÖŒ¢µÖÖÖê úÖòÃ™Óü™üÖ‡Ö ÖÖ´Öú ‹úÖ ÃÖ³µÖ ÖéÆüÃ£ÖÖ“Öê †Ö¯ÖÖ ‘Ö¸üß ¸üÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖê£Öß»Ö ‹ú ÖÖêÂ™ü
±úÖ¸ü “Ö™üú¤üÖ¸ü ×¸üŸÖßÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê). ÊÖ ¿ÖÖôûÖ ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü »ÖÖÓ²Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ³ÖÖê¾ÖŸÖß ´ÖÖêšü-´ÖÖêšüß
¯Ö™üÖÓÖÖê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖÖ×ÃÖúÖ‡ŸÖêú“Ö ¿ÖÖ¸üß×¸üú ×¿ÖÖÖÖú›êüÆüß †¾Ö¿µÖ »ÖÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê
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±úµÖãÔÃÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß

úÖò»Öê•Ö“Öê ×¿ÖÖÖ. ŸÖê£Öê ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸üÖÓ“Öß ×¾Ö«ü¢ÖÖ ¾Ö µÖÖêµÖŸÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ‡Ó×›üµÖÖ ¯ÖÏÖê±úÃÖ¸ü ×¿Ö¯Ö“Öß ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö
»ÖÖ“Ö ¾ÖÖ™ü»Öß. Ã¾ÖŸÖ:“Öê ²Ö¸êü“Ö ´Öæôû ÖÏÓ£Ö ×»ÖÆæüÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ –ÖÖÖÖŸÖ •ÖÖÃŸÖ ³Ö¸ü ‘ÖÖŸÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸üÖ“Öê
¯Ö¤ü ×´ÖôûÖ ÖÖÆüß. ™üÖò›ü ÆÓü™ü¸üÖê23 ‡ŸÖúß ²Öãêú ×»Ö×Æü»Öß †ÖÆêüŸÖ ŸÖ¸üß ŸÖÖê ÖãÃÖŸÖÖ ±êú»ÖÖê“Ö †ÖÆêü. Œ»ÖÖÃÖÖŸÖ
¸üÖê•Ö »ÖêŒ“Ö¸ü ¤êüÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ™ü¶ã™üÃÖÔ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‹ú ×Ö¸üÖôûÖ“Ö ¾ÖÖÔ †ÖÆêü. ŸÖêÆüß ±úÖ¸ü •ÖÖ›êü ×¾Ö«üÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸üÖÓ“Öß ¾µÖÖµÖÖÖê ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÔŸÖæÖ ŸÖßÖ “ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. †Ö×Ö ŸÖß ŸµÖÖÓÖß ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü •Öê ÁÖ´Ö êú»Öê
†ÃÖŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“Öß ×¤ü¤ü¿ÖÔÖê“Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸üÖÖê †´Öêú“Ö êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê úÖÆüß ×ÖµÖ´Ö ÖÃÖŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖÓ“ÖÖ †Ö¾Ö›üŸÖÖ ¾µÖÖÃÖÓÖ ¾Ö ÁÖ´Ö ÃÖÖ¸üÖê “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖŸÖ“Ö. ´Öã»ÖÖÓÖßÆüß ¯ÖÖ×Æü•Öê ŸµÖÖ úÖò»Öê•Ö“Öê »ÖêŒ“Ö¸ü
‹êúÖ¾Öê †Ö¸ü ÃÖÖê›üÖ¾Öê. úÖÆüß ¬Ö¸ü²ÖÓ¬Ö ÖÃÖŸÖÖê. ±úŒŸÖ Æü•Ö¸üß ´ÖÖ¡Ö †ÃÖŸÖê. µÖã×Ö±úÖ´ÖÔ¾ÖºþÖ †Ö´ÖŒµÖÖ
¿ÖÖôêû“ÖÖ †Ö¸ü úÖò»Öê•Ö“ÖÖ †ÃÖê †ÖêôûÖŸÖÖ µÖêŸÖê. ¯ÖÖ †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ ¿ÖÖôûÖÓ“ÖÖ †×³Ö´ÖÖÖ ´Öã»ÖÖŸÖ ±úÖ¸ü
†ÃÖŸÖÖê. †Ö¯ÖÖ ×¿Öú»Öê»µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ“Ö ´Öã»ÖÖÓÖß •ÖÖ¾Öê †¿Öß †Ö‡Ô-²ÖÖ¯ÖÖÓ“Öß ±úÖ¸ü ‡“”ûÖ †ÃÖŸÖê. ¾Ö ‹ú¤üÖ
‹úÖ ¿ÖÖôêûŸÖ »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß Öê»ÖÖ úß †Öê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ (×ÃÖÛ¾Æü»ÖË ÃÖÝ¾ÆüÃÖ¯ÖµÖÕŸÖÆüß) ŸÖê£Öê“Ö ŸµÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ
†¿Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖŸÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓÖß ¤ãüÃÖ¸üßú›êü •ÖÖ¾Öæ ÖµÖê, ŸµÖÖÃÖ •ÖÖ¾Öê †ÃÖê ¾ÖÖ™æü ÖµÖê,
†¿ÖÖ ²Ö§ü»Ö †×¬ÖúÖ×¬Öú úÖôû•Öß ‘ÖêŸÖÖŸÖ. ¾Ö×¸üÂšü ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ×¿ÖÖÖ ×¿ÖúŸÖ (†ÃÖŸÖÖ) †Ö¯Ö»ÖÖ ¯Öãœêü
“Ö×¸üŸÖÖ£ÖÔ Öß™ü “ÖÖ»ÖÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ ÆêüŸÖæ ŸÖê£Öê úÖêÖÖ“ÖÖ ÖÃÖŸÖÖê. ‹£Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¿ÖúÖÖ¸üÖŸÖ Ö¸ü•Öæ ¾Ö ¤ãüÙ´ÖÖ
»ÖÖêúÖÓ“Öß †¯ÖÖ¸ü ÃÖÓµÖÖ ŸÖê£Öê ÖÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖ ¯Ö¸üßÖÖ ¯ÖÖÃÖ ÆüÖêµÖÖú›êü ÖÃÖŸÖê. úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖ
úÖò»Öê•Ö´Ö¬ÖæÖ úÖœüµÖÖŸÖ“Ö ŸµÖÖÃÖ ´ÖÆü¢¾Ö ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸÖ¸üß¯ÖÖ ¯ÖãÂúôû ¬ÖÖÖœü¶ÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÃÖÆüß †Ö¯ÖÖ
¯Ö¸üßÖêŸÖ “ÖÖÓÖ»Öê ÖÖ¾Ö ú¸üÖ¾Öê †¿Öß ±úÖ¸ü ´ÖÆü¢¾ÖÖúÖÓÖÖ †ÃÖŸÖê. ¾Ö×¸üÂšü ×¿ÖÖÖ ±úÖ¸ü Ö“ÖÖÔ“Öê †ÃÖŸÖê.
µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¯Ö¸üßÖê“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´ÖÖ¯ÖêÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ´ÖÖÖ´Ö ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ“Ö
†×¬Öú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖê‰úÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ±úÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú ÆüÖêŸÖÖê. Œ»Ö²ÖÃÖË, ×¸ü›üàÖ
¹ý´ÖËÃÖ, ÖêôûµÖÖ“Öß ´Öî¤üÖÖê, Ö¤üß-ÖÖ»Öê, —ÖÖ›üß-—Öã›æü¯Ö µÖÖŸÖæÖ †¬µÖÖÔ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ¾Öêôû •ÖÖŸÖÖê. »ÖÖÖÖê
¯ÖãÃŸÖúÖÓ“µÖÖ •ÖÓÖß »ÖÖµÖ²ÖÎ·µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´Öã»ÖÖÓ“Öß “ÖÖ»Ö“Ö»ÖÖæú ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ×¸ü¾ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¬ÖºþÖ“Ö †ÃÖ»Öß
¯ÖÖ×Æü•Öê, †¿ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ±úÖ¸ü Ö²Ö¸ü¤üÖ¸üß †ÃÖŸÖê. Æêü ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖÆæüÖ ´Öß ‡ŸÖúÖ Ö×Æü¾Ö¸ü»ÖÖê úß †Ö¯ÖÖ ¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ
ÆüÖê‰úÖ µÖê£Öê ×¿ÖúÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖê ŸÖ¸ü ±úÖ¸ü ²Ö¸êü ÆüÖê‡Ô»Ö!! †Ö´Ö“µÖÖ µÖê£Öê ¯ÖÆüÖ¾Öê ŸÖ¸ü ×¿ÖÖÖÖ»ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü³ÖÖ¾Ö
†ÖÆêü! ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¾Ö›üßú›êü †Ö¸ü ¿ÖŒŸÖßú›êü Ö ¯ÖÆüÖŸÖÖ ŸÖê ‹ú ÃÖÖ¸üÖê úÖë²Ö»Öê •ÖÖŸÖ †ÖÆêü. µÖê£Ö»Öê ˆ¢Ö´Ö
¯ÖÏÖêÃÖêÃÖ¸ü ×ŸÖú›ü“µÖÖ ™ü¶ã™ü¸üÖÓ“Öß ¤êüÖß»Ö ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖê£Öê ×³ÖúÖ¸üß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ÃÖÓµÖÖ ¿Öêú›üÖ
Ö¾¾Ö¤ü ¯Ö›üŸÖê ŸÖ¸ü ŸÖê£Öê ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü 5 ¯ÖÖ“Ö ¯Ö›êü»Ö. ˆ§êü¿Ö Æü»ÖúÖ, ¯Ö¨üüŸÖ ¤æü×ÂÖŸÖ ¾Ö ´Öãôûß ×¿ÖÖÖÆüß †¯ÖæŸÖì,
‹úú»»Öß ¾Ö ŸÖêÆüß Öú»Öß! (ŸµÖÖ¯Öãœêü ¾ÖŒŸµÖÖÖê ´ÖÖêšêü •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü †ÓŸÖ:ú¸üÖÖÃÖ ÆüÖ»Ö¾ÖÖÖ¸êü ¯Öê¿Ö¸êüúÖ24
êú»Öê.) úÖêÖŸµÖÖÆüß ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ˆ¤üµÖÖÃÖ ¾Ö ³Ö¸üÖ™üßÃÖ úÖ¸üÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ“Öß Öî×ŸÖú ¿ÖŒŸÖß“Ö ÆüÖêµÖ.
‡Ó»Ö›üÖŸÖß»Ö ÊÖ ¿ÖŒŸÖß“ÖÖ »ÖÖê™ü ¯ÖãºþÖ ˆ¸ü»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê ¤ãüÃÖ¸üßú›êü ¬ÖÖ¾Ö ‘ÖêŸÖ †ÖÆêü. µÖê£Öê †Ö»Öê»µÖÖ úÖÆüß
‡ÓÖÏ•ÖÖ“Öê ´ÖÖ ²ÖÖ¤ü¿ÖÖÆüß £ÖÖ™üÖÖê ‘Öê¸ü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê. ¯ÖÖ ŸÖê ‡Ó»ÖÓ›üÖŸÖ †¯Ö¾ÖÖ¤ü“Ö ÆüÖŸê ÖÖŸÖ. ÃÖÖÃÖÖß úÖµÖÔ¤üÖŸÖÖ,
¤êü¿ÖÖ×³Ö´ÖÖÖ, Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖ ¾Ö †“ÖÖ™ü ÃÖÖÆüÃÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÖãÖÖÓ“Öß Ã£Öæ»Ö 3 úÖ¸üÖê †ÖÆêüŸÖ.
1 •ÖÖŸÖß¬Ö´ÖÔ 2 ÖŸÖúÖ»ÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ¸üÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö 3 ×¿ÖÖÖ. ¯Ö×Æü»Öß ÖÖêÂ™ü ´ÆüÖ•Öê †ÖÓÖ“Öß
¿ÖŒŸÖß Æüß êú¾Öôû ×ÖÃÖÖÖÔ“Öê Ã¾Öî¸ü “ÖêÂ™üßŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸÖß †Ö´Ö“µÖÖ (ŸÖ) µÖêÖê †¿ÖŒµÖ“Ö †ÖÆêü. ¤ãüÃÖ¸üß
´ÆüÖ•Öê †Ö´Ö“Öê ÖŸÖ ¾Öî³Ö¾Ö. Æêü †Ö´Ö“µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ±úÖ¸ü ¤æü¸ü“Öê †ÃÖ»µÖÖÖê ÃÖ¬µÖÖ“Öê úÖôûß ŸµÖÖ“ÖÖ †Ö´Ö“Öê¾Ö¸ü
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úÖÆüß ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö •Öê¾Öœêü ˆ¸ü»Öê †ÖÆêü ŸÖê¾Öœü¶Ö¾Ö¸ü“Ö †Ö´Æüß †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
¿Öê¾Ö™ü“Öê ×¿ÖÖÖ ´ÖÖ¡Ö †Ö´Ö“µÖÖ ÆüÖŸÖ“Öß ÖÖêÂ™ü †ÖÆêü. ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖîªÖê×Öú †¿ÖÖ “ÖÖêÆüß
²ÖÖ•ÖæÓÖß.... úŸÖÔ¾µÖÖ“Öê ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¯Ö¾ÖÔŸÖ ¯Ö›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. Æêü ÃÖ¾ÖÔ... êú¾Öôû ÃÖã×¿ÖÖßŸÖ ¾ÖÖÖÔ¾Ö¸ü ¯Ö›ü»Öê †ÖÆêü. ŸÖÖê
¾ÖÖÔ.... ±úÖ¸ü »ÖÆüÖÖ †ÖÆêü. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ“Öß ±æú™ü, ×¾Ö¸üÖê¬Ö, ´ÖŸÃÖ¸üÖ¤üàÖß ÆüßÖ ¤ü¿Öê»ÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖ
†ÖÆêü. ´ÖÖ´Öã¸üÖ¤ü ¾Ö ´Ö´ÖÔ³Öê¤üú ¾ÖÖµÖ±úôû ™üßúÖ êú»Öß úß ¤´ÖæÖ 'Æãü¿µÖ' úºþÖ ²ÖÃÖµÖÖ¯Öã¸üŸÖß ŸµÖÖÓ“Öß úŸÖÔ¾µÖ
¤üÖŸÖÖ! †ÃÖê ²ÖÖê»ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ µÖê‰ú ÖµÖê ¯ÖÖ ¾ÖÃŸÖãÛÃ£ÖŸÖß †Ö¤üß †¿Öß“Ö †ÖÆêü, †¿Öß ´ÖÖ—Öß ¯ÖŒúß ÖÖ¡Öß
†ÃÖ»µÖÖÖê ´Ö»ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖê ³ÖÖÖ ¯Ö›üŸÖê. ¿Öê¾Ö™üß ÃÖÖÓÖÖê ‡ŸÖêú“Ö úß ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“µÖÖ úŸÖÔ¾µÖÖÃÖŒŸÖß“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ †Ö´Æüß
×Ö¸ü¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. •Öê úŸÖÔ¾µÖ †Ö´Æüß ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖê ¾Ö •ÖÃÖê ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖê ŸÖê ŸÖÃÖê“Ö Öê™üÖÖê êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´ÖÖ ŸÖê úÃÖêÆüß
†ÃÖÖê. ŸµÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖãÂú ™üßúÖ úºþÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¾Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ“ÖÖ ˆŸÃÖÖÆü ³ÖÓÖ úºþ ÖµÖê. úÖêÖß êú»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖÃÖ
•Öã´ÖÖÖæ ÖµÖê. ÊÖÖê“Ö †Ö´Ö“ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ˆ¨üüÖ¸ü ÆüÖ‡ê »Ô Ö !" ÖÓŸÖ¸ü †¬µÖÖ ¯ÖÏß. ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›êü ˆšü»Öê. ŸÖê ‘ÖÖêúÓ ¯Ö¼üß
¾Ö ¯ÖÖêúôû –ÖÖÖ ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖß ´ÆüÖÖ»Öê úß •µÖÖ †£Öá †Ö´Æüß ×¿ÖúŸÖÖê Æêü –ÖÖÖ †Ö¤üß Ö¾ÖßÖ ´ÖÖÖ×¾Ö»Öê»Öê †ÃÖê
†ÖÆêü, ŸµÖÖ †£Öá ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö¤ü¸üß ¯Ö›ü»Öê †ÃÖê ÖãÃÖŸÖê ¾ÖÖ™üÖµÖ»ÖÖ ×Ö¤üÖÖ ‘ÖÖêúÓ ¯Ö¼üß“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¯Ö¸üŒµÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö
ÊÖ —ÖÖ›üÖ“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü ŸÖæŸÖÔ úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖ ŸÖ¸üß †¿ÖÖ •Ö²Ö¸üß“µÖÖ ˆ¯ÖÖµÖÖÖê“Ö ‹£Öê ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖ †ÖÆêü Ö¸êü ŸµÖÖ»ÖÖ
‡»ÖÖ•Ö ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö ×ŸÖú›ü“Öê ¯ÖÏÖ±ê úê ÃÖ¸ü ¾Ö ×Æüú›ü“Öê µÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö »Ö••ÖÖÃ¯Ö¤ü †ÓŸÖ¸ü ¯ÖÖÆæüÖ ŸÖ¸ü ´Öß †Ö¤üß Ö“ÖæÖ“Ö
•ÖÖŸÖÖêµÖ. †ÃÖêÆüß ¾ÖÖ™üŸÖê úß µÖÖ •ÖÖÖê“ÖÖ ¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ ¤êü‰úÖ Ã¾Ö£µÖ ²ÖÃÖÖ¾Öê!! ÖÖêÖ»µÖÖÓÖß [ÖúÖê] †ÃÖê ˆ¤ËÖüÖ¸ü»Öê
¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ÁÖÖêŸÖéÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÖÖêšü¶ÖÖê [ÆüÃÖ»ÖÖ]. Ã¾ÖŸÖ: ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›êüÆüß ´ÖÖêšü¶ÖÖê ×Ö¤üôû»Öê! ¿Öê¾Ö™üß †Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖ¾ÖæÖ
ÃÖ³ÖÖ ˆšü»Öß.
ÖÖêÖ»µÖÖÓÖß ŸÖê£Ö»µÖÖ ×¿ÖÖÖ¯Ö¨üüŸÖß“Öê ¾ÖÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ ‹úŸÖ±úá ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü. Öã§ü
‡Ó»ÖÓ›üÖŸÖÆüß ŸÖê£Öß»Ö ¯Ö¨üüŸÖß²Ö§ü»Ö ÃÖÖ¸üÖß †Öê¸ü›ü †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ×ŸÖ“Öê úÖÆüß ¤üÖêÂÖ ¤üÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê.
ŸÖß êú¾Öôû ×Ö¤üÖìÂÖß †ÃÖê»Ö †ÃÖê ´Öãôûß“Ö ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖ¸üß µÖê£Ö»µÖÖ ×¿ÖÖÖÖÃÖ ŸÖÖ›æüÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖ ÖÖêÖ»µÖÖ“Öê
³ÖÖÂÖÖ ´ÆüÖ•Öê êú¾Öôû †×ŸÖ¿ÖµÖÖêŒŸÖß †ÃÖê ´ÆüÖµÖÖÃÖ •ÖÖÖÖ ÖÖÆüß. µÖê£Öß»Ö ¯Ö¨üüŸÖ ‡ŸÖúß ¤ãüÂ™ü †ÖÆêü úß
[ÆüßŸÖ] ¹ýôû»Öê»µÖÖÃÖ ŸÖê£Ö»µÖÖ ¯Ö¨üüŸÖßŸÖ»Öê ±úÖ¸ü“Ö £ÖÖê›üê [¤üÖÂê Ö] ×¤üÃÖÖê ÃÖÓ³Ö¾ÖÖßµÖ †ÖÆêü. ÖêÆü´Öß“µÖÖ ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖÖŸÖ»Öê
¾ÖŒŸÖéŸ¾Ö ŸµÖÖ ¤éÂ™üßÖê ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓ“Öê ³ÖÖÂÖÖ †Ö¤üß ÖÓ²Ö¸ü ‹ú“Öê —ÖÖ»Öê. µÖÖ¯ÖêÖÖ úÖêÖß
µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖÆüß “ÖÖÓÖ»Öê ²ÖÖê»Öß»Ö †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. Øú²ÖÆãüÖÖ £ÖÖê›ü¶Ö“Ö µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖÖÓÖÖ †ÃÖê ²ÖÖê»ÖŸÖÖ
µÖê‡Ô»Ö. Ã¾ÖŸÖ: ÖÖêÖ»µÖÖÃÖÆüß †Ö¯Ö»Öß •Ö´Ö³ÖÖÂÖÖ ‡ŸÖŒµÖÖ —ÖÖêúÖŸÖ ¾Öšü×¾ÖŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ŸÖÖê ²ÖÖê»ÖŸÖÖÖÖ
‹êúÖê ´ÆüÖ•Öê ‹ú »ÖÖ³Ö“Ö.
ŸÖÖ. 26 ‹×¯ÖÏ»Ö 1898 ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü
25
úÖ»Ö ÁÖß×¿Ö¾Ö•ÖµÖÓŸÖß“ÖÖ ‹£Öß»Ö ˆŸÃÖ¾Ö ÃÖÓ¯Ö»ÖÖ. ¯ÖãµÖÖ“Öê ´ÖÖÖÖÖê ÆüÖ ˆŸÃÖ¾Ö ¾ÆüÖ¾ÖÖ ŸÖÃÖÖ ÆüÖêŸÖ
ÖÖÆüß. ŸÖ¸üß ¤ãüÂúÖôû, ¯»ÖêÖ ¾Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ´ÖæÖÔ¯ÖÖÖ“Öê ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö µÖÖú›êü »ÖÖ ×¤ü»Öê †ÃÖŸÖÖ ÆüÖ ˆŸÃÖ¾Ö †ÃÖÖ
ŸÖ¸üß ÃÖÖ•Ö¸üÖ —ÖÖ»ÖÖ [µÖÖÃÖÖšüß] ´ÖÓ›üôûß“Öê †Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ¯Ö×Æü»µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß (23 ŸÖÖ¸üÖêÃÖ) ‹ú
×Ö²ÖÓ¬Ö ¾ÖÖ“Ö»ÖÖ; ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏÖê. ×•ÖÃÖß¾ÖÖ»µÖÖ“Öê26 ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖ ŸµÖÖÓÖß “ÖÖÓÖ»ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö
êú»ÖÖ. ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß éúŸÖß“µÖÖ ³ÖÖÖÖ›üßŸÖ ¯Ö›æü ÖµÖê, ÖãÃÖŸÖê –ÖÖÖ ×´Öôû¾ÖÖ¾Öê, ´ÖÖÖ“Öß ÃÖ´ÖŸÖÖ šêü¾ÖÖ¾Öß,
Politics “ÖÖ ×¿ÖÖÖÖ¿Öß úÖÆüß“Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÖÖÆüß, †ÃÖê “Öãúß“Öê †ÖÆêü- ¾ÖÖî¸êü ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ¯ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö
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ú×¸üŸÖÖÖÖ •Öß ‹ú ¤üÖêÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ˆ¤üÖÆü¸üÖê ‘ÖêŸÖ»Öß ŸÖß ãúÛŸÃÖŸÖ ¾Ö ÖÖê›üÃÖÖôû †ÃÖ»µÖÖÖê ˆ¯Ö¤êü¿ÖÖ¾Ö¸ü
¯ÖÖÖß ¯Ö›ü»Öê. †Ö´Öêú“Ö ´ÖŸÖ Ö¸êü †ÖÖ¸ü ÖÖê™êü †ÃÖÖ †ÖÖÏÆü ¬Öºþ ÖúÖ ¾Ö ¯ÖÖêŒŸÖ¯ÖÖÖ †Ö»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¾Ö
¯ÖæÖÔ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ éúŸÖß úºþ ÖúÖ †ÃÖê ÃÖÖÓÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ 'ŸÖã´Æüß †Ö¯Ö»Öß ÃÖÖêµÖ ¯ÖÖ×Æü»Öß ¯ÖÖ »ÖÖêú
´Ö»ÖÖ ÆüÖôû¤üß ãÓúú¾ÖÖ»ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ÖÖ, †ÃÖê ‹ú ¯ÖãÖÙ¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ Ö¾µÖÖ Ö¾Ö·µÖÖÃÖ
²ÖÖê»Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ ŸµÖÖÃÖ ¯Ö¿“ÖÖŸÖÖ¯Ö ÆüÖêŸÖÖê', †ÃÖê ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ£ÖÔ ÃÖÖÓÖÖê ´ÆüÖ•Öê ÃÖ´ÖŸÖê“ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö ú¸üÖÖ·µÖÖÓÖß
Ã¾ÖŸÖ: †Ö¯Ö»µÖÖ“Ö †ÃÖ´ÖŸÖê“Öê [¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ] ú¸üµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü. ÆüÖ ú›æü ˆ¯Ö¤êü¿Ö ‹êæúÖ úÖÓÆüß“Öß ŸÖÖë›êü
ú¿Öß¿Öß“Ö —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß ŸÖ¸ü úÖ.... Æêü ˆ¤üÖÆü¸üÖ ‹ê×ú»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü Öã»Ö»Öß ¾Ö ™üÖóµÖÖ“ÖÖ Ö•Ö¸ü —ÖÖ»ÖÖ.
™üÖóµÖÖ •µÖÖ ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ ŸµÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Ö ¯ÖÏÃÖÓÖß. ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖ³ÖÖŸÖæÖ ‹úÖªÖ ¾ÖŒŸµÖÖÃÖ
™üÖóµÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ úß ŸµÖÖÖê úÖÆüß ŸÖ¸üß ¯ÖÖê¸üú™ü¯ÖÖÖ [êú»ÖÖ] †ÃÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖÖê ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öê †¿Öß
ÛÃ£ÖŸÖß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü.
¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ¯ÖÏÖê. ¯Ö¸üÖÓ•Ö¯Öê27 µÖÖÓ“Öê ¯Öã¸üÖÖ —ÖÖ»Öê. Æêü ±úÖ¸ü“Ö ´ÖÖÃÖ»Öê¾ÖÖ‡Ôú —ÖÖ»Öê. ¯Öã¸üÖ×ÖúÖÓ“Öß úß¾Ö
µÖêŸÖê. ×²Ö“ÖÖ·µÖÖŸÖ ‹ú ´ÆüÖ•Öê ‹ú“Ö ÖãÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ. ŸÖÖê ÆüÖ úß ŸÖÖê 'ÃÖã¬ÖÖ¸üú' ÖÖÆüß! ™üÖóµÖÖ ×´ÖôûµÖÖ»ÖÖ
‡ŸÖêú“Ö ²ÖÃÃÖ †ÖÆêü ! »ÖêÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö µÖÖÓ“Öê ³ÖÖÂÖÖÆüß ²Öãôû²ÖãôûßŸÖ, ×Ö:ÃÖŸ¾Ö, †ÃÖÓ²Ö¨üü, †¿Öã¨ü, ŸÖã™üú,
×¾Ö¯Öã»Ö ¾Ö ¯ÖÖêúôû ¿Ö²¤üÖÓÖß ³Ö¸ü»Öê»Öê †ÃÖê †ÃÖŸÖê. úÖêÖŸµÖÖÆüß ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öß ÊÖÃÖ ¾µÖãŸ¯Ö¢Öß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü †ÃÖê
×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. †»ÖÓúÖ¸ü ¾Ö ¾ÖŒŸÖéŸ¾Ö µÖÖ“Öê ŸÖ¸ü Æêü ¿Ö¡Öæ“Ö ³ÖÖÃÖŸÖÖŸÖ. Ã¾Ö¸ü, ˆ““ÖÖ¸ü ¾Ö †×³ÖÖµÖ ‡ŸµÖÖ×¤üúÖÓŸÖÆüß
Æêü ±úÖ¸ü “ÖãúŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖÓ›ü¾Ö ×¾Ö¸üÖ™üÖ“Öê ‘Ö¸üß •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¬ÖÖî´µÖÖÓÖß ŸµÖÖÃÖ ¸üÖ•Ö¤ü¸ü²ÖÖ¸üß úÃÖê ¾ÖÖÖÖ¾Öê ÊÖ
×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖÃÖ êú»Öê»ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö ÆüÖ ¯Öã¸üÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÖß ŸÖÖë›ü¯Öã•Öê¯ÖÖÖ“Öê... ¿ÖÖÃ¡Öºþ¯Ö
×¤ü»Öê. †ÖÖê¤ü¸ü ÃÖã´ÖÖ¸êü †¬ÖÖÔ ŸÖÖÃÖ ÃÖŸµÖÖ“ÖÖ“Ö ´Ö×Æü´ÖÖ ÖÖ‡»ÖÖ. ÖÓŸÖ¸ü †¬ÖÖÔ ¯ÖÖ‰úÖ ŸÖÖÃÖ ŸÖÖë›ü¯Öã•Öê¯ÖÖÖ,
ÆüÖÓ•ÖßÆüÖÓ•Öß¯ÖÖÖ µÖÖ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ Öã»ÖÖÃÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ Æêü ³ÖÖÂÖÖ×Ö¹ýŒŸÖß¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖ ×¿Ö¸ü»Öê. ¾Ö ŸµÖÖŸÖ»µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ
¿ÖÖê¬ÖÖ“Öê ×¾Ö¾Ö¸üÖ úºþÖ ÃŸÖãŸÖß¯ÖÖšüú¯ÖÖÖ ÆüÖ ¿Öã¨ü ²ÖÖ¸üÖ´ÖÖÃÖß ¿Ö²¤ü †ÖÆêü, ¾Ö ŸÖÖê“Ö ÖêÆü´Öß µÖÖê•ÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ÖÓŸÖ¸ü ¿»ÖÖêú ¾ÖÖ“ÖæÖ †£ÖÔ ÃÖÖÓÖæ »ÖÖÖ»Öê. ‡ŸÖêú ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ“Ö ¾Öêôû ±úÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÏÖ.ê ×•ÖÛÃÖ¾ÖÖ»µÖÖÃÖ
ÊÖ¾Ö¸ü ¤ü´Ö ¬Ö¸ü¾ÖêÖÖ ´ÆüÖËæÖ ŸµÖÖÓÖß Ã¯ÖÂ™ü †¿Öß ×¾ÖÖÓŸÖß êú»Öß úß ¯Öã¸üÖ×ÖúÖÓÖß ±úŒŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ»µÖÖ“Ö
¿»ÖÖêúÖ“ÖÖ †£ÖÔ ÃÖÖÓÖÖ¾ÖÖ. ´Ö¬µÖÓŸÖ¸üß ŸµÖÖ“Öß ™üßúÖ ÖúÖê. ÖÓŸÖ¸ü ŸÖê ³Ö¸üÖ³Ö¸ü ¿»ÖÖêú ÃÖÖÓÖæ »ÖÖÖ»Öê. ´ÖÖ
µÖÖÖÓŸÖ¸ü úÖÆüß “Ö´ÖŸúÖ¸ü ¥üÂ™üßÃÖ ¯Ö›üÖÖ¸ü ÖÖÆüß ¾Ö ¾ÖêôûÆüß —ÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖæÖ ´Öß ¾Ö Æãü»µÖÖôû ‘Ö¸üß †Ö»ÖÖê.
¤üÖê‘ÖÖÓ“Öß ´ÖŸÖê •Öãôû»Öß. ¯Öã¸üÖÖÖ“Öß ÖÖêÂ™ü úÖœæüÖ †Ö•Ö ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ÆüÖÃÖŸÖ †ÖÆêü. ¯Öã¸üÖÖ ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü
×•ÖÛÃÖ¾ÖÖ»µÖÖÖê Ö¸ü´Ö¸üßŸÖ ™üßúÖ êú»Öß †ÃÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê¾ÆüÖ ¯Öã¸üÖ×ÖúÖÖê ´ÖÖ ÃÖÖóµÖÖÓÖÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß †Ö¯Ö»Öê ¯Öã¸üÖÖ êú¾Öôû Satire ´ÆüÖ•Öê ×¾ÖÖÖê¤üÖŸ´Öú ÆüÖêŸÖê. ÊÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖã¤îü¾ÖÖÖê †Ö´ÆüÖ»ÖÖ
úÖêšêü ÆüÖÃÖÖ¾Öê Æêü ´ÖÖÖÖÆæüÖ úÖ ÆüÖê‡ÔÖÖ ¯ÖÖ úôû»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖ¸ü †Ö´ÆüÖ»ÖÖ •Öê ÆüÖÃÖæ †Ö»Öê ŸÖê úÖÆüß êú»µÖÖ
†Ö¾Ö¸êüÖÖ!!
úÖ»Ö“µÖÖ ×•ÖÛÃÖ¾ÖÖ»µÖÖ“µÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖ»ÖÖ ´Öß Öê»ÖÖê Ö¾ÆüŸÖÖê. úÖ¸üÖ ŸÖê ¸üÖ¡Öß 9 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÃÖãºþ
ÆüÖêÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. †Ö´Ö“Öê ŸÖ¸ü ÃÖúÖôûß úÖ»Öê•Ö, ÊÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖÃÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖ“Öê •ÖÖŸÖß²ÖÖÓ¬Ö¾Ö
úÖêÖß µÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ´Æü™ü»Öê ŸÖ¸üß “ÖÖ»Öê»Ö. ÆüÖ úÖêÖÖ“ÖÖ ¤üÖêÂÖ Æêü ÃÖÖÓÖ¾ÖŸÖ ÖÖÆüß. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß“Öê“Ö ú´ÖÖ¿Öß²Ö
—ÖÖ»Öê! ŸµÖÖ“Öê ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ´ÖÖ¾Öôêû µÖÖÓÖÖ ŸÖ¸ü '×¿Ö¾ÖÖ•Öß' “ÖÖ †£ÖÔ ŸÖ¸üß úôêû»Ö úß ÖÖÆüß ¿ÖÓúÖ“Ö!! •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤üÖ¿Öß
µÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö úÖÆüß ŸÖ¸üß »ÖÖÖê»Ö úÖ?
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27 ‹×¯ÖÏ»Ö 1898
†Ö•Ö Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ¸ü“µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖæÖ •Ö´ÖÖÓ›üßú¸üÖ“Ó µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ×²Ö·ÆÖ›ü ²Ö¤ü»Ö»Öê. ´ÖÖ»ÖúÖÃÖ úôû¾ÖµÖÖÃÖ
´Öß Öê»ÖÖê ŸÖ¸ü ÖãÃÖŸÖê '²Ö¸êü †ÖÆêü' ‡ŸÖêú“Ö ´ÆüÖÖ»Öê. ´Ö»ÖÖ “Ö´ÖŸúÖ¸ü ¾ÖÖ™ü»ÖÖ.
ŸÖÖ. 2 ´Öê 1898 ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü
ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÃÖ ´ÖÖ—Öß ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö µÖÖ¾ÖÂÖá “ÖÖ»Öæ šêü¾ÖµÖÖÃÖ †•ÖÔ êú»ÖÖ.28 ÆüÖ
†•ÖÔ ×»ÖÆæü ÖµÖê ´ÆüÖæÖ 4/5 ×¤ü¾ÖÃÖ ²Ö¸üÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß ×»Ö×ÆüÖê“Ö ²Ö¸êü ¾ÖÖ™ü»Öê.
ÃÖúÖôûß úÖò»Öê•ÖÖŸÖ Öê»ÖÖê ŸÖÖê •Öã×ÖµÖ¸ü ×²Ö.‹. ŸÖß»Ö ×´Ö. ×™üêúú¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá Œ¾ÖÖ™ÔüÃÖÔ´Ö¬µÖê
úÖ»Ö ¸üÖ¡Öß 3 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´Ö¸üÖ ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÃÖê úôû»Öê. Œ¾ÖÖ™ÔüÃÖÔ´Ö¬µÖê ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÏêŸÖ ¯ÖÖÆæüÖ ±úÖ¸ü ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™ü»Öê.
†Ö‡Ô²ÖÖ¯Ö 50/60 ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ´ÆüÖŸÖÖ¸êü †ÖÆêüŸÖ. ‹ãú»ÖŸÖÖ ‹ú“Ö ÆüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´Öã»ÖÖÖ. ÖãúŸÖê“Ö »ÖÖ —ÖÖ»Öê»Öê!
×¯ÖÏ. ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›êü µÖê‰úÖ ¯ÖÖÆæüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖæÃÖ úºþÖ Öê»Öê. 'µÖê£Öß»Ö ¯ÖÖÖß ¤æüÂÖßŸÖ †ÖÆêü †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ
ŸÖÖ¯Ö¾ÖæÖ ¯µÖÖ ¯ÖÖ ×³Ö¾ÖæÖ •ÖÖ‰ú ÖúÖ, †ÃÖ»µÖÖ †¿ÖŒŸÖ ´Öã»ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö‡Ô-²ÖÖ¯ÖÖ•Ö¾Öôû“Ö ¸üÖÆüÖ¾Öê
Æêü ²Ö¸êü' †ÃÖê ´ÆüÖÖ»Öê. ÃÖã´ÖÖ¸êü 9 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †ÖëúÖ¸êüÀ¾Ö¸üÖ¾Ö¸ü Öê»Öê. Œ¾ÖÖ™ÔüÃÖÔ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖ£Öá ¯ÖÏÖê. ÖÖêÖ»Öê,
¸üÖ•Ö¾ÖÖ›êü, ú¾Öì ¾Ö ×´Ö. ´ÖÖêŸÖß²Öã»ÖÖÃÖÖ,29 Æüß ´ÖÓ›üôûß ¿Öê¾Ö™ü¯ÖµÖÕŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ´ÖµÖŸÖÖ“ÖÖ ÖÖŸÖ»ÖÖ úÖêÖß“Ö
ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †ŸµÖ×¾Ö¬Öß úÖÆüß“Ö —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. úÖ»Öê•Ö»ÖÖ ÃÖã™üß ÆüÖêŸÖß.
ŸÖÖ. 4 ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü ´Öê ÃÖ....
ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ¸üÖ. ´ÖÖ¬Ö¾Ö Æãü»µÖÖôû µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖéÆü [ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß] ÃÖã´ÖÖ¸ü ŸÖÖÃÖ ¤üß›ü ŸÖÖÃÖ ³ÖÖÂÖÖ
—ÖÖ»Öê. Æãü»µÖÖôûÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÖéÆüÛÃ£ÖŸÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ãú™Óüã²ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖÃÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †Ö¯Ö»Öß ±úÖ¸ü“Ö
ÃŸÖãŸÖß ¾Ö ¯Öæ•µÖ³ÖÖ¾Ö ¯ÖÏú™ü êú»ÖÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖúºþÖ †Ö•µÖÖ“Öß, †Ö‡Ô“Öß ¾Ö ÃÖÖÃÖ·µÖÖ“Öß †ŸÖß¿ÖµÖ“Ö ÃŸÖãŸÖß
êú»Öß. My grand father was an ableinfluential and economical man. My
mother a model of womanly virtues. I am fortunate that I am born of
such parents! In that notorious neighbourhood of Hulyalkars our house
a temple! Oh the religion of my mother. Her excellent frugality and
management of the household. She is a living Lakshmi indeed in our
house!! I owe much to my home education and the influence of my
mother on me. My father-in-law a truly generous man" †ÃÖ»Öê ×úŸµÖêú ŸµÖÖÓÖß
´ÖÖêšü¶Ö úôûúôûßÖê ˆ¤ËüÖÖ¸ü úÖ×œüü»Öê ¯ÖÖ ãú»ÖúÖá ú¸üÓú²Öú¸ü ¾Ö ¯ÖÖÓ›üÖ“Ö... µÖÖ•Öú›æüÖ ´Ö»ÖÖ •Öê
úôû»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖ“µÖÖ¿Öß [ÊÖ] ˆ¤ËüÖÖ¸üÖÓ“Öß ú¿Öß ÃÖÓÖŸÖß •Öãôû¾ÖÖ¾Öß Æêü ´ÖÖêšêü úÖê›êü †ÖÆêü. Æêü úÖê›êü úÃÖêÆüß
ÃÖÖê›ü¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ ŸÖ¸üß úÖêÖŸµÖÖŸÖ¸üß ¯ÖÖÖÃÖ (¤üÖêÆüß ¯ÖÖ ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö“Ö) ‘ÖÖÖê¸ü›üÖ ú»ÖÓú
»ÖÖÖÖÖ¸ü! ´ÆüÖæÖ ´Öß Æêü úÖê›êü µÖê£Öê“Ö µÖÖ ¯ÖÖÖÖÖÖ»Öß ¯ÖãºþÖ ™üÖ×úŸÖÖê. ´ÖÖÖ“Öß ÖÓ²Öß¸ü ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ †ÃÖ»µÖÖ×¾ÖÖÖ
úÖêÖßÆüß Æêü úÖê›êü ÃÖÖê›ü¾ÖµÖÖ“Öê ¬ÖÖ›üÃÖ úºþ ÖµÖê.
ÖÖÃÖÖß
ŸÖÖ. 11 ´Öê 1898 ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÓ¬µÖÖúÖôû
30
31
•Öß¾Ö»ÖÖÖ ×¾ÖÂÖæ- ´ÖÖ—Öß ×¾Ö¬Öã¸üÖ¾ÖÃ£ÖÖ ´Ö»ÖÖ úÖêÖ Ö›üŸÖ¸ü ŸÖÖ¯Ö ¤êüŸÖ †ÖÆêü. †×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖ
¸üÖÆüµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ŸÖ¸ü ÊÖ ŸÖã±úÖÖÖŸÖ ±ãú™æüÖ ŸÖãú›êü ŸÖãú›êü ÆüÖêŸÖÖê. ×úŸÖß ×¤ü¾ÖÃÖ ŸÖ¸üß Æüß †¾ÖÃ£ÖÖ
18

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

±úµÖãÔÃÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß

´Ö»ÖÖ •ÖÖôûßŸÖ †ÖÆêü ´ÆüÖŸÖÖêÃÖ! ¯ÖÏê´ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ †Óúæ ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ úÖôû•ÖÖŸÖ ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê (×•Ö“µÖÖ¾Ö¸ü
´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖŸÖßŸ¾ÖÖ“ÖÖ êú¾Öôû †Öôû †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ) ×ŸÖÖê ŸµÖÖ“ÖÖ Öã•Ö™ü ¸üÖê¯ÖÖ ˆ¯Ö™æüÖ ™üÖêú¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ ˆ¸üÖŸÖ
¯ÖÏê´ÖÖ“µÖÖ ×¯ÖúÖ‹ê¾Ö•Öß ³ÖÖ¾Öß ÃÖãÖÖ“µÖÖ ú»¯ÖÖê“Öê ÖãÃÖŸÖê Ö¾ÖŸÖ“Ö ¾ÖÖœüŸÖ ÆüÖêŸÖê ! †Ö×Ö •Öê¾ÆüÖ ŸÖÖê ¸üÖê¯ÖÖ ¾Ö
ŸµÖÖ“Öê²Ö¸üÖê²Ö¸ü ŸÖê ÃÖÖ¸êü Ö¾ÖŸÖÆüß ¯ÖÖ¸ü •ÖôæûÖ ÖÖú —ÖÖ»Öê ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖ¸ü ´ÖÖ—Öê †ÓŸÖ:ú¸üÖ, ¾ÖÖ¾µÖÖÖê
•Öôû»Öê»µÖÖ ãú¸üÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖ¸üÖŸÖ †ÖÆêü. Æüß †ÖŸÖß»Ö †ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖŸÖ úÖµÖ “Ö´ÖŸúÖ¸ü ‘Ö›ü¾ÖßŸÖ †ÖÆêü ²Ö‘Ö!
´ÖÖ—µÖÖ ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖúÖÓÖß ¯Ö¸üÖ£ÖÔ¯Ö¸üŸÖê»ÖÖ Æü»»Öß Æüôæû Æüôæû †Öôû¿Öß Ã¾ÖÖ£ÖÔ¯Ö¸üŸÖÖ ÆãüÃÖæúÖ ¤êüŸÖ †ÖÆêü.
ÖîÃÖÙÖú ˆŸÃÖÖÆüÖ“ÖÖü ÖúôûŸÖ ·ÆÖÃÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖÖÃÖÖßŸÖ †–ÖêµÖÖŸÖ Öê³ÖôûÖ ¤îü¾Ö¾ÖÖ¤ü ›üÖêúÖ¾ÖßŸÖ
†ÖÆêü! ‹úÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ´ÖÖ—µÖÖ ˆ““Ö ÖßŸÖß“µÖÖ ú»¯ÖÖÖ ¾Ö ´ÖÖÖ×ÃÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¯ÖÖ¿Ö¾Öß
¸üÖÖÃÖß ¾ÖÖÃÖÖÖ µÖÖÓ“Öê êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ‘ÖÖ‘ÖÖê¸ü ‘ÖÂÖÔÖ ÆüÖêŸÖê! ÊÖ ×“ÖŸÖË-•Ö›ü «Óü¤üÖ“Öß ú™üú™ü ÖÖÆüß †ÃÖê ÃÖãÖß
ÖÖ ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü £ÖÖê›êü ×´Öôæû »ÖÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¬ÖµÖ ŸÖê úß •µÖÖÓŸÖ ÖêÆü´Öß ÊÖÓ“ÖÖ Stable equilibrium
†ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ unstable equilibrium “Öê“Ö ´Ö»ÖÖ •Öê ‹ú ¤üÖêÖ ÖÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ ŸÖê †Öã¯Ö´Ö
(ÃÖãÖ) ¤êüŸÖÖŸÖ! êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ †ŸÖé¯ŸÖ ¾ÖÖÃÖÖê“ÖÖ ¯ÖÏúÖê¯Ö ‡ŸÖúÖ ÆüÖêŸÖÖê úß ´ÖÖ—Öß †ÓÖê ŸÖÖ¯ÖŸÖÖŸÖ Øú×“ÖŸÖ
•¾Ö¸ü †Ö»µÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê. †ÖŸÖÖ ŸÖ¿Öß“Ö ÛÃ£ÖŸÖß —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß ´ÆüÖæÖ ²ÖÖÖêŸÖæÖ ÖãúŸÖß“Ö ˆ´Ö»Öê»Öß ¾Ö
¯ÖÖµÖÖÖê £Ö²Ö£Ö²Ö»Öê»Öß †Öë•Öôû³Ö¸ü “Ö´Öê»Öß“Öß ±ãú»Öê †ÖÖæÖ ˆ‘Ö›ü¶Ö ˆ¸üÖ¾Ö¸ü šêü‰úÖ ×¤ü»Öß ¾Ö ‘Ö™üúÖ³Ö¸ü
ˆŸÖÖÖÖ ¯Ö›ü»ÖÖê. Ö¸üÖêÖ¸ü ‰ú¸ü ÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê. ¾Ö ÃÖÓÃéúŸÖ ú¾ÖàÖß ¾ÖÖÔ»Öê»µÖÖ ˆ¯ÖÖµÖÖ“Öß ¯ÖÏ“ÖßŸÖß ¯Ö™æüÖ £ÖÖê›üÖ
¿Ö¸ü´Ö»ÖÖê, †£Ö¾ÖÖ ¸ü´Ö»ÖÖêÆüß ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ.
†¸êü ¯ÖÖ ´ÖÖ—Öê Æêü ÆüÖ»Ö, ŸÖ¸ü ãú»ÖßÖ ×¾Ö¬Ö¾ÖÖÓ“Öê úÖµÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê»Ö!!! ÃÖãÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖæÖÔ ×Ö¸üÖ¿ÖÖ
—ÖÖ»Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ŸÖÖê »Ö¾Öú¸ü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÖæÖ ú¸üÖê Æêü úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü, ÖßŸÖß“Öê, ÃÖÖê‡Ô“Öê, ¯ÖãµÖÖ“Öê
¾Ö ÃÖÖÖŸÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öê éúŸµÖ †ÖÆêü Æêü ¿Ö¯Ö£Öê¾Ö¸ü ÃÖÖÓÖŸÖÖê. ÃÖŸÖß •ÖÖµÖÖ“Öß “ÖÖ»Ö ²ÖÓ¤ü êú»Öß ÆüÖ ²ÖëØ™üúÖê ´ÖÖêšüÖ
†¬Ö´Ö¯ÖÖÖ êú»ÖÖ †ÃÖê †¿ÖÖ ×¾Ö¬Ö¾ÖÖÓÖß úÖ ´ÆüÖæ ÖµÖê?!!!
ŸÖÖ. 15 ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü ´Öê 1898
†Ö•Ö 5…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß µÖê£Öß»Ö ¾ÖÃÖÓŸÖ ´ÖÖ»Öê“Öê 1 »Öê ¾µÖÖµÖÖÖ ¸üÖ. ×¾ÖÂÖã ¾ÖÖ´ÖÖ
´ÖÖê›üú 32 µÖÖÓÖß ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ The Vanishing Century 'ÃÖÓ¯ÖÖÖ¸êü ¿ÖŸÖú. µÖÖ¾Ö¸ü ×¤ü»Öê. ¾ÖŒŸÖéŸ¾ÖÖ“Öê
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´ÖÖê›üúÖÖê ¯ÖÏÖ.ê ÖÖêÖ»µÖÖ¾Ö¸üÆüß ŸÖÖÖ êú»Öß. ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ²Ö¸üÖ“Ö ¾ÖÖ“Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“µÖÖ Ö¾Öê¯ÖÖÖŸÖ
†Ö¸ü ÖÖê»ÖßŸÖ úÖÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÏÃÖÖ¤ü, ´ÖÖ¬ÖãµÖÔ ¾Ö †Öê•ÖÃÖ ¾Ö ×¾ÖÖÖê¤ü Æêü ¯Öã¸êüÃÖê †ÖÆêüŸÖ. †Ö¾ÖÖ•Ö
´ÖÖ¡Ö úÖêŸÖÖ ÆüÖ¾Ö³ÖÖ¾Ö ÃÖã¸êüÖ. †³µÖÖÃÖ ú¸üß»Ö ŸÖ¸ü ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ˆ¢Ö´Ö ¾ÖŒŸÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.
ŸÖÖ. 22 ´Öê ÃÖÖ 1898 ‡.
†Ö•Ö ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ×úŸÖß £ÖÖê¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÖŸÖ †Ö»Öê ! †Ö×Ö †ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÖ ×úŸÖß¤üÖ ŸÖ¸üß †Ö»Öê
†ÃÖŸÖß»Ö. ÖêÆü´Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ ¬Ö´ÖÔ´ÖŸÖÖ“µÖÖ ˆŸÎúÖÓŸÖß“Öß ¯ÖÖÆüÖß “ÖÖ»Ö»Öß. †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ †–ÖêµÖ¾ÖÖ¤üÖ¯ÖµÖÕŸÖ
´Ö•Ö»Ö ¯ÖÖê“Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ †Ö•Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ŸÖ¸ÓüÖÖŸÖ †Ö´Ö“µÖÖ †ŸµÖã““Ö ²ÖÎÉü ŸÖ¢¾ÖÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ †Ö¤üß
×“Ö¢Ö“ÖÖæ¯Öãœêü ÃÖã²Öú —Öôûæú »ÖÖÖ»Öß. ÆüÖêŸÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ´Ö»ÖÖ, Æü»»Öß“µÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÖÆæü »ÖÖÖ»ÖÖê ŸÖÖê ²ÖÎÉ
ŸÖ¢¾ÖÖŸÖ ¾Ö †–ÖêµÖ¾ÖÖ¤üÖŸÖ ³Öê¤ü ×¤üÃÖêÖÖ. ´ÖÖ Æü»Öú™ü †î×Æüú ¾ÖÖÃÖÖÖÓ“ÖÖ ×ŸÖ™üúÖ¸üÖ †Ö»ÖÖ. ÃÖÓµÖÖÃÖÖ“Öê
ÃÖÖê••¾Öôû Ã¾Öºþ¯Ö ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öê. ¯ÖÖ »ÖÖê“Ö Æêü Ö×Öú ¾Öî¸üÖµÖ ±úÖ¸ü ¾Öêôû ×™üúŸÖ ÖÖÆüß ÆüÖÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¡ÖÖÃÖ
¤êü‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ. Ö¸üß µÖÖêµÖŸÖÖ µÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ—Öê “ÖÖ»Öæ ×¿ÖÖÖ ¾Ö “Ö×¸üŸÖÎú´Ö †Ö¤üß ÖÖ»ÖÖµÖÖ ÊÖ²Ö§ü»Ö“Öß
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ÖÖ¡Öß —ÖÖ»Öß. •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖŸµÖÖ“Ö ´ÖÖÖ“ÖÖ ×ŸÖŸÖúÖ ´ÖÖêšêü¯ÖÖÖ ÖÖÆüß ¾Ö •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ Ã¾ÖŸÖ:³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“Öê Æü»»Öß“Öê
¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ²Ö¤ü»ÖŸÖ ÖÖÆüß, †Ö¸ü ÖîÃÖÙÖú ×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö ‘Ö›üÖÖ¸êü ÃÖ¾ÖÔ (ŸµÖÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖ“Öê)
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÊÖ †ÖŸ´µÖÖ¾Ö¸ü ‘Ö›æüÖ úÖ»ÖÖÖã¸üÖê¬ÖÖÖê ŸÖÖê“Ö •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ¯Ö×¸üÖŸÖ ¤ü¿ÖêÃÖ •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß, ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ÊÖ
×¾ÖúÖ¸ü´ÖµÖ †ÖŸ´µÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖ ¡ÖÖÃÖ ÆüÖêÖÖ¸ü“Ö. ŸÖê¾ÆüÖ ‡ŸÖúß »ÖÖÓ²Ö“Öß ¾ÖÖ™ü ¯ÖÖÆüŸÖ Ö ²ÖÃÖŸÖÖ, •Öß¾Ö»ÖÖÖ
×¾ÖÂÖæ, ŸÖã»ÖÖ ´ÖÖÖê ‹ú¤üÖ ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÊÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¤ãüÂ™ü ¾Ö ¤ãüÙÖ¾ÖÖ¸ü úÖ´Ö×¾ÖúÖ¸üÖÃÖ úÖÆüß •Ö›ü
†ÖîÂÖ¬ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ •Ö²Ö¸üßÖê ÆüÖú»ÖæÖ ªÖ¾Öê ´ÆüÖ•Öê ´Öã§üÖ´Ö Ö¯ÖæÃÖú ¾ÆüÖ¾Öê †ÃÖê ±úÖ¸ü ¾ÖÖ™ü»Öê.
•µÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ³Ö¸üŸÖ³Öæ´ÖßŸÖ ‡ŸÖúÖ †ŸµÖã••¾Ö»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ×¯Öú»ÖÖ ŸÖßŸÖ“Ö Æü»»Öß Ö·µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ
‡ŸÖúÖ ¤ãüÂúÖôû †ÃÖÖ¾ÖÖ Æêü ´Ö»ÖÖ ÃÖÓ³Ö¾ÖêÖÖ. ãúšêü ×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ÖãÆêüŸÖæÖ, ãúšêü Ø¾Ö¬µÖÖ“µÖÖ ×¿ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü, ãúšêü
Ö¤üßúÖšüß, ãúšêü Öê›ü¶ÖŸÖæÖ †Ö×Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖÖ¸üµÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖæÖ ¤êüÖß»Ö Ö¸êü '¸üÖ´ÖéúÂÖ ¯Ö¸ü´ÖÆÓüÃÖÖÃÖÖ¸üÖê'
¬Ö´ÖÖÔŸ´Öê ³Ö™üúŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö“Ö. ¯ÖÖ •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖê •ÖÖÖ¯Öãœêü µÖêŸÖ ÖÖÆüß ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ¸üÖÖÖŸÖ ˆ´Ö»ÖæÖ ¸üÖÖÖŸÖ“Ö
úÖê´Öê•ÖÖÖ·µÖÖ ±ãú»ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê •Öê •ÖÖÖ»ÖÖ ´Öãú»Öê ¾Ö ŸµÖÖÆüß¯ÖêÖÖ †×¬Öú ¾ÖÖ‡Ô™ü úÖµÖ ŸÖ¸ü •ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ´Öãú»Öê.
Æü»»Öß ¤êü¿ÖÖŸÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ“ÖÖ ¤ü¸ü¸üÖê•Ö ‡ŸÖúÖ êú¸ü ¯Ö›üŸÖÖê ¯ÖÖ ŸµÖÖŸÖ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ‹ú ×Ö´ÖÖÔ»µÖÆüß
¯ÖÖ †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüß. †Ö¤üß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ‹ú ¬ÖÖÙ´Öú ¯Ö¡Ö“Ö úÖœüÖ¾Öê †ÃÖê ×úŸÖß ¾Öêôû ŸÖ¸üß ¾ÖÖ™ü»Öê. ¯ÖÖ
´Ö»ÖÖ Æêü úÃÖê ÃÖÖ¬Öê»Ö, »ÖÖêúÖ¤ü¸üÖÃÖ ŸÖê úÃÖê ¯ÖÖ¡Ö ÆüÖê‡Ô»Ö ¾Ö ´ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ×úŸÖß ÆüÖê‡Ô»Ö. ‡.
‡. ú»¯ÖÖÖ ³Ö¸üÖ¸üÖ ¬ÖÖ¾ÖŸÖ Öê»µÖÖ —ÖÖ»Öê.
22 ´Öê 1898
33
†Ö•Ö †Ö´Ö“µÖÖ ×²Ö·ÆÖ›üß ²ÖÖ¸üÖ´ÖŸÖß“Öê ¸üÖ. ¸üÖ. úôûÃÖú¸ü, ŸÖê£Öß»Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Û¾Æü»Öê•Ö ‹•µÖãêú¿ÖÖ
ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“Öê Ã£ÖÖ¯Öú †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖÆüÃÖ, ˆªÖêÖ ¾Ö Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖ ‹êúŸÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖê. ÊÖÓ“Öê Ã¾ÖŸÖ:
³ÖÖÂÖÖ ‹êæúÖ ŸÖ¸ü ÊÖÓÖß ´ÆüÖ¸ü ´ÖÖÓÖ ÊÖ †×ŸÖÖß“Ö •ÖÖŸÖß“Öß ×úŸÖß ×úŸÖß úôûúôû ¤üÖÖ×¾Ö»Öß, ŸµÖÖÓÖß
úÖµÖ úÖµÖ êú»Öê ¯ÖÖ †ÖÖÖß ×úŸÖß ŸÖ¸üß ú¸üµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêü Æêü ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖŸÖ µÖê‰úÖ ´Ö»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öß
´ÖÖ:¯Öæ¾ÖÔú »ÖÖ•Ö ¾ÖÖ™ü»Öß ¾Ö ×ŸÖ™üúÖ¸üÖ †Ö»ÖÖ.
¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö
ŸÖÖ. 29 ´Öê ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü 1898
†Ö•Ö ÃÖúÖôûß 8 †Öšü ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¸üÖ. úôûÃÖú¸ü, Æãü»µÖÖôû ¾Ö ´Öß Æêü ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ»Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ
¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖß»Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ´Öß †Ö•Ö“Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÖ×Æü»Öß. Öê»µÖÖ ×›üÃÖë²Ö¸üÖŸÖ
´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö ¤êü¾ÖôûÖŸÖß»Ö œÓüÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´Ö»ÖÖ ´Öãôûß“Ö ²Ö¸êü ¾ÖÖ™ü»Öê ÖÖÆüß. ¯Öæ•µÖ³ÖÖ¾Ö ¤æü¸ü ¸üÖÆæüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß
ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÖ—ÖÖ Øú×“ÖŸÖ ¤ãü¸üÖÖÏÆü —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ˆ§êü¿Ö, ³ÖÖÂÖÖ ¾Ö ´Öë²Ö¸üÖ“Öß éúŸÖß †£Ö¾ÖÖ
¾ÖÖÖÖæú µÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ×¾Ö¸üÖê¬Ö ¯ÖÖÆæüÖ ŸÖ¸ü ´Ö»ÖÖ †ªÖ¯ÖÆüß “Öß›ü µÖêŸÖê †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ úÃÖ»µÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸êü
•ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü †ÃÖŸÖÖ úÖ´ÖÖ ÖµÖê †ÃÖê †ÃÖŸÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓŸÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ´Ö»ÖÖ úÖÆüß ³Öê¤ü ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß.
´ÆüÖ•Öê ¤üÖê‘ÖêÆüß †ªÖ¯Ö •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü ˆ‘Ö› üˆ‘Ö›ü —ÖãÖÖ¸üµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖÃÖê ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß.
´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖß»Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ´ÖÖêšüÖ ¯Öæ•µÖ³ÖÖ¾Ö ˆŸ¯Ö®Ö —ÖÖ»ÖÖ ÊÖ“Öê ‹ú úÖ¸üÖ Æêü úß
´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ»µÖÖ¯ÖêÖÖ Æêü ´ÖÓ×¤ü¸ü ±úÖ¸ü“Ö ÃÖÖ¬Öê †ÖÆêü. ¤ãüÃÖ¸êü úÖ¸üÖ Æêü úß ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ»Öê ´ÖÖ—Öê •ÖÖÖê ¯Ö×Æü»Öê“Ö
†ÃÖ»µÖÖúÖ¸üÖÖÖê ŸÖê£Ö»µÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêŸÖ ×õÖÃŸÖß “Ö“ÖÔ´Ö¬µÖ»µÖÖ ¯ÖÏê†¸ü“Öß Æãü²ÖêÆãü²Öê ÖŒú»Ö ˆŸÖ¸ü»Öê»Öß ×¤üÃÖ»Öß.
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´ÖÖ—µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÖÖ¾ÖœüôûÖÃÖ •Ö¸ü Ö¾µÖÖÖê ¤üßÖÖ ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸ü ´ÖÖ—Öß ÖÖ¡Öß †ÖÆêü úß ŸÖÖê
´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ¸ÓüÖ´ÖÆüÖ»ÖÖŸÖ ú¬Öß“Ö ¤üßÖÖ ‘ÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. Øú²ÖÆãüÖÖ ÊÖ ÖÖ·µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ×ŸÖ™üúÖ¸üÖ µÖê‰úÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ •Öã»Ö´Öß ¯ÖÖ ÃÖÖ¬µÖÖ †¿ÖÖ ºþœü ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔŸÖ“Ö Öã¿ÖßÖê ¸üÖÆüß»Ö. ¯ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ ÖÖ¾ÖœüôûÖÓ“Öß“Ö
²ÖÆãüÃÖÓµÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ Ö¸üÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ú¬Öß ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ˆ¯ÖÖÃÖÖê“Öê
“ÖÖ»Öú ¸üÖ¾Ö²ÖÆüÖ¤æü¸ü úÖ. ²ÖÖ. ´Ö¸üÖšêü,34 ÃÖÖŸÖÖ¸ü“Öê ÃÖ²Ö •Ö•ÖË ÊÖÓ“Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ¾Ö ¾µÖÖµÖÖÖ ÊÖÓÖß ´ÖÖ—Öê ´ÖÖ
±úÖ¸ü“Ö ¾Öê¬Ö»Öê. ÊÖ¾Öêôûß ´ÖÖ—Öê ´ÖÖ ÁÖ¨üêüÖê ´Öé¤æ ¾Ö ¯Ö×¾Ö¡Ö —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖê“Öß ¯Ö¤êü ´ÖßÆüß ÃÖÖóµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
†ÖµÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖê ÖÖ‡Ô»Öß. µÖê£Öê ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ×Ö´ÖÔôû ¾Ö ˆ••¾Ö»Ö Ã¾Öºþ¯Ö ×¤üÃÖ»Öê. ¯ÖÏ¯ÖÓ“Ö ÃÖÖ¬ÖæÖ ¯Ö¸ü´ÖÖ£ÖÔ úÃÖÖ
ú¸üÖ¾ÖÖ ÊÖ“Öß ´Ö¸üÖšêü ÊÖÓÖß ×“Ö¢Ö¾Öê¬Öú ¸üß×ŸÖÖê ±úÖê›ü êú»Öß. ×“Ö. ÃÖÖî. •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô Æüß †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öî×¡ÖÖß²Ö¸üÖê²Ö¸ü
†Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖ»ÖÖÆüß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ±úÖ¸ü †Ö¾Ö›ü»Öß, ×ŸÖ»ÖÖ ¤ü¸ü ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß •ÖÖ¾Öê †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê †ÖÆêü. ´ÖßÆüß
•ÖÖ‡ÔÖ. ¸üÖ. Æãü»µÖÖôû ÊÖÃÖ ÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ¯ÖÃÖÓŸÖ ¯Ö›ü»ÖÖ ÖÖÆüß †ÃÖê ŸÖê ´ÆüÖÖ»Öê. ÖÓŸÖ¸ü ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖß
²Ö¸êü“Ö ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê.
¯ÖãÖê ¾ÖÃÖÓŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ´ÖÖ»ÖÖ
ŸÖÖ. 30 ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü ´Öê 1898
µÖÓ¤üÖ ´ÖÖ»Öê“Öß ±úÖ¸ü ¤îüÖÖ ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü. ¤ãüÂúÖôû ¾Ö ¯»ÖêÖ µÖÖ´Öãôêû ±ãú»Öê úÖ ´ÖÆüÖÖ ¾ÆüÖ¾ÖßŸÖ Æêü úôûŸÖ
ÖÖÆüß. ¯ÖÖ '¾Ö¸ü•ÖÖŸÖß' ¯ÖãÂ¯Öê ×´ÖôûÖ»Öß ÖÖÆüßŸÖ ´ÆüÖæÖ úÆêü¸üß“Öß ¾Ö ²ÖÖ³Öôûß“ÖßÆüß ±ãú»Öê ´ÖÖ»ÖÖúÖ¸üÖÓÖß
†Öê¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖ¯ÖÖ™üÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ¾ÖºþÖ ‹ú ÖãÃÖŸÖß »ÖÖÓ²Ö»Ö“Öú ´ÖÖôû ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öß úß úÖ´Ö
†Ö™ü¯Ö»Öê †ÃÖê µÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê.
¯ÖãµÖÖÃÖ •Ö¸ü †Ö¯ÖÖ ×¾Ö«üŸÖê“Öê †ÖÖ¸ü †ÖÆêü †¿Öß Ö¸üß ¯ÖÏÖîœüß ×´Ö¸ü¾ÖÖµÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ
¯ÖÏÃÖÓÖß ŸµÖÖÖê †Ö¯Ö»Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß µÖÖ¯ÖêÖÖ ±úÖ¸ü“Ö “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¸üß×ŸÖÖê •ÖÖ×Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ˆšü»µÖÖ ÃÖã™ü»µÖÖÖê
»ÖêŒ“Ö¸ü ×¤ü»µÖÖÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß Øú²ÖÆãüÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖ“Öß †²ÖÎæ •ÖÖÖÖ¸ü †ÖÆêü. ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖŸÖê †ÃÖ»µÖÖ ´ÖÖ»Öê“µÖÖ«üÖ¸êü
úÖÆüß Ö·µÖÖ ×¾Öªê“Öê ×¾Ö»ÖÖÃÖ »ÖÖêúÖÓ¯Öãœêü †Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ÖãÃÖŸÖê ¾ÖŒŸÖéŸ¾Ö ¯ÖÖ•ÖôûÖê Øú¾ÖÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ “ÖÖ¸ü
¯ÖÖê¸üÖÓú›æüÖ ™üÖóµÖÖ ‘ÖêÖê, Øú¾ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÃÖ ´ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ“Ö “ÖÖ»Öæ “Öôû¾Öôûß“Öê ¯ÖÖÖ“Ö™ü “ÖÙ¾ÖŸÖ“Ö¾ÖÔÖ
ú¸üÖê ¾ÖÖî¸êüú×¸üŸÖÖ Æüß ´ÖÖ»ÖÖ Ö¾Æêü. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ»µÖÖ “ÖÖ¸ü ×¾Ö«üÖÖ ›üÖêŒµÖÖŸÖ •µÖÖ úÖÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü
‘ÖÖ»Ö´Öê»Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ ÊÖ ´ÖÖ»Öê“µÖÖ ºþ¯ÖÖÖê »ÖÖêúÖÓ¯Öãœêü †Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖ»ÖÖ Æüß ÊÖ
†ÓŸÖÃ£Ö ˆ»ÖÖœüÖ»Öß“Öê úÖµÖÔ —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê Ö ÆüÖêŸÖÖ ÊÖ ´ÖÖ»Öê“Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ“Ö Æüß ÃÖãºþ ÆüÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá ±úÖ¸ü
—ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü ´Ö×ÆüÖÖ³Ö¸ü úÖÆüß ´ÖÆü¢¾ÖÖúÖÓÖß ¾Ö †×¬Öú ¯ÖÏÃÖÓÖß ŸÖ¹ýÖÖÓ“µÖÖ ›üÖêŒµÖÖŸÖ †Ö¯ÖÖ úÖµÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Öê
¾Ö úÃÖê ²ÖÖê»ÖÖ¾Öê. ‡. ×¾ÖÂÖµÖß“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öê úÖÆæü¸ü ˆšü×¾ÖµÖÖÃÖ úÖ¸üÖ ÆüÖêŸÖê. »ÖÖêúÖÓ¯Öãœêü úÖÆüß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ
ÖÖêÂ™üß µÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ´ÆüÖæÖ ´ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖê †ÃÖê ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ´ÖÖ»ÖÖÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ †ÖÆêü ´ÆüÖæÖ úÖÆüß ŸÖ¸üß
×¿ÖôûÖê¯µÖÖ“µÖÖ Ö¯¯ÖÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. †Ö´Ö“µÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖ´ÖÖ»ÖÖ ¾Ö †Ö´Ö“Öê ×¾Ö¾ÖÖÆü ÊÖÓŸÖ ²Ö¸êü“Ö ÃÖÖ´µÖ †ÖÆêü. ×¾Ö¾ÖÖÆü
—ÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖæÖ •ÖÖê›ü¯µÖÖÃÖ ‹ú´ÖêúÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÏßŸÖß ú¸üÖê ³ÖÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏßŸÖß †ÃÖŸÖê ´ÆüÖæÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ÆüÖêŸÖ ÖÃÖŸÖÖê.
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 12 ¾µÖÖµÖÖÖê —ÖÖ»Öß. ¯ÖÖ ŸµÖÖŸÖ ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü 2/4 “Ö ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ —ÖÖ»Öß.
úÖêÖß £Ö¼êüÖÖê¸üÖÓÖß ÃÖÖ¸üß •Ö¸ü ”ûÖ¯ÖæÖ úÖœü»Öß ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öß Ö¸üß µÖÖêµÖŸÖÖ úôêû»Ö. ¾µÖÖµÖÖÖÖ“Öß ¾Öêôû 5……
p.m. †ÃÖŸÖÖ 2/3 Öê¸üß•Ö úºþÖ ²ÖÖúß“Öß 6…… (»ÖÖ) ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß. ¾µÖÖµÖÖÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ ³Ö¸ü ¾ÖÃŸÖßŸÖ
†ÖÆêü ´ÆüÖæÖ ²Ö¸êü †ÖÆêü.35 ÖÖÆüßŸÖ¸ü ¯Öæ¾Öá¯ÖÏ´ÖÖÖê ×Æü¸üÖ²ÖÖÖêŸÖ †ÃÖŸÖß ŸÖ¸ü ÁÖÖêŸÖê úÖêÖß Ö †Ö»µÖÖ´Öãôêû
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¾µÖÖµÖÖŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖÆü•Ö“Ö ¯Ö¾ÖÔŸÖß“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘Öê‰úÖ µÖÖµÖ»ÖÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê †ÃÖŸÖê. †ÃÖÖê. ÊÖ¯Öãœêü úÖÆüß “ÖÖÓÖ»Öê
¾µÖÖµÖÖŸÖê ¾Ö ×¾ÖÂÖµÖ µÖêŸÖß»Ö †¿Öß †Ö¿ÖÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸ü¾ÖÖ ‹úÖ ¾µÖÖµÖÖŸµÖÖÖê †ÃÖê ¿Öê¾Ö™üß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê, úß
´ÖÖ—Öê ¾µÖÖµÖÖÖ »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÓú×¸üŸÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ ÊÖ †³ÖÔúÖÓ“µÖÖ úÖ¾ÖÖôæûÖê ‹ÖÖªÖ ¿ÖÖôêûŸÖ †Ö¯Ö»Öê
Öã·ÆÖôû »ÖÖ¾ÖÖµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ¾µÖÖµÖÖÖ´ÖÖ»ÖÖ ¾Ö Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖêú µÖÖÓŸÖ •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ †ÓŸÖ¸ü †ÖÆêü ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ µÖÖ
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ¾ÖÖ»ÖßÖê ´ÖÖ»Öê¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü †ÃÖÖ¾Öê ¾Ö ´ÖÖ»Öê“ÖÖ ‹úÖ¤üÖ ×¾ÖÂÖµÖ ¤ãü²ÖÖì¬Ö †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ´Öã»ÖÖÓÖßÆüß
†Ö¯ÖÖ ×ŸÖŸÖúÖ ¾Öêôû ÖêôûµÖÖŸÖ Ö“ÖÔ»Öê»ÖÖ ²Ö¸üÖ !
ŸÖÖ. 31 ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü 1898 ´Öê
†Ö•Ö“Öê ¾µÖÖµÖÖÖ '†Ö¬Öã×Öú ¿ÖÖÃ¡ÖÖ´Öãôêû ¬Ö´ÖÖÔÃÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö µÖêŸÖÖê úÖµÖ ?' Æêü ¸üÖ. úÖ×¿ÖÖÖ£Ö
²ÖÖôûéúÂÖ ´Ö¸üÖšêü ÃÖÖŸÖÖ¸ü“Öê ÃÖ²Ö •Ö•ÖË µÖÖÓ“Öê Ö¸üÖêÖ¸ü ´ÖÖ»ÖêÃÖ ¿ÖÖê³ÖÖÖ¸êü —ÖÖ»Öê. ´Ö¸üÖšêü Æêü ¸üÖÖ›êü-³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü
µÖÖÓ“Öê •ÖÖê›üß“Öê ¾Ö ¾Öêôû“Öê †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê †î×ú»Öê. µÖÖ¾ÖºþÖ µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß“µÖÖ †¾¾Ö»Ö †´Ö¤üÖÖÖŸÖß»Ö •Öê
¯Ö¤ü¾Öß¬Ö¸ü —ÖÖ»Öê ŸµÖÖŸÖ úÖÆüß ŸÖ£µÖ †ÖÆêü ¾Ö ÆüÖêŸÖê Æêü Ö¸êü ×¤üÃÖŸÖê. ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ –ÖÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ Reaction
—ÖÖ»Öê»Öß µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ×¤üÃÖŸÖê. ŸÖ¸üß ŸÖß ±úÖ¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸üß, ¿ÖÖÓŸÖ ¾Ö Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ×¤üÃÖŸÖê. µÖÖÓ“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ ´ÆüÖ•Öê ºþœü
¬Ö´ÖÔ Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ŸÖÖÛ¢¾Öú ¬Ö´ÖÔ †Ö¸ü ´Öæ»Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ †£Ö¾ÖÖ ²ÖÎÉü¾ÖÖ¤ü ÆüÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¾µÖÖµÖÖŸµÖÖ“ÖÖ ú™üÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
¿ÖÖÃ¡ÖÖÓ“Öê †Öª ÖéÆüßŸÖ ×ÃÖ¨üüÖÓŸÖÖ¾Ö¸ü“Ö ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖÖ¾Ö •ÖÖŸÖß“µÖÖ ÃÖÖÖŸÖÖ ¬Ö´ÖÔ ú»¯ÖÖêÃÖ ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ¾Ö ¯ÖÏŸµÖêú
¿ÖÖê¬ÖúÖ“µÖÖ ¿ÖÖê¬ÖÖÖê ²Ö¤ü»ÖÖÖ·µÖÖ ×ÃÖ¨üüÖÓŸÖÖÖê ×¾Ö¸üÖê¬Ö µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. Sound motor = ¿Ö²¤ü
²ÖÎÉ = ¬¾Ö×Ö¿ÖŒŸÖß×¾ÖÂÖµÖß µÖæµÖÖòÔú´Ö¬µÖê ¿Öê»Öß ÃÖÖÆêü²ÖÖÖê ‹ú ×¾Ö»ÖÖÖ ¿ÖÖê¬Ö úÖœü»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê ÆüÖ úß
úÖÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ µÖÖÓ×¡Öú ¸ü“ÖÖÖ êú»Öß †ÖÆêü úß ÃÖŸÖÖ¸üß“Öß ‹ú ŸÖÖ¸ü ¾ÖÖ•Ö¾ÖæÖ ¿Öê¾Ö™üß †ÃÖ»Öê»µÖÖ fly
wheel »ÖÖ 25 ÆüÖòÃÖÔ ¯ÖÖ¾Ö¸ü“Öß ¿ÖŒŸÖß µÖêŸÖê †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê!
ŸÖÖ. 2 •ÖæÖ Öã¹ý¾ÖÖ¸ü 1899
ÖêÆü´Öß¯ÖÏÖ´ÖÖê †Ö´Ö“Öê úÖò»Öê•Ö †Ö•Ö“Ö ÃÖãºþ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ¾ÖÖ™ü»Öê Ö¾ÆüŸÖê ´ÆüÖæÖ †Ö´Æüß Öê»ÖÖê
Ö¾ÆüŸÖÖê. ¯ÖÖ ×¯ÖÏ. ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›êü µÖÖÓ“µÖÖ ×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÖÖ´Öãôêû †Ö•Ö »ÖêŒ“ÖÃÖÔ ¤êüÖß»Ö —ÖÖ»Öß †ÃÖê ‹êæúÖ ±úÖ¸ü
†Ö¿“ÖµÖÔ —ÖÖ»Öê. ‡Ó»Ö¤ü“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ´Ö¬µÖê ´Ö»ÖÖ 24 “Ö ´ÖÖÔúÃÖ ¯Ö›ü»Öê»Öê ¯ÖÖÆæüÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™ü»Öê ¾Ö “Öß›ü
†Ö»Öß. ¯ÖÖ ¯ÖÖê»Öß™üßú»Ö ‹úÖÖÖò´ÖßŸÖ 45 ´ÖÖŒÃÖÔ ¯ÖÖÆæüÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ —ÖÖ»Öê.
ŸÖÖ. 4 ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü •ÖæÖ 1898
úôûÃÖú¸ü µÖÖÓÃÖ ´Öê•Ö¾ÖÖÖß —ÖÖ»Öß. ÃÖÖ›êü ¤üÆüÖ †ÖµÖÖ“Öê †ÖÓ²Öê †Ö×Ö»Öê. Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú úôûÃÖú¸ü,
¤üÖ•Öß²ÖÖ-ŸµÖÖÓ“Öê ‹•ÖÓ™ü, Æãü»µÖÖôû, ´Öß ¾Ö •ÖÖÖŒúÖ ‡ŸÖŒµÖÖÓÃÖ ¯Öã¸êü †ÃÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÖß“Ö êú»ÖÖ. ×¤ü¾ÖÃÖ
†ÖÖÓ¤üÖ“ÖÖ Öê»ÖÖ.
ŸÖÖ. 5 ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü. •ÖæÖ
†Ö•Ö ÃÖê™ü»Öæ¸ü“Öê36 ´ÖÖ»ÖêŸÖ Our Social Institution ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖ¾Ö¸ü ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ
¾µÖÖÖÖÖ —ÖÖ»Öê. µÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖŒŸÖéŸ¾Ö ´Öãôûß“Ö Ö¾ÆüŸÖê. ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖÆüß Ö¾Öê¯ÖÖÖ †Ö¸ü ÖÖê»Ö¯ÖÖÖ
´ÆüÖµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. †Ö´Ö“Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö¸ü“ÖÖÖ ÆüŒúÖ“µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ü ÖÃÖæÖ úŸÖÔ¾µÖÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü. ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ †Ö×¬Ö³ÖÖî×ŸÖú †ÃÖæÖ [†Ö¯Ö»Öß] †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ÆüÖêŸÖß. †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖ“Ö ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü
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¸ü“Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. Æêü ¯ÖŒêú ¬µÖÖÖÖŸÖ šêü¾ÖæÖ ÊÖ ŸÖ¢¾ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ´Öæôû ¯ÖÖµÖÖ»ÖÖ ¬ÖŒúÖ Ö ²ÖÃÖê»Ö †¿ÖÖ ¸üß×ŸÖÖê
ÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓÖß Æü¾µÖÖ ŸµÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ×²ÖÖ¬ÖÖêú ú¸üÖ¾µÖÖ. †Ö´Ö“µÖÖ ‡»ÖÖµÖÖŸÖ †¿ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖêŸÖ ±úÖ¸ü ¯Ö×¸üÁÖ´Ö
êú»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ µÖê£Ö»µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üúÖ“Öß ¯Ö¨üüŸÖ ´Ö»ÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖ Ö ¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû ´Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ
³ÖÖÖÖ›üßŸÖ ¯Ö›ü»ÖÖê ÖÖÆüß. (´Öß ‡ú›ü“µÖÖ ¾Ö ×ŸÖú›ü“µÖÖ ¯Ö¨üüŸÖßŸÖ úÖµÖ ±ú¸üú †ÖÆêü †¿ÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ“Öß ‹ú
×“Öšüß ŸµÖÖÓÃÖ ×¤ü»Öß. ¯ÖÖ ±úÖ¸ü ˆ¿Öß¸ü —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê ŸÖê ´ÆüÖÖ»Öê ¾Ö ÃÖ³ÖÖÆüß ˆšü»Öß.) •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü, ²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆü,
Ã¡Öß×¿ÖÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ÖÖêÂ™üàŸÖ ‡ú›ü»µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓ“Öß ´ÖŸÖê ŸµÖÖÓÃÖ ¯ÖæÖÔ ÃÖÓ´ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“ÖÖ
ŸÖ¢¾ÖÖ¿Öß“Ö ×¾Ö¸üÖê¬Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÃÖ ŸÖê ÖÖú²Öæ»Ö †ÖÆêüŸÖ. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¯Öã¹ýÂÖÖÓÖßÆüß ×«üŸÖßµÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
úºþ ÖµÖê ÆüßŸÖ 'Ö¸üß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ' †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖêšü¶Ö •ÖÖê¸üÖÖê ™üÖóµÖÖ“Öê Ö•Ö¸üÖŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ÖÓŸÖ¸ü ‹×›ü™ü¸ü
‹ÖË. ÃÖß. êúôûú¸ü ´ÆüÖÖ»Öê úß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê»ÖÖ úÖêÖß“Ö ÖÖú²Öæ»Ö †ÃÖæ ¿ÖúÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ŸÖß ÃÖÖóµÖÖ»ÖÖ“Ö
¯ÖÖ×Æü•Öê. ¯ÖÖ ×ŸÖ“Öß ú»Ö´Öê •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü ´ÖÖê›üÖê ‡. ‡. úÖêÖß“Ö úÖÆüß ¾ÖÖ¤ü úºþ ÖµÖê, úß, ŸÖß ¯Öãœêü †ÖÖæ
ÖµÖêŸÖ. (úÖÆüßŸÖ¸üß ¤ãüŸÖÖë›üß †¬ÖÔ¾Ö™ü ³ÖÖÂÖÖ úºþÖ ¾Öêôû ´ÖÖºþÖ ÖêµÖÖ“Öß ¾Ö Ø¿ÖÖê ´ÖÖê›æüÖ ¾ÖÖÃÖ¸üÖŸÖ
‘ÖãÃÖµÖÖ“Öß ú»ÖÖ Öãºþ¯ÖÖÃÖæÖ “Öê»µÖÖÖê “ÖÖÓÖ»Öß ÃÖÖ¬Ö»Öß †ÖÆêü.)
¯ÖÏÖê. ¯Ö¸üÖÓ•Ö¯Öê ‹´Ö. ‹. ´ÆüÖÖ»Öê úß ÃÖŸÖß ²ÖÓ¤ü —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öß †›ü“ÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ
—ÖÖ»Öß. (ŸµÖÖ¯Öæ¾Öá ÃÖ¾ÖÔ ÃÖã¸üôûßŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê) ¾Ö †ÖŸÖÖ ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ÃÖãºþ ÆüÖê‡Ô»Ö ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ»µÖÖ ‘ÖÖê¸ü †¯ÖÖµÖúÖ¸üú ÖÖêÂ™üß ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖß»Ö ‡. ‡. ¿Öê¾Ö™üß ÃÖê™ü»Öæ¸ü ²ÖÖê»Ö»Öê, úß †Ö•Ö ÃÖ¾ÖÔ
³ÖÖÂÖÖê ‹úŸÖ±úá“Ö —ÖÖ»Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ¯ÖÖÖ“Öß ²ÖÖ•Öæ úÖÆüß ¤üÖÖ×¾Ö»Öß Öê»Öß ÖÖÆüß, Æêü ¯ÖÖÆæüÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™üŸÖê.
(ŸµÖÖ¾ÖºþÖ ¯ÖÖ³Öê¤üÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß “ÖÖÓÖ»Öß ×¤üÃÖŸÖê). ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö ÁÖÖêŸÖé¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ™üÖÖì¯ÖÖÖ“ÖÖ ¤ãü»ÖÖï×úú
´Öß •ÖÖê ‹êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ¾Ö †¿ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯Öãœêü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß “Ö“ÖÖÔ ú¸üµÖÖ“Öê ´Öß •Öê ¬ÖÖ›üÃÖ êú»Öê
ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö •Öß ³ÖßŸÖß ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖß ŸÖß ¤üÖêÆüßÆüß ×Ö¸üÖ¬ÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏÖê. ¯Ö¸üÖÓ•Ö¯Öê µÖÖÓÖß ¯ÖãÖêú¸üÖÓ“Öß ±úÖ¸ü“Ö ¯ÖÖšü
£ÖÖê¯Ö™ü»Öß. Ö¸üÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ¯ÖãÖêú¸üÖÓÃÖ“Ö šüÖ‰úú. ŸµÖÖÓÃÖ ÃÖÖÖ ¯ÖÏÖê. ×•ÖÛÃÖ¾ÖÖ»µÖÖÓ“Öß!
ŸÖÖ. 6 •ÖæÖ ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü 1898
×“Ö. •ÖÖÖŒúÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß. ¿ÖÖôûÖ ¯»ÖêÖ´Ö¬µÖê ²ÖÓ¤ü ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ ¯Öæ¾Öá •ÖÖÖŒúÖÃÖ †Öšü“Ö
×¤ü¾ÖÃÖ •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ •ÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê ´ÆüÖæÖ ×ŸÖ“Öß †Öšü ´Ö×ÆüµÖÖ“Öß ‹ë¿Öß ¹ý¯ÖµÖê ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö ²Öã›üÖ»Öß. ×ŸÖ»ÖÖ
²ÖÖêÚ›üÖÖŸÖ ‘Öê‡ÔÖÖŸÖ. ´Ö»ÖÖ ¯Ö¸üßÖê»ÖÖ •ÖÖµÖÖ“Öß ‘ÖÖ‡Ô, ×²Ö·ÆÖ›ü ²Ö¤ü»Ö»Öê ŸÖ¸üß †Ö•Öæ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¯»ÖêÖ êúÃÖêÃÖ ÆüÖê‰ú
»ÖÖÖ»µÖÖ. †¿ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß ×ŸÖ»ÖÖ ´ÖÖÖê ‹ú™üß»ÖÖ ÃÖÖê›ü¾ÖêÖÖ. ´Ö»ÖÖ µÖê£ÖêÆüß †Ö³µÖÖÃÖÖ´Öãôêû ¸üÖÆü¾ÖêÖÖ. ´ÆüÖæÖ
‘Öê‰úÖ Öê»ÖÖê. ×ŸÖ“Öß “ÖÖî£µÖÖ ‡µÖ¢Öê“Öß Öê»µÖÖ ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü´Ö¬µÖê ¯Ö¸üßÖÖ ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖ“ÖÖ ÖÓ²Ö¸ü ¯Ö×Æü»ÖÖ¤ãüÃÖ¸üÖ ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ †ÃÖê. ŸÖ¸üß ×ŸÖ»ÖÖ †ÖŸÖÖ ¯ÖÖ“Ö¾µÖÖ µÖ¢ÖêŸÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê ÖÖÆüß, µÖÖ ²Ö§ü»Ö ×ŸÖ»ÖÖ ±úÖ¸ü ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™üŸÖ
†ÖÆêü. ¾Ö ´Ö»ÖÖÆüß ´Ö¤ü¸ü“Öß ±úÖ•Öß»Ö ×ÖµÖ´Ö²Ö¨üüŸÖÖ ¾Ö ÃÖÖ¸üÖÃÖÖ¸ü×¾Ö“ÖÖ¸ü¿ÖæµÖŸÖÖ (µÖÖ“Öß) ±úÖ¸ü“Ö “Öß›ü †Ö»Öß
†ÖÆêü. ¯ÖÖ ‡»ÖÖ•Ö ÖÖÆüß. »Ö¾Öú¸ü“Ö ´Öß µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖæÃÖ ú¸üÖÖ¸ü †ÖÆêü. ¯ÖÖ ´Ö›ü´Öê“µÖÖ Æêüúê ÖÖê¸ü¯ÖÖÖ
¯Öãœêü ´ÖÖ—Öê úÖÆüß“Ö “ÖÖ»ÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß, Æêü ´Öß •ÖÖÖæÖ †ÖÆêü.
†Ö•Ö úÖêÖß ²Öò×¸üÃ™ü¸ü ³Ö™ü37 µÖÖÓ“Öê ‡Ó»ÖÓ›üÖŸÖß»Ö ŸÖßÖ ¾ÖÂÖÖÕ“Öê †Öã³Ö¾Ö µÖÖ¾Ö¸ü ×Ö²ÖÓ¬Ö ¾ÖÖ“ÖÖê —ÖÖ»Öê.
úÖÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ †£ÖÔ Ö¾ÆüŸÖÖ. ³Ö™üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖê¿ÖÖÖ ´ÖÖ¡Ö ¯ÖÖÆüÖµÖÖ»ÖÖµÖÖ °µÖò¿ÖÖê²Ö»Ö ÆüÖêŸÖÖ.
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ŸÖÖ. 9 •ÖæÖ 1898 Öã¹ý¾ÖÖ¸ü
ÃÖúÖôûß ›üÖ. ÖÖµÖ›æü“µÖÖ ¤ü¾ÖÖÖÖµÖÖŸÖ †Ö´Ö“µÖÖ ¸êü×ÃÖ›êüÃÖßŸÖ»Öê ¤üÖêÖ †Ö•ÖÖ¸üß ×¾ÖªÖ£Öá ¸üÖ. ãúúÖæ¸ü
¬ÖÖ¸ü¾ÖÖ›ü“Öê ¾Ö ¸üÖ. ¯ÖÖê™êü •Ö´ÖÖÓ›üß“Öê µÖÖÃÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê ŸÖÖê ãúúÖæ¸ü ¾ÖÖ¸ü»µÖÖ“Öê ‹êæúÖ ˆ¸üÖŸÖ ¬ÖÃÃÖ
—ÖÖ»Öê. ‹úÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ †Ö´Ö“µÖÖ ¸êü×ÃÖ›Óü™ü ×¾ÖªÖ£Öá¯Öîúß ÆüÖ ÃÖÆüÖ¾ÖÖ ´ÖéŸµÖæ. úÖò»Öê•Ö“Öê ¤ãü¤ðü¾Ö!! úÖêÖß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ
¯ÖÖÖß ¾ÖÖ‡Ô™ü, úÖêÖß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ ÖÖê»µÖÖŸÖæÖ Æü¾ÖÖ ±úÖ¸ü ÖêôûŸÖê. úÖêÖß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖÖ †›üÖÖß¯ÖÖÖ
¾Ö ×ÖÂúÖôû•Öß“Öê ¾ÖŸÖÔÖ. ÊÖÓŸÖæÖ úÖêÖŸÖêÆüß úÖ¸üÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸÖê£Öß»Ö ¤êüÖ¸êüÖ šêü¾ÖÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸üÖÓú›æüÖ
†Ö¯Ö»Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê †ÖêôûÖæÖ ŸÖß ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ¯ÖÖôû»Öß •ÖÖŸÖ †ÖÆêü úÖµÖ ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö ÃÖÆü•Ö ˆ³ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ
†ÖÆêü. ´ÖÖêšü´ÖÖêšêü ×´Ö¿ÖÖôû ²Öß.‹. “µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ»Öê ×¾ÖªÖ£Öá †ÃÖæÖ ŸÖê †Ö¸üÖêµÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖ»Öê êú¾Öôû †Ö›üÖÖß
†ÃÖê ¤ãü:ÖÖÖê ú²Öæ»Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖ †ÖÆêü. µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ Öêôû ÖêôûµÖÖÃÖ µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ ÖêôûÖß †ÃÖ»Öß úß
úÖ´Ö —ÖÖ»Öê †ÃÖê †Ö´ÆüÖ ÃÖÖ·µÖÖÃÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öê ¾µÖÖµÖÖ´ÖÖÃÖ µÖÖêµÖ ¯ÖÖêÂÖÖÖ, ×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÖÖ,
Öê´ÖÃŸÖ¯ÖÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖŸÖ²ÖêŸÖ µÖÖÓ“Öê †–ÖÖÖ ŸÖ¸üß †ÃÖŸÖê Øú¾ÖÖ ´Öãôûß“Ö ´ÖÆü¢¾Ö ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. ±úµÖãÔÃÖÖ
¸êü×ÃÖ›üÃÖß´Ö¬Ö»Öê ²ÖÆãüŸÖêú ×¾ÖªÖ£Öá úÖÆüß ÁÖß´ÖÓŸÖÖ“Öß ´Öã»Öê ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖêúóµÖÖ Æü¾ÖêŸÖ ¸üÖÆüµÖÖ“ÖÖ ÆüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ
¯Ö×Æü»ÖÖ“Ö Øú²ÖÆãüÖÖ ¿Öê¾Ö™ü»ÖÖÆüß ¯ÖÏÃÖÓÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖß Ö¾ÖßÖ“Ö ²ÖÖÆêü¸ü úÖœü»Öê»µÖÖ ¾ÖÖÃÖ¸üÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê
¾Öê›ü¶ÖÃÖÖ¸üÖß“Ö ¾ÖÖ¾Öºþ »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ÖÖÆüßŸÖ¸ü “ÖÖÓÖ»Öê †®Ö, Ã¾Ö“”û Æü¾ÖÖ, ¾µÖÖµÖÖ´ÖÖÃÖ ´Öã²Ö»Öú ÃÖÖ¬ÖÖê ¾Ö
ÃÖãÖÖ“Öê ¸üÖÆüÖê ‡ŸÖêú †ÃÖæÖ ¸êü×ÃÖ›üÃÖßŸÖ ÃÖÆüÖ ´Ö¸üÖ¾ÖêŸÖ ¾Ö ÖÖ¾ÖÖŸÖ»ÖÖ (†¯Ö´ÖéŸµÖæ ÃÖÖê›æüÖ) ‹úÆüß ´Öºþ ÖµÖê,
µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ úÖµÖ? †Ö×Ö ÖÖ¾ÖÖŸÖ»µÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ ×Ö¤üÖÖ ¤üß›ü¯Ö™ü †ÖÆêü! ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸üÖÓ“Öê »ÖÖ ‡ú›êü •ÖÖ¾Öê
×ŸÖŸÖêú Öê»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. úÖµÖ´Ö“ÖÖ ¤ü¾ÖÖÖÖÖÖ ¾Ö úÖÓ¯ÖÖÑˆ›ü¸ü †ÃÖÖ ŸÖê£Öê ÖãúŸÖÖ“Ö šêü¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ×¿Ö¾ÖÖµÖ
´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ÖêÆü´Öß“µÖÖ ¾ÖŸÖÔÖãúß¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß µÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¤üÖ²Ö úÖ šêü¾Öæ ÖµÖê, Æêü ´Ö»ÖÖ úôûŸÖ ÖÖÆüß.
Öã¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ±ãú™ü²ÖÖò»Ö úÖÆüß ¾Öêôû »ÖÖ£ÖÖ›æüÖ ‘ÖÖ´Ö ÖôûŸÖ“Ö ¯ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÃÖÖê, •Öê¾Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¾ÖÖ·µÖÖŸÖ
¯Öã»ÖÖ¾Ö¸ü Ö¯¯ÖÖ ´ÖÖ¸üßŸÖ ²ÖÃÖÖê, ´ÖÖ ¾Æü¸Óü›ü¶ÖŸÖ ×Ö•ÖÖê, ÃÖÖ¯Ö›ü»Öß ¾Öêôû úß †Ö¾ÖÖÖß ¿Öë›üß ˆ›ü¾ÖßŸÖ ™êüÖßÃÖ
ÖÏÖˆÓ›ü¾Ö¸ü Æãü¤ü›üÖê †Ö¸ü úÖÆüß ×Îúêú™ü“Öê ÃÖÖ´ÖÖÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»µÖÖÃÖ ŸÖê Ö¸üÖ²Ö ú¸üÖê ‡. ‡. ÖÖêÂ™üàú›êü Ö•Ö¸ü
¯Öã¸ü¾ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸üÖÓÃÖ ¾Öêôû ÆüÖêŸÖ ÖÃÖê»Ö úÖµÖ?
úÖÆüß †ÃÖÖê, ±úµÖãÃÔ ÖÖ¾ÖÖ»µÖÖÓÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÆü¬µÖÖµÖÖÓ“ÖÖ †ÓŸµÖ×¾Ö¬Öß ¯ÖÖÆüµÖÖ“Öß •ÖÖæ “Ö™ü“Ö »ÖÖÖ»Öß
†ÖÆêü! ãúúÖæ¸ü“Öê ¯ÖÏêŸÖ ›üÖ. ÖÖµÖ›æüÖê ¤ãüÃÖ¸üßú›êü“Ö ‹úßú›ü“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ šêü¾ÖæÖ ×¤ü»Öê ÆüÖêŸÖê. •Ö¾Öôû úÖêÖß“Ö
Ö¾ÆüŸÖê. ÃÖã´ÖÖ¸êü ŸÖÖÃÖ³Ö¸ü ´Öß ‹ú™üÖ“Ö ŸµÖÖ ¯ÖÏêŸÖÖ•Ö¾Öôû ²ÖÃÖ»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ÖÓŸÖ¸ü ÃÖã´ÖÖ¸êü †ÖšüÖ“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ
Œ¾ÖÖ™ÔüÃÖÔ“Öß ´ÖÓ›üôûß †Ö»Öß. ¤üÆüÖ ÆüÖê‰úÖ ‘Ö¸üß µÖêµÖÖÃÖ 12…… ¾ÖÖ•Ö»Öê. ŸµÖÖ ×Ö•Öá¾Ö ÃÖÖê²ÖŸµÖÖ¿Öß ´ÖÖ—ÖÖ
‹úÖÓŸÖ¾ÖÖÃÖ ±úÖ¸ü“Ö ˆ¤üÖÃÖ¾ÖÖÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖÖê ´ÖºþÖ “ÖÖ¸ü ŸÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸üß ŸµÖÖ“Öê †ÖÓÖ ÆüÖŸÖÖÃÖ Øú“ÖßŸÖ
Ö¸ü´Ö »ÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´Öß ŸµÖÖÃÖ ¤üÖêÖ¤üÖ ×¿Ö¾Ö»ÖÖê. ¾Ö ¯»ÖêÖ ›üÖŒ™ü¸üÖê ŸµÖÖ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß êú»µÖÖ¾Ö¸ü •Öê¾ÆüÖ
†Ö¯Ö»Öê ÆüÖŸÖ Ã¾Ö“”û ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ÃÖÖ²ÖÖÖÖê ¬ÖãŸÖ»Öê»Öê ´Öß ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ´ÖÖ¡Ö ´ÖÖ—µÖÖ éúŸÖß“ÖÖ ¯Ö¿“ÖÖŸÖÖ¯Ö
—ÖÖ»ÖÖ. ‘Ö¸üß †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¤êüÖß»Ö ´Öß •Öê¾Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü úÖÆüß ¾ÖêôûÖÖê ÃÖÖÖ êú»Öê. úÖ¸üÖ ±úÖ¸ü ³Öæú »ÖÖÖ»Öß
ÆüÖêŸÖß. ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü ‘ÖÖ´Ö †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖ¿ÖÖŸÖ ÃÖÖÖ ú¸üÖê ´Ö»ÖÖ ²Ö¸êü ¾ÖÖ™ü»Öê ÖÖÆüß.
ŸÖÖ. 10 •ÖæÖ 1898
38
†Ö•Ö ¾ÖÖ»ÖãŸÖÖ‡Ô“µÖÖ »ÖÖÖú×¸üŸÖÖ †Ö´Ö“Öê ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ •Ö´ÖÖÓ›üß“Öê ¾Ö·ÆÖ›ü †Ö»Öê. ÃÖã´ÖÖ¸êü 30 ¯Öã¹ýÂÖ
¾Ö 5/6 ²ÖÖµÖúÖ †ÖÆêüŸÖ. †Ö´ÆüÖ»ÖÖ Øú×“ÖŸÖ Ã£ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. †Öšü ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ †Ö´Ö“µÖÖ
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†Ö³µÖÖÃÖÖŸÖ ¾Ö ‹úÖÓŸÖÖŸÖ ¾µÖŸµÖµÖ †ÖÆêü. †Ö´Ö“µÖÖ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖúÖ“Öß ¾Ö ×“Ö. ÃÖÖî. •ÖÖÖŒúÖ“Öß ×Ö•ÖµÖÖ“ÖßÆüß
²Ö¸üß“Ö †›ü“ÖÖ †ÖÆêü.
ŸÖÖ. 11 •ÖæÖ 1898 ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü
39
´ÖÖ»ÖêŸÖ †Ö•Ö ¸üÖ. ÖÖ¯Ö›ìü µÖÖÓ“Öê ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¾Ö †¾ÖÖÔ“ÖßÖ ´ÖŸÖÖ“Öê †Öê¸ü ×ÃÖ¨üüÖŸÖ
(‡ÔÀ¾Ö¸ü¾ÖÖ¤ü ‡.) ú¿Öß •ÖãôûŸÖÖŸÖ Æêü ¤üÖÖ¾Ö»Öê. ¾Ö ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ´ÖŸÖÖÓ“Öß ´ÖÆüŸÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÃÖ´ÖÖ¬Öß×¾ÖÃÖ•ÖÔÖÖ“Öê
¾Öêôûß intuitively •ÖÖê ×ÃÖ¨üüÖŸÖ ÃÖÆü•Ö úÖœüßŸÖ †ÃÖŸÖ ŸÖê“Ö ×ÃÖ¨üüÖŸÖ †Ö¾ÖÖÔ“ÖßÖ µÖãÖÖ“Öß µÖãÖê Ö“ÖæÔÖ
induction “Öê µÖÖêÖÖÖê úÖ×œüŸÖÖŸÖ ¾ÖÖî¸êü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ÖÖ¯Ö›ìü Æêü Ö¾ÖßÖ ´ÖŸÖÖ“Öê ÃÖã¬ÖÖ¸üú †ÃÖæÖ µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê
†ÖŸÖÖ ²Ö¸üß“Ö Reaction ×Ö¾Öé¢Öß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü †ÃÖê ×¤üÃÖ»Öê. †Ö¯ÖÖ ´Öã¬ÖÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ µÖÖ ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ –ÖÖÖÖÖê
úÃÖ»Öê ×¤ü¯Ö»ÖÖê ÆêüÆüß ¯ÖÏÖÓ•Ö»Ö¯ÖÖê ú²Öæ»Ö êú»Öê. ¯Ö¸ü¾ÖÖ“Öê ¾µÖÖµÖÖŸÖê ¸üÖ. ²Ö. ´Ö¸üÖšêü µÖÖÓ“ÖßÆüß †¿Öß“Ö ÛÃ£ÖŸÖß
×¤üÃÖŸÖê. Øú²ÖÆãüÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö“µÖÖ ŸÖ¹ýÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓ“Öß †¿Öß ÛÃ£ÖŸÖß ÆüÖêÖê úÖÆüß †Ó¿Öß Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú“Ö
†ÖÆêü, ¾Ö úÖÆüß †Ó¿Öß †–ÖÖÖÖ“Öê ŸÖ¸ü úÖÆüß †Ó¿Öß êú¾Öôû †»»Ö›ü ˆŸÖÖ¾Öôêû¯ÖÖÖ“Öê úÖµÖÔ †ÖÆêü. ¯ÖÖ
×¾Ö¹ý¨üü ¯ÖÖ ÊÖ ×Ö¾Öé¢Öß“ÖÖ ±úÖ•Öß»Ö ±úÖµÖ¤üÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ ÊÖ“ÖêÆüß ´ÖãµÖ úÖ¸üÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓ“ÖÖ Öê³Öôêû¯ÖÖÖ ¾Ö
êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ±úÖ•Öß»Ö †ÖŸ´ÖØÖ¤üÖ Æüß“Ö ÆüÖêŸÖ. Ö¾ÖßÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê ãú»Öã»ÖßŸÖ40 ÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓÖß ¯ÖÖ¸ü´ÖÖÙ£Öú
¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ úÖÆüß “ÖãúÖ êú»ÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ êú»µÖÖ †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß ú²Öæ»Ö êú»Öê ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ“Öê ÖÖ¯Ö¸ü
†î×Æüú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖÓÖß •µÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÃÖã“Ö¾Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü úÖ ±ãú™üÖ¾Öê Æêü
´ÖÖ¡Ö úÖÆüß úôûŸÖ ÖÖÆüß. µÖÓ¤üÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ»Öê“ÖÖ ¸üÖêÖ ²ÖÆãüŸÖêú ×Ö¾Öé¢Ö ´ÖÖÖÖÔú›êü“Ö ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü. ¯Ö×Æü»Öê
¾Ö †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¤üÖêÖ ¾µÖÖµÖÖÖê ¾ÖÖôæûÖ ²ÖÖúß“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖ×Æü»Öß, ŸÖ¸ü †Ö´Ö“Öê ¯Öæ¾Öá“Öê“Ö “ÖÖÓÖ»Öê †ÃÖê
¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤ü»Öê»Öê ×¤üÃÖê»Ö. †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ •Ö¸üß ú¬ÖßÆüß µÖê£Öß»Ö ÁÖÖêŸÖé´ÖÓ›üôûÖÖê †Ö¯Ö»Öê Ã¾Öºþ¯Ö ¯ÖÏú™ü êú»Öê ÖÖÆüß
ŸÖ¸üß Ö ¹ý“ÖÖÖ¸üÖ †ÃÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üŸÖÖê Ö ¯Ö›üŸÖÖê ŸÖÖê“Ö ÃÖ³ÖÖ †Ö¯Ö»Öê ˆÖÏ Ã¾Ö¹ý¯Ö ¬ÖÖ¸üÖ
ú¸üß»Ö Æüß ³Öß×ŸÖÆüß ¾Ö¸ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖ»Öê“µÖÖ ¸üÖêÖÖ“Öê úÖ¸üÖ †ÖÆêü †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖ ÖÖêÂ™üßÃÖ
ÃÖÖ¾ÖÔ•ÖÖßú ÃÖ³ÖêŸÖ Æü»»Öß —ÖÖ»Öê»Öê ÛÃ£ÖŸµÖÓŸÖ¸ü ÆêüÆüß •Ö²Ö¸ü úÖ¸üÖ †ÖÆêü. ‹Óú¤ü¸ü †Ö´Ö“µÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü
´Öãôûß ú´Öß ¾Ö †ÃÖ»ÖÖ“Ö •Ö¸ü úÖÆüß ŸÖ¸ü ŸÖÖê ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ »ÖÖêúÖ¯Öãœêü ˆ‘Ö›ü¯ÖÖê µÖêµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ³Ö¾Ö ´Öãôûß“Ö ÖÖÆüß.
¯ÖÖÓ‘ÖÖ¸üú¸ü ¾Ö ŸÖÖ™üêú úÖêÖß ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ»ÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá µÖÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖê ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü †Ö¾Ö›ü»Öß.41 ¯ÖÖ
‹Óú¤ü¸üßŸÖ ´Ö»ÖÖ ´ÖÖ»Öê“ÖÖ ×ŸÖ™üúÖ¸üÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖë›üÖ“Öß ¾ÖÖ±ú ¤ü¾Ö›üµÖÖ¯Ö»Ößú›êü µÖÖ ´ÖÖ»ÖÖÓÖß úÖÆüß
ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. Ö¾ÖßÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¿ÖÖê¬Ö ÃÖÖÓÖæÖ ²ÖÆãüÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê –ÖÖÖÖŸÖ ³Ö¸ü ‘ÖÖ»ÖÖ¾Öß.
×¾ÖÖÖúÖ¸üÖ †ÖŸ´ÖÃŸÖãŸÖß ¯Öã¸êü.
ŸÖÖ. 12 •ÖæÖ 1898 ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü
ÃÖúÖôûß 9 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¾ÖÖ»ÖãŸÖÖ‡Ô“Öê »ÖÖ »ÖÖÖ»Öê. ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö ´ÖÖêšüÖ ú›üÖŒµÖÖ“ÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ¾ÖÖ™ü»Öê
ÆüÖêŸÖê, ¯ÖÖ ŸÖÃÖê —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ¾Ö¸üÖú›ü“Öê »ÖÖêú Óú•ÖæÂÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
¸üÖ. ÃÖÖÃÖê¿Öß úÖÆüß ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ±úÖ¸ü ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™üŸÖê. ²Ö·µÖÖ“Ö ¾ÖêôûÖ †Ö´Ö“Öê ³ÖÖÂÖÖ
¸üÖÖÖ“Öê ÆüÖê‰úÖ ÖÖêÂ™ü ×¾ÖúÖê¯ÖÖÃÖ •ÖÖŸÖê. ´Öß »Ö¾Öú¸ü ×“Ö›üŸÖÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß úÖÆüß ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ úÖµÖ´Ö“Öß ´ÖŸÖê
šü¸ü»µÖÖÖê ŸÖß êú¾ÆüÖ ú¿Öß »ÖÖ¾ÖÖ¾ÖßŸÖ µÖÖ“ÖÖ Öß™ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖŸÖÖ“ÖÖ ¾Ö ³ÖÖÂÖê“ÖÖ
¾ÖêÖ ´Öãôûß“Ö ú´Öß ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ÊÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“ÖÖ êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖ ±úÖ¸ü ¡ÖÖÃÖ¤üÖµÖú ÆüÖêŸÖÖê. He is
not as good a companion as a friend.
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ŸÖÖ. 19 •Öã»Öî ÃÖÖ 1898 ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü
†Ö•Ö ²Ö¸êü“Ö ×¤ü¾ÖÃÖ ×»Ö×Æü»Öê ÖÖÆüß. ŸÖÖ. 25 •ÖæÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏéúŸÖßŸÖ ‹ú¤ü´Ö ±ú¸üú —ÖÖ»ÖÖ.
ÃÖúÖôûß ³ÖµÖÓú¸ü ÖßÖŸÖÖ ³ÖÖÃÖæ »ÖÖÖ»Öß. ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖÆüß Óú²Ö¸ü ¤ãüÖŸÖ †ÖÆêü. Ö úôûŸÖ
¿ÖÛŒŸÖ¯ÖÖŸÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ. ´Öß ±úÖ¸ü“Ö ×³Ö‰úÖ Öê»ÖÖê, úÖ¸üÖ úÖÆüß úôêûÖÖ. ŸÖÖ. 26 ¸üÖê•Öß •Ö²Ö¸ü
Ã¾Ö¯ÖÖ¾ÖÃ£ÖÖ —ÖÖ»Öß. ±úÖ¸ü ÖßÖ —ÖÖ»ÖÖê. ÖµÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖÖ¸üÖê ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê. ÃÖã´ÖÖ¸êü 7 ×¤ü¾ÖÃÖ ´µÖã×Ö×ÃÖ¯Ö»Ö
¤ü¾ÖÖÖÖµÖÖŸÖ»Öê †ÖîÂÖ¬Ö ‘ÖêŸÖ»Öê. ÆüÖôûß¾ÖÖ“Öß Öß¸ü ‘ÖêŸÖ»Öß. ÃÖã´ÖÖ¸êü ¯ÖÖ¾Ö¿Öê¸ü ÆüÖôûß¾Ö Ö¯Ö×¾Ö»Öê ! ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß
6 “Öê †ÖŸÖ •Öê¾ÖÖ †Ö™ü¯Öæ »ÖÖÖ»ÖÖê. ›üÖŒŸÖ¸üÖÖê ×¤ü¾ÖÃÖÖ ÖãÃÖŸÖê “ÖÖÓÖ»Öê •Öê¾ÖÖ •Öê¾ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê.
´ÆüÖæÖ ¸üÖê•Ö ¯Öã¸üÖÖ“Öê •Öê¾ÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ÆüÖêŸÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ŸÖÖê »ÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ÖÖêÂ™üßú›êü Ö •ÖÖ‡Ô»Ö †ÃÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ
ú¸üß. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ÆüÖ ´ÖÖ—µÖÖ ×¾Ö¬Öã¸üÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö. †Ö³µÖÖÃÖÖú›êü †ªÖ¯Öß Öß™ü »ÖÖ »ÖÖÖŸÖ ÖÖÆüß.
»ÖÖÖ»Öê ŸÖ¸ü »Ö¾Öú¸ü ¿ÖßÖ µÖêŸÖÖê. ´ÖÖ—Öß ´Ö»ÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ »ÖÖ•Ö ¾Ö ÖÓŸÖß ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öß. Æüß ÛÃ£ÖŸÖß ´Öß
´ÖÖ—Öê ×´Ö¡ÖÖÃÖ úôû×¾Ö»Öß. ŸÖêÖêúºþÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü“Öê †Öê—Öê ú´Öß ÆüÖê‡Ô. †ÖÖê¤ü¸ü ÆüÖ †Ö•ÖÖ¸ü ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü ³ÖµÖÓú¸ü
¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»ÖÖ. ´Öß ±úÖ¸ü ¸üÖê›ü»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê ´ÆüÖæÖ úôûÃÖú¸ü ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö ×¾Ö“ÖÖºþ »ÖÖÖ»Öê. ¯ÖãÂúôû¤üÖ ›üÖŸú¸ü
“”û¡Öê µÖÖ•Öú›êü •ÖÖ¾ÖêÃÖê ¾ÖÖ™ü»Öê ¯ÖÖ ŸµÖÖÃÖ ¯ÖîÃÖê ¤êüµÖÖ¯ÖêÖÖ “ÖÖÓÖ»Öê †®Ö ÖÖ¾Öê †Ö×Ö ±úÖ¸ü ÃÖÖ¾Ö¬Ö¯ÖÖê
¸üÖÆü¾Öê †ÃÖÖ“Ö ×Ö¿“ÖµÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»ÖÖ. 6……-7 ¾ÖÖ•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü •Öê¾ÖæÖ ×±ú¸üÖµÖ»ÖÖ •ÖÖ‡Ô. †ÖŸÖÖ •Ö¸üÖ ¯ÖÏéúŸÖß ²Ö¸üß
†ÖÆêü. ×“Ö¢ÖÖÃÖ £ÖÖê›üß ¿ÖÖÓŸÖß ×´ÖôûŸÖ †ÃÖŸÖê. »Ö¾Öú¸ü“Ö †Ö¤üß ²Ö¸üÖ ÆüÖê‰úÖ —Ö¯ÖÖ™ü¶ÖÖê †³µÖÖÃÖ úºþ
»ÖÖÖêÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. ¯ÖãÃŸÖúÖ“ÖÖ (¯Ö¸üßÖê“µÖÖ) ´Ö»ÖÖ †ÖŸÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ú¬Öß“Ö ×ŸÖ™üúÖ¸üÖ †Ö»ÖÖ ÖÃÖê»Ö. ¯ÖÖ
‡»ÖÖ•Ö ÖÖÆüß. ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏê´ÖÖ“Öß †¿Öß Ö›üŸÖ¸ü ×Ö¸üÖ¿ÖÖ —ÖÖ»Öß ÖÃÖŸÖß ŸÖ¸ü †¿Öß ¤îüµÖÖ¾ÖÃ£ÖÖ —ÖÖ»Öß ÖÃÖŸÖß.
†ªÖ¯ÖßÆüß £ÖÖê›üŒµÖÖ“Ö ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ (¾ÖÂÖÖÔŸÖ) ´ÖÖ—µÖÖ †´ÖÖê‘Ö ¯ÖÏê´ÖÖ“Öê “Öß•Ö ú¸üÖÖ¸üß úÖêÖß •Ö´Ö´Öî¡ÖßÖ Ö
³Öê™ü»µÖÖÃÖ ´Öß ±úÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖ ×™üúŸÖ ÖÖÆüßÃÖê ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê †ÖÆêü. †Ö×Ö •Ö¸üß ³Öê™ü»µÖÖÃÖÆüß ´ÖÖÖê
—ÖÖ»Öê»ÖÖ ¡ÖÖÃÖ ¾Ö ŸÖÖê™üÖ ×úŸÖ¯ÖŸÖ ³ÖºþÖ µÖê‡»Ô Ö µÖÖ“Öß ¿ÖÓúÖ †ÖÆêü. µÖÖ¯ÖêÖÖ ´Öß †Öß×ŸÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ Ã¾ÖßúÖ¸ü»ÖÖ
†ÃÖŸÖÖ ŸÖ¸ü †×¬Öú ÃÖãÖß —ÖÖ»ÖÖê †ÃÖŸÖÖê úÖµÖ ? “”êû ´ÖÖ—µÖÖ ¿Ö¸üß¸üµÖÖŸÖÖÖ¯ÖêÖÖ ´ÖÖÖ“µÖÖ µÖÖŸÖÖÖ úÂ™üŸÖ¸ü
—ÖÖ»µÖÖ †ÃÖŸµÖÖ.
ŸÖÖ. 30 ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü ´ÖÖÆêü •Öã»Öî 1898
¸üÖ. ¤üÖî»ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸êü Æêü †Ö´Ö“µÖÖ µÖê£Öê µÖê‰úÖ 15 ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ÆüÖêŸÖ †Ö»Öê. ŸÖê †Ö•Ö Öê»Öê. ŸµÖÖÓÖß
†Ö´Ö“µÖÖ ×³Ö›üÃŸÖ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ•Ö¾Öß¯ÖêÖÖ †×¬Öú ±úÖµÖ¤üÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. úÖÆüß †Ó¿Öß ŸµÖÖÓ“ÖÖÆüß ÖÖ‡»ÖÖ•Ö —ÖÖ»ÖÖ.
‹ú ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ úÖ´Ö †Ö™ü¯Öê»Ö ´ÆüÖæÖ †Ö´Ö“µÖÖú›êü •Öê¾Ö»Öê. ¯ÖÖ †Öšü ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÖßÆüß ŸÖê †Ö™ü¯Ö»Öê ÖÖÆüß
´ÆüÖæÖ ´ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üßú›êü •ÖÖÖêÆüß ŸµÖÖÃÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¾ÖÖ™êüÖÖ, úÖ¸üÖ ¿Öê¾Ö™üß •ÖÖŸÖÖÖÖ úÖÆüß ŸÖ¸üß †Ö´ÆüÖÃÖ ªÖ¾Öê
†ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. •ÖÖŸÖÖÖÖ ŸÖê ¤üÖêÖ 2 ¹ý¯ÖµÖê ¤êü‰ú »ÖÖÖ»Öê. †ÃÖê ú¸üÖê ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ»ÖÖ ×²Ö»Öãú»Ö
¿ÖÖê³ÖŸÖ ÖÖÆüß †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ ´Öß ŸÖê ÖÖúÖ¸ü»Öê.
ŸÖÖ. 31 •Öã»Öî 1898
†ÖŸÖÖ ¤ü¸ü ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ ÃÖúÖôûß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖê»ÖÖ •ÖÖµÖÖ“Öß úÖµÖ´Ö“Öß ÃÖ¾ÖµÖ »ÖÖÖ»Öß
†ÖÆêü, †ÃÖê ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ úÖÆüß Æü¸üúŸÖ ÖÖÆüß. Øú²ÖÆãüÖÖ “Ö™üú“Ö »ÖÖÖ»Öß †ÖÆêü. Öê»Öê 5/6 ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü ´Öß
×ÖµÖ´ÖÖÖê ¾Ö ´ÖÖêšü¶Ö †Ö¾Ö›üßÖê •ÖÖŸÖ †ÖÆêü. •ÖÖÖŒúÖ“ÖÖ ³ÖÖ¾Ö ŸÖ¸ü †Ö¤üß ¥üœü ²ÖÃÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖêŸÖ ŸÖß
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ŸÖ»»ÖßÖ ÆüÖêŸÖê. †Ö•Ö ŸÖ¸ü ŸÖß ¯Ö¸ü´ÖÖÖÓ¤üÖÖê ›ãü»ÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖ—ÖêÆüß »ÖÖ ŸÖê ¤üÖêÖ ŸÖÖÃÖ ¬ÖÖÙ´Öú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ“Ö
Öã¸ü±ú™ü»Öê (»Öê) †ÃÖŸÖê. ÖßŸÖê ´ÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ ¾Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ‹êúŸÖ †ÃÖŸÖÖ ²Ö·µÖÖ“Ö ¾ÖêôûÖ ´Öß ÁÖ¨üüÖ»Öæ ÆüÖêŸÖÖê.
¿Öã¨ü ³ÖÖ¾ÖÖÖê ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖÃÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü †ÖÖÓ¤ü ÆüÖŸê ÖÖê. ‹Óú¤ü¸ü ŸµÖÖ •ÖÖÖêŸÖ ŸµÖÖ¾Öêôûß ´ÖÖ—Öß
³ÖÖ¾ÖÖÖ úÖÆüß ×¾Ö»ÖÖÖ“Ö ÆüÖêŸÖê. ú»¯ÖÖÖ¿ÖŒŸÖß ¾Ö ˆ““Ö ´ÖÖÖê¾Öé¢Öß ÊÖ •ÖÖê¸üÖÖê ˆ“ÖÓ²ÖôûŸÖÖŸÖ. ‡ŸÖ¸ü
²ÖÖ²ÖŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê ¬Ö´ÖÔ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖÆüß êú¾Öôû ²Öã¨üß“µÖÖ •ÖÖê¸üÖ¾Ö¸ü“Ö ×¾Ö“Ö¸üµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¯Öæ¾Öá“ÖÖ †ÖÖÏÆü £ÖÖê›üÖ
×œü»ÖÖ ¯Ö›üŸÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖ †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖÃÖ¸ü¿Öß ÁÖ¨üüÖ ²ÖôûÖ¾ÖŸÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ ÊÖ ¬ÖÖÓ¤ü»ÖßŸÖ ´ÖÖÖ“Öß ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ
†ÖÆê ü! •ÖÖÖŒúÖ“Öß ÁÖ¨üüÖ ²ÖôûÖ¾ÖŸÖ †ÖÆêü! •ÖÖÖŒúÖ“Öß ÁÖ¨üüÖ, †ÖÖÓ¤ü, †ÖµÖ³ÖÖ¾Ö ¯ÖÖÆæüÖ ´Ö»ÖÖ †´ÖÖê‘Ö
†ÖÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ŸÖÖ.29 ´Öê ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖß úÖµÖ ŸÖê ¤üÖêÖ¤üÖ“Ö Öê»Öß ÖÖÆüß. ŸÖêÆüß ×¾Ö™üÖôû¿Öß ÆüÖêŸÖß ´ÆüÖæÖ.
¯ÖÏ£Ö´Ö •Öê¾ÆüÖ Öê»Öß ÖÖÆüß ŸÖê ×¤ü¾Ö¿Öß ¸üÖ¡Öß ×Ö•Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ 'ÃÖúôû ´ÖÖã•Ö ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ³ÖÖ¾Ö ¬Ö¹ýÖß µÖÖ ÆüÖê'
†ÃÖÖ ³ÖŒŸÖ ´ÖÓ›üôûßÖê ×ŸÖ“Öê úÖÖÖÓŸÖ ™üÖÆüÖê ±úÖê›ü»µÖÖ“ÖÖ ×ŸÖ»ÖÖ ³ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ŸÖß Ö›ü²Ö›æüÖ ˆšü»Öß. ŸÖê¾ÆüÖ
¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×ŸÖ“Öê ´ÖÖ •Ö›ü»Öê. •ÖÖæ ¤êü¾ÖÖÖê ×ŸÖ»ÖÖ ÆüÖŸÖ ¬ÖºþÖ Öê»Öê. úÖµÖ ŸÖß ³ÖÖµÖ¾ÖÖÖ. ¯ÖÖ¯ÖÖ“ÖÖ
»Öê¿ÖÆüß ×ŸÖ»ÖÖ †ÖŸÖÖ ×¿Ö¾ÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ¯ÖÖ †ªÖ¯Öß †Ö´Æüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü —ÖÖ»ÖÖê ÖÖÆüß †Ö×Ö ŸÖê úÃÖê
¾ÆüÖ¾Öê ŸÖêÆüß ´ÖÖÆüßŸÖ ÖÖÆüß.
ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ›êüŒúÖ»ÖÖ Öê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. µÖêŸÖÖÖÖ ŸÖê£ÖæÖ •Ö´ÖÖÓ›üßú¸üÖ“Öê ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ŸÖÖÃÖÖŸÖ †Ö»ÖÖê. ×´ÖÃÖË
ŸÖÖÔ›üú¸ü“µÖÖ Ã´Ö¸üÖÖ£ÖÔ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ ™êüú›üß¾Ö¸ü“µÖÖ ÃÖÖÓ²ÖÖ“µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖ»ÖÖ ¯ÖÖµÖ·µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖê£Öê ¸üÖ. ÃÖÖÃÖê“µÖÖ
‘Ö›ü¶ÖôûÖŸÖ 7 ¾ÖÖ•ÖæÖ 32 ×´Ö×Ö™êü —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. •Ö»Ö¤ü ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ‘Ö¸üß †Ö»ÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ †Öšü ¾ÖÖ•ÖæÖ 25
¯ÖÓ“Ö¾ÖßÃÖ ×´Ö×Ö™êü —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß.
ŸÖÖ. 1 ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü †ÖÖÂ™ü ÃÖ. 1898
ˆªÖ ÁÖÖ¾ÖÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÃÖã™üß ÆüÖêŸÖß ´ÆüÖæÖ ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ›êüŒúÖ´Ö¬ÖæÖ ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß †Ö´Ö“Öêú›êü †Ö»Öê.
¤ü¸ü ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸üß µÖê‰úÖ ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¤ü¸ü ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü“Öß ¸üÖ¡Ö ²ÖÖê»ÖµÖÖÖÖ»Öß“Ö ²ÖÆãüŸÖêú •ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß.
¯ÖÖ »Ö¾Öú¸ü ×Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †Ö•Ö †Ö¤üß ×Ö¿“ÖµÖ úºþÖ 10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¤üÖ‘ê ÖêÆüß ×Ö•Ö»ÖÖê. Æüôæû“Ö ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾ÖÖÖß
†Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏéúŸÖßÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖê ²ÖÖê»ÖÖê úÖœü»Öê. ŸÖê ¿Öê¾Ö™üß ‡ŸÖêú ¾ÖÖœü»Öê úß ÃÖúÖôûß 4……… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †Ö´Æüß
—ÖÖê¯Öß Öê»ÖÖê. ³ÖÖÂÖÖÖ“Öê ²ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ¤üÖê‘ÖÖ“Öê •ÖÖÖ¸üÖÖ“Öê úÖÆüß“Ö ¾ÖÖ™ü»Öê ÖÖÆüß !
ÊÖ ¸üÖ¡Öß“ÖÖ ´Ö»ÖÖ ú¬ÖßÆüß ×¾ÖÃÖ¸ü ¯Ö›üÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ú¤üÖ“ÖßŸÖ †ÃÖÖ ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ µÖê‡Ô»Ö úß ŸµÖÖ
×¤ü¾Ö¿Öß †Ö•Ö“ÖÖ ÖÖê›ü ³ÖÖÂÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ ¯ÖæÖÔ ×¸üŸÖßÖê ±ú»Ö¦ãü¯Ö ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖ¯Öãœêü †Ö•Ö“µÖÖ ¸üÖ¡Öß“Öß †Öšü¾ÖÖ
ÆüÖê‰úÖ ´ÖÖ—Öê †ÓÖÖ¾Ö¸ü †ÖÖÓ¤üÖ“Öê ¸üÖê´ÖÖÓ“Ö ÃÖŸÖŸÖ42 ....
ŸÖÖ. 31 ´ÖÖ“ÖÔ 1899 ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü
¸üÖ. ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Öú›æüÖ ¯ÖãµÖÖÆæüÖ ¯Ö¡Ö †Ö»Öê úß ŸµÖÖÃÖ ÃÖã¼üß —ÖÖ»Öß ´ÆüÖæÖ. ´Öß, •ÖÖÖŒúÖ ¾Ö
ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ´Öê“µÖÖ ÃÖã¼üßŸÖ úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖ ¯ÖÆüÖóµÖÖÃÖ •ÖÖµÖÖ“Öê ¯Öæ¾Öá“Ö šü¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ²ÖÆãüŸÖ
úºþÖ •ÖÖÖŒúÖ µÖê‡Ô»Ö“Ö †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖæÖ ´Öß †Ö•Ö ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß •Ö´ÖÖÓ›üßÆæüÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ŸÖê¸ü¤üÖôû¯ÖµÖÕŸÖ ÖÖ›üß
šü¸ü¾Ö»Öß.
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ŸÖÖ. 3 ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü ‹×¯ÖÏ»Ö 1899
†Ö´Ö“Öê ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×¾ÖÂÖæ ŸÖæ µÖê¿Öß»Ö ´ÆüÖæÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖê¸ü¤üÖôûÖÃÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖê. ¿Öê¾Ö™üß ŸÖã»ÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
ÖêµÖÖ [“Öß] ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ´Öß“Ö Ã¾ÖŸÖ: ŸÖã—Öê ¾Ö×›ü»ÖÖÃÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖê“Öê ¬ÖÖ›üÃÖ êú»Öê †Ö×Ö ÖÖ¡Öß¯Öæ¾ÖÔú ×Ö¸üÖ¿ÖÖ
úºþÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. úÂ™üß ÆüÖê‰úÖ ÃÖúÖôûß ãú›ü“ÖßÃÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ãú›ü“ÖßÃÖ ¯Ö¡ÖÖ¾ÖºþÖ úôû»Öê úß ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö
‹ú™êü“Ö ×¿Ö¸üÖêôû Œ¾ÖÖ¸Óü™üÖ‡ÖÖŸÖ †Ö»Öê. •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô †Ö»Öß ÖÖÆüß, Æêü ¯ÖÖÆæüÖ ±úÖ¸ü ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™ü»Öê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´Ö»ÖÖ
ãú›ü“Öß¾Ö¸ü †Ö¸ü ×´Ö¸ü•Öê¾Ö¸ü ×¿Ö¸üÖêôû“Öê ×ŸÖúß™ü“Ö ×´ÖôêûÖÖ. ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ×´Ö¸ü•ÖêÃÖ Öê»ÖÖê ¾Ö Œ¾ÖÖ¸Óü™üÖ‡ÖÖŸÖ
×Ö•Ö»ÖÖê.
ŸÖÖ. 4 ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü43 ‹×¯ÖÏ»Ö 1899
ÃÖã´ÖÖ¸êü ŸÖßÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×´Ö¸ü•Ö Œ¾ÖÖ¸Óü™üÖ‡ÔÖÖŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ú¸üßŸÖ ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾ÖÖú›æüÖ ×¿Ö¸üÖêôûÖÆæüÖ ×³Ö¾ÖÖ
Ö›üß †Ö»ÖÖ. ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ. »ÖÖê“Ö ŸµÖÖ•Ö¾Ö¸ü ´ÖÖ—ÖÖ ²ÖÖê•ÖÖ ¤êü‰úÖ ´Öß ×¿Ö¸üÖêôûÖÃÖ ¯ÖÖµÖ¾ÖÖ™êüÖê
†Óú»Öß¾ÖºþÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÃÖÖµÖÓúÖôûß ×¿Ö¸üÖêôûÖŸÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö ¾Ö ¸üÖ´ÖÖ²ÖÖ‡Ô êúôû¾Öú¸ü44
´ÖÖ—Öß ¾ÖÖ™ü ¯ÖÖÆæüÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖÖê ãú´ÖÖ¸üß éúÂÖÖ²ÖÖ‡Ô, µÖ´ÖãÖÖ²ÖÖ‡Ô ¾Ö †Æü»µÖÖ ÊÖ
Œ¾ÖÖ¸Óü™üÖ‡ÖÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ´Ö»ÖÖ ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾ÖÖÓÖß ›üÖŒ™ü¸ü ¬ÖÖ¾Ö›êü ÊÖÓ“Öê ²ÖÓÖ»µÖÖŸÖ •Öê£Öê ãú´ÖÖ×¸üúÖ ¸üÖÆüŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ
ŸÖê£Öê“Ö Öê»Öê. »Ö¾Öú¸ü“Ö †Æü»µÖêÖê “ÖÆüÖ ¾Ö £ÖÖê›üêÃÖê ˆ¯ÖÖÆüÖ¸üÖ“Öê ¯Öãœêü šêü×¾Ö»Öê. ÖÓŸÖ¸ü •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô»ÖÖ †ÖÖµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß
éúÂÖÖ²ÖÖ‡ÔÃÖß £ÖÖê›üÖ ¾Öêôû ²ÖÖê»ÖÖê
—ÖÖ»Öê. ãú´ÖÖ¸üà“µÖÖ †Ö¤ü¸üÖÖê ´Öß ±úÖ¸ü ˆ¯ÖéúŸÖ —ÖÖ»ÖÖê. ´Ö¤ü¸üú›êü
•ÖÖÖ²ÖÖ‡ÔÃÖ ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß Ã¾ÖŸÖ: éúÂÖÖ²ÖÖ‡ÔÖß“Ö ‹ú ´ÖÃÖã¤üÖ úºþÖ ×¤ü»ÖÖ. Æüß ²ÖÆãüŸÖêú ÃÖÖ¸üß ¸üÖ¡Ö
†ÓŸÖÃ£Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓŸÖ, ú»¯ÖÖÖÓŸÖ Öê»Öß. Çü¤üµÖ ×úŸÖß ×¾ÖúÖ¸üú»ÖãÂÖßŸÖ —ÖÖ»Öê !!
ŸÖÖ. 5 ‹×¯ÖÏ»Ö 1899
ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ¾Ö ×ŸÖ‘Öß ãú´ÖÖ×¸üúÖ ÃÖúÖôûß úÖê»ÆüÖ¯Öã¸üÖÃÖ Öê»µÖÖ. ²ÖÓÖ»µÖÖŸÖ ´Ö»ÖÖ ú¸ü´Öê“ÖÖÖ. ÃÖúÖôû“µÖÖ
¤êüÖÖ¾µÖÖÖê ×“Ö¢Ö ±úÖ¸ü ¾µÖÖÏ —ÖÖ»Öê.
ŸÖÖ. 7
×¾ÖÂÖæ, ŸÖã»ÖÖ ‹ú †ÓŸÖ:ÛÃ£ÖŸÖß“Öê ¯Ö¡Ö ×»Ö×Æü»Öê.45 “ÖîÖ ÖÖÆüß.
ŸÖÖ. 8 ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü
•ÖÖÖŒúÖ ¯ÖãµÖÖÆæüÖ ×¿Ö¸üÖêôû¯ÖµÖÕŸÖ ‹ú™üß“Ö †Ö»Öß. ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß ¾Öé¢Öß“Ö ¯ÖÖ»Ö™ü»Öß. †Ö•Ö“ÖÖ
×¤ü¾ÖÃÖ ²ÖÖê»ÖµÖÖŸÖ“Ö Öê»ÖÖ. ²ÖÖê›üâÖ“µÖÖ †®ÖÖ“ÖÖ Óú™üÖôûÖ †Ö»µÖÖ´Öãôêû •ÖÖÖŒúÖÃÖ †®Ö“Ö •ÖÖ‡ÔÖÖ. ×ŸÖ»ÖÖ
¿ÖÛŒŸÖÆüß ±úÖ¸ü ú´Öß ÆüÖêŸÖß. ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™ü»Öê.
¾ÖÂÖÔ¯ÖÏ×ŸÖ¯Ö¤üÖ ŸÖÖ. 11 ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü 1899 ‹×¯ÖÏ»Ö
›üÖ. ¬ÖÖ¾Ö›êü ±úÖ¸ü“Ö Ö¸üß²Ö ¾Ö “ÖÖÓÖ»Öê ÖéÆüÃ£Ö †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¸üúÖ¸üß ×ÖµÖ´Ö ¯ÖÖôæûÖ »ÖÖêúÖÓÃÖ ¤êü¾Ö¾Öê»Ö
×ŸÖŸÖúß ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ ¤êüŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÖ¯ÖÖŸÖ ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ´Ö»ÖÖ ÊÖÓÖß ±úÖ¸ü “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¸üß×ŸÖÖê ¾ÖÖÖ×¾Ö»Öê. Æêü
ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ×¯ÖÏµÖ †ÖÆêüŸÖ. †Ö•Ö †Ö´Æüß Ö¤üß¾Ö¸ü ˆ¤üÖÖ¾Ö“µÖÖ ¯Öã»ÖÖ•Ö¾Öôû ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ÖÖ‡Ôú ´Ö»ÆüÖ¸ü•Öß ÃÖÖôãÓûêú
ÊÖÓ“Öê“Ö —ÖÖê¯Ö›üßŸÖ ¸üÖÆüµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. —ÖÖê¯Ö›üß Ã¾Ö“”û ÃÖãÓ¤ü¸ü †Ö×Ö ´Ö•Ö²ÖæŸÖ †ÖÆêü. ×Ö•ÖµÖÖÃÖ ²ÖÃÖµÖÖÃÖ ŸÖßÖ
×Ö¸üÖóµÖÖ ÖÖê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. Ö¤üß“µÖÖ †Ö¤üß úÖšüÖ¾Ö¸ü. ¤üÖêÆüÖê ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¤üÖêÖ •ÖÓÖß ¯Öæ»Ö. ‹úÖÓŸÖ¾ÖÖÃÖ, ¸ü´µÖ
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¤êüÖÖ¾ÖÖ, Ã¾Ö“”û Æü¾ÖÖ ¯ÖÖÖß ¾Ö •ÖÖÖŒúÖ“ÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖ, ´ÖÖ úÖµÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÃÖÓ¬µÖÖúÖôû“Öê ÖÖ›üßÖê ÃÖ¾ÖÔ
ÃÖÖ´ÖÖÖ ‘Öê‰úÖ ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö úÖê»ÆüÖ¯Öã¸üÖÆæüÖ †Ö»Öê. ÖÖ‡ÔúÃÖÖÆêü²Ö ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾ÖÖÓ“Öê †Ö¯ŸÖ“Ö ÆüÖêŸÖ. ŸÖê †Ö•Ö¯ÖÖÃÖæÖ
†Ö´Ö“Öêú›ê“Ö •Öê¾Öæ »ÖÖÖ»Öê.
ŸÖÖ. 12 ‹×¯ÖÏ»Ö ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü 1899
ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ´Öß ¾Ö ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ˆ¤üÖÖ¾Ö“µÖÖ ÖÖ›üß“µÖÖ ¯Öã»ÖÖ•Ö¾Öôû Ö¤üß“Öê ¯ÖÖµÖÖ•Ö¾Öôû ¯ÖãÂúôû
¾Öêôû ²ÖÖê»ÖŸÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê. ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖ ŸÖÖ. 1 †ÖÖÂ™ü 1898 ¸üÖê•Öß ¸üÖ¡Öß —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖÖŸÖ»µÖÖ ´Ö•Öãú¸üÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß
ÆüÖêŸÖê. (¯ÖÖÖ 66 ¯ÖÆüÖ)46. ŸµÖÖ ¸üÖ¡Öß ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖê»ÖµÖÖÖê ×•ÖŸÖúÖ †ÖÖÓ¤ü ¾Ö †Ö¿ÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öß ×ŸÖŸÖêú
†Ö•Ö ¤ãü:Ö ¾Ö ×Ö¸üÖ¿ÖÖ —ÖÖ»Öß. †Ö•Ö ŸÖê ¡ÖÖÃÖ»µÖÖÃÖÖ¸üÖê ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
×•Ö¾Ö»ÖÖÖ, ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖÖ ¬µÖÖÃÖ ´Ö»ÖÖ •Ö¾Öôû •Ö¾Öôû ÃÖã´ÖÖ¸êü ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü »ÖÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ‡ŸÖŒµÖÖ
†¾Ö¬ÖßŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö×Ö ×¾ÖúÖ¸ü µÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ †Ö¤üß ³ÖÓ›üÖ¾ÖæÖ ÃÖÖê›ü»Öê †ÖÆêü. ¯ÖÖ ¤üÖêÆüßÆüß ˆ““Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê
†ÖÆêüŸÖ. ÊÖ ´Öê“µÖÖ ÃÖã™Ëü™üßŸÖ ÊÖ ÖÖ¤üÖ“ÖÖ úÖµÖ ŸÖÖê ×ÖúÖ»Ö ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ“Ö †ÃÖÖ ‡ú›êü ×Ö‘ÖµÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö
×Ö¿“ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾ÖÖÃÖ šüÖ‰úú ÆüÖêŸÖÖ. †Öêú †›ü“ÖÖß ÃÖÖêÃÖæÖ ¯ÖÆüÖóµÖÖ“Öß ÃÖ±ú¸ü
ú¸üµÖÖŸÖ ÆüÖ ‹ú †ÓŸÖÖÔŸÖ ÆêüŸÖæ ÆüÖêŸÖÖ“Ö! ¯ÖÖ ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾ÖÖ“Öê êú¾Öôû ×Ö¸üÖ¿Öê“Öê, ÖÖˆ´Öê¤üß“Öê ¾Ö ÖÖ¯ÖÃÖÓŸÖß“Öê
ˆ¤ËüÖÖ¸ü ‹êæúÖ ´Öß ±úÖ¸ü ×¾Ö¸üÃÖ»ÖÖê. ¯ÖÖ ‡ŸÖêú ×¤ü¾ÖÃÖÖ“ÖÖ ÖÖ¤ü, ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö úÖÆüß“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖæÃÖ Ö ú¸üŸÖÖ
ÃÖÖê›üÖê ´ÆüÖ•Öê µÖÖêµÖ Ö¾Æêü. ´ÆüÖæÖ ¤üÖ¤üÖÖÖ ‹ú¤üÖ Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê Æüß ÖÖêÂ™ü úôû¾ÖµÖÖÃÖ ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾ÖÖÃÖ
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ¾Ö ŸµÖÖÓÖß (†ÖŸÖ»µÖÖ †ÖŸÖ ÖÖÖãÂÖßÖê) ú²Öæ»Ö êú»Öê. ´Öß úÖê»ÆüÖ¯Öã¸üÖÃÖ •ÖÖµÖÖ¯Öæ¾Öá 2/3 ×¤ü¾ÖÃÖ
ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾ÖÖÓÖß •ÖÖ¾Öê ¾Ö ´ÖÖ—Öß ‡“”ûÖ ¤üÖ¤üÖÃÖ ˆ‘Ö›ü¯ÖÖê úôû¾ÖÖ¾Öß †ÃÖê šü¸ü»Öê. ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ¤üÖ¤üÖ
²ÖÖê»ÖµÖÖÃÖ ú²Öæ»Ö †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ²ÖÖúß“Öê ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ³ÖÖÂÖÖ ´Öß Ã¾ÖŸÖ:“Ö ú¸üÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖÖ †ÖÖê¤ü¸ü
´Öß“Ö ÖÖêÂ™ü úÖœüÖê ´Ö»ÖÖ †µÖÖêµÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ †ÖŸÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´Ö»ÖÖ ×Ö¸üÖ¿Öê“µÖÖ Ö›üŸÖ¸ü ¾Öê¤üÖÖ ÆüÖ‰ê ú »ÖÖÖ»µÖÖ.
†Ö¬Öß“Ö †Ö¿Öê“ÖÖ úÖêšêü ‹ú »Ö¾Ö ÆüÖêŸÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ ŸÖÖê †ÖŸÖÖ ŸµÖÖ »Ö¾ÖÖ“ÖÖÆüß »Öê¿Ö ´ÖÖ¡Ö ˆ¸ü»ÖÖ Öã¸ü»ÖÖ †ÃÖê
—ÖÖ»Öê. úÖµÖ ÆüÖ ´ÖÖ—ÖÖ ´ÖãÖÔ ÖÖ×¤üÂ™ü¯ÖÖÖ †¿Öß ´ÖÖ—Öß ´Ö»ÖÖ“Ö ™üÖê“ÖÖß »ÖÖÖ»Öß !!!
ŸÖÖ. 15 ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü ‹×¯ÖÏ»Ö 1899
ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö úÖê»ÆüÖ¯Öã¸üÖÃÖ Öê»Öê. †Ö•Ö úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÃÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ´Öã»ÖÖÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ¿Öã³Ö
¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ ‹ê×ú»Öê.47 ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ´Öß ¾Ö •ÖÖÖŒúÖ ²Ö¸êü“Ö »ÖÖÓ²Ö ×±ú¸üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖæ. ¤üÖê‘ÖÖ»ÖÖ
‹ú´ÖêúÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ †¿ÖÖ ×±ú¸üµÖÖÖê ±úÖ¸ü †ÖÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖê.
†Ö•Ö Ã™êü¿ÖÖÖ¾Ö¸ü ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾ÖÖú›æüÖ ¤üÖ¤üÖ“Ó µÖÖ ×ÖúÖ»ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß úÖ›Ôü µÖêÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ±úÖ¸ü ¾ÖÖ™ü ¯ÖÖ×Æü»Öß.
¾µÖ£ÖÔ !! ×Æü¸ü´ÖãÃÖ»ÖÖ ÆüÖê‰úÖ ¯Ö¸üŸÖ —ÖÖê¯Ö›üßŸÖ †Ö»ÖÖê. Øú×“ÖŸÖ ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¸üÖÖ †Ö»ÖÖ ! ¯ÖÖ »ÖÖê“Ö ŸÖÖê
•ÖÖ‰úÖ ´ÖÖ—ÖÖ ´Ö»ÖÖ“Ö †Ö»ÖÖ !! ¸üÖ¡Öß —ÖÖê¯Ö µÖê‡ÔÖÖ. ‹ú ¾ÖÖ•ÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ‹ú™üÖ“Ö —ÖÖê¯Ö›üß“µÖÖ
¤üÖ¸üÖ¿Öß ²ÖÃÖ»ÖÖê. ¯ÖÖ‰úÃÖ ´ÖÓ¤ü´ÖÓ¤ü ×—Ö¸ü¯ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Ó¬ÖÖ¸ü úÖôûÖ ãú¼ü ! “ÖÆãüú›êü ÃÖÖ´ÖÃÖã´Ö ! ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß“Öê ¯ÖæÖÔ
ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¾ÖÖ™êü¾Ö¸ü“µÖÖ Óú×¤ü»ÖÖŸÖß»Ö ×¤ü¾ÖÖÆüß —ÖÖê¯Öß Öê»ÖÖÃÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ‡ŸÖúÖ ×Ö¿“Ö»Ö ¾Ö
´ÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖÖ. ²ÖÖÊ †Ó¬Ö:úÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ †ÓŸÖ¸üÖÓ¬Ö:úÖ¸üÖ“Öê“Ö •ÖÖæ ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö †ÃÖê ³ÖÖÃÖæ »ÖÖÖ»Öê. ¾Ö †Ö¯ÖÖ
×úŸÖßÆüß ×¾Ö¦æü¯Ö †ÃÖ»ÖÖê ŸÖ¸üß †Ö¯Ö»Öê ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö ¯ÖÖÆæüÖ †Ö¯Ö»Öê ´ÖÖ ¸ü´ÖŸÖê ÊÖ µÖÖµÖÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ ×Ö¸üÖ¿Öê“Öê
¾Ö ³ÖÖ¾Öß Öß¸üÃÖ †ÖµÖãÂµÖÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ •Ö¸üß †ŸµÖÓŸÖ ˆ«êüÖ•ÖÖú ÆüÖêŸÖß ŸÖ¸üß ŸµÖÖ ú»¯ÖÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö Æãü²ÖêÆãü²Ö
¯ÖÖÆæüÖ ´ÖßÆüß ²Ö¸üÖ“Ö ¸ü´Ö»ÖÖê !!! 1 ŸÖÖÃÖ³Ö¸ü ÊÖ ³ÖµÖ¯ÖÏ¤ü ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ¤êüÖÖ¾µÖÖ“Öê †×ŸÖ¿ÖÖÓŸÖ¯ÖÖê †¾Ö»ÖÖêúÖ
úºþÖ ´Öß ×Ö¦üÖ¾Ö¿Ö —ÖÖ»ÖÖê.
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ŸÖÖ. 16 ‹×¯ÖÏ»Ö 1899
Ö¤üß¾Ö¸ü †Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¸üÖê•Ö ¸üÖ¡Öß ×Ö•ÖµÖÖ“Öê¯Öæ¾Öá úÖÆüß ¾Öêôû ´Ö»ÆüÖ¸ü ÖÖ‡Ôú, ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ¾Ö ´Öß
×´ÖôæûÖ ³Ö•ÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖê. Æêü ³Ö•ÖÖ ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. —ÖÖê¯Ö›üßŸÖ ™üÖôûÖ“µÖÖ ¤üÖêÖ •ÖÖê›ü¶Ö
¾Ö ×“Ö¯ÖãóµÖÖ †ÖÆêüŸÖ. †Ö´Æüß ×¿Öú»Öê»Öê †ÃÖæÖ (´Öß) ¯Ö¨üüŸÖ¿Öß¸ü ³Ö•ÖÖ ú×¸üŸÖÖê ÊÖ“Öê ´ÖÓ›üôûßÖÖ úÖîŸÖãú
¾ÖÖ™üŸÖê. Œ¾ÖÖ¸Óü™üÖ‡ÖÖ×Ö×´ÖŸµÖ ¯Öã»ÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖ¸üú·µÖÖÓ“Öß ²Ö¸üß“Ö ÖÖšü ¯Ö›üŸÖê. ÖÖ‡úÖÓ“Öß ŸµÖÖ¾Ö¸ü ÁÖ¨üÖ †ÖÆêü.
²ÖÖôûÖê²ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ˆ¤üÖÖ¾Ö“µÖÖ ‹úÖ ´ÆüÖŸÖÖ·µÖÖ ¾ÖÖ¸üú·µÖÖ“ÖÖ ¤üéœü †Ö×Ö ³ÖÖêôûÖ ³ÖÖ¾Ö ¯ÖÖÆæüÖ ±úÖ¸ü
†Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê. ‡ŸÖúÖ ´ÆüÖŸÖÖ¸üÖ †ÃÖæÖ 40 úÖêÃÖÖ“Öß ¤ü¸ü ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ¾Ö›ü¶Ö“Öß ¾ÖÖ¸üß ú¬Öß “ÖãúŸÖ ÖÖÆüß!
1/2 ×¤ü¾ÖÃÖ ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß ‘Öê‰úÖ ¯ÖãÆüÖ ¾ÖÖ¸üß»ÖÖ ×Ö‘ÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ¬Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖšüß †ÖÆêü ŸÖß 3…
ÃÖ¾ÖÖŸÖßÖ ÆüÖŸÖ »ÖÖÓ²Ö ³Ö»µÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ´ÖãÃÖôûÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖ›ü ¾Ö •Ö›ü †ÖÆêü! ´Ö»ÖÖ ¤üÖêÖ ´Öî»ÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü úÖÆüß ×ŸÖ»ÖÖ
‘Öê‰úÖ •ÖÖ¾Ö¾ÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß!! ‹ú¤üÖ ¤üÖêÆüß ¯ÖÖµÖÖ»ÖÖ ÖÖºþ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö Ö¤üß»ÖÖ ¯Öæ¸ü †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ †¿ÖÖŸÖ
´ÆüÖŸÖÖ¸üÖ '×¾Ö÷ü»Ö' †ÃÖê †Öê¸ü›üŸÖ Öê»ÖÖ, †ÃÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ.
úÖêÖŸÖê ŸÖ¸üß »ÖÆüÖÖÃÖê ¯Öª †Ö¸ü “Ö¸üÖ ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü ´ÆüÖæÖ ³Ö•ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß “ÖÖ»Ö ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü
†Ö¾Ö›üŸÖê. ¯ÖÖ ´Öß †îú»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ³Ö•ÖÖÖŸÖ ¤êü¾ÖÖ“Öê †ŸµÖÓŸÖ ÃÖÖúÖ¸ü ¾Ö ÃÖÖãÖ ºþ¯Ö ¾ÖÖÔ»Öê»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
ŸµÖÖÓ“Öß †£ÖÔÖÖê›üß »ÖÖÖŸÖ ÖÃÖê. ´ÆüÖæÖ ´Öß †Ö•Ö Ã¾ÖŸÖ:ú¸üŸÖÖ †Ö×¤ü ŸÖ¢¾ÖÖ“Öê ‹ú ³Ö•ÖÖ ¸ü“Ö»Öê †ÖÆêü
ŸÖê Æêü.
•ÖµÖ •ÖµÖ ÃÖÛ““Ö¤Ëü‘ÖÖ ´ÖæŸÖá… •ÖµÖ •ÖµÖ ×“Ö¤üÖÖÓ¤ü Ã±æúŸÖá……
•ÖµÖ ×¡Ö×¾Ö¬Ö ŸÖÖ¯Ö ÆüŸÖÖÔ… •ÖµÖ •ÖµÖ ³ÖÛŒŸÖ´ÖãÛŒŸÖ¤üÖŸÖÖ……
•ÖµÖ •ÖµÖ ÃÖú»ÖÖãÖÖÖ×Ö¬ÖÖÖ… •ÖµÖ •ÖµÖ ×ÖÖãÔÖ ¾ÖÃŸÖãÃ£ÖÖÖ……
•ÖµÖ •ÖµÖ †Ó×ŸÖ´Ö ´ÖÓÖ»Ö ¬ÖÖ´Ö… •ÖµÖ •ÖµÖ ´Öã×Ö•ÖÖ ´ÖÖ ×¾ÖÁÖÖ´Ö……
•ÖµÖ •ÖµÖ Ã¾ÖÃÖÓ¾Öêª ÃÖãÖ³ÖÖêÖ… •ÖµÖ •ÖµÖ •Öß¾Ö ×¿Ö¾Ö ÃÖÓµÖÖêÖ……5……
Æêü ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü ÖÖê›ü »ÖÖÖŸÖê. ÊÖŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ »ÖµÖ »ÖÖÖŸÖÖê. ¾Öé¢Öß ÃÖÖÛ¢¾Öú ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¾ÖÔ †î×Æüú ŸÖÖ¯Ö
×Ö¾ÖŸÖÖŸÖ ! ¯ÖÖ Æüß ×Ö¾Öé¢ÖÖ¾ÖÃ£ÖÖ ±úÖ¸ü ¾Öêôû ¸üÖÆüŸÖ ÖÖÆüß. ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ¤êüÖß»Ö ´Ö»ÖÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ£Öî¾Ö ŸµÖÖÖ
ú¸ü¾ÖêÖÖ. ‡ŸÖúÖ ´ÖÖµÖÖ¾Ö¿Ö ÆüÖêŸÖÖê úß ˆ»Ö™ü ×Ö¾Öé¢Öß´ÖÖÖÖÔŸÖ“Ö ¬ÖµÖŸÖÖ ¾Ö ¯Öã¹ýÂÖÖ£ÖÔ ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê !!
18 ‹×¯ÖÏ»Ö 1899 ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü
†Ö•Ö •ÖÖÖŒúÖ“Öê 10 ×¤ü¾ÖÃÖ Œ¾ÖÖ¸Óü. “Öê ³Ö¸ü»Öê. ÃÖúÖôûß 10 “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ úÖê»ÆüÖ¯Öã¸üÖÃÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê.
¯Öã¡Ö•Ö´ÖÖêŸÃÖ¾ÖÖ×Ö×´Ö¢Ö ‘Ö¸üÖê‘Ö¸ü Öã›ü¶Ö ˆ³µÖÖ êú»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ¯ÖêšêüŸÖæÖ ×Ö¿ÖÖÖê ŸÖÖê¸üÖê ±ú›üúŸÖ ÆüÖêŸÖß. ÆüÖ¢Öß,
‘ÖÖê›êü, ˆÓ™üÃ¾ÖÖ¸ü, ¯ÖÖµÖ¤üôû ‡ŸÖŒµÖÖ ÃÖ¸Óü•Ö´ÖÖÓÖß ³Ö¸ü ¸üÃŸµÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏŸµÖêú ‘Ö¸üß Æü¢Öß¾ÖºþÖ ÃÖÖÖ¸ü ¾ÖÖ™üµÖÖ“Öß
Ö›ü²Ö›ü “ÖÖ»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ´Öß Ã¾ÖŸÖ: ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öß ¯ÖÏ•ÖÖ †ÃÖæÖ ´Ö»ÖÖ †ªÖ×¯Ö †¿ÖÖ ÃÖã¯ÖÏÃÖÓÖÖ´Öãôêû †ÖÖÓ¤ü»Öê»µÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÆü¸üÖ“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖÆü¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ ÖÖÆüß, ´ÆüÖæÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™ü»Öê. ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯Öã¡ÖÖêŸÃÖ¾ÖÖ“Öê ¾Öêôû“Öß
ú¸ü¾Öß¸üÃ£ÖÖÓ“Öß ×úŸÖß ˆ»ÆüÖÃÖ ¾Öé¢Öß —ÖÖ»Öß †ÃÖê»Ö. ”êû ! ‹ú »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê ŸµÖÖ¾Öêôûß Ö“ÖÔ»Öê †ÃÖê
ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. ÖÖ»ÖÃÖÖŸÖ»µÖÖ »ÖÖêúÖÓÃÖ ÊÖ †ÖÖÓ¤üÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ“Ö ÖÖÆüß. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ †ÖÖÓ¤ü ÃÖ¾ÖÔ ú¸ü¾Öß¸ü
‡»ÖÖµÖÖŸÖæÖ ‹úÃÖÖ¸üÖÖ ²ÖÖ¸üÖ ×¤ü¾ÖÃÖ “ÖÖ»ÖÖÖ¸ü !
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±úµÖãÔÃÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß

19 ‹×¯ÖÏ»Ö 1899
úÖ»Ö ¾Ö †Ö•Ö ¤üÖ¤üÖ¿Öß (êúôû¾Öú¸ü) 4/5 ŸÖÖÃÖ ²ÖÖê»ÖŸÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê. ŸµÖÖÃÖ ÃÖÖê›æüÖ ˆšüÖ¾ÖêÃÖê“Ö
ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖê •Öê ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ¾Ö ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö µÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ †Öã³Ö¾Ö †Ö»ÖÖ.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:ŸÖ ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß †ÖúÂÖÔú ¿ÖŒŸÖß †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ •ÖÖ¤æü ³Ö¸ü»Öß †ÖÆêü. ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ
†ÃÖê ‹úÆüß ´ÖÖÖæÃÖ ÖÖÆüß úß •µÖÖÃÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ ¦ü¾ÖŸÖ ÖÖÆüß. ²Öã¨üß, ÃÖÖï¤üµÖÔ ×¾ÖÖµÖ, ×¾ÖÖÖê¤ü, †Ö¤ü¸ü
‡ŸµÖÖ¤üß ´ÖÖêÆüú ÖãÖÖÓ“Öê ×¾Ö»ÖÖÃÖ ÊÖ ‘Ö¸üß ÃÖÆü•Ö ¥üÂ™üßÃÖ ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ ²Ö·µÖÖ“Ö “ÖÖîúÃÖ ¥üÂ™üßÖê ÖÖê»Ö
¯ÖÖ×Æü»Öê †ÃÖŸÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖê‡Ô»Ö úß ¾Ö¸üß»Ö ÖãÖ éú×¡Ö´Ö¯ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü úÖë¤üÖÖŸÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖÙ´Öú¯ÖÖê
²ÖÃÖ×¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ ¾Ö¸üß»Ö úÖêÖŸµÖÖ“Ö ÖãÖÖ“Öß ˆŸ¯Ö¢Öß ¾Ö ¾ÖÖœü Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ÖÖÆüß †ÃÖÖ “ÖÖîúÃÖ
´ÖÖãÂµÖÖÃÖ ¿ÖÖê¬Ö »ÖÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ÊÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖŸÖ úÖ›üß´ÖÖ¡Ö
ú´ÖŸÖÖ‡Ô ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. ÊÖ¾ÖºþÖ ÃÖ¾ÖµÖß“µÖÖ •ÖÖê¸üÖÖê éú×¡Ö´Ö¯ÖÖÖ“Öê úÖ´Ö ×úŸÖß ²Öê´ÖÖ»Öæ´Ö ¾ÖšüŸÖ †ÖÆêü
ÊÖ“Öß ÖÖ¡Öß ÆüÖêŸÖê (éú×¡Ö´Ö¯ÖÖÖ ÊÖ“ÖÖ †£ÖÔ ú¯Ö™ü Ö¾Æêü. •ÖÖÖæÖ²Öã•ÖæÖ ú¸üÖê, ŸÖÃÖê“Ö ×¿ÖÖÖ šêü¾ÖÖê
‡ŸµÖÖ¤üß). ÆüÖ “ÖÖÓÖã»Ö¯ÖÖÖ Öê›ü¾Öôû Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ÖÖÖ×¸üú †ÖÆêü !48
¤üÖ¤üÖ¿Öß ´ÖÖ—ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ŸÖ¸ü Ö¾ÆüŸÖÖ“Ö ¯ÖÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÆüß Ö¾ÆüŸÖÖ“Ö. ŸÖ¸üß ¯ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ ãú™ãÓü²ÖÖ“Öß ¾Ö ´ÖŸÖÖ“Öß ²ÖÖ¸üßüú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸµÖÖÓÖß ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾ÖÖ¤üßú›æüÖ úºþÖ ‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêü †ÃÖê úôû»Öê.
´ÖÖ—µÖÖ ¾Öî¾ÖÖ×Æüú ÛÃ£ÖŸÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß úôûúôû ŸµÖÖÓÖß ±úÖ¸ü ¤üÖÖ×¾Ö»Öß. †Ö•Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ²ÖÖê»ÖÖê —ÖÖ»Öê.
ŸÖÖ. 12 »ÖÖ šü¸ü»Öê»ÖÖ ²ÖêŸÖ ŸÖ›üßÃÖ ÖêµÖÖ“Öê ¬ÖÖ›üÃÖ ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê ÖÃÖ»µÖÖÖê ÊÖ ²ÖÖ²Öà“Öê ¾µÖÛŒŸÖ×¾ÖÂÖµÖú
×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖ ´Ö»ÖÖ ú¸üÖê —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ŸÖ¸üß¯ÖÖ ´ÖÖ—Öê ´ÖÖÖêÖŸÖ ¤üÖ¤üÖÓÖÖ úôû»Öê ÖÃÖê»Ö ‡ŸÖêú ŸÖê ³ÖÖêôêû
†ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ¾Ö¸ü ¤üÖê‘ÖÖÓÖß ŸÖ™üÃ£Ö ¾Öé¢Öß †Ö´Æüß ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓÃÖ ¤üÖÖ×¾Ö»Öß. Intermarriage ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê ´ÖÖ—Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾Ö ²ÖêŸÖ ´Öß ˆ‘Ö›ü¯ÖÖê úôû¾Ö»Öê. ÊÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ éúŸÖß ú¸üµÖÖ“Öê
¬ÖÖ›üÃÖ ¤üÖ¤üÖÖÖ ÖÖÆüß. ´ÖÖ—ÖÖ ÃÖÖÃÖÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ¾ÖÖ¤ü ‹êæúÖ ¤üÖ¤üÖ ×Ö¹ý¢Ö¸ü —ÖÖ»µÖÖÃÖÖ¸üÖê ×¤üÃÖ»Öê. ´ÖÖ—µÖÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üú ×¸üŸÖß“µÖÖ Ö¾ÖßÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖÃÖ Æü»»Öß“Öß ¾Öî¾ÖÖ×Æüú ÛÃ£ÖŸÖß Æüß †Ö¤üß †×Ö¾ÖÖµÖÔ †›ü“ÖÖ †ÖÆêü, ÆüÖ
ŸµÖÖÓ“ÖÖ †¯Öê×ÖŸÖ ´Öã§üÖ ´Öß ÃÖ¯Ö¿Öê»Ö ú²Öæ»Ö êú»ÖÖ; ¾Ö ŸÖÖê ŸÖÃÖÖ“Ö ‹úßú›êü šêü×¾Ö»ÖÖ. ÊÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´Ö»ÖÖ
úÖêÖŸµÖÖ“Ö †›ü“ÖÖß ú²Öæ»Ö Ö¾ÆüŸµÖÖ. ¯ÖÖ ¤üÖ¤üÖ“Öß ×ŸÖŸÖúß ŸÖµÖÖ¸üß ×¤üÃÖêÖÖ. ÊÖ ¯ÖÏúÖ¸êü †Ö›æüÖ ÖÖêóµÖÖ
ÃÖÖê›æüÖ †Ö´Æüß Æêü ²ÖÖê»ÖÖê †Ö™ü¯Ö»Öê. †Ö×Ö ‹¾Öœü¶Ö¾Ö¸ü“Ö ´Ö»ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ‡ŸÖŒµÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ“ÖÖ ÖÖ¤ü ÃÖÖê›üÖê ³ÖÖÖ
¯Ö›ü»Öê Æêü ¯ÖÖÆæüÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê.
¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 21 ‹×¯ÖÏ»Ö 1899
ŸÖÖ¯ÖÖŸÖæÖ †Ö¤üß ²Ö¸üÖ —ÖÖ»ÖÖê ÖÃÖŸÖÖÆüß ³Ö¸ü ˆÆüÖŸÖ ‘Ö¸ü ÃÖÖê›ü»Öê. ×¿Ö¸üÖêôû ¸üÖê›ü“Öê ×ŸÖ×ú™ü ×´ÖôûŸÖ
ÖÃÖŸÖÖ ×´Ö¸ü•ÖêÆæüÖ ¯ÖÖµÖß“Ö Öê»ÖÖê. ´Ö•Ö²Ö§ü»Ö 5 ×¤ü¾ÖÃÖ ¾Ö •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ôü ´ÖÖÖÖÆæüÖ †Ö»Öß ´ÆüÖæÖ ×ŸÖ•Ö ú¸üŸÖÖ
10 ×¤ü¾ÖÃÖ †ÃÖê ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ×¤ü¾ÖÃÖ Œ¾ÖÖ¸Óü™üÖÖ“Öê ×¿Ö¸üÖôê ûÖÃÖ ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê, •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“Öß 2/3 ´Ö×ÆüµÖÖ“Öß ÃúÖ»Ö¸ü×¿Ö¯Ö
²Öã›ü¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öß ¾Ö úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖ ¿ÖÖôûÖ “Öãú¾Ö»Öß. ÊÖ ÃÖ¾ÖÖÔ“Öê ´ÖãµÖ úÖ¸üÖ ¯ÖÆüÖôûÖ›ü ¯ÖÖÆüÖê.49 ŸµÖÖ
Ö›üÖÃÖ †Ö•Ö ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ¤üÖêÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê.
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ŸÖÖ. 23 ‹×¯ÖÏ»Ö 1899
úÖê»ÆüÖ¯Öã¸üÖÆæüÖ ¯ÖÆüÖóµÖÖ»ÖÖ µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê —ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¾ÖÖÖ›üÖ»ÖÖ ¾ÖôûÃÖÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ µÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê.
úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öê ¾ÖÖµÖ¾µÖêÃÖ ¯ÖÆüÖôûÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü 12 ´Öî»Ö †ÖÆêü. 7 ¾µÖÖ ´Öî»ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÆüôæûÆüôæû “ÖœüÖ ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖê.
ØÃÖÆüÖ›ü¯ÖÏ´ÖÖÖê ÊÖ“Öß ˆÓ“Öß ‹ú¤ü´Ö ÃÖãºþ ÖÃÖ»µÖÖÖê ÊÖ“µÖÖ ´ÖÖ£µÖÖ¾Ö¸ü ˆ³Öê †ÃÖŸÖÖ ˆÓ“Öß“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ
×ŸÖŸÖúÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖ¸üß¯ÖÖ •ÖÖÖÖê•ÖÖÖß ÊÖ“µÖÖ ŸÖ™üÖ“Öß ˆÓ“Öß ²Ö¸üß“Ö †ÖÆêü. ´ÖÖ£µÖÖ“Öê Öê¡Ö±úôû
ØÃÖÆüÖ›ü“µÖÖ ¤ãü¯Ö™üßÖê µÖê‡Ô»Ö. ¯ÖÖ ØÃÖÆüÖ›ü“Öß ˆÓ“Öß ÊÖ“µÖÖ¯ÖêÖÖ ÃÖ¾ÖÖ‡ÔÖê, ú¤üÖ×“ÖŸÖ ×¤üœüßÖê •ÖÖÃŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ™êüú›ü¶ÖÓ“µÖÖ ˆÓ“Ö ´Öî¤üÖÖÖ¾Ö¸ü Ö›üÖ“Öß ¤ãüÃÖ¸üß ˆÓ“Öß †ÃÖ»µÖÖÖê “ÖÖîúÖêÖß “ÖÖî£Ö·µÖÖ¾Ö¸ü
²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ †ÓŸÖÖÖì»Ö †¬ÖÔ¾ÖŸÖãÔ»ÖÖúÖ¸ü ´ÖÖÖê·µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Ö›üÖ“Öß ¿ÖÖê³ÖÖ ×¤üÃÖŸÖê. ¯ÖÖ¾ÖÖÖ›ü“Öê ¾ÖÖµÖ¾µÖ ™üÖêú
¾Ö ¯ÖÆüÖôûÖ›ü“Öê ‡Ô¿ÖÖµÖ ™üÖêú ÊÖ´Ö¬Öß»Ö ¤üÖêÆüß Ö›üÖ“µÖÖ ŸÖ™üÖ“Öê Æêü ¾Ö¸üß»Ö †ÓŸÖÖÖì»Ö ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †¬ÖÔ ¾ÖŸÖãÔôû
²ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ¯ÖÆüÖôû ¾Ö ¯ÖÖ¾ÖÖ Ö›ü µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ¾ÖÖ ØÖ›üß´Öãôêû ÊÖ †¬ÖÔ¾ÖŸÖãÔôûÖ“ÖÖ £ÖÖê›üÖÃÖÖ ³ÖÓÖ
—ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. µÖê£Öê †Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÖ—Öß ×¤ü¿ÖÖ-³Öæ»Ö —ÖÖ»Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´Öß ÃÖ¾ÖÔ ×¤ü¿ÖÖ ÃÖæµÖÖÔ“Öê ÖŸÖß¾ÖºþÖ
†Öã´ÖÖÖÖÖê šü¸ü×¾Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. Ö›üÖ“µÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖß ¯ÖÖµÖ£µÖÖ¿Öß 7 ¾ÖÖ¸üÖ“µÖÖ 7 ¯ÖêšüÖ (»ÖÆüÖÖ ¾ÖÖ›ü¶Ö) †ÖÆêüŸÖ.
´ÖãµÖ ¤ü¸ü¾ÖÖ•µÖÖ•Ö¾Öôû †Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ ÊÖ †¬ÖÔ¾ÖŸÖãÔ»ÖÖ“µÖÖ ´Ö¬ÖÖê´Ö¬Ö µÖêŸÖÖê ÊÖ ¾ÖŸÖãÔ»ÖÖ“µÖÖ ‹úÖ ™üÖêúÖ¾Ö¸ü
‹•ÖÃÖß ²ÖÓÖ»ÖÖ †Ö¤üß šêü¾Ö»µÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¿Öê¾Ö™üÖÃÖ ¯ÖÖ¾ÖÖÖ›ü“Öê ™üÖêú ×¤üÃÖŸÖê. ÊÖ ¤êüÖÖ¾µÖÖÖê
´ÖÖ “ÖÖÓÖ»Öê ¾Öê¬ÖŸÖê. ´ÖãµÖ ¤ü¸ü¾ÖÖ•µÖÖÃÖ “ÖÖ¸ü ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. Æü»»Öß ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö›ü»ÖÖ †ÖÆêü. êú¾Öôû
¯ÖÖµÖÖ¾ÖºþÖ“Ö ¸ü“ÖÖÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖê. ŸÖÖê †Öê»ÖÖÓ›üµÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö ÃÖÖ¬Öæ²ÖÖê¾ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ¤üÖÖÔ ×¤üÃÖŸÖÖê. ¯Öãœêü »ÖÆüÖÖÃÖê ŸÖôêû
†ÖÆêü. ÊÖ †¾Ö×»ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏÃÖÖ¤üÖÖê Ö›üÖ¾Ö¸ü ÃÖÖ¯Ö ¾ÖÖî¸êü “ÖÖ¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ˆŸÖ¸üŸÖÖê †ÃÖÖ ÃÖ´Ö•Ö †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö
Ö›üÖ¾Ö¸ü ¯Ö™üúß ¾ÖÖî¸êü ÃÖÖ£Öß ú¬Öß“Ö ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß (ŸÖ) †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ˆ¢Ö¸êüú›êü ¾Ö¸ü “Öœü»µÖÖÃÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß
‡Ã¯ÖŸÖôû, ¯ÖÖêÂ™ü †Öò±úßÃÖ »ÖÖÖŸÖê. ¯Öãœüê ¬Ö´ÖÔúÖê™üß ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öê ¤êü‰úôû, »ÖÖµÖ²ÖÎ¸üß, ÃÖ¸üúÖ¸üß ú“Öê·µÖÖÓ“Öß
¾ÖÖî¸êü ‡´ÖÖ¸üŸÖß »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÆüÖôûÖ Æêü ¯Öêšü¶Ö“Öê ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ ´ÖãµÖ †×¬ÖúÖ¸üß ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ.
¯ÖÆüÖôûÖ Æêü ¯Ö®ÖÓÖÖ»ÖµÖ ÊÖ“ÖÖ †¯Ö³ÖÏÓ¿Ö †ÃÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. ÊÖ¾ÖºþÖ µÖê£Öê ¯Öæ¾Öá ÃÖÖ¯Ö ±úÖ¸ü ÆüÖêŸÖê †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê.
¯ÖÖ †ÖŸÖÖ úÖêšêü ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß.
†Ö´Æüß ŸÖ™üÖ¾Ö¸ü ×±ú¸üŸÖ ×±ú¸üŸÖ Ö›üÖ»ÖÖ ‹ú ¯ÖÏ¤ü×ÖÖÖ ŸÖßÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ êú»Öß. ›üÖëÖ¸üß ×ú»»µÖÖ“ÖÖ
ŸÖ™ü ´ÆüÖ•Öê ŸÖã™ü»Öê»Öê ú›êü ŸÖÃÖê“Ö Ø³ÖŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ˆÓ“Ö êú»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸÖ™üÖ“Öß †ÖŸÖß»Ö ÃÖ¯ÖÖ™üß¾Ö¸ü“Öß ˆÓ“Öß
²ÖÆãüŸÖêú •ÖÖÖß ¯Ö›ü»Öß †ÖÆêü. Æêü ´ÖÖê¸ü“Öê²ÖÓ¤üß ¾Ö ´ÖÖ·µÖÖÃÖÖšüß êú»Öê»Öß ²ÖÓ¤ãüúß“Öß ¾Ö ŸÖÖê±úÖÓ“Öß ³ÖÖêêú úÖêšêü“Ö
×¤üÃÖ»Öß ÖÖÆüßŸÖ ÊÖ¾ÖºþÖ ×¤üÃÖŸÖê. ŸÖ™üÖÖÖ»Öß •ÖÖÖÖê•ÖÖÖß ´ÖÖêšü¶Ö 8/10 ŸÖÖê±úÖ ÖÓ•ÖŸÖ ¯Ö›ü»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
´ÖÖ·µÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¾Ö ¤ü¸ü¾ÖÖ•µÖÖ¯Öãœêü ŸÖ™ü ¤ãüŸÖ±úá †ÖÆêü. “ÖÖ¸ü ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ, ŸÖßÖ ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ, ¾ÖÖ‘Ö ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ ¾Ö
¸üÖ•Ö Ø¤ü›üß †ÃÖê “ÖÖ¸ü Ö›üÖ»ÖÖ ¯Öæ¾Öá“Öê ¤ü¸ü¾ÖÖ•Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ™ü ¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû †ÖŸÖÖ †ÖÖÖß ¤üÖêÖŸÖßÖ ¾ÖÖ™üÖ
•ÖÖÃŸÖ —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. “ÖÖ¸ü ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ Æü»»Öß •Ö´ÖßÖ ¤üÖêÃŸÖ †ÖÆêü. ŸÖßÖ ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ ¿ÖÖ²Öã¤ü ¾Ö ¯ÖÖÆüµÖÖ»ÖÖµÖÖ
†ÖÆêü. ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ¯ÖÖÆüŸÖÖ ÊÖ ¸ü“ÖÖêŸÖ ¤üÖêÖ“Ö ¤ü¸ü¾ÖÖ•Öê ‹ú´ÖêúÖ¿Öß ×ŸÖ¸üúÃÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¤üÖêÆüÖê´Ö¬µÖê ‹ú
ú´ÖÖÖß¤üÖ¸ü “ÖÖîú ÃÖÖ¬Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö¸ü ˆÓ“Ö Ö““Öß †ÖÆêü. ŸÖß¾ÖºþÖ †ÃŸÖ´ÖÖÖÖ“Öê ¾Öêôûß ÖÖ»Öß ¤ü¸üßŸÖ —ÖÖ›üß,
Öê›üß, ú›êü ¾ÖÖî¸üê †¾Ö»ÖÖêúµÖÖ“Öê ´ÖÖêšêü ÃÖãÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. †Ö¤üß ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ ¤üÖ¸üÖ“µÖÖ ×¿Ö¸üÖ³ê ÖÖÖß ‹ú ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖß
»ÖêÖ †ÖÆêü †Ö×Ö †ÖŸÖ»µÖÖ ¤ü¸ü¾ÖÖ•µÖÖ¾Ö¸ü ÖÖ¯ÖŸÖß úÖê¸ü»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ ÆüÖ ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓÖß
²ÖÖÓ¬Ö»ÖÖ úß ´Ö¸üÖšü¶ÖÓÖß ´ÖÖÖÖÆæüÖ ÖÖ¯ÖŸÖß úÖê¸ü»ÖÖ úß ³ÖÖê•Ö¸üÖ•ÖÖ ´ÆüÖæÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖ“Öê ¯Öæ¾Öá ‡ú›êü ‹ú
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¸üÖ•ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÖê êú»ÖÖ †ÃÖê ÖÖÖÖ ÃÖÓ¿ÖµÖ µÖêŸÖÖŸÖ. •Ö¾Öôû“Ö ŸÖßÖ ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ“Öß ²ÖÖÖ †ÖÆêü.
ŸÖßŸÖ ¾Öê»Ö¤üÖê›êü, ×´Ö¸üß, ´ÖÆüÖôãÓûÖê ¾ÖÖî¸êü“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü ÆüÖêŸÖê. ÆüßŸÖ ÖÖê¯ÖÖôûŸÖß£ÖÔ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹ú ÃÖÖÓ²ÖÖ“Öê ¤êü‰úôû,
×¾ÖÆüß¸ü ¾Ö ÆüÖî¤ü †ÖÆêüŸÖ. Æüß ²ÖÖÖ ÖÖ‡ú¾ÖÖ›ü ÖÖ´Öú úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“µÖÖ ÃÖ¸ü¤üÖ¸üÖú›êü †ÖÆêü. ÊÖ ‘Ö¸üÖµÖÖŸÖ»µÖÖ
¤üÖêÖ ¤üÖêÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öß µÖê£Öê ‹ú “”û¡Öß †ÖÆêü. »ÖœüÖ‡ÔŸÖ µÖÖÓ“Öê ¯ÖÖšüß¿Öß ¿Ö¡Öæ »ÖÖÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ »ÖœüŸÖ »ÖœüŸÖ µÖÖÓÖß
µÖê£Öê“Ö Ö›üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏÖÖ ÃÖÖê›ü»ÖÖ †ÃÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. ×¿Ö§üß •ÖÖêÆüÖ¸ü µÖÖÖê Ö›üÖ»ÖÖ ¾ÖêœüÖ ×¤ü»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß
¸üÖ•ÖØ¤ü›üßÖê ˆŸÖºþÖ Öê»ÖÖ †ÃÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. ¾ÖÖ‘Ö ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖú›êü ¾ÖÖ‘Ö µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ÆüÖ †Ö¤üß úÖê¯Ö·µÖÖŸÖ
†ÖÆêü. Æü»»Öß úÖÆüß ¯Ö›ü»ÖÖ †ÖÆêü. ÊÖ“Öê ÖÖ»Öß ŸÖ²Öú ²ÖÖÖ ´ÆüÖæÖ ‹ú êú»Öß. ÆüßŸÖ †Ö´ÆüÖÓÃÖ ¸üÖê•Ö²Öê¸üß“Öê
µÖã¸üÖê¯ÖßµÖ —ÖÖ›ü ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»Öê. †Ö´Ö“µÖÖú›êü ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖ ×¾Ö¯Öã»Ö ±ãú»ÖÖÖ·µÖÖ —Öã¯Öêú¤üÖ¸ü ŸÖÖÓ²Ö›ü¶Ö
×¯Ö¾ÖóµÖÖ ±ãú»ÖÖÓ“Öß ãú¯ÖÖÖ»ÖÖ ˆÖ¾ÖÖÖ¸üß —ÖÖ›êü †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê Æêü —ÖÖ›ü, ¯ÖÖÖê ¾Ö ¤êüšü †ÃÖŸÖÖŸÖ.
¯ÖÖÖÖ“ÖÖ ¸ÓüÖ ×Æü¸ü¾ÖÖ †Ã´ÖÖÖß †ÃÖæÖ ¯ÖÖÖê ±úÖ¸ü ´Ö‰ú ¾Ö úÖê´Ö»Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“Öß ±úôêû †ªÖ¯Öß “ÖÖÓÖ»Öß
×¯Öú»Öß Ö¾ÆüŸÖß. ¸ÓüÖ ×¯Ö¾ÖôûÃÖ¸ü ŸÖÖÓ²ÖãÃÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖß †ÖÓ²Ö™ü ´Ö¬Öã¸ü †ÃÖŸÖÖŸÖ. ú¸ü¾ÖÓ¤üÖ‹¾Öœüß ÆüÖêŸÖß. Ö¸ü²Öã›üß
ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ²ÖÖ•Öæú›êü †Ó²Ö¸üÖÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¬ÖÖµÖÖ“Öß ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö úÖêšüÖ¸üÖ“Öß •ÖÖÖÖ †ÖÆêü. ŸÖßÖ ´ÖÖêšü¶Ö
Ö»»ÖêúÖêšü¶ÖÓ“µÖÖ ú´ÖÖÖ¤üÖ¸ü ‡´ÖÖ¸üŸÖß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ¯Öîúß ´ÖÖêšüßŸÖ ŸÖßÖ ¤üÖ»ÖÖê †ÃÖæÖ (ŸÖß úÖêšüß) ˆÓ“Ö ¾Ö
³ÖŒú´Ö †ÖÆêü. ¬ÖÖµÖ ¾ÖºþÖ †ÖêŸÖµÖÖÃÖ ØÖ›üÖ¸êü †ÖÆêüŸÖ. µÖê£Öê ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü Æêü»ÖßµÖÖòÖÏ±úß“Öß
´ÆüÖ•Öê †Ö¸ü¿ÖÖŸÖæÖ ÃÖæµÖÔ×ú¸üÖÖÓÖß ²ÖÖŸÖ´Öß ¯ÖÖê“Ö×¾ÖµÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ †ÖÆêü. ‹£ÖæÖ ×ú¸üÖê ÃÖÖê›üß»Öß †ÃÖŸÖÖ ŸÖß
Öê´Öúß ¯ÖÖ¾ÖÖ ØÖ›üßŸÖæÖ úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“µÖÖ Ñú¯Ö´Ö¬µÖê ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. •Ö¾Öôû“Ö †Ó¬ÖÖ¸ü²ÖÖ¾Ö ´ÆüÖæÖ ‹ú ‡´ÖÖ¸üŸÖ
†ÖÆêü. Æüß ŸÖßÖ ´Ö•Ö»Öß †ÃÖæÖ ÖÖ»Ö“µÖÖ ´Ö•Ö»ÖÖ ×¾ÖÆüß¸ü †ÖÆêü. Æüß“Ö ¯ÖÖšüØ³ÖŸÖ“Ö ŸÖ™üÖ“ÖÖ ‹ú ²Öãºþ•Ö †ÖÆêü.
×Æü“µÖÖ Ö““Öß¾ÖºþÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê †ÃÖŸÖÖ ŸÖßÖ ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖŸÖæÖ ÖÖ»Öß •ÖÖÖÖ·µÖÖ ÃÖ›üêú“µÖÖ ¾ÖôûÖÖÓ“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ
¸ü´µÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ¯Öæ¾ÖÔ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¯ÖÖ¸üÖ¿Ö¸üÖ“Öß ´ÆüÖæÖ ‹ú ÖãÆüÖ †ÖÆêü. Æüß ÃÖã´ÖÖ¸êü 15 µÖÖ›Ôü †ÖŸÖ ×±ú¸üŸÖÖ
µÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖß †ÖÆêü. ¯ÖÖ ¯Öãœêü “ÖÖê¸ü ¾ÖÖ™ü »ÖÖÖŸÖê. ŸÖß Æü»»Öß ²ÖÓ¤ü †ÖÆêü. •Ö¾Öôû“Ö ŸÖ™üÖÖÖ»Öß ¸êü›êü ²ÖÖÖ
†ÖÆêü.... ¯ÖÖ¾ÖÖ ØÖ›ü †ÖÆêü. ÆüßŸÖ“Ö ²ÖÖ•Öß ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›ü¶ÖÖê (×¿Ö§üß) •ÖÖêÆüÖ¸üÖÃÖ †Ö›ü×¾Ö»Öê ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß“Öß
¸üÖÓÖµÖÖÃÖ (¸ü¾ÖÖÖÖß êú»Öß.) Ö›üÖ¾Ö¸ü Ã¾Ö“”û ¾Ö ÖÖê›ü ¯ÖÖÖß ¯Öã¸êüÃÖê †ÖÆêü.... ŸµÖÖ´Öãôêû ¬ÖãµÖÖ“Öß ....
†ÖÆêü....ÖÖê›ü »ÖÖÖ.... ôû •ÖÖŸÖê ¾Ö “ÖÖÓÖ»Öê ¯Ö“ÖŸÖê. ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ¯ÖÖ¸üÖ 80 ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖŸÖÖê. Ö›üÖ¾Ö¸ü ¯ÖãÂúôû
—ÖÖ›êü ¾Ö ²ÖÖÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ™üÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ŸÖ¸ü —ÖÖ›üÖ“Öß Ö¤üá †ÖÆêü. ÖÖÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¾Öê»ÖàÖß ŸÖ™üÖ»ÖÖ “ÖÖêÆüßú›üæÖ
†Ö¤üß ú¾Ö™üÖôêû †ÖÆêü ! ŸÖ™üÖ“Öê ¯ÖÖµÖ£µÖÖ¿Öß ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö úÖóµÖÖ×šüŒú¸ü ±ú¢Ö¸üÖÓ“Öê œüßÖÖÓ“Öê œüßÖ ¯ÖÃÖ¸ü»Öê
†ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÃÖ ÆüÖ¤Ôü Æüß ‘ÖÖ™üß ÃÖÓ–ÖÖ †ÖÆêü. ÊÖŸÖæÖ“Ö ¾ÖÖ‘Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ÆüÖÓ›üÖ ²Öã¹ý•ÖÖ¾ÖºþÖ
ÖÖ»Ö“ÖÖ ÖÖê»Ö ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖÖ ÖÖ»Öß ¸üÖÖÖŸÖæÖ †úÃ´ÖÖŸÖ 10…15 »ÖÖÓ›üµÖÖÓ“Öß ‹ú ²Öã³Öã×ÖŸÖ
™üÖêôûß ¥üÂ™üßÃÖ ¯Ö›ü»Öß. •ÖÖÖŒúÖÃÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖî•Ö ¾ÖÖ™ü»Öß ! ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ØÃÖ¾ÆüÖ›ü¯ÖêÖÖ µÖê£Öê ¤êüÖÖ¾µÖÖÓ“Öß ´ÖÖêšüß
²ÖÆüÖ¸ü †ÖÆêü. ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÖéÆüÃ£ÖÖÃÖ £ÖÖê›üŒµÖÖ Ö“ÖÖÔŸÖ ‹£Öê ˆÆüÖôûÖ úÖœüŸÖÖ µÖêŸÖÖê. ¸üÖÆüµÖÖÃÖ ¤êü¾Öôêû ¾Ö •ÖãµÖÖ
‡´ÖÖ¸üŸÖß ²Ö·µÖÖ“Ö †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖêšüÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ›üÖëÖ¸üÖŸÖ ¤êüÖß»Ö ÖÖÖ×¸üú ÃÖÖêµÖß †ÖÆêüŸÖ. Ö›üÖ“Öß ˆÓ“Öß 2700
±æú™ü †ÖÆêü †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
¯ÖÖ¾ÖÖÖ›ü
ŸÖÖ. 24 ‹×¯ÖÏ»Ö 1899
†Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖÖÖ›ü ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ¯ÖÆüÖóµÖÖ»ÖÖÖæÖ“Ö ¯Öæ¾ÖìÃÖ ÆüÖ †ÖÆêü. '¯ÖÖ¾ÖÖ' ÊÖ“Öß ¾µÖãŸ¯Ö¢Öß ŸÖßÖ ¯ÖÏúÖ¸êü
‹êú»Öß. 1 »Öß, ¯ÖÖ¾ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¯Ö×¾Ö¡Ö Ö›ü. Æüß“Ö ´ÖÖ—Öß ¯Öæ¾Öá ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ µÖê£Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö †ÃÖê
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úÖêÖŸÖê Ã£ÖÖÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ŸÖ™üÖ“Öê Ö³ÖÖÔŸÖ“Ö »ÖÖã›ü²ÖÓ¤ü ´ÆüÖæÖ úÖêÖß ×¯Ö¸üÖ“ÖÖ ¤üÖÖÔ †ÖÆêü.
ŸÖ™üÖ»ÖÖ ²ÖÖÆêüºþÖ ‹ú ³ÖÖêú ×¤üÃÖŸÖê ŸµÖÖŸÖæÖ ¯ÖÖµÖ·µÖÖ †ÖÓ¬ÖÖ¸üÖŸÖ“Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ “ÖœæüÖ ¾Ö¸ü Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ
Ø³ÖŸÖßŸÖ“Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü 7/8 ÖÖÖ“Öê ÊÖ ×¯Ö¸üÖ“Öê ¤êü‰úôû †ÖÆêü. •ÖãÖÖ —ÖÖ»µÖÖúÖ¸üÖÖÖê ¾Ö ´ÖÖŸÖß “ÖÖÓÖ»Öß
ÖÃÖ»µÖÖúÖ¸üÖÖÖê ¤êü¾ÖôûÖÃÖú™ü ŸÖ™üÖ“Öß ¾Ö¸ü¯ÖÖÃÖæÖ ÖÖ»Ö¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ²ÖÓ¬Ö Ø³ÖŸÖ Ö›üÖ»ÖÖ ÃÖÖê›æüÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 1……2 ±æú™ü ¯Öãœêü —Öãú»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ×•ÖÖÖ “ÖœæüÖ ¾Ö¸ü •ÖÖµÖÖÃÖ Ö¾ÖµÖÖÃÖ ±úÖ¸ü ×³ÖŸÖß ¾ÖÖ™üŸÖê. ¾Ö¸ü •ÖÖ¾Öê
ŸÖÖê ¤êü¾ÖôûÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖÖ •ÖÖÖÖê•ÖÖÖ ×“ÖºþÖ ×¾Öú»Ö —ÖÖ»ÖÖÃÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ‡ŸÖúÖ ˆÓ“Ö ŸÖ™ü †ÃÖÖ ×“Ö¸ü»Öê»ÖÖ
†Ö×Ö ÃÖã™ü»Öê»ÖÖ êú¾ÆüÖ œüÖÃÖôêû»Ö µÖÖ“ÖÖ ×ÖµÖ´Ö ÖÖÆüß. †Ö×Ö œüÖÃÖôû»ÖÖ ŸÖ¸ü †¯Ö¸Óü¯ÖÖ¸ü ÖÖ»Öß ¤ü¸üßŸÖ úÖêšêü
¯Ö›êü»Ö Æüß ³ÖÓµÖú¸ü ú»¯ÖÖÖ ´ÖÖÖŸÖ µÖê‰úÖ µÖê£Öê ±úÖ¸ü ¾Öêôû ¸üÖÆü¾ÖŸÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ÊÖ“Ö ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ Æêü ¯Öæ¾Öá“Öê
úÖ´Ö †Ö•Ö ×úŸÖßŸÖ¸üß ¾ÖÂÖì †ÃÖê“Ö †Öêú ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖ“Öß “ÖêÂ™üÖ ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. Æêü ‹êæúÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ×•Ö¾ÖÖ“Öß
×³ÖŸÖß •ÖÖ‰úÖ ¯Öæ¾ÖÔ•ÖÖ“µÖÖ †ú»Öê“Öß ¬ÖµÖŸÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê ! »ÖÖã›ü²ÖÓ¤üÖ“µÖÖ ú²Ö¸üß“µÖÖ ÖÖ»Ö“µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖŸÖ
†Ó¬ÖÖ¸üÖŸÖ ÖÖ»Öß úÖêšêü¿Öß ‹ú ¾ÖÖ™ü •ÖÖŸÖ †ÖÆêü ×ŸÖ“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ ÖÖÆüß. Æêü Ã£ÖÖÖ ¯Öæ¾Öá ´ÖÖÕú›êüµÖ ŠúÂÖß“Öê ÆüÖêŸÖê
†ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ ÊÖ¾Ö¹ýÖ“Ö ÊÖÃÖ ¯ÖÖ¾ÖÖ Ö›ü Æêü ÖÖ¾Ö ×´ÖôûÖ»Öê Æêü ÃÖÓ³Ö¾ÖŸÖ ÖÖÆüß. 2 ¸üß ¾µÖãŸ¯Ö¢Öß, ¯ÖÖ¾Ö
ˆÖÖ Ö›ü ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÖ‰úÖ Ö›ü †¿Öß ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÖ¾ÖÖ›ü †ªÖ¯Öß ²ÖÖÓ¬ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü Æüß. ¯ÖÖ ŸÖÃÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü
úÖêšêü †Öœüôû»ÖÖ ÖÖÆüß. Ö›ü “ÖÆãüú›êü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. 3 ¸üß ¾µÖãŸ¯Ö¢Öß, ¯ÖÖÆæüÖ Ö›ü ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÆüÖôûÖ ¯ÖÖÆæüÖ
ÆüÖ ²ÖÖÓ¬Ö»ÖÖ. úÖ¸üÖ µÖê£Öê ²ÖÆãüŸÖêú ×ŸÖŸÖŒµÖÖ“Ö ˆÓ“Öß“Öß †Ö×Ö ´ÖÖ·µÖÖ“Öß Æüß •ÖÖÖÖ †ÖÆêü. Æüß“Ö ¾µÖãŸ¯Ö¢Öß
ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ †×¬Öú ÃÖÓ³Ö¾ÖÖßµÖ ×¤üÃÖŸÖê. ÊÖ Ö›üÖ¾Ö¸ü ¾ÖÃŸÖß ŸÖßÖ-“ÖÖ¸ü ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓ“Öß ‘Ö¸êü †ÖÆêüŸÖ ŸÖê¾Öœüß“Ö. ‹ú
´ÖÖêšüß ³ÖµÖÖÖ •ÖãÖß ×¾ÖÆüß¸ü †ÖÆêü. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖÖÓ²ÖÖ“Öê ‹ú ¯Ö›üêú ¤êü‰úôû †ÖÆêü. ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ú“Öê·µÖÖ“Öß ¾ÖÖî¸êü
‡´ÖÖ¸üŸÖ ¯Ö›ü»Öß †ÖÆêü. ØÃÖ¾ÆüÖ›ü¯ÖÏ´ÖÖÖê µÖê£ÖêÆüß ¾Ö¸ü úÖêšêüÆüß ±úÖ¸ü¿Öß —ÖÖ›êü ÖÖÆüßŸÖ. Öê¡Ö±úôû ØÃÖÆüÖ›ü¯ÖêÖÖ
£ÖÖê›êü ú´Öß“Ö µÖê‡Ô»Ö. ´ÆüÖ•Öê ÃÖã´ÖÖ¸êü “ÖÖ¸ü “ÖÖî¸üÃÖ ±ú»ÖÖÕÖ µÖê‡Ô»Ö. †ÖúÖ¸ü ÖÖê»Ö †ÖÆêü. ÊÖ“Öê ¯Öæ¾ÖìÃÖ
•ÖÖêŸÖß²ÖÖ“ÖÖ ›üÖëÖ¸ü (¾ÖÖ›üß ¸üŸÖÖ×Ö¸üß) †ÖÆêü. ÃÖÖµÖÓúÖôûß ÊÖ“Öß ÃÖÖ¾Ö»Öß ÊÖ ›üÖëÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯Ö›üŸÖê. ÊÖ Ö›üÖ“Öê
¤üÖêÖ úÖê¯Ö¸êü ¯Öæ¾Öì“ÖÖ ¾Ö ‡Ô¿ÖÖµÖê“ÖÖ ŸÖã™ü»Öê»Öê †Ö¤üß ¯Öãœêü †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ¾ÖºþÖ ÖÖ»Öß ÖÖê»Ö ÖÖê·µÖÖŸÖæÖ
úÖê»ÆüÖ¯Öã¸üÖÆæüÖ ¯ÖÆüÖóµÖÖÃÖ ¾Ö ÖÖ»Öß ´Ö»ÖúÖ¯Öã¸üÖÃÖ Öê»Öê»µÖÖ ÃÖ›üúÖÓ“ÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ¤êüÖ¾ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ¯ÖÆüÖóµÖÖÆæüÖ
¾Ö ‹£ÖæÖ ×´Ö¸ü•Öê“µÖÖ ×´Ö¸üÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 40 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü“ÖÖ ‘Öã´Ö™ü ×¤üÃÖŸÖÖê †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. †Ö´Æüß ´Öãôûß
¯ÖÖ×Æü»ÖÖ“Ö ÖÖÆüß. úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“ÖÖ ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›üÖ ´ÖÖ¡Ö ×¤üÃÖ»ÖÖ. ¾Ö¸ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»µÖÖ ¯Öæ¾Öìú›ü“µÖÖ úÖê¯Ö·µÖÖ¾Ö¸ü“µÖÖ
²Öã¹ý•ÖÖ“µÖÖ †Ö¤üß ™üÖêúÖŸÖæÖ ‹ú Ø¯Ö¯ÖôûÖ“Öê —ÖÖ›ü Æü¾ÖêŸÖ ¾ÖÖœü»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ —ÖÖ›üÖ“µÖÖ ‹úÖ ±úÖÓ¤üß¾Ö¸ü ´Öß
ÖÖ»Öß ¯ÖÖµÖ ÃÖÖê›æüÖ (´ÖÓ›üôûß ÖúÖê ´ÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖß) ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖÆüŸÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê. ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾ÖÖÓÖß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü úÖÆüß
úÖ¯Ö¿Öß“Öß ²ÖÖë›êü ‘ÖêŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ÆüÖ¸ü›üßú¸üÖÓÖß ŸµÖÖ“Öê ¯ÖŸÖÓÖ úºþÖ ¾ÖÖ·µÖÖŸÖ ÃÖÖê›ü»Öê, ŸÖê ¾ÖÖ·µÖÖ“µÖÖ
—ÖãôûúßÃÖ¸ü¿Öß ˆÓ“Ö ¾Ö¸ü •ÖÖŸÖ †ÖÖÖß ÖÖ»Öß µÖêŸÖ. †ÃÖê ˆÓ“Ö —ÖÖêêú ÖÖŸÖ ŸÖê •ÖÖêŸÖß²ÖÖ“µÖÖ ›üÖëÖ¸üÖ“µÖÖ
²ÖÖ•Öæ¾Ö¸ü ¯Ö›ü»Öê †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. ÃÖ›üúÖÓ¾ÖºþÖ Ö›üß ¯ÖÃÖ¸ü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß ŸÖß †Ö¤üß ÃÖÖêÖúÖ¾Öß“µÖÖ ¸ÓüÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß
ŸµÖÖ´Öãôêû ´Ö»ÖÖ †×ŸÖ ×¯ÖÏµÖú¸ü ˆÂÖ:úÖ»Ö“µÖÖ ×±úú™ü †Ö²ÖÖ¿ÖÖµÖß ¸ÓüÖÖ“Öß úÖóµÖÖ ±ú¢Ö¸üÖŸÖæÖ ¾Ö ×Æü¸ü¾µÖÖ
—ÖÖ›üßŸÖæÖ ÃÖ›üúÖÓ“Öß Çü¤üµÖÓÖ´Ö ¾ÖôûÖê ¯ÖÖÆæüÖ ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ´ÖÖ—Öê ´ÖÖ ¦ü¾ÖŸÖ †ÃÖê ¾Ö †ÓŸÖ¸ÓüÖÖŸÖß»Ö †×ŸÖÖæœü
×¾ÖÂÖµÖÖú›êü Æü¼üÖÖê †Öêœü ‘ÖêŸÖ †ÃÖê !! ´ÖÖ—µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö ÖÖšüß“µÖÖ úÖšüß“Öß Ö¾ÖÖÓ›ü¶Ö“Öß —ÖÖ›êü ´Öß µÖê£Öê
¯ÖÖ×Æü»Öß. ¸üÖ¡Öß “ÖÖÓ¤üµÖÖŸÖæÖ ‘Ö¸üß †Ö»ÖÖê.
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¾ÖÖ›üß ¸üŸÖÖ×Ö¸üßü
ŸÖÖ. 25 ‹×¯ÖÏ»Ö 1899 ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü
†Ö•Ö “Öî¡Öß ¯ÖÖîÙÖ´ÖÖ ´ÆüÖæÖ •ÖÖêŸÖß²ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü µÖÖ¡ÖêÃÖ Öê»ÖÖê. ¯ÖÆüÖóµÖÖÆæüÖ ÆüÖ ›üÖëÖ¸ü ÃÖã´ÖÖ¸êü 5
´Öî»Ö †ÖÆêü. ¯ÖÆüÖóµÖÖ“Öß ˆŸÖ¸üÖ ÃÖÓ¯ÖæÖ ´Ö¬Ö»Öß ´Ö»ÖúÖ¯Öæ¸ü ¸üŸÖÖ×Ö¸üß“Öß ÃÖ›üú †Öê»ÖÖÓ›ü»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÊÖ“Öß
“ÖœüÖ ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖê. ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ™êüúÖ›üÖ“Öß ˆÓ“Öß “Öœü»µÖÖ¾Ö¸ü ›üÖëÖ¸üÖÃÖ “ÖÆæüú›æüÖ †Öê²Ö›ü¬ÖÖê²Ö›ü ±ú¸üÃÖ²ÖÓ¤üß
¹Óý¤ü ¾ÖÖ™üÖ êú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖê»ÆüÖ¯Öã¸üÖ¯ÖÖÃÖæÖ £Öê™ü ›üÖëÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¤êü¾ÖôûÖ¯ÖµÖÕŸÖ ‘ÖÖê›ü¶Ö“µÖÖ ÖÖ›üß“Öß ÃÖã¸êü¿Ö
ÃÖ›üú †ÖÆêü. †Ö´Æüß ÃÖúÖôûß †Öšü ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¤üÃÖ´µÖÖ ‘Öê‰úÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ¾ÖÖ™êüŸÖ “ÖÖ¸ü ´Öî»ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×Æü¸üß¾Ö¸ü
±ú¸üÖôû êú»ÖÖ. ˆ¸ü»Öê»Öê ¤üÃÖ´µÖÖ“Öê †Öê—Öê ›üÖëÖ¸üÖ¾Ö¸ü ˆÖß“Ö Öê †ÖÖ Ö ú¸üŸÖÖ —ÖÖ›üÖÃÖ ™üÖÓÖÖ¾Öê †¿Öß
•ÖÖÖŒúÖÖê µÖãŒŸÖß úÖœü»Öß. ´Öß »ÖÖê“Ö ‹úÖ ˆÓ“Ö —ÖÖ›üÖ“µÖÖ Ö¤Ôü ¯ÖÖ»Ö¾ÖßŸÖ ×¿Ö¤üÖê¸üß ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ¾Ö¸üß»Ö µÖãŒŸÖß
†Ö´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖ»Öß ! ¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖÖÖÖ ŸÖß •Ö¿ÖÖ“Öß ŸÖ¿Öß“Ö ÃÖÖ¯Ö›ü»Öß !! 12 “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ¤êü¾ÖôûÖÃÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê.
¾ÖÖ™êüŸÖ ¤ü¸ü ´ÖÖÖ¿Öß ‹ú †ÖÖÖ ú¸ü ªÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. ÖÖ›üß“µÖÖ ÃÖ›üêú×¿Ö¾ÖÖµÖ ÊÖ ú¸üÖ“ÖÖ ´ÖÖê²Ö¤ü»ÖÖ
µÖÖ¡Öêú¸üÖÓÃÖ úÖêšêü ×´ÖôûŸÖÖê Æêü úôûŸÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ú¸ü ´ÖÖ¡Ö ¤ü¸ü¾ÖÂÖá “Öî¡Ö ´ÖÖÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ´Ö×ÆüÖÖ úÖµÖ´Ö“ÖÖ
†ÃÖŸÖÖê. ú¸üÖ“ÖÖ ´ÖŒŸÖÖ ÆüÖêŸÖÖê ŸÖÖê ¤ü¸ü¾ÖÂÖá 4 ¯ÖÖÃÖæÖ 6 Æü•ÖÖ¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¤êüÖß»Ö êú¾ÆüÖêú¾ÆüÖ ÆüÖêŸÖÖê †ÃÖê
ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. ÊÖ¾ÖºþÖ Æüß •Ö¡ÖÖ »ÖÖÖ ¤üß›ü »ÖÖÖÖ“Öß ×Ö¤üÖÖ •Ö´ÖŸÖê. ¤êü¾ÖôûÖŸÖ ´ÖÖÖÃÖê “ÖëÖºþÖ †¯Ö‘ÖÖŸÖ
ÆüÖêŸÖÖŸÖ. Œ¾ÖÖ¸Óü™üÖ‡ÔÖ´Öãôêû †»Ößú›êü •Ö¡ÖÖ ³Ö¸üŸÖ ÖÖÆüß. µÖÓ¤üÖ ´ÖŒŸÖÖ 201 ¤üÖêÖ¿Öê ‹ú ¹ý¯ÖµÖÖÓ“ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
‹Óú¤ü¸ü µÖÖ¡Öêúºþ 500 ¯ÖÖ“Ö¿Öê“µÖÖ †ÖŸÖ ²ÖÖÆêü¸ü ÆüÖêŸÖê. ‹£Öê ¯ÖÖµÖÖ“Öß Öî¸üÃÖÖêµÖ ×¤üÃÖŸÖê. ›üÖëÖ¸ü ¾Öî¸üÖÖ †ÖÆêü.
¤êü¾ÖôûÖ»ÖÖ ÃÖÖê›æüÖ »ÖÖÓ²Ö ¤ü×ÖÖ ¾Ö ˆ¢Ö¸ü †ÃÖê ¤üÖêÖ ´ÖÆüÖ¤ü¸ü¾ÖÖ•Öê †ÖÆêüŸÖ. ¤ü×ÖÖ ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ Ø¿Ö¤êü ÃÖ¸üúÖ¸ü“ÖÖ.
ÊÖ ¤êü¾ÖÃ£ÖÖÖÖÃÖ Ø¿ÖªÖ“Öê ¾Ö úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“µÖÖ “Ö¾ÆüÖÖ ÃÖ¸ü¤üÖ¸üÖ“Öê ²Ö¸êü“Ö ˆŸ¯Ö®Ö †ÖÆêü. ¤êü¾ÖÃ£ÖÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß
´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü †ÖÆêü ! ×¾ÖÂÖæ¯ÖÓŸÖ “”û¡Öê µÖÖÓÖß úÖê»ÆüÖ¯Öã¸üú¸üÖÃÖ ×¤ü»Öê»ÖÖ ÖãôûÖ Æü¢Öß ŸµÖÖÓÖß ¤êü¾ÖÖÃÖ Öê´ÖÖãúßÃÖÆü
×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. ×¿Ö¾ÖÖµÖ “ÖÖ¸ü úÖêŸÖ¾ÖÖ»Öß ‘ÖÖê›êü ¤üÖêÖ ˆÓ™ü †ÖÆêüŸÖ. Æüß µÖÖ¡ÖÖ ÃÖÖ¬Öß ×¤üÃÖŸÖê. ÃÖúÖôû¯ÖÖÃÖæÖ....
“ÖÖ¸ü ¾ÖÖ•ÖêŸÖÖê »ÖÖêú •Ö´ÖŸÖÖŸÖ. ÖÖ¾ÖÖêÖÖ¾ÖÖÆæüÖ •ÖÖêŸÖß²ÖÖ“µÖÖ ˆÓ“Ö úÖšü¶Ö (ÃÖÖÃÖÖß) ÃÖã´ÖÖ¸êü 20 ¾ÖßÃÖ †Ö»µÖÖ
ÆüÖêŸµÖÖ. ÊÖ úÖšü¶Ö ´ÆüÖ•Öê ²ÖÖÓ²Öæ“Öê ˆÓ“Ö ÃÖÖê™ü, ¾Ö¸ü úÖ¯Ö›ü †Ö¸ü “Öß™ü ÖãÓ›üÖôû»Öê»Öê ¾Ö ´Ö¬ÖÖê´Ö¬Ö ŸÖÖê»Ö
¸üÖÖµÖÖú¸üŸÖÖ ¤üÖê¸ü »ÖÖ¾Ö»Öê»Öê †¿ÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÖÖ»ÖæÖ 5/6 ±ãú™üÖ“µÖÖ †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü »ÖÖú›üß •ÖÖ›ü ±úôûß
²ÖÃÖ¾Ö»Öß †ÃÖŸÖê. ¤êü¾ÖôûÖŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖ¹ýÖ ˆ´Öê¤üß“Öê »ÖÖêú úÖšüß ›üÖêŒµÖÖ(¾Ö¸ü) ˆ³Öß ¬ÖºþÖ ÖÖ“ÖŸÖ
¤êü¾ÖôûÖÃÖ 3 ŸÖßÖ ¯ÖÏ¤üÖÖÖ ú×¸üŸÖÖŸÖ. ³ÖÖê¾ÖŸÖß 7/8 •ÖÖ ¤üÖê·µÖÖÓÖß ŸÖÖê»Ö ÃÖÓ³ÖÖôûŸÖÖŸÖ. ¯Öãœêü ãúÖ²µÖÖ“Öê ¾ÖÖª
»ÖÆüÖÖ úÔú¿Ö ¾ÖÖ•ÖÓ¡Öß ¾Ö ›ü±ú›êü ¾ÖÖ•ÖŸÖ †ÃÖŸÖê. ›ü±ú›êü¾ÖÖ»ÖÖ ¾Ö úÖšüß¾ÖÖ»ÖÖ Æêü ÃÖ´ÖÖê¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ
†Öê²Ö›ü ŸÖÖ»ÖÖ¾Ö¸ü ²ÖêÆüÖêÂÖ ÖÖ“ÖŸÖÖŸÖ. ‡ŸÖúÖ ŸÖÖê»Ö ÃÖÖÓ³ÖÖôû»ÖÖ ŸÖ¸üß úÖšüß —ÖãæúÖ ÖÖ»Öß ´ÖÖÖÃÖÖŸÖ ¯Ö›üŸÖê.
»ÖÖêú “ÖÖê×Æüú›æüÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖ ÖÖ•ÖŸÖ ¤êü¾ÖÖÃÖ Öî¾Öêª †ÖÖŸÖÖŸÖ. ¯Öã•ÖÖ¸üß ´Ö¸üÖšêü Öã¸ü¾Ö †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖÓÃÖÖ“ÖÖÆüß Öî¾Öêª
†ÃÖŸÖÖê. ¤êü¾ÖÖ»ÖÖ Öã»ÖÖ»Ö ÖÖê²Ö¸êü ÖÖ¸üúÖ ÊÖÓ“Öß ´ÖÖêšüß †Ö¾Ö›ü ×¤üÃÖŸÖê. ´ÖãµÖ ¤êü¾Ö •ÖÖêŸÖß²ÖÖ ÊÖ“Öê ŸÖÖë›ü
¤ü×ÖÖêú›êü ´ÆüÖ•Öê úÖê»ÆüÖ¯Öã¸üÖú›êü †ÖÆêü. •ÖÖêŸÖß²ÖÖÃÖ êú¤üÖ¸üØ»ÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. Æêü Ã£ÖÖÖ ²ÖÖ¸üÖ
•µÖÖêŸÖßÚ»ÖÖÖ¯Öîúß ‹ú †ÖÆêü. †Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ŸÖßÖ ˆÓ“Ö ×¿ÖÖ¸êü †ÖÆêüŸÖ. ÊÖ¾ÖºþÖ ŸÖßÖ ´ÖãµÖ ¤îü¾ÖŸÖê µÖê£Öê †ÖÆêüŸÖ
†ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê. ‹úÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾ÖÖ“Öß Ø¯Ö›üß †ÖÆêü. Æêü Ã¾ÖµÖÓ³Öæ Ø»ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. Æêü“Ö ²ÖÖ¸üÖ
•ÖÖêŸÖßÚ»ÖÖÖ¯Öîúß ‹ú †ÃÖÖ¾Öê. Æêü ˆ¢Ö¸üÖ×³Ö´ÖãÖß †ÃÖæÖ •ÖÖêŸÖß²ÖÖ“µÖÖ ˆ•Ö¾Öê ²ÖÖ•ÖæÃÖ †ÖÆêü. ÊÖ Ø»ÖÖÖ“Öê
ˆ•Ö¾Öê ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¯ÖÛ¿“Ö´ÖÖ×³Ö´ÖãÖß ‹ú ¤êü¾Öß“Öß ´ÖæŸÖá ˆ³Öß †ÖÆêü. ×Æü“Öê ÖÖ¾Ö “ÖÖê¯Ö›üÖ‡Ô Æüß •ÖÖêŸÖß²ÖÖ“Öß †Ö‡Ô
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†ÃÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. Æêü ¤ãüÃÖ¸êü ¤îü¾ÖŸÖ. ×ŸÖÃÖ¸êü ¤îü¾ÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ: •ÖÖêŸÖß²ÖÖ †Ö¸ü êú¤üÖ¸üØ»ÖÖ ¤ü×ÖÖÖ×³Ö´ÖãÖß †ÖÆêü.
¤êü¾Öæôû ´ÖÖêšêü ¾Ö ´Ö•Ö²ÖæŸÖ †ÃÖæÖ úÖ´Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü úÖê¯Ö¸êü¤üÖ¸ü †ÖÆêü. ¤ü×ÖÖêŸÖß»Ö ÃÖÖï¤üŸÖß“Öê µÖ»»ÖÖ´ÖÖ“Öê ¤êü‰úôû
Æãü²ÖêÆãü²Ö †ÃÖê“Ö †ÖÆêü. ×¿ÖÖ¸êü ˆÓ“Ö úÖêÖ¤üÖ¸ü “ÖÖîúÖêÖß †ÖÆêüŸÖ. ¤êü¾ÖôûÖ¾Ö¸ü ÃÖã¸êüÖ Ö““Öß †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖê¸ü
ÖÖÖ¸üÖÖÖÖ †ÃÖæÖ ‹ú ÃÖÖÖÖ“Öß ¾Ö ‹ú ÃÖúÖôû“µÖÖ úÖú›ü †Ö¸üŸÖß“Öß †¿ÖÖ ¤üÖêÖ •ÖÓÖß ‘ÖÓ™üÖ †ÖÆêüŸÖ.
“ÖÖêÆüßú›êü ±ú¸üÃÖ²ÖÓ¤üß †ÖÆêü. ×¾ÖÃŸÖßÖÔ “ÖÖî±êú¸ü ¯ÖÏ¤ü×ÖÖÖ´ÖÖÖÔ †ÖÆêü. •ÖÖêŸÖß²ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖãµÖ ³Ö¾µÖ ÃÖ³ÖÖ´ÖÓ›ü¯Ö
†ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖ ŸÖßÖ ŸÖßÖ ±æú™ü •ÖÖ›üß“Öê ×¯ÖŸÖôêûÖê ´Öœü×¾Ö»Öê»Öê ³ÖŒú´Ö “ÖÖ¸ü ÖÖÓ²Ö †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÓ›ü¯ÖÖ“Öê ›üÖ¾Öê
²ÖÖ•ÖæÃÖ †Ó¬Öê¸üÖŸÖ ŸÖãúÖ‡Ô“Öß ´ÖæŸÖá †ÖÆêü. ¤êü¾ÖôûÖ²ÖÖÆêü¸ü •ÖÖêŸÖß²ÖÖ“Öê ¯ÖÖšüØ³ÖŸÖßŸÖ úÖôû³Öî¸ü¾Ö“Öß ´ÖæŸÖÔ †ÖÆêü. »ÖÖêú
µÖÖ“µÖÖ“Ö ¯Öãœêü ÖÖ¸üôû ±úÖê›üŸÖÖŸÖ. ¤êü¾ÖôûÖ“Öê ˆ¢Ö¸êüú›êü »ÖÖÓ²Ö ÖÖ»Ö“Öê ²ÖÖ•ÖæÃÖ µÖ´ÖÖ‡Ô“Öê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¤êü‰úôû †ÖÆêü.
ÊÖ ¤êü¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖî¸üÖ×Öú ‡×ŸÖÆüÖÃÖ úÖµÖ †ÖÆêü ŸÖê Öß™ü úôû»Öê ÖÖÆüß. êú¤üÖ¸ü-×¾Ö•ÖµÖ ´ÆüÖæÖ ‹ú ¯ÖÖê£Öß †ÖÆêü.
ŸÖßŸÖ µÖê£Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÆüÖŸ´µÖ †ÖÆêü. •ÖÖêŸÖß²ÖÖ ÆüÖ •Ö´Ö¤üÖß“ÖÖ †¾ÖŸÖÖ¸ü †ÃÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. µÖ´ÖÖ‡Ô ŸµÖÖ“Öß ²ÖÆüßÖ
´ÆüÖê. ŸÖß ŸµÖÖÃÖ Ö¾Ö¸üß ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖß ÃÖÖ¯Ö›ü»Öß ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ ŸÖß ²ÖÖÆêü¸ü“Ö ¸üÖ×Æü»Öß. ¯ÖÖîÙÖ´Öê
×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖÖµÖÓúÖôûß “ÖÖ¸ü ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ •ÖÖêŸÖß²ÖÖ“ÖÖ µÖ´ÖÖ‡Ô“µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖ¯ÖµÖÕŸÖ Æü¢Öß, ‘ÖÖê›êü, ˆÓ™ü, úÖšü¶Ö ‡ŸÖ¸ü
•ÖÖ´ÖÖ×Ö¿Öß ¯ÖÖ»ÖÖß“ÖÖ “”û×²ÖÖÖ ×Ö‘ÖŸÖÖê ŸÖÖê µÖ´ÖÖ‡Ô“Öê ¤êü¾ÖôûÖÃÖ 6 ÃÖÆüÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖÖê“ÖŸÖÖê. ¯ÖÖ»ÖÖß ¤êü¾ÖôûÖÃÖ
¯ÖÖê“ÖŸÖÖŸÖ µÖ´ÖÖ‡Ô“Öê Ö³ÖÔ¤êü¾ÖôûÖ“Öê ¤üÖ¸ü ¯Öæ¾Öá †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö »ÖÖÖŸÖ †ÃÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. úÖ¸üÖ •ÖÖêŸÖß²ÖÖ »ÖÖÖ“Öê
£ÖÖ™üÖÖê ‘Ö¸üß †Ö»ÖÖ. †ÃÖŸÖÖ µÖ´ÖÖ‡Ô»ÖÖ Ö¾Ö¸üß ÃÖÖ¯Ö›üŸÖ ÖÖÆüß, ´ÆüÖæÖ ŸÖß ŸµÖÖÃÖ ŸÖÖë›ü ¤üÖÖ¾ÖßŸÖ ÖÖÆüß.
Æü»»Öß ¯Öã•ÖÖ¸üß †Ö¯ÖÖ“Ö ¤üÖ¸ü »ÖÖê™üŸÖÖŸÖ! ¿Öê¾Ö™üß ŸÖê£Öê“Ö •ÖÖêŸÖß²ÖÖ“Öê ÖÖê¸ü•Ö ´ÖãÆæüŸÖÖÔ¾Ö¸ü ú™ü¶Ö¸üß¿Öß »ÖÖ ÆüÖêŸÖê.
»ÖÖÖ“Öß †ÓŸÖ¯ÖÖÔ™üÖÃÖÆü ÃÖ¾ÖÔ ŸÖµÖÖ¸üß ÆüÖêŸÖê. úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸üú¸üÖú›æüÖ µÖÖ »ÖÖÖú›êü ¤üß›ü¿Öê 150 ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öß
Öê´ÖÖæú †ÖÆêü. †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ˆ¿Öß¸ —ÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖæÖ »ÖÖ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖê ÖÖÆüß. •ÖÖêŸÖß²ÖÖ“µÖÖ ´ÖæŸÖá“µÖÖ
ÃÖ¾ÖÖÕÖ³Ö¸ü Ø»ÖÖê“Ö †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê úôû»Öê. ¯ÖÖ †Ö•Ö ¯Öæ•ÖÖ ²ÖÖÓ×¬Ö»Öß ÆüÖêŸÖß ´ÆüÖæÖ ŸÖß †Ö´ÆüÖÓÃÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ
×´ÖôûÖ»Öß ÖÖÆüßŸÖ. ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ÃÖÖ›êüÃÖÆüÖ (»ÖÖ) ×Ö‘ÖæÖ †Öšü ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ‘Ö¸üß ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê.
¯ÖÖÓ›ü¾Ö¤ü¸üß
ŸÖÖ. 26 ‹×¯ÖÏ»Ö 1899
ÃÖúÖôûß Ö‰ú ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¤üÃÖ´µÖÖ ¾ÖÖî¸êü úºþÖ ‘Öê‰úÖ •ÖÖÖŒúÖÃÖÆü “ÖÖ»ÖŸÖ“Ö †Ö´Æüß ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ
¯ÖÖÓ›ü¾Ö¤ü¸üßŸÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ¤ü¸üß ¯ÖÆüÖóµÖÖ“Öê ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 5 ¯ÖÖ“Ö ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü. ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´ÆüÃÖÖ‡Ô“Öê ´ÖÖêšêü
¯ÖÖšüÖ¸ü †Öê»ÖÖÓ›üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. Æêü ¯ÖÖšüÖ¸ü ²ÖÆãüŸÖêú ¯ÖÆüÖóµÖÖ‡ŸÖêú“Ö ˆÓ“Ö †ÃÖæÖ ¾Ö¸ü †Ö±úÖ™ü ÃÖ¯ÖÖ™ü ´Öî¤üÖÖ
†ÖÆêü. ¯ÖÆüÖóµÖÖ“ÖÖ ÆüÖÓ›üÖ ²Öã¹ý•Ö †Ö×Ö Æêü ¯ÖÖšüÖ¸ü µÖÖÃÖ ´Ö¬µÖê ‹úÖ ˆÓ“Ö ¯ÖÖŸÖôû ÃÖãôûêú¤üÖ¸ü ÖîÃÖÙÖú
Ø³ÖŸÖßÖê •ÖÖê›ü»Öê †ÖÆêü. Æüß Ø³ÖŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü †Ö¬ÖÖÔ ´Öî»Ö »ÖÖÓ²Ö †ÃÖæÖ ×Æü“µÖÖ ×¿Ö¸üÖê³ÖÖÖß 10…12 ±æú™ü ˆÓ“Ö
†Öãú“Öß¤üÖ¸ü ¤üÖ›ü ˆ³Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸÖê ¯ÖÖÓœü¸êü †ÃÖ»µÖÖúÖ¸üÖÖÖê Æüß Ø³ÖŸÖ ÖãúŸÖß“Ö ‘ÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ ú¸ü¾ÖŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê
ŸÖßÖ ¾Ö “Ö´Öú¤üÖ¸ü ×¤üÃÖŸÖê. ÊÖ ¤üÖ›üÖŸÖæÖ ¾ÖÖ‘ÖÖ»ÖÖ ¸üÖÆüµÖÖ»ÖÖ “ÖÖÓÖ»Öê ×šüúÖÖ †ÖÆêü. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÊÖ ˆÓ“Ö
Ø³ÖŸÖß´Öãôêû ¯ÖÆüÖóµÖÖ“µÖÖ ¤ü×ÖÖêÃÖ ¸üÖÓÖµÖÖÃÖ •ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê —ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¾ÖÖ ØÖ›üßŸÖæÖ“Ö ¾ÖÖ™ü †ÖÆêü. ÖÖÆüßŸÖ¸ü
¯ÖÖ¾ÖÖ Ö›üÖÃÖ †Ö¸ü ´ÆüÃÖÖ‡Ô“µÖÖ †¾ÖÖœü¾µÖ ¯ÖÖšüÖ¸üÖÃÖ ¾ÖôûÃÖÖ ‘ÖÖ»ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. ´ÆüÖæÖ“Ö ²ÖÖ•Öß ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›ü¶ê
µÖÖÓÖß ¯ÖÖ¾ÖÖØÖ›ü †Ö›ü×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÊÖ ´ÖÖÖêÆü¸ü ú›ü¯µÖÖÃÖ ‘ÖÖ™ü×¿Öôû †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÆüÖôûÖ ˆŸÖºþÖ
»ÖÖê“Ö ´ÆüÃÖÖ‡Ô“Öê ¯ÖÖšüÖ¸ü “ÖœüŸÖÖÖÖ ÖÓ›üÖóµÖÖŸÖß»Ö ™üÖµÖÖ¸ü »Öß¯Ö ÖÖ¾Ö“µÖÖ †ŸÖß ÖÖê»Ö Öôûß“Öß †Öšü¾ÖÖ
—ÖÖ»Öß. ÊÖ ²ÖÖ•Öæ¾Ö¸ü ‹úÃÖÖ¸üÖß ¤üÖ™ü ˆÓ“Ö —ÖÖ›üß †ÖÆêü. ´Ö¬ÖæÖ Ã¾Ö“”û ÖÖê›ü ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ —Ö¸üÖ ¬ÖÖê ¬ÖÖê
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¬ÖÖ¾ÖŸÖ †ÖÆêü. ¾ÖÖ™ü —Öß•Ö»Öß †ÃÖ»µÖÖÖê ´ÖÖêšêü ´ÖÖêšêü ¤üÖ›ü ¯ÖÖµÖÖ»ÖÖ ÖãôûÖãôûßŸÖ ¾Ö £ÖÓ›ü »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ÆüÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö
êú¾ÆüÖÆüß ±úÖ¸ü ¸ü´µÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ¾ÖÖ™êüŸÖ —Ö·µÖÖ•Ö¾Öôû —ÖÖ›üÖÖÖ»Öß úÖêúÖß 2/3 ¾ÖÂÖÖÔ“Öß 10/12 ¯ÖÖê¸êü †Ö¤üß
ÖîÃÖÙÖú ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ×¤üÃÖ»Öß. ´Öß •ÖÖÖŒúÖÃÖ †Öê¸ü›æüÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß 'Æüß ¯ÖÆüÖ ´ÖÖÖÃÖÖ“Öß ×¯Ö»Öê'! ŸÖßÆüß
†Ö¿“ÖµÖÔ“Ö×úŸÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÖÆæü »ÖÖÖ»Öß. ´Öã»ÖÖ¯ÖêÖÖ ×¯Ö»Öê Æêü¾Ö ÖÖ¾Ö ŸµÖÖÓÃÖ †×¬Öú ¿ÖÖê³ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖšüÖ¸üÖ¾Ö¸ü
Öê»µÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖÖÖê•ÖÖÖß ¸êü›ü¶Ö“Öß »ÖÆüÖÖ ´ÖÖêšüß ¯ÖÖ¾Ö»Öê Ö›üúÖŸÖ ÖÖê»Ö ¹ýŸÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖ»Öß. ŸÖß ²Ö¸üß“Ö Æãü²ÖêÆãü²Ö
ÆüÖêŸÖß. ´Ö×ÆüÂÖÖÃÖã¸ü´ÖÙ¤üÖßÖê ´Ö×ÆüÂÖÖÃÖã¸üÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ŸÖãôû•ÖÖ¯Öã¸üÖ¯ÖÖÃÖæÖ »ÖœüŸÖ µÖê‰úÖ µÖê£Öê ŸµÖÖ“ÖÖ ¾Ö¬Ö êú»ÖÖ †ÃÖê
ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. “ÖÖ¸ü ´Öî»Ö ¯ÖÖšüÖ¸ü “ÖÖ»ÖæÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖÓ›ü¾Ö¤ü¸üß•Ö¾Öôû ´ÆüÃÖÖ‡Ô“Öê »ÖÆüÖÖÃÖê ¤êü‰úôû »ÖÖÖŸÖê. µÖê£Öê
´Ö×ÆüÂÖÖÃÖã¸üÖ¿Öß ŸÖÓã²Öôû µÖã¨ü —ÖÖ»Öê ´ÆüÖ ! µÖê£Öê ¸êü›ü¶Ö“Öß ´ÖÖÖÃÖÖ“Öß ¯ÖãÂúôû ¯ÖÖ¾Ö»Öê ¾ÖßŸÖ ¾ÖßŸÖ³Ö¸ü ÖÖê»Ö
ˆ´Ö™ü»Öß †ÖÆêüŸÖ ! †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ Æüß ¤êü¾Öß Ö¾ÖÃÖÖÃÖ ±úÖ¸ü ¯ÖÖ¾ÖŸÖê ! Æêü Ö¾ÖÃÖ ´ÆüÖ•Öê †Ö´ÖŒµÖÖÖê †ÃÖê †Ö´Ö“Öê
¾ÖÖ‡Ô™ü êú»Öê ´ÆüÖæÖ ´ÆüÃÖÖ‡Ô ŸÖæ ŸµÖÖ“Öê †ÃÖê ¾ÖÖ‡Ô™ü ú¸ü †¿ÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ¸üÖÖ™üß †ÃÖŸÖÖŸÖ. Ö¾ÖÃÖÆüß
Îæú¸ü¯ÖÖê“Ö ¯Öã¸ü×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ÖêÆü´Öß ¯Ö¿ÖæÓ“Öê ŸÖÖ•Öê ¸üŒŸÖ ¯Ö›üŸÖê. †Ö•Ö“Ö ‹úÖ ¯Ö¿Öæ“ÖÖ ¾Ö¬Ö ÆüÖêÖÖ¸ü
ÆüÖêŸÖÖ ¾Ö —ÖÖ»ÖÖ. Ö¾ÖÃÖú¸üß †Ö¯Ö»ÖÖ Ö¾ÖÃÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖÃÖ ÃÖÖÓÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ¾Ö ÃÖÖÓÖµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ÖÃÖŸÖÖê“Ö ! 12
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖÖÓ›ü¾Ö¤ü¸üßŸÖ ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. ¤ü¸ü›üßŸÖ 3/4 ÖÖê»µÖÖ úÖê¸ü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. »ÖÆüÖÖ¿Öß ¤ü¸üß —ÖÖ›üÖÓÖß ³ÖºþÖ Öê»Öß
†ÖÆêü. •Öê¾Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öß ŸÖÖÃÖ³Ö¸ü ×Ö•ÖæÖ ˆšü»ÖÖê. µÖê£Öê ´Ö»ÖÖ ¾Ö •ÖÖÖŒúÖ»ÖÖÆüß †×ŸÖ¿ÖµÖ ˆ¤üÖÃÖ ¾ÖÖ™æü
»ÖÖÖ»Öê ! ´ÆüÖæÖ Ø“ÖŸÖÖ´ÖÖ¸üÖ¾Ö, ´Öß ¾Ö •ÖÖÖŒúÖ —ÖÖ›üßŸÖ ×±ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. ‹úÖ •ÖÖÓ³Öôûß“µÖÖ
—ÖÖ›üÖÖÖ»Öß ²ÖÃÖæÖ •ÖÖÖŒúÖÖê úÖÆüß ³ÖŒŸÖß¯Ö¸ü ¯Ö¤êü ÖÖ‡Ô»Öß. —ÖÖ›üÖ“µÖÖ ‹úÖ »ÖÖÓ²Ö •Ö´ÖßÖßÃÖ ™êüú»Öê»µÖÖ
±úÖÓ¤üß¾Ö¸ü ²ÖÃÖæÖ —ÖÖêêú ‘ÖêŸÖ»Öê. ´ÖÖ ´Ö»ÖÖ ˆ»ÆüÖÃÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÖ“ÖÖ“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ †Ö´Æüß ‘Ö¸üß
¯ÖÖê“Ö»ÖÖê.
27 ‹×¯ÖÏ»Ö 1899 Öã¹ý¾ÖÖ¸ü
¯ÖÆüÖóµÖÖÃÖ µÖê‰úÖ †Ö•Ö 6 ÃÖÆüÖ ×¤ü¾ÖÃÖ —ÖÖ»Öê. ‡ŸÖêú ×¤ü¾ÖÃÖ †¾Ö¿µÖ ×ŸÖŸÖúÖ“Ö ¾Öêôû ‘Ö¸üß
¸üÖÆæüÖ ²ÖÖúß ÃÖ¾ÖÔ ¾Öêôû ›üÖëÖ¸üÖŸÖæÖ †Ö´Æüß ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ ØÆü›üŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¸üÖê•Ö ×Ö¤üÖÖ 15 ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ´Öî»ÖÖ“Öß ŸÖ¸üß
“ÖÖ»Ö ¯Ö›üŸÖ †ÃÖê. •ÖÖêŸÖß²ÖÖ“µÖÖ ›üÖëÖ¸üÖ“µÖÖ ˆ¢Ö¸ü ²ÖÖ•Öæ“Öê ¤ü¸ü›üßŸÖ úÖÆüß »ÖêÖß úÖê¸ü»Öß †ÖÆêüŸÖ. ‹êú
×šüúÖÖß ‹ú ÖãÆüÖ ×¤üÃÖ»Öß. ŸÖßŸÖ ´Öß ²ÖÃÖŸÖ ²ÖÃÖŸÖ †ÖŸÖ 5/6 ÆüÖŸÖ Öê»ÖÖê. ¯Öãœêü †Öã›ü †Ö×Ö †Ó¬Öê¸üß
×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öß. úÖšüßÖê “ÖÖ“Ö¯ÖæÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖÖê ŸÖß ÃÖ¸üôû ¯ÖãÂúôû ÖÖê»Ö †ÃÖÖ¾Öß †ÃÖê ×¤üÃÖ»Öê. ¯Öãœêü
•ÖÖ¾Ö¾Ö»Öê ÖÖÆüß. ¾Ö¸ü µÖê‰úÖ ‹úÖ ×¿Ö¯ÖÖµÖÖ•Ö¾Öôû ×ŸÖ“µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖæÃÖ ú¸üŸÖÖ †ÃÖê úôû»Öê úß
ŸÖßŸÖ ŸÖ¸üÃÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ! ¯ÖÖ¾ÖÖÖ›üÖ¾Ö¸ü ‹ú »ÖÆüÖÖ¿Öß ×¾ÖÆüß¸ü ¯ÖÖ×Æü»Öß ŸÖßŸÖ ¯Öæ¾Öá •ÖãÖê ŸÖæ¯Ö ÃÖÖšü¾ÖæÖ
šêü¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖ. ÊÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ »ÖœüÖµÖÖŸÖß»Ö •ÖÖ´ÖÖ»ÖÖ »ÖÖ¾ÖµÖÖú›êü ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. †ªÖ×¯Ö ÆüßŸÖ ŸÖã¯ÖÖ“ÖÖ
¾ÖÖÃÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. †ÖŸÖß»Ö ´ÖÖŸÖß ¾Ö “ÖãÖÖ ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü ‘ÖÖÃÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ´ÖêÖ²Ö¢ÖßÃÖÖ¸üÖß ´Ö‰ú ¯Öæ›ü ÆüÖêŸÖê.
´Öß úÖÆüß ´ÖÖŸÖß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêü.
¾ÖÃÖÓŸÖ ŠúŸÖæŸÖ ¯ÖÆüÖóµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ¾Ö¹ýÖ ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ×±ú¸üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ •ÖÖµÖÖ“Öß ´ÖÖêšüß ²ÖÆüÖ¸ü †ÖÆêü. Ö¤Ôü
úÖê¾ÖóµÖÖ ¯ÖÖ»Ö¾Öß“Öß ¤üÖ™ü —ÖÖ›üß †ÖÆêü. ÃÖÖêÖ“ÖÖ¯ÖÖ, ÃÖã¾ÖÖÔ¯ÖãÂ¯Ö, Öê¾ÖÖôûß ‡ŸµÖÖ¤üß ±ãú»Ö—ÖÖ›êü ´Ö‘Ö´Ö‘ÖßŸÖ
±ãú»Ö»µÖÖ´Öãôêû ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ÃÖæ´Ö¯ÖÖê ¯Ö×¸ü´Öôû»Öê †ÃÖŸÖê. ²ÖÖê¸êü, †ÖÓ²Öê, •ÖÖÓ³Öôêû ×¾Ö¯Öæ»Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖê£Öß»Ö
ú¸ü¾ÖÓ¤êü ŸÖ¿Öß ÃÖã¯ÖÖ¸üß‹¾Öœüß ™ü¯ÖÖê¸üß †ÃÖæÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ¾Ö ÖÖê›ü †ÃÖŸÖÖŸÖ. †Öêú »ÖÆüÖÖ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÖÖ¸üÖÃÖ Ã¾ÖŸÖ:
×ÖÃÖÖÖÔÖê ÖÖµÖÖú»ÖêŸÖ ×ÖÂÖÖŸÖ úºþÖ ÃÖÖê›ü»Öê †ÖÆêü. ‡ŸÖŒµÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ÖÖêÂ™üàÖß ²ÖÖÊ •ÖÖ Öã»Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ
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†ÓŸÖ•ÖÔÖÖŸÖ †Ö´Ö“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ•ÖÖÓÖß µÖê£Öê ÖÖ•Ö¾Ö»Öê»µÖÖ ¯Ö¸üÖÎú´ÖÖ“Öß †Öšü¾ÖÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß úß ¯ÖÖÆüÖÖ¸üÖ
ÃÖ²ÖÖÊü†ÖÓŸÖ¸ü †ÖÖÓ¤ü´ÖµÖ ÆüÖê‰úÖ †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ×¾ÖÃÖºþÖ •ÖÖŸÖÖê. ¸ü×ÃÖú †ÃÖæÖ ŸÖÖê ÖÖÛÃŸÖú †ÃÖê»Ö
ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß ´Ö•Ö»Ö ‡ŸÖúß“Ö ÆüÖêŸÖê; ¯ÖÖ †ÛÃŸÖú †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÊÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü †ÓŸÖ²ÖÖÔÊ ×¾ÖÀ¾ÖÖ“µÖÖ
ÃÖÛ““Ö¤üÖÖÓ¤ü ¯Ö¸ü´ÖÖŸ´µÖÖ“Öê šüÖµÖß »ÖßÖ ÆüÖêŸÖÖê !
×¾Ö¿ÖÖôûÖ›ü
ŸÖÖ. 27 ‹×¯ÖÏ»Ö 1899
†Ö•Ö ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ²Öî»ÖÖÖ›üßŸÖ ²ÖÃÖæÖ ×¾Ö¿ÖÖôûÖ›üÖÃÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. †¬ÖÔ¾ÖŸÖãÔ»ÖÖúÖ¸ü
Ö›üÖ¾ÖºþÖ ¾Öôû¿ÖÖ¾Öôû¿ÖÖÓÖß ÖÖ»Öß ˆŸÖ¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖ ´ÖÖÖê ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü ¯ÖÖÆæüÖ ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê.
¸üÖ¡Öß“ÖÖ ¾Öêôû, ¾ÖÖ™êüŸÖ “ÖÖê¸ü™ü¶ÖÓ“Öß ³ÖßŸÖß †ÖÆêü, ´ÆüÖæÖ úÖêÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ´ÆüÖæÖ †Ö´Æüß ²Ö¸üÖ“Ö ¾Öêôû
ÖÖ›üß´ÖÖÖæÖ “ÖÖ»ÖŸÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖê. ²ÖÖÓ²ÖÖê›ü¶Ö“Öê ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖôêûŸÖ 2 ŸÖÖÃÖ ×Ö•ÖæÖ ÃÖúÖôûß ´Ö»ÖúÖ¯Öã¸üÖÃÖ †Öšü
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ÆüÖ ÖÖ¾Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü 3/4 Æü•ÖÖ¸ü ¾ÖÃŸÖß“ÖÖ †ÃÖæÖ úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öê ¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ÁÖß´ÖÓŸÖ
×¾Ö¿ÖÖôûÖ›üú¸ü µÖÖÓ“Öß ¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß †ÖÆêü. ¯ÖÆüÖóµÖÖÆæüÖ 21 ´Öî»Ö †ÖÆêü.
ŸÖÖ. 28 ‹×¯ÖÏ»Ö 1899
´Ö»ÖúÖ¯Öã¸üÖÆæüÖ ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß 3 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ‹£ÖæÖ ÃÖÖ¸üÖß “ÖœüÖ »ÖÖÖŸÖê. ´ÖÖÓ•Ö¸êü ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ
µÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ¸üÖ¡Öß“Öê 11 ¾ÖÖ•Ö»Öê. µÖê£Öê •ÖÓÖ»ÖÖŸÖ“Ö ×Ö•Ö»ÖÖê. ¾ÖÖ™êüÖê ¤üÖ™ü •ÖÓÖ»Ö »ÖÖÖ»Öê. ¯ÖÆüÖ™êü ŸÖßÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ
×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. “ÖÖÓ¤üÖê ¯Ö›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖê£Öê †Ö´ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß ‡ŸÖúß ×¤ü¿ÖÖ³Öæ»Ö —ÖÖ»Öß úß “ÖÓ¦ü †Ö¤üß £Öê™ü
¯ÖÛ¿“Ö´Öêú›êü ˆÖ¾ÖæÖ ¯Öæ¾Öìú›êü ´ÖÖ¾ÖôûŸÖÖê †ÃÖÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ! µÖê£ÖæÖ ´ÖÖ¡Ö ¯ÖÆüÖ™êü¯ÖµÖÕŸÖ ³ÖµÖÓú¸ü ¯ÖÖ¸ü¬Öß“Öê ×ú¸Ôü
•ÖÓÖ»Ö »ÖÖÖ»Öê. ¤ãüŸÖ±úá ‹ú´ÖêúÖÓ¿Öß »ÖÖÖ»Öê»Öê ÖÖÖ“ÖãÓ²ÖßŸÖ ¾ÖéÖ ÃŸÖ²¬Ö ŸÖÖ¯Ö¿ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ˆ³Öê ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖ¾ÖºþÖ
¤üÖ™ü ¸üÖÖ¾Öê»Öß ¿Öë›ü¶Ö¯ÖÖÃÖæÖ ²Öã›üŒµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ »ÖÖë²ÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ¾ÖÖ™ü “ÖœüÖß“Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ²Öî»Ö Æüôæû “ÖÖ»Ö»Öê
ÆüÖêŸÖê. ´Ö¬ÖæÖ ´Ö¬ÖæÖ ¯ÖÖ»Ö¾ÖßŸÖæÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖÓ¤üµÖÖ“Öê ×šü¯Öêú ¯Ö›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. “ÖÆãüú›êü ‡ŸÖêú ÃÖÖ´ÖÃÖã´Ö ÆüÖêŸÖê
úß ÖÖ›üß“µÖÖ “ÖÖúÖ“ÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö ¾Ö ²Öî»ÖÖÓ“µÖÖ ÖóµÖÖŸÖ»µÖÖ •ÖÓÖÖÓ“ÖÖ ÖÖ¤ü †Ö¸üµÖ³Ö¸ü ÖãÓÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Ö´Ö“ÖÖ
ÖÖ›üß¾ÖÖÖÆüß ¸ÓüÖê»Ö Ö¾ÖµÖß ÆüÖêŸÖÖ. '´ÖÖ—µÖÖ “ÖŸÖã¸üÖ ²Öî»ÖÖ “Ö»Ö… ´ÖÖ—µÖÖ ¯Ö¼üÖµÖÖ ²Öî»ÖÖ ¾Ö›ü' ‡. »Öêú·µÖÖ Óúšü
´ÖÖêúôûÖ ÃÖÖê›æüÖ »Ö»ÖúÖºþ »ÖÖÖ»ÖÖ. ŸÖ¿ÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ÃÖ´ÖµÖß ŸÖ¿ÖÖ ‘ÖÖ‘ÖÖê¸ü Ã£Öôûß ÊÖ »Öêú·µÖÖÓ“Öê ÖÓ³Öß¸ü
¯ÖÏ×ŸÖ¬¾ÖÖß ˆ´Ö™æü »ÖÖÖ»Öê. ‹úÆüß ‘ÖÖŸÖæú •ÖÖÖ¾Ö¸ü ³Öê™ü»Öê ÖÖÆüß. †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öê úß, ÖÖ›üß¾ÖÖÖÖ“µÖÖ ŸÖÖÖÖ
‹êæúÖ ØÆüÃ¡Ö ¾ÖÖ¯Ö¿ÖæÓÖÖ ¤êüÖß»Ö —ÖÖê¯Ö »ÖÖÖ»Öß †ÃÖÖ¾Öß. †¿ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß îúªÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Ö»ÖÖ ÖÖ›üßŸÖ ²ÖÃÖ¾ÖêÖÖ.
´ÆüÖæÖ ´Öß “Ö™üúÖ ÖÖ›üßÖÖ»Öß ˆ›üß ™üÖú»Öß. ´ÖÖÖæÖ Ø“ÖŸÖÖ´ÖÖß †Ö×Ö ÆüÖ¸ü›üßú¸ü ÆêüÆüß ˆŸÖ¸ü»Öê. ˆŸÖºþ
ÖúÖ †ÃÖÖ •ÖÖÖŒúÖ“ÖÖ ÃÖÖ¸üÖÖ †ÖÖÏÆü ÆüÖêŸÖÖ. †Ö´Ö“Öß “ÖÖÆæü»Ö ‹êæúÖ —ÖÖ›üÖ¾Ö¸ü“µÖÖ ¾ÖÖÖ¸üÖ“ÖÖ ‘ÖæŸúÖ¸ü
¯ÖÏ×ŸÖ¬¾ÖÖßÃÖú™ü ‘Öã´Öæ »ÖÖÖ»ÖÖ. ÊÖ“Ö ¸üÖÖÖŸÖ úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸üú¸ü, ‡“Ö»Ößú¸Óü•Ößú¸ü ¾ÖÖî¸êü ¾ÖÖ‘ÖÖÓ“Öß ¯ÖÖ¸ü¬Ö
ú×¸üŸÖÖŸÖ. ‡ú›æüÖ †Ã¾Ö»Ö ˆŸÖ¸êü»Ö úÖµÖ, ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ ¾ÖÖ‘Ö ›ãü¸üúÖ¾Öê»Ö úÖµÖ ? †¿Öß ¯ÖÏ×ŸÖÖÖß ´ÖÖÖŸÖ»µÖÖ
´ÖÖÖŸÖ ¬ÖÖÃŸÖß ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ú¯Öß ¾ÖÖÖÔ×¿Ö¾ÖÖµÖ †Ö´Ö“Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ úÖêÖß“Ö êú»Öê ÖÖÆüß Æêü ¯ÖÖÆæüÖ ¿Öê¾Ö™üß
†Ö´Ö“Öß Øú×“ÖŸÖ ×Ö¸üÖ¿ÖÖ —ÖÖ»Öß ! ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö †ÖÆêü. úÖ¸üÖ †ÃÖ»Öê †ÁÖãŸÖ¯Öæ¾ÖÔ ÖÖÖê ²Ö•ÖÖ¾ÖÖê ‹êæúÖ
ŸÖ™üÃ£Ö Ö ÆüÖêÖÖ¸üÖ ‹úÖ “ÖÖ¾Ö™ü ´ÖÖú›üÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ úÖêÖ †¸ü×ÃÖú ¯ÖÏÖÖß †ÖÆêü !! ¯ÖÆüÖ™ü —ÖÖ»Öß ŸÖê¾ÆüÖ
38

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

±úµÖãÔÃÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß

†Ö´ÆüÖ»ÖÖ †ŸµÖÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ ! •ÖÓÖ»Ö ÃÖÓ¯ÖæÖ ˆ‘Ö›ü¶Ö¾Ö¸ü †Ö»ÖÖê ŸÖÖê“Ö ‹ú ÃÖã¤Ó ü¸ü Ã¾Ö“”û Ö¤üß ÃÖÖ´ÖÖê¸üß †Ö»Öß.
‹£Öê ÖÖ›üß £ÖÖê›üß £ÖÖÓ²Ö»Öß. †Ö×Ö †Ö´Æüß ¯ÖÏÖŸÖÙ¾Ö¬Öß †Ö™ü¯Ö»ÖÖ. ÆüÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ ´Öß ú¬Öß ×¾ÖÃÖ¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
ŸÖÖ. 29 ‹×¯ÖÏ»Ö 1899
ÃÖúÖôûß 7 “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ Ö•ÖÖ¯Öã¸üÖÃÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ×¾Ö¿ÖÖôûÖ›ü ¤üÖêÖ ´Öî»Ö ˆ¸ü»ÖÖ. ¯Öãœêü ÖÖ›üß“Öß ¾ÖÖ™ü
ÖÖÆüß. ¯Öêšêü¯ÖÖÃÖæÖ 5 ¯ÖîÃÖê ¤êü‰úÖ †Ö´Ö“ÖÖ ²ÖÖê•ÖÖ ˆ“Ö»ÖµÖÖÃÖ ‹ú Æü´ÖÖ»Ö êú»ÖÖ. ¯Öêšü ÖÖ¾Ö“Öß“Ö ÆüÖêŸÖß.
ÖÖ¸üôûÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖÆüß ÃÖÖ´ÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê ÖÖÆüß. ›üÖëÖ¸ü “Öœæü »ÖÖÖ»ÖÖê. †Ö×Ö ‡ŸÖêú •Ö¾Öôû †Ö»ÖÖê ŸÖ¸üß
×¾Ö¿ÖÖôûÖ›ü ×¤üÃÖêÖÖ ´ÆüÖæÖ †ÖÖê¤ü¸ü £ÖÖê›üß ×Ö¸üÖ¿ÖÖ —ÖÖ»Öß.
ÃÖã´ÖÖ¸êü ÃÖúÖôû“Öê †Öšü ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ö›üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ×¾Ö¿ÖÖôûÖ›ü ¯ÖÆüÖóµÖÖÆæüÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 40 ´Öî»Ö
†ÖÆêü. ×¾Ö¿ÖÖôûÖ›ü ÖÖ¾ÖÖÖãºþ¯Ö Ö¸üÖêÖ¸üß“Ö ×¾Ö¿ÖÖôû †ÖÆêü ! ´ÆüÖæÖ ÊÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¾µÖãŸ¯Ö¢Öß Æãü›üúßŸÖ
²ÖÃÖ»ÖÖê ÖÖÆüß. ‡ŸÖ¸ü Ö›üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÆüÖ †ÖÃÖ´ÖÓŸÖ ³ÖÖÖ“µÖÖ ™êüúÖ›üÖ“µÖÖ “ÖÖî£Ö·µÖÖ¾Ö¸ü †Öºþœü —ÖÖ»ÖÖ
ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ö¤üß •Ö¾Öôû Öê»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ Ö›ü †ÃÖÖ ÆüÖ †ÖêôûÖŸÖ“Ö ÖÖÆüß. •Ö¾Öôû •ÖÖ‰úÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê
úß ‹ú¤ü´Ö ÊÖ“µÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“ÖÖ ÖîÃÖÙÖú ³ÖµÖÓú¸ü ÖÖê»Ö ÖÓ¤üú“Ö ×¤üÃÖæ »ÖÖÖŸÖÖê. ›üÖëÖ¸üß ´ÖÖêšüÖ
×ú»»ÖÖ ¯ÖÖÆüµÖÖ“ÖÖ •Ö¸ü úÖêÖÖ“ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ“Ö ¯ÖÏÃÖÓÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖÖê ¯ÖÖÆæüÖ ×úŸÖß †Ö¿“ÖµÖÔ ¾Ö †Ö»ÆüÖ¤ü
¯ÖÖ¾Öê»Ö ! ÆüÖ ´Öã§üÖ´Ö ÖÖæÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¤üÃÖÖÖ¸üÖ †ŸÖß ÖÓ³Öß¸ü ÖÓ¤üú, ŸµÖÖŸÖ ŸÖ™üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
ÃÖ¸üôû ˆ³Öê †ÃÖ»Öê»Öê Ö›üÖ“Öê ˆÓ“Ö ú›ü¯Öê, ŸµÖÖÓÖÖ ²Öã¹ý•ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö¬ÖÖ¸ü³ÖæŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
™üÖêúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÖÓ¤üúÖŸÖ ¤æü¸ü¾Ö¸ü ˆŸÖ¸üŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ›üÖëÖ¸üÖ“µÖÖ ŸÖßÖ ¬ÖÖ¸üÖ, •ÖÖÖ•ÖÖÖß ÊÖ ¬ÖÖ¸üÖ ŸÖã™ü»µÖÖ´Öãôêû
×úŸµÖêú ¾ÖÂÖì ŸÖÃÖê“Ö Ö›êü ¸üÖ×Æü»Öê»Öê, ¿Öæ¸ü ¾Ö ×¬Ö¯¯ÖÖ›ü Ö›üú·µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ³ÖÖÃÖÖÖ¸êü, úÖôêû ˆÓ“Ö ÃÖãôûêú¤üÖ¸ü
±ú¢Ö¸ü ‡. Æêü ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö¸üÖ™üÃ¾Öºþ¯Öß ×ÖÃÖÖÖÔ“Öê úšüÖê¸ü ×¾Ö»Ö×ÃÖŸÖ ¯ÖÖÆæüÖ, ¯ÖÏêÖúÖÃÖ †Ö¿“ÖµÖÖÔ“Öê ‹úÖ´ÖÖÖæÖ
‹ú •Ö²Ö¸ü ¬ÖŒêú ²ÖÃÖ»µÖÖ¾ÖÖ“ÖæÖ ¸üÖÆüŸÖ ÖÖÆüß.
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ÁÖß •ÖÖ¤üß¿Ö ¯ÖÏÃÖ®Ö
ŸÖÖ. 21 ÃÖ¯Ö™Óü²Ö¸ü 1901
ÆüÖ ´ÖÖ—µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ»ÖÖ ´ÖãµÖ ×¤ü¾ÖÃÖ, Øú²ÖÆãüÖÖ †Ö•Ö ´ÖÖ—ÖÖ ¯ÖãÖ•ÖÔ´Ö —ÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ.
†Ö•Ö¾Ö¸ü ²ÖÖ»Ö¯ÖÖÖ“Öê, ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öê, ú»¯ÖÖê“Öê, ŸÖµÖÖ¸üß“Öê ‡. †ÃÖê ×¤ü¾ÖÃÖ Öê»Öê. †Ö•Ö éúŸµÖÖŸ´Öú †£Ö¾ÖÖ
úÖµÖÔúÖ¸üß •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ †Ö¸Óü³Ö —ÖÖ»ÖÖ. ¿Öê¾Ö™ü ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖÃÖ“Ö šüÖ‰úú. †ÃÖÖê. ÃÖúÖôû“Öê 10…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ
†Ö´Æüß ×²Ö·ÆÖ›ü (¸üÖ. ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö úÖê¸üÖÖ¾Öú¸ü1 ÊÖÓ“Öê ‘Ö¸ü) ÃÖÖê›ü»Öê. †Ö‡Ô, •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô, ‹úÖÖ£Ö2, úÖÖß™üú¸ü
¾Ö ´Öß ‹úÖ Û¾ÆüŒ™üÖê×¸üµÖÖ´Ö¬µÖê ²ÖÃÖ»ÖÖê. ²ÖÖ²ÖÖ, ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö, ²ÖÓÖÖ»Ö“Öê †ÖµÖãú´ÖÖ¸ü ²ÖÖ²Öæ (¯Öãœü“µÖÖ ´Öê»ÖÖê
•Ö¯ÖÖÖÖÃÖ †ÖîªÖê×Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ †Ö³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖÃÖ •ÖÖÖÖ¸êü), úÖê¸üÖÖ¾Öú¸ü †Ö×Ö µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ
•ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü Æêü ¤ãüÃÖ·µÖÖ Û¾ÆüŒ™üÖê×¸üµÖÖ´Ö¬µÖê ²ÖÃÖ»Öê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ †Ö¯¯ÖÖ ×»ÖÖŸÖê, úÖ¸üÖÖÖÖßÃÖ, ¸üÖ´ÖŸÖß£ÖÔú¸ü3 Æêü
×ŸÖ‘Öê ™Òüò´Ö´Ö¬µÖê ²ÖÃÖæÖ †Ö»Öê. ¾Öîª4, ¯Ö¸ü“Öã¸êü, ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ, ÊÖÓÖß ‘Ö¸üß“Ö ¸ü•ÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ×Ö‘ÖŸÖÖÖÖ ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö¸üÖ¾ÖÖÓÃÖ5
³Öê™ü»ÖÖê. ÃÖÓŸÖ6, ¯ÖÖ»Öêú¸ü, ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö¯ÖÓŸÖ7, ´ÖÖ›üÖÖ¾Öú¸ü8 Æüß ´ÖÓ›üôûß ´ÖÖ—Öê †Ö¬Öß“Ö ²ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü Öê»Öß ÆüÖêŸÖß.
ÃÖãÖ™üÖú¸ü9 ×²ÖÎ™üß¿Ö ÖÖµÖÖ“Öß ´ÖÖê›ü ‘Öê‰úÖ ¯Ö¸ü³ÖÖ¸êü †Ö»Öê. ÃÖÓŸÖÖÓÖß ÃÖÖ »ÖÖ‡Ô±ú †ò¿Öã¸üÃÖ Óú¯ÖÖß“µÖÖ
3000 “µÖÖ ¯ÖÖò»ÖßÃÖß¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öß ÃÖÆüß ‘ÖêŸÖ»Öß. ¯ÖÖ ‹Ó¯ÖÖµÖ¸ü †Ö±ú ‡Ó×›üµÖÖ“Öß 2000 “Öß ¯ÖÖò»ÖßÃÖß †ÖªÖ×¯Ö
ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öß Ö¾ÆüŸÖß. ²ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ¸üÖ. •ÖµÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ´ÖÖ›üÖÖ¾Öú¸ü µÖÖÓÖß ¯ÖãÂúôû ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ÃÖæ“ÖÖÖ êú»µÖÖ ¾Ö
´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»Öß. ÊÖ ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ±úÖ¸ü †Ö³ÖÖ¸üß —ÖÖ»ÖÖê. ŸµÖÖÓÖß ÆüÖ•Öß ÆãüÃÖêÖ †»»Öß“Öê ú¯Ö›ü¶Ö“Öê ×²Ö»Ö
240 “Öê úÖê¸üÖÖ¾Öú¸üÖÓ•Öôû ×¤ü»Öê. Û¾ÆüŒ™üÖê×¸üµÖÖŸÖ úÖÖß™üú¸ü ´ÆüÖÖ»Öê úß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ ¾Ö úÖÆüß
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ»µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ ŸÖæ ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖê»ÖÖ •ÖÖŸÖÖêÃÖ µÖÖŸÖ ÖãÃÖŸÖÖ ³Ö¯ÖúÖ“Ö ¾ÖÖ™üŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯Öãœêü ŸÖæ †Ö¤üß
úÖÖÖúÖê¯Ö·µÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ²Öã¨üß“ÖÖ ´ÖÖãÂµÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖæ †¯ÖµÖ¿Ö ‘Öê‰úÖ µÖêŸÖÖêÃÖ Øú¾ÖÖ µÖê£Öê †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü
ŸÖã—Öê ÆüÖŸÖæÖ úÖÆüß“Ö Ö ÆüÖê‰úÖ ŸÖã—ÖÖ ˆ¯ÖÆüÖÃÖ ´ÖÖ¡Ö ÆüÖêÖÖ¸ü ÊÖ ÖÖêÂ™üß“Öê ŸÖê ¾ÖÖ™ü“Ö ¯ÖÆüÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖê êú¾Öôû
´Ö•ÖêÖê“Ö ŸÖã•Öú›êü ¯ÖÖÆüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ŸÖã•Ö¾Ö¸ü ´ÖÖêšüß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß µÖê‰úÖ ¯Ö›ü»Öß †ÖÆêü, ¾ÖÖî¸êü.
¯»ÖêÖ ›üÖŒ¢Ö¸üú›êü ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß»ÖÖ •ÖÖµÖÖ“Öß ¾Öêôûü •Ö¿Öß •Ö¾Öôû µÖêŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß ŸÖ¿Öß ´ÖÖ—Öß †¾ÖÃ£ÖÖ úšüßÖ
ÆüÖêŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß. †Ö‡Ô“µÖÖ †Ö×Ö •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“µÖÖ ŸÖÖë›üÖú›êü ¯ÖÖÆæüÖ ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü ˆ´ÖôæûÖ µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖ ¤üÖê‘Öß
ŸÖ¸ü ³ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ÖÃÖ»µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ“Ö ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ×Ö‘ÖŸÖÖÖÖ úÖÖß™üú¸üÖÖê ‹úßú›êü Öê‰úÖ †Ö¯Ö»µÖÖÃÖ ¯Ö¡Öê
×»Ö×ÆüµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ŸµÖÖ¾Öêôûß ŸµÖÖ“ÖÖ Óúšü †Ö¤üß ¤üÖ™æüÖ µÖê‰úÖ ŸÖÖë›üÖ¾ÖÖ™êü ¿Ö²¤ü ×Ö‘ÖêÖÖÃÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. Æê
¯ÖÖÆæüÖ ´Ö»ÖÖ Øú×“ÖŸÖ †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê. úÖ¸üÖ ŸµÖÖ“Öß¤êüÖß»Ö ‡ŸÖúß ÛÃ£ÖŸÖß ÆüÖê‡»Ö †ÃÖê ¾ÖÖ™ü»Öê Ö¾ÆüŸÖê.
¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö †Ö×Ö ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö Æêü ¤üÖê‘Öê ´»ÖÖÖ ÆüÖê‰úÖ ÃŸÖ²¬Ö ˆ³Öê ÆüÖêŸÖê. ¿Öê¾Ö™üß •ÖÖŸÖÖÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖß ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü
¯Ö¡Ö ¯ÖÖšü¾ÖµÖÖÃÖ ´Ö»ÖÖ •Öê¾ÆüÖ úÖãúôûŸÖßÖê ×¾ÖÖ×¾Ö»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖ¸ü ´Ö»ÖÖ ³Ö›ü³Ö›æüÖ †Ö»Öê.
¤üÖ¸üÖ¾Ö¸ü ‹ú µÖã¸êü•ÖßµÖÖ ¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü †Ö×Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ‡ŸÖ¸üÖ»ÖÖ ÃÖÖê›æüÖ ´Ö»ÖÖ“Ö
»Ö¾Öú¸ü ÃÖÖê›üßÖÖŸÖ. ¿Öê¾Ö™üß £ÖÖê›üÖ ¤üÖÓ›üÖÖ‡Ô“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ †Ö»ÖÖ“Ö. ¯ÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö Æüß 2 ¾ÖÂÖì¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖ¸üß
¿Öê¾Ö™ü»Öß ¤üÖÓ›üÖÖ‡Ô ´ÆüÖæÖ ´Öß ŸÖß ×Ö´Öæ™ü¯ÖÖê ÃÖÖê×¿Ö»Öß. ¤üÖêÖ ×´Ö×Ö™üÖÓŸÖ“Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß —ÖÖ»Öß. ¾ÆêüÖßÃÖ
úÖ¾ÆêüÖ¿ÖÖ´Öãôêû ¯»ÖêÖ“Öê ×ÖµÖ´Ö †Ö¤üß ú›üú êú»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¤üÖ¸üÖŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖ¿ÖÖÓ“Öß †Ö×Ö
¯ÖÖšü¾ÖµÖÖÃÖ †Ö»Öê»µÖÖÓ“Öß ¯ÖãÆüÖ ÖÖšü Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¥üÂ™üÖ¥üÂ™ü ¤êüÖß»Ö ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. ÊÖ´Öãôêû ¤üÖê‘ÖÖÓÖÖ ±úÖ¸ü ¾ÖÖ‡Ô™ü
¾ÖÖ™üŸÖê †Ö×Ö êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ´ÖÖêšüß Öî¸üÃÖÖêµÖÆüß ÆüÖêŸÖê. ´Ö»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ“Ö ´Öß ´Ö“Ö¾µÖÖŸÖ ²ÖÃÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ—Öê
ÖÖ¾ÖÖÖê ŸÖßÖ ×“Öšü¶Ö †Ö»µÖÖ. ‹ú †Ö±úŸÖÖ±ú ÖÖÖÖú›æüÖ, ¤ãüÃÖ¸üß ´ÖÓ•ÖÖÖ£ÖÖú›æüÖ ¾Ö ×ŸÖÃÖ¸üß“ÖÖ †£ÖÔ“Ö
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úôû»ÖÖ ÖÖÆüß. »Ö¾Öú¸ü µÖê‰úÖ ³Öê™æüÖ •ÖÖ †ÃÖê ×“ÖšüßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ ´Ö“Ö¾ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö ÖÓŸÖ¸ü“Ö
´Ö»ÖÖ ×“Öšü¶Ö ¾ÖÖ“ÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»µÖÖ ´ÆüÖæÖ •ÖÖÖê —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. †Ö×Ö úÖÆüß ŸÖ¸üß —ÖÖ»Öê †ÖÆêü úß úÖµÖ
ÊÖ²Ö§ü»Ö ×•Ö¾ÖÖÃÖ ±úÖ¸ü Æãü¸üÆãü¸ü »ÖÖÖ»Öß. ´Ö“Ö¾µÖÖŸÖ ²ÖÃÖêŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ´Ö»ÖÖ ×ŸÖŸÖêú ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™ü»Öê ÖÖÆüß. ¯ÖÖ
ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö ²ÖòÖ ÖÖ»Öß šêü‰úÖ ²ÖÃÖ»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´Öß êú»Öê ÊÖ“Öê ¯ÖæÖÔ Ã¾Öºþ¯Ö ¯Öãœêü ˆšü»Öê ¾Ö ´ÖÖÖ“Öß úÖÆüß
†¾ÖÖÔÖßµÖ ÛÃ£ÖŸÖß —ÖÖ»Öß. ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ‡ŸÖúß Ö¤üá †ÃÖŸÖÖ †ÖêôûÖß“ÖÖ “ÖêÆü¸üÖ ‹úÆüß ×¤üÃÖêÖÖ. •Öß¾Ö»ÖÖ
´ÖÖÖÃÖÖÓÖÖ ×Ö¤üÖÖ 2 ¾ÖÂÖì ŸÖ¸üß †Ö¤üß †ÓŸÖ¸ü»ÖÖê Æêü ´ÖÖÖŸÖ µÖê‰úÖ ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß ×“Ö¡Öê ×“Ö¢Ö“ÖÖæ¯Öãœêü ŸÖ™üÃ£Ö
µÖê‰úÖ ˆ³Öß ¸üÖ×Æü»Öß. †¿ÖÖŸÖ Û¾ÆüŒ™üÖê×¸üµÖÖ´Ö¬µÖê úÖÖß™üú¸üÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»µÖÖ“Öß †Öšü¾ÖÖ —ÖÖ»Öß. ´Öß
êú»ÖÖ ŸÖÖê ¯ÖÏúÖ¸ü †ŸµÖÓŸÖ ´ÖæÖÔ¯ÖÖÖ“ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê. ”êû ! ÊÖ úšüßÖ ÛÃ£ÖŸÖß“Öß ´Ö»ÖÖ ú¬ÖßÆüß
×¾ÖÃ´ÖéŸÖß ¯Ö›üÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ, 2 ×´Ö×Ö™üÖŸÖ“Ö ´ÖÖ—Öß úÖêÖ ŸÖÖ¸Óü²Öôû ˆ›üÖ»Öß ! ´ÖÖ—µÖÖ ¬ÖîµÖÖÔ“ÖÖ ´ÖÖÖ´ÖæÃÖ
¤êüÖß»Ö ˆ¸ü»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. †¿ÖÖŸÖ ´Ö“Ö¾ÖÖ —Ö¯ÖÖ™ü¶ÖÖê ×Ö‘ÖÖ»ÖÖ. ´Öß ‘ÖÖ²Ö¸ü»µÖÖÃÖÖ¸üÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê ŸÖÖë›üÖú›êü ¯ÖÖÆæü
»ÖÖÖ»ÖÖê. •ÖÖÃŸÖ úÖµÖ ×»ÖÆæü-†ÃÖê ¤êüÖß»Ö ´ÖÖÖŸÖ †Ö»Öê úß ÃÖÖ´ÖÖÖÃÖã´ÖÖÖ ™üÖæúÖ —Ö™üúÖ ´Ö“Ö¾ÖµÖÖŸÖæÖ
ÖÖ»Öß ˆ›üß ´ÖÖ¸üÖ¾Öß †Ö×Ö †Ö‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓÃÖ ¬ÖÖ¾ÖŸÖ •ÖÖ‰úÖ ‘Ö¼ü ×´Öšüß ´ÖÖ¸üÖ¾Öß. ×Ö¤ÔüµÖ ´Ö“Ö¾ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ
ÛÃ£ÖŸÖßú›êü †Ö¤üß“Ö ¤ãü»ÖÔÖ úºþÖ ŸÖÃÖÖ“Ö ¯Öãœêü “ÖÖ»Ö»ÖÖ. ´Ö»ÖÖ †¿Öß ¤üÆü¿ÖŸÖ ¯Ö›ü»Öß úß †ÖŸÖÖ ¯Ö¸üŸÖÖê
ŸÖ¸ü ¿ÖŒµÖ“Ö ÖÖÆüß ¯ÖÖ †¿ÖÖ ³ÖµÖÓú¸ü ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ´Ö»ÖÖ ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì úÖœüÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖß»Ö!! ŸÖß ¤üÖêÖ ×´Ö×Ö™êü
´Ö»ÖÖ ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÔÃÖÖ¸üÖß ³ÖÖÃÖ»Öß ŸÖ¸ü ÊÖ ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÔÃÖ ´Öß úÃÖ»Öß ˆ¯Ö´ÖÖ ¤êü‰ú ? †¿ÖÖ ÆüŸÖÖ¿Ö †¾ÖÃ£ÖêŸÖ
´Ö»ÖÖ †Öê¸üßÃÖ ¯Ö¸ü´Öê¿ÖÖ“Öß †Öšü¾ÖÖ ÆüÖê‰úÖ ÊÖ ¯ÖÖ¿ÖÖŸÖæÖ ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖÃÖ ´Öß ŸµÖÖ“Öß ÖµÖÖ¾ÖµÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ úºþ
»ÖÖÖ»ÖÖê. ŸµÖÖÖê“Ö ÖÖ·ÆÖÖê ‹ê×ú»Öê. ŸÖ¸üß ÊÖ ×¾ÖµÖÖêÖÖ“µÖÖ ¤ãü:ÃÖÆü “Ö™üŒµÖÖ“Öß ±ãúÖ±ãúÖ ´Öß †ÖÖ²ÖÖê™üß¾Ö¸ü
Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ¤êüÖß»Ö ×úŸÖß ¾Öêôû ŸÖ¸üß ÆüÖêŸÖß.
‹ú ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †Ö´Æüß ¯ÖÙ¿ÖµÖÖ †ÖÖ²ÖÖê™üß¾Ö¸ü ¤üÖÖ»Ö —ÖÖ»ÖÖê. ´ÖÖ—Öê ×ŸÖúß™ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¾ÖÖÖÔ“Öê †ÖÆêü.
¤ãüÃÖ·µÖÖ ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖ¿ÖÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖêµÖ ²ÖÖê™üß“µÖÖ ×¯Ö“”ûÖ›üß“Öê ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¾Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖ¿ÖÖÓ“Öß
†Ö‘ÖÖ›üßÃÖ †¿Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ êú»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. ´ÖÖ—µÖÖ •ÖÖµÖÖ“ÖÖ ÖÓ²Ö¸ü 362 ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖã´ÖÖ¸êü ¤üÖêÖ ¤üÖêÖ ÖÖÖÓ“Öß
‹ú ‹ú ÖÖê»Öß †ÃÖŸÖê ŸÖßÃÖ êú×²ÖÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêú êú×²ÖÖ´Ö¬µÖê “ÖÖî‘ÖÖÓ“Öß ÃÖÖêµÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ
¯ÖÏŸµÖêúÖ“µÖÖ •ÖÖµÖÖÃÖ ²Ö£ÖÔ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ—µÖÖ êú×²ÖÖ´Ö¬µÖê †Ö´Æüß “ÖÖî‘Öê ¯ÖÏ¾ÖÖ¿Öß †ÖÆüÖê. “ÖÖî‘ÖêÆüß
ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“Öê“Ö ¸ü×Æü¾ÖÖ¿Öß †ÖÆêü. 361 ²Ö£ÖÔ´Ö¬µÖê ú»Öú¢µÖÖ“Öê ²Öß. ‹, ×´Ö. ×´Ö¡Ö Æêü úÖµÖÃ£Ö †ÖÆêüŸÖ. 362
´Ö¬µÖê ´Öß Ã¾ÖŸÖ: †ÖÆêü. 363 ×´Ö. úÖêŸÖ¾ÖÖ»Ö ´ÆüÖæÖ úÖêÖß ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öê ¯ÖÖ¿Öá †ÖÆêüŸÖ. 364 ´Ö¬µÖê •Ö»ÖÖ»Öã×¤üÖ
×´Ö—ÖÖÔ Æêü »ÖÖÆüÖê¸ü ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ÖéÆüÃ£Ö †ÖÆêüŸÖ. ×´Ö¡Ö †Ö×Ö ×´Ö—ÖÖÔ Æêü ´ÖÖ—µÖÖ †Ö¬Öß“Ö ²ÖÖê™üß¾Ö¸ü Öê»Öê ÆüÖêŸÖê.
úÖêŸÖ¾ÖÖ»Ö ¾Ö ´Öß ×´ÖôæûÖ ²ÖÖê™üß¾Ö¸ü “Öœü»ÖÖê. †Ö´Æüß Öê»µÖÖ¾Ö¸ü 1 ŸÖÖÃÖÖÖê †Ö´Ö“Öê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ´ÖÖÖ †Ö´ÆüÖÓÃÖ
×´ÖôûÖ»Öê.
¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸ü 12 ‘ÖÓ™êü ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü
22 ÃÖ¯Ö™Óü²Ö¸ü 1901
ŸÖÖ. 25 ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸üß ²ÖÖê›Ôü¾Ö¸ü ÖÖê™üßÃÖ »ÖÖÖ»Öß úß ŸÖÖ. 26 ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖúÖôûß †ÖÖ²ÖÖê™ ‹›üÖ»ÖÖ
¯ÖÖê“Öê»Ö. ŸÖ¸ü •µÖÖÓÖÖ ¯Ö¡Öê ¯ÖÖšü¾ÖÖµÖÖ“Öß †ÃÖŸÖß»Ö ŸµÖÖÓÖß ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß 5 ŸÖê 6 “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ ¯ÖÖêÂ™ü †Öò×±úÃÖ
ˆ‘Ö›êü ¸üÖÆüß»Ö ×ŸÖŸÖŒµÖÖŸÖ“Ö †Ö¯Ö»Öß ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö¡Öê ™üÖúÖ¾ÖßŸÖ. 12 ŸÖÖÃÖÖ“ÖÖ †¾ÖúÖ¿Ö †ÃÖŸÖÖ ‡ŸÖŒµÖÖ †Ö¬Öß
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¾Ö ‡ŸÖúÖ £ÖÖê›üÖ ¾Öêôû“Ö ¯ÖÖêÂ™ü †Ö±úßÃÖ úÖ ˆ‘Ö›êü †ÃÖÖ¾Öê ÊÖ“Öê úÖ¸üÖ ÃÖ´Ö•Ö»Öê ÖÖÆüß. †ÃÖÖê. ŸÖÖ. 25
“ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ´ÖÖ—ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö¡Öê ×»Ö×ÆüµÖÖŸÖ“Ö Öê»ÖÖ. ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡ÖêúÃÖ 14 ¯ÖÖÖÖÓ“Öê ‹ú ¯Ö¡Ö ×»Ö×Æü»Öê.10 ŸµÖÖŸÖ
¯ÖÙ¿ÖµÖÖ †ÖÖ²ÖÖê™üß“Öê ¾Ö ŸÖßŸÖß»Ö ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ¾ÖÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü. ´ÖãÓ²Ö‡Ô¯ÖÖÃÖæÖ ‹›üÖ¯ÖµÖÕŸÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ
£ÖÖê›üÖ²ÖÆãüŸÖ Óú™üÖôû¾ÖÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¯Ö×Æü»Öê ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß †Ö¤üß“Ö Ö¾ÖßÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ †ÃÖ»µÖÖúÖ¸üÖÖÖê ŸÖÖê
×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖÆü•Ö“Ö ×Ö‘ÖæÖ •ÖÖŸÖÖê. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß“ÖÖ ¯ÖÏÖŸÖ:úÖôûÆüß ²Ö¸üÖ •ÖÖŸÖÖê. ¯ÖÖ ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸ü¯ÖÖÃÖæÖ Óú™üÖôûÖ
µÖê‰ú »ÖÖÖŸÖÖê. ¯ÖÖ×Æü»Öê»Öê ŸÖê“Ö Ö•Ö¸êüÃÖ ¯Ö›æü »ÖÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖÖ“ÖÖ ˆŸÃÖÖÆü ÖÖÆüßÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. 24 ŸÖÖÃÖ †ÖÓÖ
ÆüÖ»Ö»µÖÖ´Öãôêû ŸÖÖë›üÖ»ÖÖ £ÖÖê›üß²ÖÆæüŸÖ ´Öôû´Öôû ÃÖã™üŸÖê. Ö¾ÖßÖ ÃÖÖê²ÖŸµÖÖÓ“Öß Öß™ü ‘ÖÃÖ™ü †ªÖ×¯Ö Ö ¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû
‹úÖÓŸÖ¾ÖÖÃÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖŸÖÖê. †®ÖÖ“ÖßÆüß Öß™ü ÃÖ¾ÖµÖ Ö —ÖÖ»µÖÖúÖ¸üÖÖÖê ×¿ÖÃÖÖ¸üß µÖêŸÖê. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü 4 ×¤ü¾ÖÃÖ
Öê»µÖÖ¾Ö¸ü 5 ¾Öê ×¤ü¾Ö¿Öß ‹›üÖ »ÖÖÖŸÖê. ´ÖÖ ÃÖÖôûÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ²Ö¤ü»ÖŸÖÖê. ´Ö»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ¤üÖê Ö“Ö ×¤ü¾ÖÃÖ 1/2 ŸÖÖÃÖ
´Öôû´Öôû»Öê. ¯ÖÖ ¯Öãœêü ²Ö¸êü ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê. ˆªÖ ‹›üÖ ×¤üÃÖÖÖ¸ü †ÃÖê ÃÖ´Ö•Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ´ÖÖÖÃÖ ÆãüÂÖÖ¸üß µÖê‰ú
»ÖÖÖŸÖê.
ŸÖÖ. 26 Öã¹ý¾ÖÖ¸üß ÃÖúÖôûß ‹›üÖ•Ö¾Öôû“Öß ™êüú›üß ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öß †Ö×Ö ´ÖÖÖ»ÖÖ †ŸµÖÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ.
´Ö»ÖÖ ÊÖ ¾Öêôûß úÖê»ÖÓ²ÖÃÖÖ“Öß †Öšü¾ÖÖ —ÖÖ»Öß. ²ÖÖê™üßŸÖ †Ö´Ö“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸êü ÃÖÖêµÖ-“ÖîÖ †ÃÖŸÖÖ, †Ö´Æüß
‹›üÖ»ÖÖ »Ö¾Öú¸ü“Ö ¾Ö ÃÖãÖºþ¯Ö ¯ÖÖë“Öæ †¿Öß ´ÖÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß †ÃÖŸÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖÖê›æüÖ 3/4 ×¤ü¾ÖÃÖ —ÖÖ»Öê ÖÖÆüßŸÖ
ŸÖÖê“Ö, †Ö´Æüß ú¬Öß •Ö´ÖßÖ ¯ÖÖÆæü †ÃÖê —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê; ŸÖ¸ü úÖê»ÖÓ²ÖÃÖÖ“ÖÖ ÊÖ“µÖÖ ˆ»Ö™ü †Ö¤üß ³ÖµÖÓú¸ü ¯ÖÏúÖ¸ü
†ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÖê •Öê¾ÆüÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö •Ö´ÖßÖ ¯ÖÖ×Æü»Öß ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÃÖ úÃÖê —ÖÖ»Öê †ÃÖê»Ö! †ÃÖÖê. †Ö´ÆüÖ»ÖÖ úÖÆüß
ú´Öß †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ¾Öêôû ÃÖúÖôû“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸÖ¸ü ‹›üÖ ²ÖÓ¤ü¸ü ±úÖ¸ü“Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü ×¤üÃÖ»Öê. ŸÖê ˆÓ“Ö
™êüú›ü¶ÖÓ´Ö¬µÖê »Ö¯ÖæÖ ²ÖÃÖ»µÖÖÃÖÖ¸üÖê ×¤üÃÖŸÖê †Ö×Ö ´Ö¬ÖæÖ ´Ö¬ÖæÖ ›üÖêúÖ¾ÖŸÖê. ™êüú›ü¶ÖÓ“Öê ú›êü ˆÓ“Ö ÃÖãôûêú¤üÖ¸ü
¾Ö ¾Ö¸ü ×Ö´ÖãôûŸÖê ÆüÖêŸÖ Öê»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ úÖêšêüÆüß —ÖÖ›ü —Öã›ãü¯Ö Øú¾ÖÖ ‹ú ×Æü¸ü¾Öê ¯ÖÖÖÆüß ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß.
›üÖëÖ¸ü úÖôûÖ ±ú¢Ö¸ü ÖÃÖæÖ ¸êüŸÖß“ÖÖ ²ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ¤ãüºþÖ ¸êü×ÃÖ›üÃÖß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ²ÖÓÖ»Öê ×¤üÃÖæ
»ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ÃÖã´ÖÖ¸êü 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †ÖÖ²ÖÖê™ü ²ÖÓ¤ü¸üÖ•Ö¾Öôû Öê»Öß ¯ÖÖ †Ö¤üß •Ö´ÖßÖßÃÖ •ÖÖ‰úÖ ×³Ö›ü»Öß ÖÖÆüß.
úÖ¸üÖ µÖê£Öê ¯»ÖêÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß Œ¾ÖÖ¸Óü™üÖ‡ÔÖ †ÖÆêü. †ÖÖ²ÖÖê™üß¾Ö¸ü Œ¾ÖÖ¸Óü™üÖ‡Ö“ÖÖ úÖôûÖ —Öë›üÖ ¾Ö ´Öê»Ö“ÖÖ ŸÖÖÓ²Ö›üÖ
—Öë›üÖ Æêü ¤üÖêÖÆüß ±ú›üæú »ÖÖÖ»Öê. ²ÖÓ¤ü¸üÖ“Öê ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ²ÖÖ•ÖæÃÖ ²ÖÖê™ü ¯Öæ¾Öìú›êü ŸÖÖë›ü úºþÖ ˆ³Öß ¸üÖ×Æü»Öß. ´ÖÖÖ»Öê
²ÖÖ•ÖæÃÖ ¿ÖÆü¸ü ¾Ö †Ö¸ü²ÖÃ£ÖÖÖ“ÖÖ ×úÖÖ¸üÖ »ÖÖÓ²Ö¾Ö¸ü ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»ÖÖ. ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß »ÖÖêú »ÖÆüÖÖ »ÖÆüÖÖ ³ÖÖ›ü¶Ö“Öê
ÆüÖê›ü¶ÖŸÖæÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ´ÖÖ»Ö ×¾ÖúµÖÖÃÖ †Ö¤üß †ÖÖ²ÖÖê™üß•Ö¾Öôû µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê. ÆüÖê›ü¶Ö ÆüÖúÖÖ¸êü »ÖÖêú ²ÖÆæüŸÖ
úºþÖ ÃÖÖê´ÖÖ»Öß †Ö¸ü ×¿Ö§üß †ÃÖŸÖ. ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß ÖÖê¸êü †Ö¸ü²Öß †ÃÖŸÖ. Œ¾ÖÖ¸Óü™üÖ‡ÔÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÃÖ ²ÖÖê™üß¾Ö¸ü
µÖêµÖÖÃÖ †Ö¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖ¿µÖÖÓÃÖ ŸµÖÖÓ“Öêú›êü •ÖÖµÖÖÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß Ö¾ÆüŸÖß. ´ÆüÖæÖ ÖÖ»ÖæÖ“Ö ŸÖê †Ö¯Ö»Öê ×•Ö®ÖÃÖ
†Ö´ÆüÖÓÃÖ ¤üÖÖ×¾ÖŸÖ ¾Ö †Öê¸ü›üæÖ ×ú´ÖŸÖß ÃÖÖÓÖŸÖ. '™æü ×¿Ö×»ÖÖÓ•Ö, ±úÖê¸ü' '¾Æêü¸üß ±úÖ‡Ö, »Öê›üß' ¾ÖÖî¸êü. †Ö¯Ö»µÖÖ
ŸÖã™üú ‡ÓÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖêŸÖ ŸÖê ÃÖÖÆêü²Ö »ÖÖêúÖÓ¿Öß ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üßŸÖ †Ö×Ö êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ×•ÖÖÃÖÖÓÖß Øú¾ÖÖ
³ÖÖÂÖêÖê, êú¾ÆüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †ÖÓÖ×¾ÖÖê¯ÖÖÓÖß ŸÖê ×Ö·ÆÖ‡ÔúÖÓ“Öê ×“Ö¢Ö ¾Öê¬ÖßŸÖ †ÃÖŸÖ.
¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸ü ‘ÖÓ™êü 12…… ŸÖÖÃÖ 1 †ÖŒ™üÖê²Ö¸ü, 1901 ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü
Æêü ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß »ÖÖêú ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖß “ÖÖÓÖ»Öê ²ÖÖê»ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ÊÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖêÂÖÖú ²ÖÖêÆü¸üß »ÖÖêúÖÃÖÖ¸üÖÖ †ÃÖê.
úÖÖÖ¾Ö¸ü êúÃÖÖ“Öß »ÖÖÓ²Ö —Öã»Ö¯Öß †ÃÖŸÖ. ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ™üÖôæû¾Ö¸ü êúÃÖ Øú¾ÖÖ ¤üÖœüß ¸üÖ×Ö»Öß Ö¾ÆüŸÖß. ÃÖÖê´ÖÖ»Öß
¯ÖÖê¸ü †¬Öá ÖÖÖ¾Öß ˆ‘Ö›üß“Ö ÆüÖêŸÖß. Æüß ¯ÖÖê¸êüÆüß Ã¾ÖŸÖ: »ÖÆüÖÖ ÃÖÆüÖÖ ×•ÖÖÃÖÖÓ“ÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ. µÖê£Öê ×¾ÖÎúß“Öê
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×•Ö®ÖÃÖ ´ÆüÖ•Öê ´Ö›ü´ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÖóµÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖŸÖ ŸÖê úÖóµÖÖ Øú¾ÖÖ ú¸ü›ü¶Ö ¸ÓüÖÖ“Öê —Öã¯Öêú ¤üÖ¸ü
×¯ÖÃÖÖÓ“Öê »ÖÖÓ²Ö ÆüÖ¸ü, ÃÖã™üß »ÖÖÓ²Ö¹Óý¤ü ¿ÖÖê×³Ö¾ÖÓŸÖ ×¯ÖÃÖê, ÃÖÖÓ²Ö¸üÖ“Öß Ø¿ÖÖê, ´ÖÖ¿ÖÖÓ“Öê ÃÖÖÓÖÖ›êü ¾Ö ÆüÖ›êü, ¿ÖÆüÖ´ÖéÖÖ“Öß
†Ó›üß, Ö•Öæ¸ü †Ö×Ö ´ÖãµÖŸ¾ÖêúºþÖ ×ÃÖÖÖÃÖÔ Øú¾ÖÖ ×“Öºþ™ü ¾Ö ‡ŸÖ¸ü úÖÆüß ÃÖ™ü¸ü±ú™ü¸ü ‡ŸÖêú“Ö ÆüÖêŸÖê. ´Öß
‹ú Ø¿Ö¯Ö»µÖÖ“ÖÖ ¾Ö ´ÖÖêŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÖ»Öê»ÖÖ ÆüÖ¸ü ¾Ö ¤üÖêÖ Ø²Ö¤ü»µÖÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öß ´Ö»ÖÖ 1 ×¿ÖØ»ÖÖ Øú´ÖŸÖ
¯Ö›ü»Öß. ÃÖÖê´ÖÖ»Öß ¯ÖÖê¸üÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß Øú´ÖŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö “ÖÖ¸ü ×¿ÖØ»ÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß. µÖê£Öê ÊÖ“Ö ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ü
¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü “ÖÖ»ÖŸÖÖê. ´ÖÖ»Ö Ö¯ÖêÖÖÃÖÖ —ÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖ•Öê Æüß ¯ÖÖê¸êü 8/10 ×´ÖôæûÖ ²ÖÑ›ü“Öê “ÖÖ»Öß¾Ö¸ü ‡ÓÖÏ•Öß ÖÖÖß
ÖÖ‰ú »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ŸÖß ‹êæúÖ ´ÖÖêšüß ´ÖÖî•Ö ¾ÖÖ™üŸÖê. ´ÖÖ úÖêÖß ŸµÖÖÓ•Öú›êü ¯ÖêÖß ¤üÖêÖ ¯ÖêÖß ™üÖúŸÖÖŸÖ. ÊÖ
¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ÃÖÓÖßŸÖ ²ÖÖê™ü ×Ö‘Öê¯ÖµÖÕŸÖ ´Ö¬ÖæÖ ´Ö¬ÖæÖ “ÖÖ»Ö»Öê“Ö ÆüÖêŸÖê. ¯Öæ¾Öá ¯ÖÏ¾ÖÖ¿Öß »ÖÖêú »ÖÆüÖÖ »ÖÆüÖÖ ÖÖÖß
ÃÖ´Öã¦üÖŸÖ ±êúúßŸÖ †ÃÖŸÖ ¾Ö Æüß ¯ÖÖê¸ü “Ö™üúÖ ¯ÖÖµÖÖŸÖ ²Öã›üß ´ÖÖºþÖ ŸÖß Öê´Öúß ²ÖÖÆêü¸ü úÖœüßŸÖ. ±êúúÖÖ¸üÖÃÖ
´ÖÖî•Ö ¾ÖÖ™êü ¾Ö ÊÖ ¯ÖÖê¸üÖÓ“ÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ×Ö¾ÖÖÔÆü “ÖÖ»Öê. ¯ÖÖ ÊÖ´Öãôêû ¾Ö¸êü“Öê¾Ö¸ü ±úÖ¸ü †¯Ö‘ÖÖŸÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê
´ÆüÖæÖ Æüß “ÖÖ»Ö ÃÖ¸üúÖ¸üÖÓ Öß ÃÖŒŸÖ ²ÖÓ¤ü êú»Öß ¾ÖÖî¸êü ÆüúßúŸÖ ´Öß ‹êúß»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ÊÖ ×šüúÖÖß †ÃÖ»ÖÖ
úÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü ×¤üÃÖ»ÖÖ ÖÖÆüß.
ÃÖúÖôû“Öê ‘ÖÓ™êü 10
ŸÖÖ. 2 †ÖŒ™üÖê²Ö¸ü, 1901
ŸÖÖ. 26 ÃÖúÖôûß 9…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †Ö´Ö“Öß †ÖÖ²ÖÖê™ü ‹›üÖ ²ÖÓ¤ü¸üÖŸÖæÖ ×Ö‘ÖÖ»Öß. ²ÖÖê™üß¾Ö¸ü“µÖÖ ‘Ö›ü¶ÖôûÖŸÖ
8 ¾ÖÖ•Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖê¾ÆüÖ ´ÖÖ—Öê ‘Ö›ü¶ÖôûÖŸÖ 9-55 Ö‰ú ¾ÖÖ•ÖæÖ 55 ×´ÖÖß™êü —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ
‘Ö›ü¶ÖôûÖŸÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öß ¾Öêôû úÖµÖ´Ö šêü×¾Ö»Öß †ÖÆêü. †Ö×Ö ¯ÖÏŸµÖêú ²ÖÓ¤ü¸üÖ“Öß ¾Öêôû †Ö×Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öß ¾Öêôû ÊÖŸÖ
†ÓŸÖ¸ü ¯ÖÖÆüŸÖ †ÖÆêü. •ÖÖÖÖê•ÖÖÖ“µÖÖ ×¤üÖ´ÖÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ²ÖÖê™üß¾Ö¸ü“µÖÖ ‘Ö›ü¶ÖôûÖŸÖß»Ö ¾Öêôû ²Ö¤ü»ÖŸÖ †ÖÆêü.
ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ—Öê ‘Ö›ü¶Öôû ×úŸÖ¯ÖŸÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü “ÖÖ»ÖŸÖê Æêü ¯ÖÖÆüµÖÖ“Öê µÖê£Öê ÃÖÖ¬ÖÖ ÖÖÆüß. Æü¾ÖêŸÖ ±ú¸üú ¯Ö›æüÖ ´ÖÖ—
µÖÖ ‘Ö›ü¶ÖôûÖŸÖÆüß úÖÆüß £ÖÖê›üÖ ±ú¸üú ÆüÖêŸÖ †ÃÖê»Ö. †ÃÖÖê. ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ¾Öêôêû¯ÖêÖÖ ‹›üÖ“ÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 2 ŸÖÖÃÖ
´ÖÖÖê †ÖÆêü. 1 ¾ÖÖ•ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ÃÖ´Öã¦üÖŸÖ ¯ÖÖê¯ÖÔÃÖË ÖÖ¾ÖÖ“Öê 2/3 ±æú™ü »ÖÖÓ²Ö ´ÖÖÃÖê ¯ÖãÂúôû ×¤üÃÖ»Öê. ŸÖê
¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü 2/3 ±æú™ü ˆ›ü¶Ö µÖêŸÖ ‹ú´ÖêúÖ´ÖÖÖæÖ ¬ÖÖ¾ÖŸÖ •ÖÖŸÖ. úÖÆüß ²ÖÖê™üß²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¬ÖÖ¾ÖŸÖ µÖêŸÖ. ´Ö¬µÖ
ÃÖ´Öã¦üÖŸÖ ÊÖ ¯ÖÏÖµÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ Öêôû ¯ÖÖÆæüÖ, ÃÖÖ¸üÖÖ ‹ú“Ö ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ Óú™üÖôû»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖÃÖ £ÖÖê›êü ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ
¾ÖÖ™ü»Öê. †ÖÖ²ÖÖê™ü —Ö¯ÖÖ™ü¶ÖÖê “ÖÖ»Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ »ÖÆüÖÖ »ÖÆüÖÖ ²Öê›üŒµÖÖ‹¾Öœêü ´ÖÖÃÖê †ÖÖ²ÖÖê™üß¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü
¯ÖÖµÖÖ¾ÖºþÖ ˆ›üŸÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÓÖ ˆÆüÖŸÖ “Öú“ÖúŸÖÖŸÖ.
ŸÖÖ. 3 †ÖŒ™üÖê²Ö¸ü, 1901 ¸üÖ¡Ö ‘ÖÓ™êü 9
ŸÖÖ. 26 ÃÖÓ¬µÖÖ 4… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †Ö´Æüß ¯Öê¸üß´Ö ²Öê™üÖ•Ö¾Öôû †Ö»ÖÖê. Æêü ²Öê™ü †Ö×±Ïúêú“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ †ÖÆêü.
µÖê£Öê ‹ú ¤üß¯ÖÃŸÖÓ³Ö †ÖÆêü. ‹£ÖæÖ ²ÖÖ²Öê»Ö ´ÖÖÓ›êü²Ö“Öß ÃÖÖ´Öã¦ü¬ÖãÖß »ÖÖÖŸÖê. ÊÖ ¿Ö²¤üÖ“Öß †Ö¸ü²Öß ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö
¾µÖãŸ¯Ö¢Öß ²ÖÖ²ÖË + ×²Ö»Ö + ´ÖÓ¤ü²Ö †¿Öß †ÖÆêü. ²ÖÖ²Ö = ¤üÖ¸ü, ×²Ö»Ö = “Öê (ÂÖÂšüß“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ), ´ÖÓ¤ü²Ö = ¸ü›üÖê,
†ÁÖã. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ¸ü›üµÖÖ“Öê ¤üÖ¸ü †ÃÖÖ ÊÖ ¯Ö¤üÖ“ÖÖ †£ÖÔ ÆüÖêŸÖÖê.11 ÊÖ ×šüúÖÖß ‹úßú›êü ¯Öê¸üß´Ö²Öê™ü †Ö×Ö
†Ö×±Ïúêú“ÖÖ ×úÖÖ¸üÖ †Ö×Ö ¤ãüÃÖ¸üßú›êü †Ö¸ü²ÖÃ£ÖÖÖ“ÖÖ †Ö×¿ÖµÖÖ“ÖÖ ×úÖÖ¸üÖ Æêü ¤üÖêÆüß •Ö´ÖßÖß“Öê ¯ÖÏ¤êü¿Ö
•Ö¾Öôû •Ö¾Öôû †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû †ÖÖ²ÖÖê™üßÃÖ •ÖÖµÖÖÃÖ µÖêµÖÖÃÖ Æêü ×šüúÖÖ ¬ÖÖêŒµÖÖ“Öê †ÖÆêü. 2/4
¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá“Ö ‹£Öê ‹ú ²ÖÖê™ü ¤üÖÖ¾Ö»Öß †ÖÆêü. †Ö×Ö †ÃÖê †¯Ö‘ÖÖŸÖ ×úŸÖß ŸÖ¸üß —ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖß»Ö ´ÆüÖæÖ
†Ö¸ü²Öß »ÖÖêúÖÓÖß ¯Öæ¾Öá¯ÖÖÃÖæÖ ÊÖ Ã£ÖôûÖÃÖ ¾Ö¸üß»Ö †¾Ö£ÖÔú ÖÖ¾Ö ¤êü‰úÖ ³ÖµÖÃÖæ“Öú úÖµÖ´Ö“Öê ×“ÖÆü úºþÖ
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šêü×¾Ö»Öê †ÖÆêü. ¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÃÖ“Ö úÖêšêü †Ö¸ü²Öß ÃÖ´Ö•ÖŸÖê ? ŸµÖÖÃÖÖšüß ‹£Öê ¤üß¯ÖÃŸÖÓ³Ö ˆ³ÖÖ¸ü»ÖÖ †ÖÆêü. ¯Öê¸üß´Ö
²Öê™üÖ¾Ö¸ü, ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖ¸üß ×Ö¤üÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¾ÖÃŸÖß ×¤üÃÖ»Öß ÖÖÆüß. †Ö¸ü²ÖÃ£ÖÖÖ“µÖÖ ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ™êüú›ü¶Ö
ÖãÃÖŸµÖÖ ¸êüŸÖß“µÖÖ“Ö ²ÖÖ»µÖÖ †ÃÖÖ¾µÖÖŸÖ. úÖ¸üÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ·µÖÖÖê ŸµÖÖ ¯ÖÖµÖÖú›êü ÖÖ»Öß ²Ö·µÖÖ(“Ö)
¯ÖÖêÖ¸ü»µÖÖ Öê»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ×úŸµÖêú ×šüúÖÖß »ÖÖÓ²Ö¾Ö¸ü ¯ÖÏ¤êü¿Ö Ö›æü“ÖÖ“Ö ²ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖÖê ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸ü“µÖÖ
ˆÆüÖŸÖ †Ö¤üß ¿Öã³ÖÏ ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
4…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †Ö´Æüß ŸÖÖÓ²Ö›ü¶Ö ÃÖ´Öã¦üÖŸÖ ×¿Ö¸ü»ÖÖê. ‡ŸÖ¸ü ×šüúÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê µÖê£Öß»ÖÆüß ¯ÖÖÖß úÖôêû“Ö
†ÃÖæÖ ¾Ö úÖêšêüÆüß ŸÖÖÓ²Ö›ü¶Ö ¸ÓüÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ´ÖæÃÖÆüß ÖÃÖæÖ ÊÖÃÖ ŸÖÖÓ²Ö›üÖ ÃÖ´Öã¦ü †ÃÖê úÖ ÖÖ¾Ö †ÖÆêü ŸÖê úôû»Öê
ÖÖÆüß. ŸÖÖÓ²Ö›üÖ ÃÖ´Öã¦ü Æêü ´Öæôû ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖß»Ö Red Sea µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ¸ü †ÖÆêü. Red Sea Æêü ¤êüÖß»Ö
´Öæôû ãú»ÖË—Ö´ÖË12 ÊÖ †Ö¸ü²Öß ÖÖ¾ÖÖ“Öê ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ¸ü †ÖÆêü †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê. ãú»ÖË—Ö´ÖË ÊÖ“Öê †Ö¸ü²ÖßŸÖ †±úÖ™ü,
ÖÖê»Ö, úÖôûÖ Øú¾ÖÖ ŸÖÖÓ²Ö›üÖ †ÃÖê ×Ö¸ü×Ö¸üÖôêû †£ÖÔ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ÊÖÃÖ ŸÖÖÓ²Ö›üÖ †ÃÖê ú¿ÖÖ¾ÖºþÖ ´Æü™ü»Öê
ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö ŸÖÃÖÖ“Ö ¸üÖÆüŸÖÖê. †ÃÖÖê. ¾Ö¸üß»Ö ¤üÖê Æüß ÖÖ¾ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †Ö´Ö“µÖÖ »ÖÖÆüÖ¸ê ü“µÖÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ÃÖÖê²ÖŸµÖÖú›æüÖ
×´ÖôûÖ»Öß. ŸÖê †Ö¸ü²Öß“Öê “ÖÖÓÖ»Öê •ÖÖÖŸÖê †ÖÆêüŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö †Ö¸ü²ÖÃ£ÖÖÖ“µÖÖ ¾Ö ‡×•Ö¯ŸÖ“µÖÖ ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü“µÖÖ
ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü Ã£ÖôûÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê †Ö¸ü²Öß“Ö ²ÖÆæüŸÖúºþÖ †ÖÆêüŸÖ ÊÖ¾ÖºþÖ †Ö¸ü²Öß »ÖÖêúÖÓÖß ‹êú úÖôûß
¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, ×¾ÖªÖ †Ö×Ö ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü ¾ÖÖîê¸êü ÖÖêÂ™üàŸÖ †Ö¯Ö»Öê ÖÖ¾Ö ¾Ö ÃÖ¢ÖÖ ²Ö¸üß“Ö ÖÖ•Ö¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ Æêü
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ¯ÖÖ ‹›üÖ ²ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ÊÖÓÖß ¯ÖÖÖ¸üÖÓ“Öß ×¯ÖÃÖê, †Ó›üß †Ö×Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖú›æüÖ ×¾ÖúŸÖ †ÖÖ»Öê»Öê
ŸÖÓ²ÖÖæú“Öê “Öã¼êü ˆ±Ôú ×“Öºþ™êü ÊÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤ãüÃÖ¸êü úÖÆüß ×¾ÖúÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö»Öê Ö¾ÆüŸÖê ÊÖ¾ÖºþÖ ÊÖÓ“Öß
ÃÖÖÓ¯ÖÏŸÖ“Öß ÓúÖÖ»Ö ÛÃ£ÖŸÖßÆüß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
ŸÖÖÓ²Ö›ü¶Ö ÃÖ´Öã¦üÖŸÖ ˆÂ´ÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¾ÖÖ¸üÖ †Ö¤üß ²ÖÓ¤ü †ÃÖ»µÖÖÖê ÖÖê»ÖßŸÖ ´Öãôûß“Ö ²ÖÃÖ¾ÖŸÖ
ÖÖÆüß. ˆÂÖ Æü¾Öê“ÖÖ ÆüÖ ¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ“Ö †Öã³Ö¾Ö †ÃÖŸÖÖê. ŸÖ¿ÖÖŸÖ ú¯Ö›êü ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖÆêü²Öß £ÖÖ™üÖ“Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
†ÓÖÖŸÖæÖ ‘ÖÖ´ÖÖ“Öß ÃÖÓŸÖŸÖ¬ÖÖ¸ü “ÖÖ»Ö»Öß †ÃÖŸÖê. ‹ú ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ“Ö †Ö×¿ÖµÖÖ ´ÖÖŸÖê“ÖÖ ×Ö¸üÖê¯Ö ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ
†ÃÖŸÖÖê, ´ÆüÖæÖ •ÖÖæ ŸÖß †Ö´ÆüÖÃÖ ˆÂÖÖê¤üúÖÓ“Öê ÃÖ“Öî»Ö ÃÖÖÖ ‘ÖÖ»ÖßŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸÖÖ. 27 ¸üÖê•Öß ÃÖúÖôûß
ÃÖ´Öã¦ü †Ö¤üß ¿ÖÖÓŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ‡ŸÖúÖ úß •ÖÖæ ´ÖÖêšüÖ ŸÖ»ÖÖ“Ö †ÖÆêü. ´ÖÓ¤ü ¾ÖÖ¸üÖ ÃÖã™ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¤êüÖÖ¾ÖÖ ±úÖ¸ü
ÃÖÖî´µÖ ¾Ö ¸ü´ÖÖßµÖ ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ¯ÖãÆüÖ ´ÖÖÃ¾Öß ˆúÖ›üÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß
“ÖÖÓ¤üµÖÖ“Öß ¾Ö ÖÖ¸ü ¾ÖÖ·µÖÖ“Öß ³ÖÖ¸üß ´ÖÖî•Ö ¾ÖÖ™ü»Öß. ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÔÖ ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡ÖêúŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÆüÖê‡Ô»Ö.
(ÖÖ»Öß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ‹úÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß“µÖÖ ²ÖãúÖŸÖæÖ ¾Öê“ÖæÖ †Ö•Ö ŸÖÖ. 18 ´ÖÖ“ÖÔ,
1926 ¸üÖê•Öß µÖê£Öê ×»ÖÆüßŸÖ †ÖÆêü12:-''ŸÖÖ. 2 †ÖŒ™üÖê. 01 12 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †Ö´Æüß òú×›üµÖÖ ¾Ö Îúß™ü ²Öê™üÖ•Ö¾Öôû †Ö»ÖÖê. †ÖÖ²ÖÖê™ü ±úÖ¸ü
ÆüÖ»Öæ »ÖÖÖ»Öß. »ÖÖ™üÖ ¤üÖêÖ ¤üÖêÖ ¯ÖãºþÂÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
ŸÖÖ. 3 †ÖŒ™üÖê. ´Ö»ÖÖ •Öã»ÖÖ²Ö ÆüÖê‰úÖ ¿ÖŒŸÖß ÖßÖ —ÖÖ»Öß. †Ö´Æüß ÃÖÖê²ÖŸµÖÖÓÖß ‹ú´ÖêúÖÓÃÖ †Ö¯Ö»Öê
±úÖê™üÖê ¤üÖÖ×¾Ö»Öê. ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê. ³Ö•ÖÖ êú»Öê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖÓÖßŸÖ“Ö úÖµÖ ŸÖÖê ´ÖÖ—ÖÖ ×•Ö¾Ö»ÖÖ
×´Ö¡Ö ÆüÖêŸÖÖ. ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß 1…… ¾ÖÖ•ÖµÖÖ“Öê ¯Öæ¾Öá ‡ŸÖÖ»Öß“ÖÖ ×úÖÖ¸üÖ ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»ÖÖ. ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ´Öê»Öß™üÖê,
¸êü×•Ö†Öê, ×ÃÖ»ÖÖ †¿Öß ŸÖßÖ ´ÖÖêšüß ÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öß. ÃÖÖµÖÓúÖôûß 5 “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ´Öê—ÖßÖÖ ÃÖÖ´Öã¦ü¬ÖãÖßŸÖæÖ Öê»ÖÖê.
ÃÖÖµÖÓúÖôûß 6 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™ÒÓü²ÖÖê»Öß •¾ÖÖ»ÖÖ´ÖãÖß Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖ»ÖÖ.
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ŸÖÖ. 4 †ÖŒ™üÖê. 1…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ úÖòÙÃÖúÖ ¾Ö ÃÖÖÙ¤ü×ÖµÖÖ ²Öê™êü ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öß. ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß 4……
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ²ÖÖê×Ö±òú×¿Ö†Öê ÃÖÖ´Öã¦ü¬ÖãÖßŸÖæÖ Öê»ÖÖê. ŸÖÖ. 5 †ÖŒ™üÖê²Ö¸ü ´ÖÖÃÖìµµÖ“Öß (™êüú›üß) ÃÖúÖôûß 6 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ
×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öß ÃÖúÖôûß 9…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´ÖÖÃÖì»ÖßÃÖ“Öê ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖµÖ šêü×¾Ö»ÖÖ 11 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÆüÖò™êü»Ö ›üß ×•Ö
Öß¾ÆüÖê µÖê£Öê ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. »ÖÖê“Ö ÖÖò™ü¸ü ¤üÖ´Ö »ÖÖÖ›Ôü14 Æêü ¤êü‰úôû ¯ÖÖÆü¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. 1 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ •Öê¾ÖÖ †Ö™ü¯ÖæÖ
3 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯Öò»ÖêÃÖ ›üß »ÖÖÑÖ ¿ÖÖò¯Öú›êü ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ÃÖÖµÖÓúÖôûß 5 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. 6 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ
ÆüÖò™êü»Ö ›üß ²Ö±êúŸÖ •Öê¾Ö»ÖÖê. ¯ÖÏŸµÖêúÖÃÖ 5 ±ÏúÖÓú ¯Ö›ü»Öê (1 ±ÏúÖÓú = 10 †ÖÖê). ¸üÖ¡Öß 8-40 »ÖÖ ¯Öò×¸üÃÖ»ÖÖ
×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ÃÖúÖôûß 6 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ›üß •ÖÖòÖ Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖÖÖ —ÖÖ»ÖÖê. ¯Öãœêü †òÛ¾ÆüÖÖÖ, ×»Ö†Öê ¾ÖÖî¸êü Ã™êü¿ÖÖê
»ÖÖÖ»Öß. ÖÖ›üß ¤ü¸ü ŸÖÖÃÖß 50/60 ´Öî»Ö ¬ÖÖ¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ŸÖÖ. 6 †ÖŒ™üÖê²Ö¸ü 1901 ¸üÖê•Öß 10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ
¯ÖÖ¸üßÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ÆüÖò™êü»Ö ›üß ×»Ö†ÖòÖ ›üß ×´Ö»ÖÖÖß µÖê£Öê ˆŸÖ¸ü»ÖÖê- 3 ¾ÖÖ. ¯Öò»ÖêÃÖ ›üß µÖÖ¿ÖÖ»Ö ‡ÖË¾Æòü×»Ö›ü
(Öê¯ÖÖê»ÖßµÖÖ“Öß ú²Ö¸ü) ¯ÖÖ×Æü»Öß. 3…… (¾ÖÖ•ÖŸÖÖ) ×²ÖÖ ¾Æüß»Ö, 4 (¾ÖÖ•ÖŸÖÖ) ‹±êú»Ö ™üÖò¾Ö¸ü ¯ÖÖ×Æü»Öß. ¾ÖÖ¤üôû
±úÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ×¿ÖÖ¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖÖê —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß.
ŸÖÖ. 7 †ÖŒ™üÖê²Ö¸ü 1901 ÃÖúÖôûß 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ »ÖÓ›üÖ µÖê£Öê ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ‡Ó»Öß¿Ö “ÖòÖê»Ö´Ö¬µÖê ÃÖ´Öã¦ü
»ÖÖÖæÖ ±úÖ¸ü Æîü¸üÖÖ —ÖÖ»ÖÖê. ¯ÖÖ †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ´Öã¦üÖ“ÖÖ ´ÆüÖµÖÖ-ÃÖÖ¸üÖÖ úÖêšêü“Ö ¡ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß.
™üÖ»Ö²Ö™ü ¸üÖê›ü ²Öê•Ö ¾ÖÖÓ™ü¸ü ÖÓ 82 ¸üÖê´Öê¿Ö“ÖÓ¦ü ¤ü¢Ö15 ÊÖÓ“Öê ÖÖê»ÖßŸÖ ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. ÃÖ. 10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¸êü¾Æü. úÖê¯Ö»ÖÓ›ü
²ÖÖê¾ÖßÖÖ16 ³Öê™ü»ÖÖê. ¯ÖÖ¸üÖ 55 †Ó¿ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖ. 8 †ÖŒ™üÖê²Ö¸ü ¸üÖ•ê Öß 11…… ŸÖê 8 ¸üÖ¡Öß¯ÖµÖÕŸÖ µÖã×Ö™êü×¸ü†Ö
¯ÖÏÖòÛ¾ÆüÃÖß†»Ö †ÃÖëÛ²»Ö“µÖÖ ¾ÖÖÙÂÖú ÃÖ³ÖêŸÖ ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê. ²ÖÖê¾Ößú›êü •ÖÖµÖÖÃÖ Û¾ÆüŒ™üÖê×¸üµÖÖÃÖ 2…… ×¿ÖØ»ÖÖ
×¤ü»Öê»Öê ¯ÖÖÆæüÖ ²ÖÖê¾ÖßÃÖÖê. ÆüÖÃÖ»Öê. ¯Ö¸üŸÖ 2 ¯ÖêÖß ¤êü‰úÖ ™üÖ»Ö²Ö™ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü †Ö»ÖÖê.
†ÖòŒÃÖ±ú›Ôü
¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 11 †ÖŒ™üÖê. ÃÖã´ÖÖ¸êü 3 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê ŸÖÖê †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öê 4 »ÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. »ÖÓ›üÖ
µÖê£Öê ™òüŒÃÖß³ÖÖ›êü 2 ×¿ÖØ»ÖÖ 2 ¯Öë, †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öê 2 ×¿ÖØ»ÖÖ ¯Ö›ü»Öê. »ÖÓ›üÖÆæüÖ ´ÖÖ—Öß ‹ú •Ö›ü ™ÒÓüú
†ÖòŒÃÖ±ú›Ôü»ÖÖ ¯ÖÖê“Ö×¾ÖµÖÖ²Ö§ü»Ö ãúú Óú¯ÖÖß»ÖÖ 7 ×¿Ö. 2 ¯ÖêÃÖ ×¤ü»Öê. ´ÖÖ—ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ Ö“ÖÔ ¯Ö›üŸÖÖôæûÖ
¯ÖÖÆüŸÖÖ ŸÖÖ 19 †ÖŒ™üÖê. †Öê¸ü ´Ö•Ö•Ö¾Öôû ×¿Ö»»Öú ¸üÖêÖ 4 ¯ÖÖï›ü 7 ×¿Ö. 3 ¯ÖêÃÖ ×¿Ö»»Öú †Öœüôû»Öß."
(×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü, ¯ÖãÖê ŸÖÖ. 18 ´ÖÖ“ÖÔ 1926).
ŸÖÖ. 8 Ö¾ÖÓ²Ö¸ü 1901
×“Ö. •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô»ÖÖ †Ö×Ö ²ÖÖ²ÖÖ»ÖÖ †¿Öß ¤üÖêÖ ¯Ö¡Öê ×»Ö×Æü»Öß. ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´ÖÖÙ™üÖÖê
Œ»Ö²Ö“µÖÖ •Öê¾ÖÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. ÃÖã´ÖÖ¸êü 40 •ÖÖ Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. •Öê¾ÖÖ †Ö™ü¯Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü “Ö™Ôü±úÖò±ú17 ÖÖ´Öú
¸ü×¿ÖµÖÖ ÖéÆüÃ£ÖÖÖê '¸ü×¿ÖµÖÖŸÖß»Ö ¬ÖÖÙ´Öú ×¿ÖÖÖ' ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ×Ö²ÖÓ¬Ö ¾ÖÖ“Ö»ÖÖ. ÃÖ¤ü¸ü ÖéÆüÃ£Ö ™üÖò»ÖÃ™üÖê‡Ô“Öê
×´Ö¡Ö ¾Ö †ÖãµÖÖµÖß †ÃÖæÖ ¯ÖŒêú ÃÖÖê¿Öò×»ÖÃ™ü ¾Ö †ÖòÙúÃ™ü †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓÖß ¸ü×¿ÖµÖÖ“Öß ´ÖÖêšüß ¿ÖÖê“ÖÖßµÖ
ÛÃ£ÖŸÖß ÃÖÖÓÖßŸÖ»Öß. ŸÖß Øú×“ÖŸÖË ‹ú¯ÖÖßµÖ †ÃÖÖ¾Öß †¿Öß ¿ÖÓúÖ †Ö»Öß. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß úÖÆüß ¯ÖãÃŸÖêú
¾Ö Ã¾ÖŸÖ:×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´Ö»ÖÖ ¯ÖÖšü¾ÖæÖ ¤êüµÖÖ“Öê ú²Öæ»Ö êú»Öê. '´ÖÖÙ™üÖÖê Œ»Ö²Ö' ›üÖ. ´ÖÖÙ™üÖÖê“µÖÖ Ã´Ö¸üÖÖ£ÖÔ
´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß ¾Ö ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸üÖÓÖß úÖ×œü»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖêú ™ü´ÖÕ´Ö¬µÖê ÆüÖ ¤üÖêÖ¤üÖ ³Ö¸üŸÖÖê †Ö×Ö
úÖêÖŸÖ¸üß ´ÖÖêšü¶Ö ÖéÆüÃ£ÖÖú›æüÖ ×Ö²ÖÓ¬Ö ¾ÖÖ×“Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ´ÖÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖÖ ¾ÖÖ¤ü×¾Ö¾ÖÖ¤ü ÆüÖêŸÖÖê.
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ŸÖÖ. 9 Ö¾ÖÓ. 1901
ÃÖúÖôûß 9 ¯ÖÖÃÖæÖ 11 ¯ÖµÖÕŸÖ †ÖÖß ×²Ö—ÖÖÓ™ü18 Reincarnation '¯ÖãÖ•ÖÔ´Ö' ¯ÖãÃŸÖúÖ“Öß 40 ¯ÖÖÖê
¾ÖÖ×“Ö»Öß. 1 ¯ÖµÖÕŸÖ ‡Ó×›üµÖÖ ‡ÖÛÃ™ü™ü¶æ™ü´Ö¬µÖê Öê»ÖÖê. ŸÖê£Ö»Öß »ÖÖµÖ²ÖÎ¸üß ¾Ö ¾ÖÖ“ÖÖÖ»ÖµÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê. ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß
ÃÖÓ¬µÖÖúÖôû¯ÖµÖÕŸÖ ×´Ö. ¿ÖÖêÖ ÊÖ•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ³ÖÖ›ü¶Ö“Öß ÖÖê»Öß ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ ØÆü›ü»ÖÖê. 5 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ŸÖãúá ×´Ö¡Ö ¸üÖ.
ÆüÖúß µÖÖÓ•Öú›êü “ÖÆüÖ»ÖÖ Öê»ÖÖê. ¸üÖ¡Öß ‹ú ×“Ö¡Ö úÖœü»Öê19.
ŸÖÖ. 10 Ö¾ÖÓ. 1901 †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸ü
ÃÖúÖôûß ×²Ö—ÖÖÓ™ü ²ÖÖ‡Ô“Öê '¯ÖãÖ•Ö´ÖÖÔ' (“Öß) úÖÆüß ¯ÖÖÖê ¾ÖÖ“Ö»Öß. ´µÖÖÓ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê ›üÖò.
›Òü´ÖÓ›ü“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»Öß. ´Öß ¤æü¸ü ²ÖÃÖ»µÖÖÖê ´Ö»ÖÖ Öß™ü ‹êæú †Ö»Öß ÖÖÆüß. ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß 6 ¾ÖÖ•Öê¯ÖµÖÕŸÖ
×´ÖÃ™ü¸ü úÖòú •ÖÖê †Ö´Ö“ÖÖ úÖò»Öê•Ö ²ÖÓ¬Öæ ŸµÖÖ“Öê“Ö ‘Ö¸üß ÆüÖêŸÖÖê. •Öê¾ÖÖ ŸÖê£Öê —ÖÖ»Öê. ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ“Öß ÆüúßúŸÖ
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß. ×´Ö úÖòú ¾Ö ŸµÖÖ“Öß ²ÖÆüßÖ †¿Öß ¤üÖê‘Öê“Ö ´ÖÖêšü¶Ö †ÖÖÓ¤üÖÖê ×¾ÖªÖ•ÖÔÖÖŸÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ‘ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖ
†ÖÆêüŸÖ. ¤üÖê‘Öê †ŸµÖÓŸÖ ´Ö´ÖŸÖÖôæû, ÃÖÖÛ¢¾Öú ¾Ö ØÆü¤ãü¬Ö´ÖÖÔ“Öê ¾Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“Öê ´ÖÖêšêü “ÖÆüÖŸÖê †ÖÆêüŸÖ. ×´Ö. úÖòú
ÆüÖ ×£Ö†ÖÃÖ±úßÃ™ü †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖ ´ÖŸÖÖ“Öê ŸµÖÖÖê ²Ö¸êü“Ö ÖÏÓ£Ö ¾ÖÖ“Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÆüÖ Ã¾ÖŸÖ: ÖÖ™üúÖ“ÖÖ ´Öã»ÖÖÖ
†ÃÖæÖ ¾Ö Ã¾ÖŸÖ: ÖÖ™üúÖ“ÖÖ ¬ÖÓ¤üÖ ²Ö¸êü“Ö ×¤ü¾ÖÃÖ úºþÖÆüß ÆüÖ †Ö×Ö ²ÖÆüßÖ Æüß ¤üÖê‘Öê †Ö¤üß ¿ÖÖú³ÖÖú
—ÖÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ. †Ö´ÆüÖÓ´Ö¬µÖê ²Ö¸êü“Ö ¯ÖÏê´Ö ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ³ÖÖ¾Ö ¾Ö ³ÖŒŸÖß ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖ ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ
×ÖµÖ×´ÖŸÖ ¾Öêôû †Ö´Æüß ‹ú¡Ö •Ö´ÖæÖ úÖÆüß ÃÖÖ¬ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê ŸµÖÖÖê ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê. ´ÖÖ—Öê ´ÖÖÖŸÖ Æêü ÆüÖêŸÖê“Ö. ŸµÖÖÃÖ
´Öß “ÖÖÓÖ»Öê ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ×¤ü»Öê. ‘Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü •Öê¾ÖŸÖÖÖÖ ×´Ö. ¾Ö ×´ÖÃÖêÃÖ ÖÏ›ê üÖ ÊÖÓ“µÖÖ¿Öß ´ÖÖÓÃÖÖÆüÖ¸üÖ²Ö§ü»Ö
ú›üÖŒµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¤ü —ÖÖ»ÖÖ. ´Öß ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ ´Öß ú¬Öß ú¬Öß ´ÖÖÓÃÖ ÖÖŸÖ †ÃÖê. ¯ÖÖ ŸÖê †×•Ö²ÖÖŸÖ
ÃÖÖê›üÖ¾Öê †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖê£Öê †Ö»µÖÖ (¾Ö¸ü) ¾Æêü•Öß™êü×¸ü†Ö ´ÆüÖ•Öê ¿ÖÖú³ÖÖú ´ÖÓ›üôûß“Öß ¯ÖãÃŸÖêú
úÖÆüß ´Öß ×¾ÖúŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖÓ“Öê ´Öß ×Ö¸üßÖÖ ú¸üÖÖ¸ü †ÖÆêü. µÖê£Öê ¿ÖÖú†®Ö Öß™ü Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖ´Öãôêû
¾Ö ¾Ö¸üß»Ö ÖéÆüÃ£ÖÖ“Öê ‘Ö¸üß ´Öß ¸üÖ×Æü»µÖÖ´Öãôêû ¾Ö¸üß»Ö ¾ÖÎŸÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖ ŸÖÃÖÖ“Ö šêü¾ÖÖ¾ÖÖ
»ÖÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÖ †ÖŸÖÖ úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖ êú¾Öôû ¿ÖÖú ¾Ö ¬ÖÖµÖÖÆüÖ¸ü úºþÖ “ÖÖ»ÖŸÖê úß ÖÖÆüß Æêü ¯ÖÖÆüÖÖ¸ü †ÖÆêü.
µÖê£Öß»Ö £ÖÓ›üß“ÖÖ Æü¾ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ †¿ÖŒŸÖ ¯ÖÏéúŸÖß»ÖÖ ´ÖÖÖ¾ÖŸÖê úß ÖÖÆüß ÊÖ“Öß ´Ö»ÖÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖêšüß ³ÖßŸÖß
ÆüÖêŸÖß ŸÖß ú´Öß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ †Ö•Ö ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü.
ŸÖÖ. 11 ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü Ö¾ÖÓ²Ö¸ü 1901
†Ö•Ö êú¾Öôû ÃÖÖÛ¢¾Öú †®Ö ‘ÖêŸÖ»Öê. ¤üÖê‘ÖÖ ÖÏê›üÖÖß ´ÖÖÓÃÖ ‘ÖêµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ±úÖ¸ü †ÖÖÏÆü êú»ÖÖ.
³Ö•ÖÖ¯ÖÏÖ£ÖÔÖêÃÖÖšüß ¤ü¸ü ¿ÖãúÎ ¾ÖÖ¸üß •Ö´ÖµÖÖ“Öê šü¸ü»Öê †ÖÆêü. ×´Ö. ¿ÖÖêÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ úÖò»Öê•Ö“ÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá²ÖÓ¬Öæ
×£Ö†ÖòÃÖ×±úÃ™ü †ÖÆêü. ŸÖÖê Æüß µÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü. ¯ÖÖÆæü úÖµÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖê.
ŸÖÖ. 13 ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü
¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß 2…… ¯ÖÖÃÖæÖ 4…… ¯ÖµÖÕŸÖ †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü“µÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 2…… ´Öî»Ö ×±ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ ´Öß ¾Ö
¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ÖÖ‡Ôú¾ÖÖ›ü20 ×´ÖôæûÖ Öê»ÖÖê. ŸÖê£Öê ‹úÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖ ‹ú ´Ö•Öæ¸ü ÖÖÓÖ¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÃÖ úÖÆüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
×¾Ö“ÖÖ×¸ü»Öß. µÖê£Öê †Öšü¾Ö›ü¶Ö“Öß ´Ö•Öã¸üß 12/15 ×¿Ö»ÖàÖ ¿ÖêŸÖúß“µÖÖ ´Ö•Öã¸üÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê.
¸üÖ¡Öß 8 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ÃÖ³ÖÖ —ÖÖ»Öß. †¿Öß ‹úÖ ™ü´ÖÔ´Ö¬µÖê ‹ú¤üÖ“Ö
ÆüÖêŸÖê ´ÆüÖæÖ ²ÖÖê»ÖµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖµÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß, ´ÆüÖæÖ ™ü´ÖÔ´Ö¬µÖê 3 ŸÖßÖ¤üÖ †ÃÖÖ¾Öß (†¿Öß) úÖÆüßÖß ÃÖæ“ÖÖÖ
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êú»Öß. ¯ÖÖ ´ÖÖÙ™üÖÖê Œ»Ö²Ö“Öß ¤üÖêÖ¤üÖ ²Öîšüú ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ³ÖÖ ±úÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ, †¿Öß ¤ãüÃÖ·µÖÖÓ“Öß ŸÖÎúÖ¸ü
†Ö»Öß. ¿Öê¾Ö™üß •µÖÖÃÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸµÖÖÓÖß ×Ö¸üÖôûß ÖÖ•ÖÖß ÃÖ³ÖÖ úÖœüÖ¾Öß †ÃÖê šü¸ü»Öê. ÖÓŸÖ¸ü ×´Ö. ±úµÖãÔÃÖÖ
ÊÖÓÖß •Ö´Öß×Ö“µÖÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖ¾Ö¸ü ú¸ü ²ÖÃÖ¾ÖÖ¾ÖÖ úß ÖÖÆüß ? ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ ¯Öãœêü †ÖÖæÖ ²ÖÃÖ¾ÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê †Ö¯Ö»Öê
´ÖŸÖ ÃÖ¯ÖÏ´ÖÖÖ ×¤ü»Öê. £ÖÖê›üÖ ¾ÖÖ¤ü ÆüÖê‰úÖ ²ÖÃÖ¾ÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê“Ö šü¸ü»Öê. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ¯ÖÆüÖŸÖÖ †¿ÖÖ ÃÖ³ÖÖ µÖê£Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ
†ÖÃ£ÖêÖê “ÖÖ»ÖŸÖÖŸÖ †ÃÖê ×¤üÃÖ»Öê ÖÖÆüß.
ŸÖÖ. 15 ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü
¸üÖ¡Öß 9 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×´Ö. ¿ÖÖêÖ, ×´Ö. ²ÖÖÃÖÔ †Ö×Ö ´Öß †ÃÖê ×ŸÖ‘Öê ×´Ö. úÖòú ÊÖ“Öê ‘Ö¸üß †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú
ÃÖÖ¬ÖÖÖú×¸üŸÖÖ •Ö´Ö»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ´Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ êú»Öß ÖÓŸÖ¸ü úÖ´ÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ×´Ö. úÖòúÖê
†Ö¯Ö»Öß ú»¯ÖÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß úß ¯ÖÏŸµÖêú †Öšü¾Ö›ü¶Ö»ÖÖ ‹úÖÖê úÖÆüßŸÖ¸üß ‹ÖÖ¤¶Ö úÖÆüß ŸÖ¸üß ‹úÖªÖ
´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÖ¬Öæ“ÖÖ ¯ÖÏÖÃÖÖ×¤üú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾ÖÖ“ÖæÖ ¤üÖÖ¾ÖÖ¾ÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ˆÆüüÖ¯ÖÖêÆü ú¸üÖ¾ÖÖ. ÖÓŸÖ¸ü ´Öß
´ÖÖ—Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ×»ÖÆæüÖ úÖœüß»Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖê ¾ÖÖ“Ö»Öê. ÖÓŸÖ¸ü ×´Ö. ¿ÖÖêÖ ¾Ö ´ÖÖ—ÖÖ µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ´ÖŸÖÖ×¾ÖÂÖµÖß £ÖÖê›üÖ
¾ÖÖ¤ü —ÖÖ»ÖÖ. ×´Ö. ²ÖÖÃÖÔ ÊÖÓÖß ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê úß †Ö´Æüß ‹ú¡Ö •Ö´Ö»µÖÖ¾Ö¸ü 5/10 ×´Ö×Ö™êü Ã¾ÖÃ£Ö ÃÖ´ÖÖ×¬ÖÃŸÖ
²ÖÃÖÖ¾Öê ¾Ö úÖêÖÖÃÖ úÖÆüß Ã±æúŸÖá †Ö¸ü ¯ÖÏê¸üÖÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ ×ŸÖ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖ¾ÖÖÕÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. ‡ŸÖêú
—ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¯Öãœü“Öê ¿ÖãúÎ ¾ÖÖ¸üß •Ö´ÖµÖÖ“Öê šü¸ü»Öê. †Ö•Ö ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡Öêú»ÖÖ ¯Ö¡Ö ±ÏúÖÃÖ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß
¯ÖÖšü×¾Ö»Öê †ÖÆêü21.
ŸÖÖ. 17 †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸ü Ö¾ÖÓ²Ö¸ü
ÃÖúÖôûß 10…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß “Ö“ÖÔ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÔÖ ‹ê×ú»Öê. µÖê£Öê ÃÖã´ÖÖ¸êü 300 »ÖÖêú †Ö»Öê.
¯Öã¹ýÂÖÖ¯ÖêÖÖ ²ÖÖµÖúÖ ±úÖ¸ü ×¤üÃÖ»µÖÖ. ŸµÖÖÓ¯Öîúß ²Ö·µÖÖ“Ö ³ÖŒŸÖßÖê ‹êúŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ÃÖ´ÖÔÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ“Ö ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ
²ÖÖê»ÖÖÖ¸üÖ Ã¯ÖÂ™ü, •ÖÖê¸üÖÖê, †ÃÖ×»ÖŸÖ ¾Ö úôûúôûßÖê ²ÖÖê»ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÖÓŸÖ¸ü †Ö´Ö“µÖÖ úÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê ¤êü¾ÖôûÖŸÖ
¯ÖÏÖê. ¸êü¾Æü. ‹×›üÃÖË ÊÖÓÖß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. Æêü †Ö´Ö“µÖÖ ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸üÖÓ¯Öîúß ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ †×¬Öú •ÖãµÖÖ ´ÖŸÖÖ“Öê
†ÖÆêüŸÖ. ÁÖÖêŸÖéÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü 100/125 ÆüÖêŸÖÖ. ¯Öîúß 3/4 ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ²ÖÖµÖúÖ. Æêü“Ö ¤êü‰úôû úÖµÖ ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ
†ÖòŒÃÖ±ú›Ôü (´Ö¬µÖê) µÖã×Ö™êü×¸ü†Ö ¯ÖÓ£ÖÖ“Öê. ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ÖÖ‡ÔÂ™ü “Ö“ÖÔ úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖê»ÖÖ
Öê»ÖÖê. µÖê£Öê ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ‹×¯ÖÃúÖê¯Ö»Ö “Ö“ÖÔ“µÖÖ22 Ö´ÖãµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ, ¯Ö¤êü ²ÖÖµÖ²Ö»ÖÖŸÖß»Ö ˆŸÖÖ¸êü
¾ÖÖ“ÖÖê Æüß ‹úÖ šü¸üÖ×¾Öú “”ûÖ×¯Ö»Ö ²ÖãúÖŸÖæÖ ¾ÖÖ“Ö»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¤êü‰úôû ²Ö¸êü“Ö •ÖãÖê †ÃÖæÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ
´ÖÖêšêü †ÖÆêü. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ Öã›ü‘Öê ™êüúÖê, ¯Ö¤ü ´ÆüÖŸÖÖÖÖ ˆ³Öê ¸üÖÆüÖÖê ¾Ö ˆŸÖÖ¸üÖ ¾ÖÖ“ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖ
²ÖÃÖÖê Æêü †Öôûß¯ÖÖôûßÖê ¯ÖãÂúôû¤üÖ “ÖÖ»ÖŸÖê. µÖã×Ö™êü×¸ü†Ö ¤êü¾ÖôûÖŸÖÆüß ÆüÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê. µÖê£Öê ´ÖÖ¡Ö ‹ú
×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ úß ´Ö¬µÖê ‹ú¤üÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖß ¯Öæ¾Öìú›êü †Ö¯Ö»Öß ŸÖÖë›êü ¾Öôû¾ÖæÖ úÖÓÆüß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ êú»Öß. ú¤üÖ×“ÖŸÖ
Æêü •Öê¹ýÃÖ»Öê´Öú›êü ÊÖÓÖß ŸÖÖë›ü êú»Öê †ÃÖê»Ö. ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ »ÖÖêú ¯ÖÏÖ£ÖÔÖê“µÖÖ ¾Öêôûß ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖæÖ ´ÖŒêúú›êü
¯ÖÛ¿“Ö´Öêú›êü ¯ÖÖÆüŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ˆšüÖ²Ö¿ÖÖ ú×¸üŸÖÖŸÖ.
†Ö•Ö ¯ÖÖ¸üÖ 46 †Ó¿ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ.
ŸÖÖ. 18 ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü
12 ¾ÖÖ•ÖµÖÖ“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ™êü´ÃÖ Ö¤üß¾Ö¸ü ×±ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ¦üÖêÖÖŸÖß»Ö ŸÖã¯ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÖÖß
úÖÆüß ×šüúÖÖß ×£Ö•Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. úÖšüÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖÓœü¸êü ÃÖ±êúŸÖ ²Ö±úÖÔ“Öê £Ö¸ü ²ÖÃÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖÓ¬µÖÖ 4…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ
†×¸üµÖÓ™ü»Ö úÖ±úß ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ “ÖÆüÖÖéÆüÖŸÖ úÖ±úß ‘ÖêŸÖ»Öß. ŸÖ¹ýÖ µÖã¾ÖŸÖß ÃÖãÃ¾Ö¸ü ×±ú›ü»Ö ¾ÖÖ•Ö¾ÖßŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
1 ú¯Ö úÖò±úß ¾Ö “ÖÖ¸ü ×²ÖÛÃú™üÖ»ÖÖ 4 †ÖÖê ¯Ö›ü»Öê.
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20 ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü Ö¾ÖÓ²Ö¸ü 1901
ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ×´Ö. •ÖòŒÃÖ“Öê »ÖêŒ“Ö¸ü —ÖÖ»Öê. ´ÖÖ—Öê ´ÖÖ ×ŸÖú›êü »ÖÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ŸµÖÖ ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ
ˆ¯ÖÖÃÖÖê»ÖÖ ´Öß ¸üÖ×Æü»ÖÖê ÖÖÆüß. ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖ ×´Ö. •ÖÖŒÃÖ“µÖÖ ×¿Öú×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ †ÖÆêü. ÊÖ“Öê
¾µÖÖÖÖÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö´Ö“µÖÖ úÖò»Öê•Ö²ÖÓ¬Öæ¯Öîúß úÖêÖÖ“Öß ŸÖ¸üß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“Öß ¯ÖÖôûß †ÃÖŸÖê.
¾µÖÖµÖÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖúÖÃÖ ×»ÖÆæüÖ úÖœüÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. ŸÖê“Ö ˆ¯Ö¤êü¿Öºþ¯ÖÖÖê ²ÖÖê»Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖÖê ¾ÖÖ“ÖæÖ ¤üÖÖ¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê
†ÃÖŸÖê. ×´Ö. •ÖòŒÃÖ ¤æü¸ü ²ÖÃÖæÖ ‹êúŸÖÖê ¾Ö ¯ÖÆüÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“Öê ¾µÖÖµÖÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘Öê‰úÖ •ÖÖŸÖÖê. ¤ãüÃÖ·µÖÖ
†Öšü¾Ö›ü¶ÖŸÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ÖãÖ¤üÖêÂÖ ¾µÖÖµÖÖŸµÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖ ÖÖ•ÖÖß ¸üßŸÖßÖê ¤üÖÖ×¾ÖŸÖÖê ¾Ö †Ö¯Ö»Öê ´ÖŸÖ ¤êüŸÖÖê.
´Öß †Ö•Ö“µÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖê»ÖÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê. ÖÖÆüß. ´Öß ‘Ö¸üß µÖê‰úÖ ×´ÖÃÖË ×¯Ö†ÃÖÔÖË¿Öß ²ÖÖê»ÖŸÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê. ÊÖ
ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖÖÖê ´Ö»ÖÖ ¾Ö¸üß»Ö šü¸üÖ×¾Öú ¾µÖÖµÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú –ÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾ÆêüŸÖ¸ü ´ÖÖ—Öß †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú
ˆ®ÖŸÖß —ÖÖ»Öß. ´Öß ‹£Öê †Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ (Ö¾ÖÓ²Ö¸ü 1901 ‡. ÃÖ.) ŸÖÖ. 16 ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÓ¬µÖÖúÖôû¯ÖµÖÕŸÖ ×´Ö.
ÖÏê›üÖ ¾Ö ×´ÖÃÖêÃÖ ÖÏê›üÖ ÊÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü '¯ÖêµÖàÖ ÖêÂ™ü' ¯ÖîÃÖê ¤êü‰úÖ ¯ÖÖÆãüµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. Æêü »ÖÖêú
´Ö¬µÖ´Ö ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÊÖÓ“µÖÖú›êü ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü ÃÖ³µÖ ¯ÖÖÆãüÖê ´ÖÓ›üôûß µÖêŸÖ †ÃÖê. ÊÖ´Öãôêû ¾Ö ‡ŸÖ¸ü
ÊÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÂ™ü ¸üÆüÖ™üß´Öãôêû ´Ö»ÖÖ ‡ÓÖÏ•Öß ÃÖ³µÖ “ÖÖ»Öß¸üßŸÖß“Öê ²Ö¸êü“Ö –ÖÖÖ ×´ÖôæûÖ •Ö¸üß ¯ÖãÂúôû ±úÖµÖ¤üÖ —ÖÖ»ÖÖ
ŸÖ¸üß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ÊÖ ‘Ö¸üß ´Ö»ÖÖ ²Ö¸üß“Ö Öî¸üÃÖÖêµÖ ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖæÖ ´Öß Öê»µÖÖ ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸üß ŸÖÖ. 16
¸üÖ¡Öß¯ÖÖÃÖæÖ ×´ÖÃÖêÃÖ ×¯Ö†ÃÖÔÖË ×Æü“Öê ‘Ö¸üß •ÖÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêü. ´Ö•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü †Ö´Ö“ÖÖ úÖò»Öê•Ö²ÖÓ¬Öæ ×´Ö. ¿ÖÖêÖ
ÆüÖÆüß µÖê£Öê“Ö †ÖÆêü. Æêü ‘Ö¸ü †Ö´ÆüÖ»ÖÖ †Ö¤üß Ã¾ÖÃŸÖ ¯Ö›æüÖ µÖê£Öê †Ö´Ö“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸êü ÃÖÖêµÖ †ÖÆêü. †Ö´ÆüÖ
¤üÖê‘ÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¤üÖêÖ ×Ö•ÖµÖÖ“µÖÖ ÖÖê»µÖÖ †ÃÖæÖ ²ÖÃÖµÖÖ»ÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ´Ö¬µÖê ‹ú ÖÖê»Öß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ´ÖÖÖ
†ÃÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. ¯ÖÖ ÊÖ¯ÖêÖÖ “ÖÖÓÖ»Öß ÖÖêÂ™ü Æüß †ÖÆêü úß ÊÖ ‘Ö¸ü“Öß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖÃÖê ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú, Ö´ÖÏ
´Ö´ÖŸÖÖôæû, ´ÖÖÖÃÖÖôæû †¿Öß †ÖÆêüŸÖ. Æêü ãú™ãüÓ²Ö ´Ö¬µÖ´Ö ÛÃ£ÖŸÖßŸÖß»Ö †Ö¤üß ÖÖ»Ö“µÖÖ ¤ü•ÖÖÔ“Öê †ÖÆêü. Øú²ÖÆãüÖÖ
±òú¿ÖÖê²Ö»Ö »ÖÖêú ÊÖÃÖ ´Ö¬µÖ´Ö ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ Ö ÖÖŸÖÖ »ÖÖê†¸ü Œ»ÖÖÃÖ ´ÆüÖ•Öê ÖÖ»Ö“µÖÖ ¤ü•ÖÖÔŸÖ ‘ÖÖ»ÖŸÖß»Ö.
×´ÖÃ™ü¸ü †Ö×Ö ×´ÖÃÖêÃÖ ×¯Ö†ÃÖÔÖ, ŸµÖÖÓ“Öß ŸÖßÖ ´ÖÖêšüß ´Öã»Öê †Ö×Ö “ÖÖ¸ü ´Öã»Öß †¿Öß Ö‰ú ´ÖÖÖÃÖê ÊÖ
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. Æêü ±úÖ¸ü Ö¸üß²Ö ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸üß †Ö¯Ö»µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÃÖÓŸÖãÂ™ü ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. Æüß ÃÖ¾ÖÔ †Ö´Ö“ÖÖ
¾Ö×¸üÂšü¯ÖÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ ¸üÖÖæÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»ÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ˆªÖêÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¾Ö›üß»Ö ´Öã»ÖÖß ÃÖã´Ö¸êü 22
¾ÖÂÖÖÔ“Öß †ÖÆêü. ŸÖß †Ö´Ö“µÖÖ ×¤ü´ÖŸÖß»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖßÖ »ÖÆüÖÖ ´Öã»Öß †ÖÆêüŸÖ. ¯Öîúß ¤üÖê‘Öß ¿ÖÖôêûÃÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ.
ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ »ÖÆüÖÖ 3/4 ¾ÖÂÖÖÔ“Öß ‘Ö¸üß“Ö ÖêôæûÖ †ÖÆêü. ¤üÖêÆüß »ÖÆüÖÖ ´Öã»Öß¿Öß ´ÖÖ—Öß ´ÖÖêšüß ´Öî¡Öß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü.
ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ »ÖÆüÖÖ †ÖÆêü ŸÖß ´Ö•Ö•Ö¾Öôû µÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ×³ÖŸÖê !
ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¾Ö›üß»Ö ×´ÖÃÖË †»ÖÖ‡ÃÖË ×¯ÖµÖÃÖÔÖË , ÖÓŸÖ¸ü Öê»Öß, ´Öê¸üß ¾Ö ´ÖòÖß †¿Öß Îú´ÖÖÖê ÖÖ¾Öê †ÖÆêüŸÖ.
ÃÖ¾ÖÔ ÃÖã¿Öß»Ö †ÖÆêüŸÖ. †Ö•Ö úÖÆüß ¾Öêôû †»ÖÖ‡ÔÃÖË ×Æü“µÖÖ¿Öß ²ÖÖê»Ö»ÖÖê. Æüß ×úŸÖß ÃÖÖ¬Öß †ÖÆêü. ¯ÖÖêÂÖÖÖ
ÃÖÖ¬ÖÖ, ×Æü“Öê ºþ¯Ö ÃÖÖ¬Öê, ×Æü“Öß ²Öã¨üßÆüß ÃÖÖ¬Öß (ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ) ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÖ ´ÖÖÆüß ÃÖÖ¬Öê (ÃÖ¸üôû). ú»ÖÖ †Ö×Ö
úÖ¾Öê²ÖÖ•Öß ÊÖÓ“ÖÖ ×Æü»ÖÖ Ã¯Ö¿ÖÔÆüß ÖÖÆüß. †Ö¯Ö»µÖÖ ˆÖß¾ÖÖ “”û¯Ö×¾ÖµÖÖ“Öß ×Æü“µÖÖŸÖ ¿ÖŒŸÖß ÖÖÆüß. ŸÖ¿Öß“Ö
¯ÖÖ ‡“”ûÖÆüß ÖÖÆüß ; ‡ŸÖêú“Ö Ö¾ÆêüŸÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ˆÖß¾ÖÖ²Ö§ü»Ö ×Æü»ÖÖ †ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÆüß ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß ! ×Æü“µÖÖŸÖ
úÖêÖŸÖßÆüß Öî×ŸÖú ¾ÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ ×Æü“ÖÖ ÆüÖ ³ÖÖêôûÖ ¾Ö ´Öã¬Ö Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ×Æü»ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö ¿ÖÖê³ÖŸÖÖê.
Ö¸üß²Ö ÛÃ£ÖŸÖßŸÖß»Ö Æêü ×ÖÂú»ÖÓú †ÓŸÖ:ú¸üÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ—µÖÖ †Ö¬µÖÖ×´Öú ×¿ÖÖÖÖŸÖ ²Ö¸üß“Ö ³Ö¸ü ¯Ö›ü»Öß !!
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ŸÖÖ. 23 ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü Ö¾ÖÓ²Ö¸ü 1901
ÃÖúÖôûß ±úÖêŒÃÖ •ÖòŒÃÖÖ“µÖÖ “Ö“ÖÔ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öß 25 ¯ÖÖÖê, 173 ¯ÖÖÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¾ÖÖ“Ö»Öß. ¤üÖêÖ
¯ÖÏÆü¸üß 3-4…… ¯ÖµÖÕŸÖ ™êü´ÃÖ Ö¤üß¾Ö¸ü ²ÖÖê™üßŸÖæÖ ×±ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ÆüÖ ´ÖÖ—ÖÖ ¾Ö»Æü×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ“Ö
¯ÖÏÃÖÓÖ †ÃÖŸÖÖ ´Ö»ÖÖ “ÖÖÓÖ»Öê ¾Ö»ÆËü×¾ÖŸÖÖ †Ö»Öê. ´Ö•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×´Ö. ¿ÖÖêÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÏŸµÖêúÖÃÖ ²ÖÖê™üß“Öê ³ÖÖ›êü 5
¯ÖêÃÖ ´ÆüÖ•Öê 86 †ÖÖê ªÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ÃÖã´Ö¸êü 1…… ´Öî»Ö •ÖÖ‰úÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖê. ¾µÖÖµÖÖ´Ö “ÖÖÓÖ»ÖÖ ÆüÖê‰úÖ
´ÖÖÖŸÖ ´ÖÖêšüß ÆãüÂÖÖ¸üß †Ö»Öß. 4…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ •Ö¯ÖÖÖ“Öê ¾ÖÖÔ²ÖÓ¬Öæ ×´Ö. ™üÖêµÖÖê ÃÖÖúß23 µÖÖ•Öú›êü “ÖÆüÖ»ÖÖ Öê»ÖÖê,
ŸµÖÖ•Öú›êü •Ö¯ÖÖÖ“Öß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾Ö ¬ÖÖÙ´Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖß úºþÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. 35 ¾ÖÂÖÖÔ´ÖÖÖê •Ö¯ÖÖÖÖŸÖ •Öß ¸üÖ•µÖÎúÖÓŸÖß
—ÖÖ»Öß ŸÖß •Ö¯ÖÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ“Ö Ö¾ÆêüŸÖ¸ü •ÖÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ÆüÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü.
¸üÖ¡Öß ×´ÖÃÖêÃÖ ×²Ö—ÖÖÓ™ü“Öê ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü Æêü ¾µÖÖµÖÖÖ 'Ancient Ideals and Modern
Life ' ÊÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖæÖ ¾ÖÖ“Ö»Öê.
Öê»µÖÖ ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸üß ´ÖÖ—Öß £ÖÖê›üß ¯ÖÏéúŸÖß ²Ö¸üß Ö¾ÆüŸÖß ´ÆüÖæÖ ×´Ö. úÖòú“Öê ‘Ö¸üß †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÃÖ³ÖêÃÖ
´Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖ †Ö»Öê ÖÖÆüß. ×´Ö. ¿ÖÖêÖ Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öß ¾ÖÖ™ü ¯ÖÖÆüÖŸÖ (ÃÖ) úÖôû 11 ¯ÖµÖÕŸÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê. ŸÖê
†Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öê ŸµÖÖÓ“Öê ¬ÖÖÙ´Öú ³ÖÖÂÖÖ 12…… ¯ÖµÖÕŸÖ —ÖÖ»Öê. úÖÆüß ¬Ö´ÖÔÖÏÓ£ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖŒµÖ ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü
¯ÖÏŸµÖêúÖÖê †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖÖÓÖÖê; ´ÖÖ ‹úÖÖê úÖÆüß ‘ÖºþÖ ×Ö¾Ö›æüÖ †ÖÖ»Öê»Öê ˆ®ÖŸÖß †Ö×Ö ¯ÖÏê¸üÖÖ
ú¸üÖÖ¸êü ˆŸÖÖ¸êü ¾ÖÖ“ÖÖê, ÖÓŸÖ¸ü úÖÆüß †Ö´Æüß †Ö¯Ö»Öê ¯Öãœêü ¬ÖÖÙ´Öú †Ö“Ö¸üÖ úÃÖê šêü¾ÖÖ¾Öê ÊÖ ²Ö§ü»Ö ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖ
ú¸üÖê ÆüÖ ŸÖæŸÖÔ †Ö´Ö“ÖÖ Îú´Ö †ÖÆêü.
ŸÖÖ. 29 ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü Ö¾ÖÓ. 1901
†Ö•Ö ¸üÖ¡Öß 8 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´ÖÖÙ™üÖÖê Œ»Ö²Ö“Öß ÃÖ³ÖÖ —ÖÖ»Öß. ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü“Öê ¸êü¾Æü. ›üÖòÃÖÖ µÖÖÓÖß '™êü×ÖÃÖÖ“Öß
ú×¾ÖŸÖÖ' ÊÖ¾Ö¸ü ±úÖ¸ü “ÖÖÓÖ»ÖÖ ×Ö²ÖÓ¬Ö ¾ÖÖ“Ö»ÖÖ. ÊÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖ¤ü×¾Ö¾ÖÖ¤üÆüß ´ÖÖÖê¸Óü•Öú —ÖÖ»ÖÖ. ™êü×ÖÃÖÖ»ÖÖ
ÃÖéÂ™üß“Öê ×“Ö¡Ö •Ö¿ÖÖ“Öê ŸÖÃÖê“Ö ¾Öšü×¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖéÂ™üßŸÖ ¤îü¾Öß ŸÖ¢¾Ö ™êü×ÖÃÖÖ»ÖÖ
×¤üÃÖ»Öê ÖÖÆüß, †ÃÖÖ ×Ö²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ —ÖÖêú ÆüÖêŸÖÖ.
ŸÖÖ. 30 ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü Ö¾ÖÓ.
×´Ö. úÖòú ÊÖ“Öê ‘Ö¸üß †Ö´Ö“Öß ×ŸÖÃÖ¸üß ÃÖÖ¬ÖÖÃÖ³ÖÖ —ÖÖ»Öß. ×´Ö. ²ÖÖÃÖÔ, ×´Ö. úÖòú, ×´Ö. ¿ÖÖêÖ †Ö×Ö
´Öß Ã¾ÖŸÖ: †ÃÖê “ÖÖî‘Öê ŸÖæŸÖÔ •Ö´ÖŸÖ †ÖÆüÖê. †Ö•Ö“Öß ÃÖ³ÖÖ 3 ¸üß ÆüÖêŸÖß. ×´Ö. ²ÖÖÃÖÔ »ÖÓ›üÖ µÖê£Öê ˆ¯Ö¤êü¿Ö
ú¸üµÖÖÃÖ Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Ö´Æüß ×ŸÖ‘ÖÖÓÖß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ êú»µÖÖ 'Follow after Love desire for spiritual
gifts and prophecy' †¿ÖÖ †£ÖÖÔ“ÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ ¾ÖÖ“Ö»ÖÖ. ÖÓŸÖ¸ü ˆ““Ö ¯ÖÏê´Ö †Ö×Ö ×¾Ö¸üŒŸÖß ÊÖ¾Ö¸ü £ÖÖê›üÖ
¾ÖÖ¤ü —ÖÖ»ÖÖ. ×´Ö. úÖòúÖê ²Öã¨üÖÃÖÓ²Ö¬ÖÖÖê ¯ÖÏßŸÖßÖê“Ö «êüÂÖÖ“Öê ×Ö´ÖæÔ»ÖÖ ú¸üÖ¾Öê ¾Ö ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü †¿ÖÖ
†£ÖÖÔ“Öß ‹ú ÖÖêÂ™ü ¾ÖÖ“Ö»Öß. †Ö´Æüß ×ŸÖ‘ÖêÆüß ÃÖÖÛ¢¾Öú †®Ö ÖÏÆüÖ ú¸üÖÖ¸êü †ÖÆüÖê. ×´Ö. úÖòú †Ö×Ö ×´Ö.
¿ÖÖêÖ ¯ÖŒêú Theosophists ú´ÖÔ¾ÖÖ¤üß †ÖÆêüŸÖ.
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ŸÖÖ. 1 ×¤ü¿ÖÓ²Ö¸ü 1901
¸êü¾Æü. ¯ÖÏÖê±úÃÖ¸ü úÖ¸ü¯Öë™ü¸ü ÊÓÖ“ÖÖ " Living Providence " '•Öß¾ÖÓŸÖ •ÖÖÖéŸÖ ¤êü¾Ö' ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü
†Ö•Ö †Ö´Ö“Öê úÖò»Öê•Ö“Öê ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö —ÖÖ»ÖÖ, ŸÖÖê †×ŸÖ¿ÖµÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ ú¸üÖÖ¸üÖ ÆüÖêŸÖÖ. Æêü ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üú ´ÖŸÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ. ×´Ö. †ò×›üÃÖ ¤ãüÃÖ¸êü ‹ú ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ¯ÖÖ •ÖãµÖÖ ´ÖŸÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ. ‡ŸÖ¸ü
¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü ÊÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê †ÖÆêüŸÖ. ‹ú ŸÖÖÃÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖãÖ †Öã³Ö×¾Ö»Öê.
ŸÖÖ. 2 ×¤ü¿ÖÓ²Ö¸ü
ÃÖúÖôûß ²ÖÖ‡Ô×ÃÖú»Ö¾Ö¸ü ²ÖÃÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü .……. .………. ŸÖÖÃÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ. ×´Ö. ¿ÖÖêÖ ÊÖÖê ±úÖ¸ü
´Ö¤üŸÖ êú»Öß. ‡ŸÖŒµÖÖ ¾ÖêôûÖŸÖ ´Ö»ÖÖ ´Ö¤üŸÖß×¿Ö¾ÖÖµÖ ²Ö¸êü“Ö »ÖÖÓ²Ö ÃÖÖ±ú •ÖÖŸÖÖ †Ö»Öê Æêü ¯ÖÖÆæüÖ ´Ö»ÖÖ¤êüÖß»Ö
†Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê. ¯ÖÖ ÃÖÆü•Ö ˆŸÖ¸üŸÖÖ †Ö¸ü £ÖÖÓ²Ö×¾ÖŸÖÖ †Ö»Öê ÖÖÆüß. ×Ö‘ÖŸÖê¾Öêôûß ´Ö¤üŸÖ »ÖÖÖŸÖê.
¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ×´Ö. ×´Ö¡Ö (ú»ÖúŸµÖÖ“Öê) µÖÖ•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¿Öê»›üÖê×ÖµÖÖ ×£ÖµÖ™ü¸ü ¯ÖÖ×Æü»Öê. ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß
úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ÃÖÖê¿Ö»Ö µÖã×Ö†Ö —ÖÖ»Öê. ÊÖ ¾Öêôûß ×´Ö. ×¸üŒÃÖ ÊÖÓÖß ‡×•Ö¯ŸÖ †Ö×Ö ¯Öò»ÖêÃ™üÖ‡Ö“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖß»Ö
ŸµÖÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ¸ÓüÖßŸÖ ±úÖê™üÖê“Öê ´Öò×•Öú »ÖÑ™üÖÔÖê ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ êú»Öê. ŸÖÃÖê“Ö ×“Ö¡Öê ¤üÖÖ×¾ÖŸÖÖÖÖ ¾ÖÖÔÖ ¾ÖÖ“Ö»Öê.
Æêü ±úÖ¸ü“Ö ´ÖÖÖê¸Óü•Öú —ÖÖ»Öê. ¯Öò»ÖêÃ™üÖ‡Ö“Öê ×Ö¸ü×Ö¸üÖôêû 5/6 ¯ÖÖêÂÖÖú úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ
‘ÖÖ»ÖæÖ ŸÖêÆüß ¤üÖÖ×¾Ö»Öê. ²ÖÖÆêü¸ü“Öß ¯ÖÖÆãüÖß´ÖÓ›üôûß 30/40 †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü´Ö¬µÖê †Ö´Ö“Öê úÖò»Öê•Ö
´ÖÓ¤üß¸ü Æêü“Ö ‹ú µÖã×Ö™êü×¸ü†Ö ´ÖÓ¤üß¸ü †ÖÆêü. ÊÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ×•ÖŸÖêú »ÖÖêú ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ µÖêŸÖÖŸÖ ×ŸÖŸÖêú µÖã×Ö™êü×¸ü†Ö
†ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏê´Ö³ÖÖ¾Ö •ÖÖÃŸÖ ¾ÖÖœüÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ Æêü ÃÖÓ´Öê»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ™ü´ÖÔ´Ö¬µÖê 2 ¤üÖ ÆüÖêŸÖê. †Ö•Ö
Æü¾ÖÖ Ö¸ü´Ö ÆüÖêŸÖß.
¯ÖÖ¸üÖ 59 †Ó¿ÖÖ¾Ö¸ü (ÖÖê»ÖßŸÖ) ÆüÖêŸÖÖ.
ŸÖÖ. 3 ×¤ü¿ÖÓ.
†Ö•Ö ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ²ÖÖò›ü»ÖßÖ »ÖÖµÖ²ÖÎ¸üß“ÖÖ úÖÆüß ³ÖÖÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß 9 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¸üÖ. ¸üÖÖê
µÖÖÓ“Öêú›êü úÖ±úß»ÖÖ Öê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖê£Öê ×´Ö. Öã¯ŸÖÖ ÊÖ•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü '´ÖÖÓÃÖÖÆüÖ¸ü' ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ²Ö¸üÖ“Ö ¾ÖÖ¤ü —ÖÖ»ÖÖ.
ŸÖÖ. 10 †Ö×¤üŸµÖÖ¾Ö¸ü Ö¾ÖÓ²Ö¸ü 1901 ¯ÖÖÃÖæÖ †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ´Öß úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ´ÖÖÓÃÖÖ»ÖÖ ×¿Ö¾Ö»ÖÖê ÖÖÆüß.
¯ÖãœêüÆüß †ÃÖÖ“Ö ¾ÖÖÃ¯ÖŸµÖÖÆüÖ¸ü “ÖÖ»Öæ šêü¾ÖÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ ×Ö¿“ÖµÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖÖê “ÖÖ»Ö¾ÖÖ¾ÖÖ!
ŸÖÖ. 5 ×¤ü¿ÖÓ.
¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ´Öß †Ö×Ö ¸üÖ. ×´Ö¡Ö ×´ÖôæûÖ †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öß»Ö †ò¿´ÖÖê×»ÖµÖÖ ´µÖæ•ÖßµÖ´Ö ¯ÖÖ×Æü»Öß. Æüß
²ÖÆãüŸÖêú ×²ÖÎ×™ü¿Ö ´µÖæ•ÖßµÖ´Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö †ÖÆêü. ¯ÖÖ ×ŸÖŸÖúß ´ÖÖêšüß ÖÖÆüß. ×“Ö¡ÖÃÖÓÖÏÆüÖŸÖ ×“Ö¡ÖêÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü
´ÖÖÃÖì»ÖÖŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖÖÆüßŸÖ. ÖÖ»Öß ¯ÖãŸÖôêû ÆüÖêŸÖê ŸÖê ²ÖÆãüŸÖêú ×³Ö®Ö —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ‡´ÖÖ¸üŸÖ ³Ö¾µÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü †ÖÆêü.
¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü ×¤ü¿ÖÓ. 6, 1901
×´Ö. úÖòú“Öê ‘Ö¸üß †Ö´Ö“Öß “Ö¾Ö£µÖÖÓ¤üÖ ÃÖÖ¬ÖÖÃÖ³ÖÖ —ÖÖ»Öß. ŸÖßŸÖ ¯Ö×Æü»Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öß
×¾Ö¾ÖêúÖÃÖÖšüß ³ÖÖË¾Ö¤üßŸÖÖ †¬µÖÖµÖ 2 ¸üÖ, ¿»ÖÖêú 54 'ÛÃ£ÖŸÖ¯ÖÏ–ÖÃµÖ úÖ ³ÖÖÂÖÖ ÃÖ´ÖÖ×¬ÖÃ£ÖÃµÖ êú¿Ö¾Ö ...'
ÆüÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ; ¾Ö ¯Öãœüß»Ö ¤üÖêÖ ¿»ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ †£ÖÔ ÃÖÖÓÖßŸÖ»ÖÖ. ÖÓŸÖ¸ü †«îüŸÖ, ú´ÖÔ, ¯ÖãÖ•ÖÔ´Ö ‡. ¯ÖÖî¸üÃŸµÖ
×ÃÖ¨üÖŸÓ ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖêšü¶Ö ¿ÖÖÓŸÖ¯ÖÖê ×¾Ö¾ÖÖ¤ü —ÖÖ»ÖÖ. ÊÖ ÃÖ³ÖêÃÖ Ø»ÖúÖ úÖò»Öê•Ö“Öê ¸üÖê ÖÖ¾ÖÖ“Öê Ö¾ÖßÖ ÖéÆüÃ£Ö ÆüÖ•Ö¸ü
ÆüÖŸê Öê. Æêü ¯ÖŒêú £Öß‡Â™ü †£Ö¾ÖÖ ²ÖÎÉÖê †ÖÆêüŸÖ. ¾Ö ×´Ö. ¾ÆüÖµò ÖÃÖê24 ÊÖÓ“µÖÖ²Ö§ü»Ö ÊÖÃÖ ±úÖ¸ü †×³Ö´ÖÖÖ †ÖÆêü.
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ÃÖã¼üß : »ÖÓ›üÖ
ŸÖÖ. 8 ×¤ü¿ÖÓ. 1901
¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß 1 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †ÖòŒÃÖ±ú›ÔüÆüæÖ ×Ö‘ÖæÖ »ÖÓ›üÖ µÖê£Öê 3 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ¸üÖ¡Öß '¯ÖòÖê™ü' ÊÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß
¾µÖÖµÖÖÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. ÖÏê•Ö ‡Ö ¸üÖê›ü, úÖò»£ÖÖê¯ÖÔ Ã™Òüß™ü ÖÓ. 7 µÖê£Öê ‹ú ÖÖê»Öß ‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêü. ŸÖß ÃÖã´ÖÖ¸êü ¤üÖêÖ
ÖÖÖÓ“Öß †ÖÆêü. ³ÖÖ›êü ¸üÖê•Ö 1 ×¿ÖØ»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öê Ã¾ÖÖ´Öß ×ÖÙ¾Öú»¯Ö ÊÖÓ“Öê ×¿ÖÂµÖ ¾Ö úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öê •ÖÖê¿Öß
(µÖÖêÖß) ÊÖÓ“Öê ×´Ö¡Ö ¸üÖ. ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö ¯ÖÖÖ¾Ö»Öú¸ü25 †Ö×Ö ÖÖ¿Ößú“Öê ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ×¿ÖúµÖÖÃÖ †Ö»Öê»Öê ¸üÖ. ¯ÖÓÖê
Æêü ¤üÖê‘Öê »ÖÖŸÖ“µÖÖ“Ö ÖÖê»ÖßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖÖ¾Ö»Öú¸ü ÆüÖŸÖÖÖê Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú †Ö´ÆüÖ ×ŸÖ‘ÖÖÓÃÖÖšüß ú×¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖÖê
†Ö´ÆüÖÓÃÖ ±úÖ¸ü ÖÖê›ü †ÃÖŸÖÖê. ŸÖÖê ÃÖÖÛ¢¾Öú ¾Ö ¿Öã¨ü ¾ÖÖÃ¯ÖŸÖß“ÖÖ“Ö †ÃÖŸÖÖê. ÊÖ´Öãôêû ×²ÖÖ¡ÖÖÃÖÖÖê £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ
Ã¾Ö“”û †®Ö ×´ÖôûŸÖê; †Ö×Ö ÊÖÓ“Öê ÃÖÖê²ÖŸÖßŸÖ »ÖÓ›üÖ “ÖÖÓÖ»Öê ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ ÃÖÖ¯Ö›üŸÖê.
¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ÃÖêÎêú™ü¸üß ²ÖÖê¾ÖßÃÖ ³Öê™ü»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖ‰ú£Ö êúÃÖàÖ™üÖ µÖê£Öß»Ö ´ÖÖêšêü
¯ÖÏÖ×Ö¿Ö¸üß¸üÃÖÓÖÏÆüÖ»ÖµÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê. ¯ÖÖ ¯ÖÖ‰úÖ ŸÖÖÃÖÖŸÖ“Ö Æêü ²ÖÓ¤ü —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ¤üÖêÖ“Ö ÖÖê»µÖÖ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ.
ŸÖÖ. 9 ×¤ü¿ÖÓ.
¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß 2 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ™Òü±úÖ»ÖÖ¸ü ÃŒ¾Öê†¸ü´Ö¬Öß»Ö National Picture Gallery ×“Ö¡ÖÃÖÓÖÏÆüÖ»ÖµÖ
¯ÖÖ×Æü»Öê. •Ö¾Öôû •Ö¾Öôû †¬Öá ×“Ö¡Öê ¬ÖÖÙ´Öú ´ÆüÖ•Öê µÖê¿Öæ †Ö×Ö ãú´ÖÖ¸üß ´Öê¸üß ÊÖÓ“Öß“Ö ¾Ö úÖÆüß ÃÖÖ¬ÖæÓ“Öß
ÆüÖêŸÖß. ¸üÖ±úß»Ö, ºþ²ÖêÖ ‡. ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ×“Ö¡ÖúÖ¸üÖ“Ó Öß ÃÖã¤Ó ü¸ü ×“Ö¡Öê µÖê£Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¤êü¿ÖÖÓ“Öß ×Ö¸ü×Ö¸üÖôûß
†¿ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÖê ´ÖÖÓ›ü»Öß †ÖÆêüŸÖ. †Ö×Ö ‹êú‹ú ×“Ö¡Ö ‡ŸÖêú ÃÖãÓ¤ü¸ü ÆüÖêŸÖê úß ŸÖê ÃÖÖê›æüÖ ¯Öãœêü •ÖÖ¾Ö¾ÖŸÖ ÖÃÖê.
1…… (¤üÖ»ÖÖ ?) ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ¾Ö¸ü ¤üÖ¸êü ²ÖÓ¤ü ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß ´ÆüÖæÖ úÖÆüß ³ÖÖÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ. †¿ÖÖ
×šüúÖÖß ¯ÖÏêÖú ÃÖ´Öã¤üÖµÖ ³Ö¸ü»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ¤üÖ»ÖÖÖ“µÖÖ ´Ö¬ÖÖê´Ö¬Ö Öã“µÖÖÕ“Öß ¸üÖÓÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ¾Ö¸ü ²ÖÃÖæÖ
×úŸµÖêú ¸ü×ÃÖú ¯ÖÏêÖú Ø³ÖŸÖß¾Ö¸üß»Ö ŸÖÃÖ×²Ö¸üßú›êü ¯ÖãÂúôû ¾Öêôû ™üú »ÖÖ¾ÖæÖ Ã¾ÖŸÖ:Æüß ×“Ö¡ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö
ŸÖ™üÃ£Ö ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ÊÖÖÓŸÖ¸ü ×¯Öòú×›ü»Öß´Ö¬Öß»Ö úÖÆüß ×“Ö¡Öê ¾Ö ŸÖê£Öß»Ö “ÖÖ¾Ö™ü¯ÖÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ †Ö×Ö
‘Ö¸üß †Ö»ÖÖê.
ŸÖÖ. 11 ×¤ü¿ÖÓ. 1901 ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸üü
ÃÖúÖôûß Öò¿ÖÖ»Ö ‡Ó×›üµÖÖ †ÃÖÖê×ÃÖµÖê¿ÖÖ“ÖÖ 1901 “ÖÖ ×¸ü¯ÖÖê™Ôü ¾ÖÖ“Ö»ÖÖ. ×²ÖÎ. †ò. ±úÖò. µÖãÖê™êü×¸üµÖÖ
†ÃÖÖê. “ÖÖ ×¸ü¯ÖÖê™Ôü ¾ÖÖ“Ö»ÖÖ. ŸÖßÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÃÖë™ü ¯ÖÖò»Ö“Öê ¤êü‰úôû ¯ÖÖ×Æü»Öê. Æêü •ÖãÖê ³Ö¾µÖ †Ö×Ö ˆÓ“Ö †ÖÆêü.
²ÖÖÆêü¸ü“ÖÖ ³ÖÖÖ ¬Öã¸üÖÖê úÖôûÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ÊÖÓ“Öê ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Öß †¹Óý¤ü ¸üÃŸÖê †ÃÖ»µÖÖÖê ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß Öê“ÖÖÖê“Öß
†ÃÖŸÖê. †Ö´Æüß Öê»ÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖê“Öß ¾Öêôû —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖæÖ “ÖÆæüú›êü ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»Öê ÖÖÆüß.
ÊÖÖÓŸÖ¸ü ×ÎúÃ™ü´ÖÃÖú×¸üŸÖÖ Ö´ÖŸÖß“µÖÖ ×•ÖÖÃÖÖ ×¾ÖúµÖÖ“Öê ‹ú 4/5 ´Ö•Ö»µÖÖ“Öê ³Ö»Öê ´ÖÖêšêü ¤ãüúÖÖ
¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. Æêü ‹ú ´ÖÖêšêü ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ“Ö ÆüÖêŸÖê. ÊÖŸÖ »ÖÖÖ¾Ö¬Öß ¹ý¯ÖµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ÆüÖêŸÖÖ ¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖêôûµÖÖ“Öê
ÖÖ·µÖÖ“Öê ×•Ö®ÖÃÖ“Ö ÆüÖêŸÖê. ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ “ÖîÖß“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ×úôûÃÖ µÖêŸÖÖê. ÊÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ú´ÖßŸÖ ú´Öß ‹ú
“ÖŸÖã£ÖÖÕ¿Ö ŸÖ¸üß ÃÖÓ¯Ö¢Öß êú¾Öôû ×Ö¸ü£ÖÔú ¾ÖÃŸÖæÓŸÖ ÖÓãŸÖ»Öß †ÖÆêü !
ŸÖÖ. 13 ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü 1901 ×¤ü¿ÖÓ²Ö¸ü
¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß 3 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×´ÖÃÖ ´ÖòØÖÖ“Öê ‘Ö¸üß Öê»ÖÖê. ×ŸÖ»ÖÖ ×úŸÖß †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ ! ‡ú›ü“Öê ×ŸÖú›ü“Öê
²ÖÖê»ÖÖê —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ×ŸÖÖê ´Ö»ÖÖ †Ö¯Ö»Öß »ÖÖµÖ²ÖÎ¸üß ¤üÖÖ×¾Ö»Öß. ÖÓŸÖ¸ü ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“Öß ×“Ö¡Öê, ´ÖÖî•Öê“µÖÖ ÖÖêÂ™üß,
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¹ý¯µÖÖ“Öß ³ÖÖÓ›üß ¾ÖÖî¸êü ´ÖÖêšü¶Ö †×³Ö´ÖÖÖÖÖê ¤üÖÖ×¾Ö»Öß. ¯ÖÏŸµÖêú ØÆü¤üãÃ£ÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖãÂµÖÖ²Ö§ü»Ö †Ö×Ö ¾ÖÃŸÖæ²Ö§ü»Ö
×Æü“Öê ×úŸÖß ×ÖÂúÖ´Ö ! ¯ÖÏê´Ö ×¤üÃÖ»Öê. ×ÆüÖê ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü †Ö×Ö ×´ÖÃÖË ´Öê¸üß úÖ¯Öí™ü¸ü
²ÖÖ‡Ô¯ÖÏ´ÖÖÖê Æüß ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖ ¾Ö ×¿ÖÖÖ ÊÖÓ²Ö§ü»Ö —Ö™üŸÖ †ÖÆêü. ×ÆüÖê ×úŸÖßŸÖ¸üß ×´Ö¡ÖÖÓ“Öê
ãú¿Ö»Ö ×¾Ö“ÖÖ×¸ü»Öê. ¤ãüÃÖ¸üß ‹ú ²ÖÖ‡Ô †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖ“µÖÖ ¯Öãœêü ´Ö»ÖÖ ‹ú ´Ö¸üÖšüß †£Ö¾ÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖ ÖÖÖê
´ÆüÖæÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖ ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ †£ÖÔ ÃÖÖÓÖµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ×ŸÖ“Öß Æüß ³ÖÖêôêû¯ÖÖÖ“Öß ÃÖ»ÖÖß ¯ÖÖÆæüÖ
´Ö»ÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ ´ÆüÖµÖÖÃÖ ´ÖÖÖ ªÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. ´Öß ‹ú ÖÖÖê ŸÖÖë›üÖÖê ´Æü™ü»Öê ¾Ö ¤ãüÃÖ¸êü ×¯Ö†ÖÖÖê¾Ö¸ü ´Æü™ü»Öê.
¾µÖ×ŸÖÂÖ•Ö×ŸÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÖÔÖË †ÖÓŸÖ¸ü: úÖê%×¯Ö ÆêüŸÖã:…
ŸÖÖ. 14 ×¤ü¿ÖÓ. 1901 ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü
26
»ÖÓ›üÖ ‡Ó×›üµÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ÖÖ¾ÖÖ“Öß »ÖÓ›üÖ µÖê£Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ¾ÖÖ¿ÖÖÓ“Öß ¾Ö ×´Ö¡ÖÖÓ“Öß ÃÖ³ÖÖ
¯ÖÖ»ÖÔ´Öë™ü“µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß•Ö¾Öôû ¯Öò»ÖêÃÖ “Öë²Ö¸ü (´Ö¬µÖê) ¤ü¸ü ¯ÖÓ¬Ö¸ü¾Ö›ü¶ÖÃÖ ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸üß ³Ö¸üŸÖ †ÃÖŸÖê. ¤ü¸ü ²ÖîšüúßÃÖ
ÃÖ³ÖêÃÖ †¬µÖÖ ¯Ö¸ü´Ö•Öæ•µÖ ¤üÖ¤üÖ³ÖÖ‡Ô Ö¾Ö¸üÖê•Öß Æêü“Ö “Öê†¸ü´ÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸üßÖÖ ÃÖãºþ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ö•Ö
¯ÖãÂúôû ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü †Ö»Öê Ö¾ÆüŸÖê. †Ö´Ö“Öê ×´Ö¡Ö ¸üÖ. ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö ³ÖÖÃú¸ü ¯ÖÖÖ¾Ö»Öú¸ü (µÖÖÓ“Öê) '‡ÓÖÏ•Öß
ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖÖÖÖ»Öß ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ' ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ 1 ŸÖÖÃÖ ¾µÖÖµÖÖÖ
—ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü “ÖÖî‘ÖÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖê —ÖÖ»Öß. ´ÖßÆüß ²ÖÖê»Ö»ÖÖê. ²ÖÖê»ÖÖÖ¸êü ÃÖÖôêûÆüß †•ÖÖÖ ¾Ö †ÖÖã³Ö¾Öß ÆüÖêŸÖê.
ŸÖ¸üß ¤üÖ¤üÖ³ÖÖ‡Ô ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ´ÆüÖÖê ¿ÖÖÓŸÖ¯ÖÖê ‹êúŸÖ ÆüÖêŸÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖŸÖ¾ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖîŸÖãú ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê
¾µÖÖµÖÖÖ †Ö™ü¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öã»ÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÃÖ †Öêú ¯ÖÏ¿Ö ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖ»ÖÖßÖê ×¾Ö“ÖÖ×¸ü»Öê. ŸµÖÖÓ“Öß ±úÖê›ü ŸµÖÖÓÖß
´ÖÖêšü¶Ö †Ö¾Öê¿ÖÖÖê êú»Öß. ´ÆüÖŸÖÖ¸üÖ ¤êüÆüÖÖê ¾Öé¨ü †ÖÆêü Ö¸üÖ ¯ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ˆŸÃÖÖÆü ŸÖ¸üµÖÖ¯ÖêÖÖ ŸÖ¹ýÖ †ÖÆêü.
ÃÖ³Öê“Öê ÃÖêÎêú™ü¸üß ¾ÖÖ‘Öôêû ÊÖÃÖ ²ÖÖê»ÖŸÖÖ ²ÖÖê»ÖŸÖÖ ŸÖê ÃÖ¢ÖêÖê ´ÆüÖÖ»Öê, †¸êü ŸÖæ ×úŸÖß ´ÖæÖÔ †ÖÆêüŸÖ ¸êü. †ÖŸÖÖ
´Öß ŸÖã»ÖÖ ×¿Ö¾µÖÖ ÆüÖÃÖ›üßÖ ¯ÖÆüÖ.
•ÖÖÖéŸÖßŸÖ»Öê Ã¾Ö¯Ö
†Ö•Ö ¸üÖ¡Öß ¯ÖòÃÖ´ÖÖê¸ü ‡Ã™üß™ü¶æ™ü´Ö¬µÖê '‡ŸÖÖ×»ÖµÖÖ ×“Ö¡ÖúÖ¸ü' ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ´Öò×•Öú »ÖÑ™üÖÔ »ÖêŒ“Ö¸ü
—ÖÖ»Öê. ŸÖê ‹êúÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ Öê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ‹êúŸÖ †ÃÖŸÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ‹ú ¯ÖÏê¸üÖÖ —ÖÖ»Öß ŸÖß ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö ÊÖÓÃÖ
êú¾ÆüÖ ÃÖÖÓÖßÖ †ÃÖê —ÖÖ»Öê. ‘Ö¸üß †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö´Æüß ¸üÖ¡Öß 1 ¾ÖÖ•ÖêŸÖÖê¾Ö¸ü ÊÖ ¯ÖÏê¸üÖêÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖê ²ÖÖê»ÖŸÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê.
¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´ÖÖÃÖ ŸÖß ±úÖ¸ü ¹ý“Ö»Öß. ŸÖß †¿Öß. ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´ÖÖÖê ´Ö•Ö²Ö¸Öê²Ö¸ü †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öê ¸üÆüÖ¾Öê. ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ‘Öê‰úÖ
úÖÆüß ¾µÖÖµÖÖÖê ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö ‹êú¾ÖßŸÖ. ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö Æêü ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ˆ¨üÖ¸üú ´ÖŸÖÖ“Öê ¾Ö ´Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üú
´ÖŸÖÖ“ÖÖ †ÃÖê •Ö¸üß †Ö´Æüß †ÖÆüÖê ŸÖ¸üß ¤üÖê‘ÖÖÓ“Öß †ÓŸÖ:ú¸üÖê ¿Öã¨ü ¾Ö ˆ““Ö ÆêüŸÖæÖê ³Ö¸ü»Öê»Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
†Ö´Æüß ‹ú´ÖêúÖÓÃÖ »Ö¾Öú¸ü •ÖÖ×Ö»Öê ¾Ö ¯ÖÏßŸÖß •Ö´Ö»Öß. ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö '†ÖµÖÔ ÃÖÓ‘ÖÖ' “ÖÖ ‹ú ú¼üÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü
†ÖÆêü ¾Ö ´Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ †ÖŸÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ´Ö¬µÖê ³Öê¤ü ˆ¸ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü †Ö´Æüß
‹ú´ÖêúÖÓ“µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü —ÖÖ»ÖÖê. †Ö´Ö“µÖÖ ³ÖÖ¾Öß †ÖµÖãÂµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ ¿ÖÖê¬Öæ »ÖÖÖ»ÖÖê. ŸÖÖê ‹úÖ“Ö
¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ ¾ÖÖÆüŸÖÖê úß úÖµÖ †ÃÖÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ ! ×£Ö†ÖòÃÖ±úß, ´ÖÖÓÃÖÖÆüÖ¸ü×ÖÂÖê¬Ö, µÖÖêÖÃÖÖ¬ÖÖ ¾ÖÖî¸êü •µÖÖ ¯ÖÖî¸üÃŸµÖ
“Öôû¾Öôûß µÖê£Öê “ÖÖ»Öæ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ“Öê ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´ÖÖÖê ¸üÆüÃµÖ •ÖÖÖæÖ ‘µÖÖ¾Öê, ¯ÖãÃŸÖúÖÃÖÓÖÏÆü ú¸üÖ¾ÖÖ ¾Ö ´ÖÖÖÃÖê
•ÖÖê›üÖ¾ÖßŸÖ. µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ×Ö—Ö´Ö, µÖã×Ö¾Æü¸üÃÖò×»Ö—Ö´ÖÃÖÖ¸üµÖÖ •µÖÖ ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üú “Öôû¾Öôûß †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ
šüÖ¾Ö ´Öß ‘µÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê šü¸ü»Öê. †Ö´Æüß ¤üÖê‘ÖÖÓÖß ×´ÖôæûÖ µÖê£Öê 1…… ¾ÖÂÖì ¸üÖ×Æü»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ£Ö´Ö †Ö´Æüß ×´ÖôæûÖ“Ö
µÖæ¸üÖê¯Ö ÖÓ›üÖŸÖæÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ú¸üÖ¾ÖÖ. ¸üÖê´Ö, †£ÖêÃÖ, ¯Öò»ÖêÃ™üÖ‡Ö ¾Ö ´ÖŒúÖ, îú¸üÖê ‡. ¯Öã¸üÖŸÖÖ ¾Ö ¯Ö×¾Ö¡Ö Ã£Öôûß
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µÖÖ¡ÖÖ ú¸üÖ¾µÖÖŸÖ. ŸÖê£Öß»Ö ¤êüÖÖ¾µÖÖÓ“Öê ±úÖê™üÖê ‘µÖÖ¾ÖêŸÖ. ÊÖÃÖÖšüß ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´ÖÖÖê †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öê ±úÖê™üÖêÖÏÖ±úß
×¿ÖúÖ¾Öß. ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÖÔ¾Ö¸ü †Ö´Æüß •ÖÖÖÖê•ÖÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖê ¤êü‰úÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ×Ö¾ÖÖÔÆü ú¸üÖ¾ÖÖ. ¤êüÖÖ¾Öê ´Öò×•Öú
»ÖÑ™üÖÔÖê ¤üÖÖ¾ÖæÖ ¾µÖÖµÖÖÖê ªÖ¾ÖßŸÖ. µÖæ¸üÖê¯ÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü †´Öê×¸üêúŸÖ, ÖÓŸÖ¸ü •Ö¯ÖÖÖ †Ö×Ö “ÖßÖ
¤êü¿ÖÖÓŸÖæÖ ¯Ö¸üŸÖ ú»Öú¢ÖÖ ¾Ö ´Ö¦üÖÃÖ ¿ÖÆü¸üÖÓŸÖæÖ ¯Ö¸üŸÖ Ã¾Ö¤êü¿Öß •ÖÖ¾Öê. ¾ÖÖ™êüŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖê ¤êüÖê, ÃÖêÆü ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖê,
²ÖÓ¬ÖãŸÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖÖê ÆüÖ“Ö ¬ÖÓ¤üÖ šêü¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ, ¯Öãœüß»Ö ´ÖÖÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¾Ö ´ÖÖÖß»Ö •ÖÖê›ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏê´Ö ¾Ö ‹êŒµÖ
ÊÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖÆüß ´Öêôû ‘ÖÖ»ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÆüÖ Îú´Ö ¯ÖÖôûÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ‡. ‡. ‡. ‡.
Öê»µÖÖ Öã¹ý¾ÖÖ¸üß ÊÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖê £ÖÖê›êü ²ÖÖê»ÖÖê —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖêŸµÖÖ Öã¹ý¾ÖÖ¸ü“ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö úºþÖ ŸµÖÖ
×¤ü¾Ö¿Öß úÖêšêü ŸÖ¸üß ²ÖÖÆêü¸ü •ÖÖ‰úÖ ÊÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖê ¾ÖÎŸÖ ÖÏÆüÖ ú¸üµÖÖ“Öê šü¸ü¾ÖæÖ †Ö•Ö ¸üÖ¡Öß †Ö´Æüß ‹ú¡Ö
×Ö•Ö»ÖÖê. ¯ÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÃÖÆüß —ÖÖê¯Ö »ÖÖÖ»Öß ÖÖÆüß.
ŸÖÖ. 15 ×¤ü¿ÖÓ²Ö¸ü †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸ü
11 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ “ÖÖ»ÖÔÃÖ ¾ÆüÖµÖÃÖê“µÖÖ “Ö“ÖÔ´Ö¬µÖê ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ Öê»ÖÖê. Æêü ‹úÖ ²ÖÖêôûÖŸÖ †ÖÆêü. ‹úÖ ŸÖÖÃÖ
ÖßŸÖê ÖÖÖê, ˆŸÖÖ¸êü ¾ÖÖ“ÖÖê †Ö×Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ú¸üÖê ‡. —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü 12 ¯ÖÖÃÖæÖ 12…… ¯ÖµÖÕŸÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö “ÖÖ. ¾ÆüÖµÖÃÖê
ÊÖÓÖß êú»ÖÖ. Æêü †Ö¤üß ú›üú ÃÖã¬ÖÖ¸üú ‹êú¿¾Ö¸üß †ÖÆêüŸÖ. ÊÖÖÖ µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ×Ö—Ö´ÖÆüß ¯ÖÃÖÓŸÖ ÖÖÆüß. ÊÖŸÖ
¾ÆüÖòµÖÃÖê“Öß“Ö £ÖÖê›üßÃÖß “Öãúß ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ »ÖÖêúÖÓŸÖ ¿ÖãÂú ¾ÖÖ¤ü Ö ú×¸üŸÖÖ ×´ÖôæûÖ úÖ´Ö
ú¸üµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ÖãÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ŸÖÖê ¾ÆüÖµÖÃÖêÖê ‘ÖêŸÖ»µÖÖÃÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÃÖÆüß •ÖÖÃŸÖ ²Öôû µÖê‡Ô»Ö. ¯ÖÖ ÊÖ ÖÖêÂ™üßÃÖ
¾ÆüÖµÖÃÖê“Öß“Ö ÖÖÖãÂÖß ×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖÃÖ úÖ´Ö ±úÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖÖê †ªÖ¯Öß ÖÖÃÖÖß ³Öê™ü —ÖÖ»Öß ÖÖÆüß. “Ö“ÖÔ´Ö¬µÖê
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ±úÖ¸ü “ÖÖÓÖ»Öß †ÖÆêü. ˆ¯ÖÖÃÖú ÃÖã´ÖÖ¸êü 100 Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. ¤ü¸üÖŸÖ ¾ÆüÖµÖÃÖê“Öß ¯ÖãÂúôû ¯ÖãÃŸÖêú
×¾ÖúÖ¾ÖµÖÖÃÖ šêü×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ²ÖÖêôûÖŸÖ ×¿Ö¸üŸÖÖÖÖ“Ö ‹ú ”ûÖ¯Öß»Ö ¾µÖÖµÖÖÖ ±ãúú™ü ×´ÖôûŸÖê. ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß
¯ÖãÆüÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. ¤üÖêÆüß ¾ÖêôûÖ ¬Ö´ÖÖÕ£ÖÔ ¯ÖîÃÖê ÖÖêôûÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ÃÖ¾ÖÔ ‡Ó»ÖÓ›üÖÓŸÖ ‡ŸÖŒµÖÖ ˆ¤üÖ¸ü ´ÖŸÖÖ“Öê Æêü ‹ú“Ö
“Ö“ÖÔ †ÖÆêü Æêü †Öšü¾ÖæÖ ¾ÆüÖµÖÃÖê“Öß ¬ÖµÖŸÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê !!
×´ÖÃÖË ´ÖòØÖÖ ÊÖ“Öß“Ö †ÖãµÖÖµÖß †ÖÆêü. ¯ÖÖ ×ŸÖ»ÖÖÆüß ÊÖ“ÖÖ ú›üú¯ÖÖÖ †Ö¾Ö›üŸÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ
Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖ ¾Ö †×ÃÖ¬ÖÖ¸üÖ¾ÖÎŸÖ ÊÖÓ²Ö§ü»Ö ±úÖ¸ü ´ÖÖÖ †ÖÆêü. †Ö•Ö ×´ÖÃÖË ´ÖòØÖÖ»ÖÖ '¦üÖî¯Ö¤üß ¾Ö ÃÖã¤êüÂÖÖ' Æêü
¸ü×¾Ö¾Ö´µÖÖÔ“Öê ×“Ö¡Ö ²ÖÖßÃÖ ×¤ü»Öê. ŸÖê ×ŸÖ»ÖÖ †Ö¾Ö›ü»Öê.
ŸÖÖ. 16 ×¤ü¿ÖÓ²Ö¸ü ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü
¸üß•ÖÓ™ü ¯ÖÖÔú µÖê£Öß»Ö †“ÖÖ™ü ¯ÖÏÖÖßÃÖÓÖÏÆüÖ»ÖµÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê. †Öêú ŸÖ·Æê“Öê ¯ÖÖß, ÃÖÖ¯Ö, ÃÖ¸ü›ü, ¯ÖÖ»Öß,
ÃÖãÃÖ¸üß, ×ú›êü, úÖÃÖ¾Ö, ´ÖÖÃÖê, •Ö»Ö“Ö¸ü, ³Öæ“Ö¸ü, Öê“Ö¸ü ÊÖÓ“ÖÖ ÆüÖ ÃÖÓÖÏÆü ¯ÖÖÆæüÖ £ÖŒú —ÖÖ»ÖÖê. ¾ÖÖ‘Ö, ØÃÖÆü,
×“Ö¢Öê ÊÖÓÃÖ ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖ“Öß ¾Öêôû —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ³ÖµÖ ×¤üÃÖ»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü Ö•ÖÔÖÖ ú¸üßŸÖ ¾Ö ˆ›ü¶Ö ‘ÖêŸÖ.
ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÖµÖÖÓÃÖ ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖ±úú †¿ÖÖ ˆÂÖŸÖêŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ŸÖ·Æê“Öß ×ÆüŸÖÖ¾ÖÆü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. †•ÖÖ¸üÖÃÖ
¾ÖêôûÖê ´ÖÖ¸üµÖÖÃÖ —ÖÖ›êü, ¾ÖÖ‘ÖÖÃÖ »Ö¯ÖæÖ ²ÖÃÖµÖÖÃÖ ÖãÆüÖ, Æü×¸üÖÖÃÖ ²ÖÖÖ›üµÖÖ (ÃÖ) ´Öî¤üÖÖê ¾Ö Öºþ›üÖÃÖ
ˆ›üµÖÖÃÖ ´ÖÖêšêü ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ŸÖÖ¸üÖÓ“Öê Ø¯Ö•Ö¸êü êú»Öê †ÖÆêüŸÖ. Æü¢Öß, ¯ÖÖÖ‘ÖÖê›üÖ, Öë›üÖ, ×•Ö¸üÖ±ú, —Öß²ÖÎÖ, ÃÖß»Ö ¾ÖÖî¸êü
¯ÖÏÖÖß ¯ÖÖÆæüÖ ¯ÖÏêÖú ×¾ÖÃ´ÖµÖÖÖÓ¤üÖŸÖ ÖÔú ÆüÖêŸÖÖê. ×ŸÖ×ú™üÖ“Öê ¯ÖÏŸµÖêúÖÃÖ 6 ¯ÖêÃÖ ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸üß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ×¤ü¾Ö¿Öß
1 ×¿ÖØ»ÖÖ ¯Ö›üŸÖÖê.
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ŸÖÖ 17 ×¤ü¿ÖÓ. ´ÖÓÖôû.
¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ÃÖêÎêú™ü¸üß ²ÖÖê¾Öß ÊÖ•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü 'µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ×Ö—Ö´Ö' ÊÖ¾Ö¸ü ²ÖÖê»Ö»ÖÖê. Æêü ÖéÆüÃ£Ö ÖêÆü´Öß
ˆªÖêÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´Ö•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ²ÖÖê»ÖµÖÖÃÖ †¬ÖÖÔ ŸÖÖÃÖ ÃÖ¾Ö›ü ú¸üµÖÖÃÖ ÊÖ»ÖÖ ´ÖÖ¸üÖ´ÖÖ¸ü —ÖÖ»Öß. ÖÓŸÖ¸ü
•Öê£Öê Ö¸üß²Ö »ÖÖêú †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖÖê ¯Öæ¾Öìú›ü“ÖÖ ³ÖÖÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. Ã™Òëü•ÖÃÖÔ ÆüÖê´Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê. ›üÖ. ²ÖÖÖÔ›üÖê“Öê †ÖÖ£ÖÖÁÖ´Ö
¯ÖÖ×Æü»Öê. ÊÖÓ“Öß úÖ´Öê ¯ÖÖÆæüÖ ¾Ö ×¸ü¯ÖÖê™Ôü ¾ÖÖ“ÖæÖ †ŸÖß †Ö¿“ÖµÖÔ ¾Ö †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´ÖôûÖ»Öß.
ŸÖÖ. 18 1901 ×¤ü¿ÖÓ²Ö¸ü ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü
ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖæÖ ×Ö‘ÖŸÖÖÖÖ ´ÖÖ—Öê ¾Ö•ÖÖ 105 ¯ÖÖï›ü ÆüÖêŸÖê. †Ö•Ö ¾Ö•ÖÖ ú¸üŸÖÖ úôû»Öê ŸÖê 115 ¯ÖÖï›ü
³Ö¸ü»Öê. ¯ÖÖêÂÖÖúÖ“Öê ¾Ö•ÖÖ ¾Ö•ÖÖ ú×¸üŸÖÖ ×Ö¤üÖÖ 5-7 ¯ÖÖï›üÖ“ÖÖ ±ú¸üú ¯Ö›ü»ÖÖ †ÖÆêü.
ŸÖÖ. 19 Öã¹ý¾ÖÖ¸üß ×¤ü¿ÖÓ²Ö¸ü 1901
¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ×ÃÖ™üß ™ëü¯Ö»Ö´Ö¬µÖê ¯ÖÖÔú¸ü“Öê ¾µÖÖµÖÖÖ ‹êúÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê, ¯ÖÖ ŸµÖÖ¾Öêôûß “Ö“ÖÔ ²ÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖê.
´ÖÖ ™êü´ÃÖ Ö¤üß¾Ö¸ü“µÖÖ ¯Öã»ÖÖ¾Ö¸ü“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖÖÖÖ ‹ú ³ÖÖ•Öß ´ÖÖìú™ü ¯ÖÖ×Æü»Öê.
ŸÖÖ. 20 ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸üß ×¤ü¿ÖÓ. 1901
µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ¾Ö»›Ôü ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ Ö¾ÖßÖ ´ÖÖ×ÃÖú ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ¸êü¾Æü. ²ÖÖê¾Öß ÊÖÓÖß
¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ‹ú »ÖÆüÖÖÃÖÖ »ÖêÖ ´ÖÖ×ÖŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, ŸÖÖê ´Öß †Ö•Ö ¤ãü¯ÖÖ¸üß ×»ÖÆæüÖ
×¤ü»ÖÖ. ‘Ö¸üß ¯Ö¡Öê ×»Ö×Æü»µÖÖ¾Ö¸ü ™üÖ»²Ö™ü¸üÖê›ü´Ö¬Ö»µÖÖ ¸üÖ. Öã¯ŸÖÖ ÖÖ¾Ö“µÖÖ ²ÖÓÖÖ»Öß ÖéÆüÃ£ÖÖú›êü •Öê¾ÖÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê.
ÊÖÓ“µÖÖ¿Öß ²ÖÖê»ÖŸÖÖÖÖ ÊÖÓÖß †Ö¯ÖÖ ²ÖÎÉÖê †ÖÆüÖê †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ¯ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:ÃÖ ²ÖÎÖÉ ¬Ö´ÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß úÖÆüß“Ö
–ÖÖÖ ÖÖÆüß Æêü ŸµÖÖÓÖß ÃÖÆü•Ö ú²Öæ»Ö êú»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓÃÖ úÖÆüß ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™ü»ÖêÃÖê ×¤üÃÖ»Öê ÖÖÆüß.
†Ö••ÖÖ †Ö¤üß ú¼üÖ ²ÖÎÉÖê, ²ÖÖ¯Ö ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ †Ö×Ö ÖÖŸÖæ †ÃÖê. ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔÃÖÖ¸üµÖÖ Ö¾ÖßÖ ¬Ö´ÖÖÔŸÖß»ÖÆüß
ŸÖºþÖ ×¯Öœüß“Öê †ÃÖê úÖ ¾ÆüÖ¾Öê Æêü ˆ‘Ö›ü ˆ‘Ö›ü †ÖÆêü. ¬ÖÖÙ´Öú ÖéÆü×¿ÖÖÖ ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ.
¸üÖ¡Öß †Öšü ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÖÖ™üúÖÃÖ Öê»ÖÖê. '¿ÖÖ»ÖÖÔú ÆüÖê´ÃÖ' “ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ —ÖÖ»ÖÖ. ×ŸÖúß™üÖ“Öß Øú´ÖŸÖ 2……
×¿Ö»ÖàÖ ¯Ö›ü»Öß. ÖÖ™üúÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖ †Ö¸ü úÃÖ»ÖÖÆüß ¸üÃÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. Öã¯ŸÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¿ÖÖ»ÖÖÔú ÆüÖê´ÃÖ“Öê úÖ´Ö
±úÖ¸ü ”ûÖÖ ¾Öšü»Öê. ÊÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê »ÖÖ †×³ÖÖµÖÖú›êü ±úÖ¸ü †ÖÆêü. ŸÖê ŸµÖÖÓÖß ±úÖ¸ü “ÖÖÓÖ»Öê ÃÖÖ¬Ö»Öê †ÖÆêü.
¸ÓüÖ³Öæ´Öß ¾Ö ÖêÆü´Öß“Öß ¸üÆüÖ™üß ÊÖÓŸÖ ´Öãôûß“Ö ±ú¸üú ×¤üÃÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. Æüß“Ö Öã²Öß †ÖÆêü. Æêü ˆ¢Ö´Ö ÖÖ™üú ÖÖ»Öê
†ÖÆêü, ¯ÖÖ ´Ö»ÖÖ úÖÆüß ´ÆüÖµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ÖÖ™üúÖéÆüÖŸÖß»Ö ²ÖÖµÖúÖÓ“Öß “”ûÖÖ“”ûÖêúß
´Ö»ÖÖ ×¤üÃÖ»Öß. ²ÖÖòŒÃÖ“Öê ×ŸÖúß™üÖ»ÖÖ 4 ÖßÖß ¹ý. 84 ¯Ö›üŸÖÖŸÖ.
ŸÖÖ. 21 ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü
×²ÖÎ™üß¿Ö ´µÖã—Öß†´Ö 'Öò“Ö¸ü»Ö ×ÆüÃ™ü¸üß' ¯ÖÖ×Æü»Öê. 20 ±æú™ü ˆÓ“Ö 1/2 ¸üÖÖÃÖÖ“Öê ÃÖÖÓÖÖ›êü †Ö×Ö 5/6
Æü•ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá“Öê —ÖÖ›üÖ“Öê ‹ú ÖÖê»ÖÖúÖ¸ü ÖÖê›ü úÖ¯ÖæÖ šêü×¾Ö»Öê. ŸµÖÖ“ÖÖ ¾µÖÖÃÖ ÃÖã. 20 ±æú™ü †ÖÆêü.
´ÖÖ—µÖÖ ÖóµÖÖ‡ŸÖêú ˆÓ“Ö ‹úÖ úÖÃÖ¾ÖÖ“Öê ú²ÖÓ¬Ö †ÖÆêü.
¸üÖ¡Öß 8 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ‡ÛÃ™ü™ü¶™æ ü´Ö¬µÖê ×´Ö›üÃÖ´Ö¸ü ÖÖ‡Ô™ü (ÃÖË) ›Òüß´Ö“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ Ö¸üß²Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕú›æüÖ
ú¸ü¾ÖæÖ Ö¸üß²Ö »ÖÖêúÖÓÃÖ ±ãúú™ü ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ, ŸÖÖê ´Öß ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ±úÖ¸ü “ÖÖÓÖ»ÖÖ ¾Öšü»ÖÖ. ÊÖ ×šüúÖÖß
¤ü¸ü ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸üß †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸üß ¾µÖÖµÖÖÖê, ÖÖÖê, ¾ÖÖ“ÖÖ, ˆ¯Ö¤êü¿Ö ¾ÖÖî¸êü ×¾Ö«üÖÖ »ÖÖêúÖú›æüÖ ú¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ
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µÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö ÊÖ“ÖÖ (ˆ§êü¿Ö ?) ÃÖ¾ÖÔ ´Ö•Öæ¸ü »ÖÖêúÖÓÃÖÖšüß †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ÃÖã™üß“Öê ×¤ü¾ÖÃÖ †Ö×Ö ±ãú¸üÃÖŸÖß“ÖÖ ¾Öêôû
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ˆ““Ö ú¸ü´ÖÖãúßŸÖ ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖ ¾µÖÃÖÖÖú›êü ¾ÖôûŸÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ
ˆ¤üÖ¸ü ¾Ö úÖ¾ÖÖôæû ´ÖÖãÂµÖÖÖê ¯Ö¤ü¸ü“Öê Æü•ÖÖ¸üÖê ¹ý¯ÖµÖê Ö“ÖæÔÖ ¾Ö ²Ö·µÖÖ“Ö ¤êüÖµÖÖ ×´Öôû¾ÖæÖ Æüß †ŸµÖÓŸÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖß
ÃÖÓÃ£ÖÖ ˆ³Öß êú»Öß †ÖÆêü.
ŸÖÖ. 22 †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸üß ×¤ü¿ÖÓ 1901
¯ÖÖê™Ôü»ÖÓ›ü Ã™Òüß™ü´Ö¬Öß»Ö µÖã×Ö™êü×¸üµÖ´Ö ¤êü¾ÖôûÖŸÖ ¸êü¾Æü. ¯Öê×¸üÃÖ“Öê ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ¿ÖÖÓŸÖß ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ.
†Ö×±ÏúêúŸÖß»Ö »ÖœüÖ‡Ô×¾ÖÂÖµÖß ÊÖÖê •ÖÖê¸üÖÖê ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö ´ÖŸÖ ×¤ü»Öê. '¬Ö´ÖÔ •Ö¸ü ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü µÖêŸÖ ÖÃÖê»Ö, †Ö¸ü
úÖêÖŸÖÖÆüß ÖßŸÖß“ÖÖ ¾Ö µÖÖµÖÖ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ¬Ö´ÖÖÔŸÖ ÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖ ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ´Öß †Ö•Ö“Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖ“ÖÖ
¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ ¤êü‡ÔÖ.'
ŸÖÖ. 23 ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸üß ×¤ü¿ÖÓ. 1901
11 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ '±úÖˆÓ›üØ»ÖÖ ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö' ¯ÖÖ×Æü»Öê. ÊÖ“Öß ¾Ö ›üÖò. ²ÖÖÖÔ›üÖê“µÖÖ †ÖÖ£Ö †ÖÁÖ´ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
´Öß »Ö¾Öú¸ü“Ö ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡ÖêúŸÖ ¯ÖÖšü×¾ÖÖÖ¸ü †ÖÆêü27.
ŸÖÖ. 24 ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü, ×¤ü¿ÖÓ. 1901
×²ÖÎ×™ü¿Ö ´µÖã×—ÖµÖ´Ö Öò“Ö¸ü»Ö ×ÆüÃ™Òüß ²ÖÎÑ“Ö ¯ÖãÆüÖ ¯ÖÖ×Æü»Öß. ¾ÖÖ‘Ö, ØÃÖ¾Æü, Æü¢Öß, Öë›üÖ ‡. “Öß ¿Ö¸üß¸êü
•Ö¿Öß“µÖÖ ŸÖ¿Öß“Ö šêü×¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. ›üÖÙ¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖãŸÖôûÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ›üÖÙ¾ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ¾ÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü Æü•ÖÖ¸üÖê ¾µÖÖµÖÖÖê
‹êúµÖÖ¯ÖêÖÖ Æüß ´µÖã×—Ö†´Ö ‹ú¤üÖ Öß™ü¯ÖÖê ¯ÖÖÆæüÖ Æüß †×¬Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÆüÖêŸÖê. 4 ¾ÖÖ•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü Û¾ÆüŒ™üÖê×¸ü†Ö
¾Ö †Ö»Ö²Ö™Ôü ´µÖã•Öß†´Ö ¯ÖÖ×Æü»Öß. ÊÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÔ ú»ÖÖúÖî¿Ö»µÖÖ“Öê ÃÖÓÖÏÆüÖ»ÖµÖ †ÖÆêü. ÖÓŸÖ¸ü ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ˆ¯Öú¸üÖÖÓ“Öê
ÃÖÓÖÏÆüÖ»ÖµÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê.
¾ÖÖ™êüŸÖ ‘Ö¸üß µÖêŸÖÖÖÖ ×¯Öòú×›ü»Öß´Ö¬µÖê ‹úÖ ŸÖôû‘Ö¸üÖŸÖ ‹úÖ ¤ãüŸÖÖë›üß ¸üÖÖÃÖÖ“Öê (200/300 ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá
´ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ) ¯ÖÏêŸÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê.
ŸÖÖ. 25 ÖÖŸÖÖôû ×¤ü¿ÖÓ²Ö¸ü
¯ÖÖê™Ôü»ÖÓ›ü Ã™Òüß™ü´Ö¬µÖê Ã™üÖò±ú›Ôü ²ÖÎæú“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ‹êú»Öß. ÁÖÖêŸÖéÃÖ´ÖÖ•Ö 200 ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ. †Ö•Ö †Ö´Æüß
±ú¸üÖôû êú»ÖÖ. ´ÆüÖ•Öê •Ö›üÖ®Ö ÖÖ»»Öê ÖÖÆüß. †Ö•Ö ¸üÃŸµÖÖŸÖ Ö¤üá ´Öãôûß“Ö Ö¾ÆüŸÖß. ¯ÖÖ ¤üÖºþ ×¯Ö‰úÖ
²ÖÖµÖúÖ´Öã»Öê ¾Ö ¯Öã¹ýÂÖ Æüß —ÖãúÖÓ›ü¶Ö ÖÖŸÖ ¾Ö ÖÖÖß ´ÆüÖŸÖ •ÖÖŸÖÖÖÖ ¯ÖãÂúôû ¯ÖÖ×Æü»Öß. ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÖÖŸÖÖôû
×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ ÖÖÆüß.
ŸÖÖ. 27 ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü
¯ÖÖêÃ™ü»Ö ×´Ö¿ÖÖ“Öß 22 †¬µÖÖ ×´ÖÃÖË ™òüÖ™Ôü ×Æü“Öê ‘Ö¸üß ´Öß ¾Ö ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö •Öê¾ÖÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖê£Öê
×“Ö™üÖßÃÖ ×´ÖÃÖ ×Æü»»Ö Æüß †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖêÃ™ü»Ö ×´Ö¿ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß úºþÖ ‘ÖêŸÖ»Öß.
ŸÖÖ. 28 ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü
»ÖÓ›üÖ ™üÖò¾Ö¸ü ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ÊÖ ×šüúÖÖß ¯ÖãÂúôû •ÖãµÖÖ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ‡´ÖÖ¸üŸÖß †ÖÆêüŸÖ. ‹úßŸÖ ÃÖ¾ÖÔ
¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÆüŸµÖÖ¸êü ¾Ö ×“Ö»ÖÖŸÖß šêü×¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. ¤ãüÃÖ¸üßŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ •Ö¾ÖÖÆüß¸ü †ÖÆêüŸÖ. ×ŸÖÃÖ¸üßŸÖ ¯Öæ¾Öá ¸üÖ•Öúß
îú¤üß šêü¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖ. ÊÖ ×šüúÖÖß ™êü´ÃÖ Ö¤üß¾Ö¸ü ‹ú ³Ö¾µÖ ¯Öæ»Ö †ÖÆêü. †ÖÖ²ÖÖê™ü †Ö»Öß úß ÆüÖ †•ÖÃ¡Ö
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¯Öæ»Ö ´Ö¬µÖê ¤ãü³ÖÓÖæÖ, ¤üÖêÆüß ú›êü †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö ˆšüŸÖÖê. ¤üÖêÆüß ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¤üÖêÖ ²Öãºþ•Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸÖê 150 ˆÓ“Ö †ÖÆêüŸÖ.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¤ãü³ÖÓÖÖÖ¸üÖ ¯Öæ»Ö 100 ¯ÖÖ¾Ö»Öê †£Ö¾ÖÖ ÃÖã. 300 ±æú™ü »ÖÖÓ²Ö †ÖÆêü. ÊÖ ¤üÖêÆüß ²Öãºþ•ÖÖ¾ÖºþÖÆüß
‹ú ¯Öæ»Ö †ÖÆêü.
ŸÖÖ. 29 †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸ü
ÃÖÖˆ£Ö ¯»ÖêÃÖ´Ö¬Öß»Ö Öî×ŸÖú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ‹êúÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. Æüß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ¾Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ
¤êü¾ÖôûÖŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ ¯Ö¸ü´Öê¿¾Ö¸üÖ“ÖÖ µÖê£Öê ˆ»»ÖêÖÆüß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. »ÖÖêúÖÓÃÖ •Ö²Ö¸üßÖê »ÖœüÖ‡Ô¾Ö¸ü
¯ÖÖšü×¾ÖÖê Æêü ØÖª †ÖÆêü †ÃÖê ˆ¯ÖÖÃÖúÖÖê ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤ü»Öê. †ò›ü´Ö ÛÃ´Ö£Ö29, ×ÃÖ•Ö×¾Öú30 ¾ÖÖî¸ëü“Öê ˆŸÖÖ¸êü ¾ÖÖ“Ö»Öê.
™êü×ÖÃÖÖ“Öß31 úÖÆüß ¯Ö¤êü ÖÖ‡Ô»Öß. ÃÖã´ÖÖ¸êü 200 ÁÖÖêŸÖê ÆüÖ•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. Æêü ²ÖÆãŸÖêú †ŸµÖÓŸÖ ˆ¤üÖ¸ü ´ÖŸÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê.
Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ×¾ÖÃ´ÖµÖ ¾ÖÖ™ü»ÖÖ!
ŸÖÖ. 30 ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü ×¤ü¿ÖÓ²Ö¸ü 1901
›üÖê´ÖêÛÃ™üú ×´Ö¿ÖÖ¯Öîúß ¸êü¾Æü. ÃÖ´ÖÃÖÔ“Öê •ÖÖò•ÖìÃÖ ¸üÖê´Ö¬Öß»Ö ×´Ö¿ÖÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê. ÊÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö Ö¸üß²Ö
»ÖÖêúÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß “ÖÖ¸ü ¯ÖÖ“Ö ×šüúÖÖß ŸµÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖÓŸÖ †Ö´ÆüÖÃÖ Öê‰úÖ ÃÖ´ÖÃÖÔÖê ¤üÖÖ×¾Ö»Öß. ¯Öîúß ŸÖßÖ
×šüúÖÖß †Ö¤üß ´ÆüÖŸÖÖ·µÖÖ ²ÖÖµÖÖ ±úÖ¸ü †Ö•ÖÖ¸üß ÆüÖêŸµÖÖ. ¤üÖê‘ÖÖ †Ö•ÖÖ·µÖÖ ²ÖÖµÖÖ•Ö¾Öôû ´Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ êú»Öß.
‹ú †Ö¤üß ²Ö×Æü¸üß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ×ŸÖ“µÖÖ úÖÖÖŸÖ ´Ö»ÖÖ †Öê¸ü›æüÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß. ÊÖ ²ÖÖ‡ÔÖê ¸üÖ•ÖÖ
¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖµÖ32 ²Ö§ü»Ö ´ÖÖêšü¶Ö †Ö¤ü¸üÖÖê ¾Ö †ÖÃ£ÖêÖê ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ. ¸üÃŸµÖÖŸÖæÖ ØÆü›üŸÖ †ÃÖŸÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ
´ÖÖÖê 200/250 ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ‘ÖÖêôûúÖ •Ö´Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. úÖÆüàÖß †Ö´ÆüÖÃÖ £ÖÖê›üÖ ¡ÖÖÃÖ ×¤ü»ÖÖ. †Ö´Æüß ‘Ö¸üÖŸÖ
×¿Ö¸ü»ÖÖê úß Æüß Ö¤üá †Ö´Æüß ²ÖÖÆêü¸ü µÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ †Ö´Ö“Öß ¾ÖÖ™ü ¯ÖÖÆüÖŸÖ ˆ³Öß †ÃÖê. ‹úÖ ‘Ö¸üÖŸÖ úÖ´Öú¸üß ²ÖÖµÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸ü úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü Öê»µÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ´Öã»Öê ÃÖÓ³ÖÖôûµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ‹Óú¤ü¸ü †¿Öß
»ÖÆüÖÖ ´ÖÖêšüß 23 ´Öã»Öê ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÏŸµÖêú ´Öã»ÖÖÃÖ 2 ¯ÖêÃÖ 4 = †ÖÖê ¸üÖê•Ö“ÖÖ “ÖÖ•ÖÔ †ÃÖê. Ö¸üß²Ö »ÖÖêúÖÓ“Öß
‘Ö¸êü ×úŸÖßÆüß ÓúÖÖ»Ö †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸµÖÖŸÖ ×Ö¤üÖÖ 10/20 ×“Ö¡Öê, úÖÆüß ´ÖæŸÖá, úÖÆüß ×¤üÖÖ‰ú ÃÖ™ü¸ü±ú™ü¸ü
ÃÖÖ´ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê“Ö. ×´Ö¿ÖÖ“Öê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ´ÖÓ¤üß¸ü ÃÖÖ¬Öê ¯ÖÖ ¯Öã¸êüÃÖê ÆüÖêŸÖê. ²ÖÆãüŸÖêú ÃÖ¾ÖÔ Ö“ÖÔ µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ †ÃÖÖê×¿ÖµÖÖ
´ÖÖ±ÔúŸÖ †ÖÆêüŸÖ. †¿Öß 3 ×´Ö¿ÖÖê ×Ö¸üÖóµÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. †Ö•Ö µÖê£Öê “ÖÆüÖ“Öß ¯ÖÖ™üá ÆüÖêŸÖß. ´Öã»Öà“Öê ŸÖÖ»Ö
ÃÖã¸üÖ¾Ö¸ü ›Òüß»Ö ¾Ö ›Óü²Öê»Ö —ÖÖ»Öê. ÖÓŸÖ¸ü †Ö´ÆüÖ»ÖÖ £ÖÖê›üß ³ÖÖÂÖÖê ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß.
ŸÖÖ. 1 •ÖÖÖê¾Ö¸üß 1902
Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖÖÓ¤ü ÊÖÓÖß µÖê£Öê úÖµÖ úÖ´Ö êú»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê´ÖÖÖê úÖµÖ úÖ´Ö “ÖÖ»Ö»Öê Æêü ÃÖ´Ö•ÖæÖ
‘ÖêµÖÖú×¸üŸÖÖ, ×´Ö. Ã™ü›üá ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÖéÆüÃ£ÖÖú›êü Öê»ÖÖê. ¯ÖÖ ŸµÖÖÖê ÊÖ úÖ´ÖÖŸÖæÖ †Ö¯Ö»Öê †ÖÓÖ úÖœü»Öê
†ÖÆêü †Ö×Ö ŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †Ö¯Ö»Öß úÖÆüß“Ö ²ÖÖê»ÖµÖÖ“Öß ‡“”ûÖ ÖÖÆüß †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ¯Öãœêü •Öê £ÖÖê›êü ²ÖÖê»ÖÖê
—ÖÖ»Öê ŸµÖÖŸÖ †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß Æü»»Öß úÖÆüß“Ö úÖ´Ö “ÖÖ»Ö»Öê ÖÖÆüß. Ã¾ÖÖ´Öà“µÖÖ ²ÖÖê»ÖµÖÖ (“ÖÖ) ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
ÖãÃÖŸÖÖ úÖÆüß ²ÖÖµÖúÖÓ¾Ö¸ü ´ÖÖ¡Ö —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖãÃŸÖêú †ªÖ¯Ö ²Ö¸üß“Ö Ö¯ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ ¾ÖÖî¸êü, ¾ÖÖî¸êü.
ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß 8 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ‹ÃÖêŒÃÖ ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê ×£Ö†ÖòÃÖ×±úú ÃÖÖêÃÖÖ‡Ô™üß“ÖÖ ¾ÖÖÔ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ
Öê»ÖÖê. ¯ÖÏŸµÖêú ´Ö×ÆüµÖÖ“Öê ¯Ö×Æü»Öê ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸üß ÃÖêÎêú™ü¸üß ‹ú ”ûÖ¯Öß»Ö ¾µÖÖµÖÖÖ ¤êüŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ¾Ö¸ü •Ö´Ö»Öê»µÖÖ
´ÖÓ›üôûßŸÖ ×¾Ö¾ÖÖ¤ü ÆüÖêŸÖÖê. ÃÖã´ÖÖ¸êü 30 ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯Öîúß ×£Ö†ÖòÃÖ±úßÃ™ü 2/4 †ÃÖŸÖß»Ö. ÆüÖ ¾ÖÖÔ
‡ŸÖ¸üÖÓÃÖÖšüß“Ö †ÖÆêü. ×¾ÖÂÖµÖ ¯ÖãÖ•ÖÕ´Ö ÆüÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¾µÖÖµÖÖŸµÖÖÖê ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ êú»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÓ›üôûàÖß †Öêú ¯ÖÏ¿Ö
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×¾Ö“ÖÖ×¸ü»Öê. ¾µÖÖµÖÖŸµÖÖÖê ¿ÖÖÓŸÖ¯ÖÖê ²Ö¸üß ˆ¢Ö¸êü ×¤ü»Öß. úÖêÖÖ“Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖÖ¸üÖê ×¤üÃÖ»Öê
ÖÖÆüß, ŸÖ¸üß ÃÖ³Öê“Öê úÖ´Ö ×úŸÖß ¿ÖÖÓŸÖ¯ÖÖê ¾Ö ÃÖŸµÖ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêµÖÖ“µÖÖ ²Öã¨üßÖê “ÖÖ»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖê ¯ÖÖÆæüÖ
¾µÖÖµÖÖŸÖê, ×“Ö™üÖßÃÖ, ÁÖÖêŸÖê´ÖÓ›üôûß ÊÖÓ“µÖÖ²Ö§ü»Ö ¯Öæ•µÖ²Öã¨üß ¾ÖÖ™ü»Öß. †Ö×Ö ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ×´Ö¿ÖÖ·µÖÖ“ÖÖ
×õÖÃŸÖß ˆ¯Ö¤êü¿Ö ¾Ö ‹êúÖÖ·µÖÖ“Öß ¾ÖŸÖÔÖæú Æüß †Öšü¾ÖæÖ ×¾ÖÃ´ÖµÖ ¾ÖÖ™ü»ÖÖ. ¾µÖÖµÖÖŸµÖÖ¿Öß ×²Ö—ÖÖÓ™ü²ÖÖ‡Ô
(²Ö§ü»Ö) ²ÖÖê»ÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖÓÖßŸÖ»Öê úß ×²Ö—ÖÖÓ™ü²ÖÖ‡ÔÖê ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ •Öê úÖ´Ö “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê ŸµÖÖ“ÖÖ •ÖÖÖŸÖß»Ö
‡ŸÖ¸ü¡Ö ×£Ö†ÖòÃÖÖò±úßú “Öôû¾Öôûß¿Öß úÖÆüß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÖÖÆüß. ŸÖê úÖ´Ö ŸÖß †Ö¯ÖÖ ØÆü¤æü ´ÆüÖ¾ÖæÖ ú¸üßŸÖ †ÖÆêü;
´ÆüÖæÖ ŸÖß ¾Ö ×ŸÖ“Öê úÖ´Ö Æüß ¤üÖêÆüß ¤ãüÃÖ·µÖÖ ×£Ö†ÖòÃÖÖ×±úÃ™üÖÖ ´ÖÖµÖ ÖÖÆüß. »ÖÓ›üÖ´Ö¬µÖê †Ö»¾Öê ´ÖÖ»ÖÔ
Ã™Òüß™ü´Ö¬µÖê ¤ãüÃÖ¸üß ‹ú ×£Ö†Ö. ÃÖ³ÖÖ †ÖÆêü, ŸÖß ¯ÖÖÆüÖê —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß.
ŸÖÖ. 2 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 1902
×´ÖÃÖË ×Æü»»Ö“µÖÖ †Ö´ÖÓ¡ÖÖÖ¾ÖºþÖ ¯ÖÖêÃ™ü»Ö ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖîˆÛÃÖ»Ö´Ö¬µÖê ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ‹ú
¯ÖÖêÃ™ü»Ö ×´Ö¿ÖÖ“Öß ¿ÖÖÖÖ úÖœüµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úÖîÛÃÖ»Ö¯Öãœêü šêü×¾Ö»ÖÖ. ú×´Ö™üß»ÖÖ ŸÖÖê ¯ÖÃÖÓŸÖ ¯Ö›æüÖ
ŸµÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ »ÖÖÖê»Ö ŸÖ¿Öß ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Öß ´Ö¤üŸÖ ¤êüµÖÖ“Öê ú²Öæ»Ö êú»Öê. ú×´Ö™üßŸÖ 10/12 ²ÖÖµÖúÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
¯ÖÖêÃ™ü»Ö ×´Ö¿ÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ¤êü¿Ö³Ö¸ü úÖ´Ö êú¾Öôû ²ÖÖµÖúÖ“Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖÖŸÖ.
ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß 6 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´ÖòÖÃÖË±ú›Ôü Ã™Òüß™ü´Ö¬Öê òú›ü´ÖÖ µÖÖÓ“Öê µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ×´Ö¿ÖÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê. ÃÖã´ÖÖ¸êü 200
´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ´ÖêôûÖ •Ö´Ö»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ÃÖã´ÖÖ¸êü 30 ´Öã»Öà“Öê ŸÖÖ»ÖÃÖã¸üÖ¾Ö¸ü ÖÖÖê, ÖÖ“ÖÖê, ›Òüß»Ö ¾Ö ›Óü²Öê»Ö ú¸üÖê ¯ÖÖÆæüÖ ±úÖ¸ü
†ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ. †ŸµÖÓŸÖ Ö¸üß²ÖÖ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÃÖ ú´ÖÔÖæú úºþÖ ±ãúú™ü ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖ“Öß Æüß µÖÖê•ÖÖÖ †ÖÆêü.
3 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß
33
‡ÖúÖµÖ¸ü¸ü ¯Ö¡ÖÖ“Öê ‹×›ü™ü¸ü ›êüÛ¾ÆüÃÖ µÖÖÓ•Öú›êü “ÖÆüÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. Æêü ‡Ó×›üµÖÖ ú×´Ö™üß“Öê “Öê†¸ü´ÖÖ
†ÖÆêüŸÖ. Æêü ±úÖ¸ü“Ö ´ÖÖ×´ÖôûÖ‰ú †ÖÆêüŸÖ. Ö¾Ö¸üÖ²ÖÖµÖúÖêÖê ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü ¯ÖÏê´ÖÖÖê ¾Ö ÃÖŸúÖ¸üÖÖê ¾ÖÖÖ×¾Ö»Öê.
ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ‹êú¿¾Ö¸üß ´ÖÓ›üôûß“ÖÖ ¾Ö µÖê£Öß»Ö µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖËÃÖ“ÖÖ úÖÆüß †Öò×±ú¿Ö»Ö ‘Ö™üÖÖŸ´Öú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
†ÃÖÖê ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ ‡Â™ü ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß úÖµÖ ´ÆüÖæÖ ´Öß ŸµÖÖÓÃÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖ ŸÖê ´ÆüÖÖ»Öê úß ŸÖã´Ö“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
†Ö¬Öß“Ö ¯ÖãÂúôû ¤ãüÆüß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü, †ÃÖê †Ö´Æüß ‹êúŸÖÖê. ´ÆüÖæÖ †ÃÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ‡Â™ü ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. ×¿Ö¾ÖÖµÖ
´ÖŸÖÖŸÖ úÃÖ»ÖÖÆüß ±ú¸üú ÖÃÖŸÖÖÖÖ †ÃÖê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖÖæÖ ŸÖã´Ö“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ×¾ÖÖÖúÖ¸üÖ œü¾ÖôûÖœü¾Öôû
êú»µÖÖ“Öê †¯ÖÁÖêµÖ µÖê‡Ô»Ö.
4 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß
¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß 2 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¾ÖêÃ™ü ×´Ö×ÖÂ™ü¸ü †ò²Öê ¯ÖÖ×Æü»Öê. Æêü ×šüúÖÖ ±úÖ¸ü •ÖãÖê ´ÆüÖ•Öê ‹›ü¾Ö›Ôü ×¤ü
úÖ±êúÃÖ¸ü¯ÖÖÃÖæÖ“Öê †ÖÆêü. ÊÖ ×šüúÖÖß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖêšêü ú¾Öß, ‡×ŸÖÆüÖÃÖúÖ¸ü, ÖÏ£Ó ÖúÖ¸ü, µÖÖê¨üê, ¬Ö´ÖÖ¯Ö¤êü¿Öú
¾ÖÖî¸êü ×¾Ö³ÖæŸÖà“Öê ¯ÖãŸÖôêû ¾Ö £Ö›üÖß †ÖÆêüŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖ•ÖÖÓ“ÖßÆüß £Ö›üÖß †ÖÆêüŸÖ. Æüß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ˆÓ“Ö †ÃÖæÖ
ú´ÖÖÖß ÖÖò×£Öú £ÖÖ™üÖ“µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÓ›ü¯ÖÖ“Öß ˆÓ“Öß 100/125 ±æú™ü †ÖÆêü. ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÖ»ÖÔ´Öê™ü ÆüÖ‰úÃÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê.
ÖÓŸÖ¸ü ¤ü¸ü ¯ÖÓ¬Ö¸ü¾Ö›ü¶Ö“Öß »ÖÓ›üÖ ‡Ó×›üµÖÖ ‡ÛÃ™ü™ü¶æ™ü“Öß ÃÖ³ÖÖ ÆüÖêŸÖß ŸÖê£Öê Öê»ÖÖê. †¬µÖÖ ¤üÖ¤üÖ³ÖÖ‡Ô Ö¾Ö¸üÖê•Öß
¾Ö ¤ãüÃÖ¸üß 5/6 ´ÖÓ›üôûß ÆüÖ•Ö¸ü ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ¾µÖÖµÖÖŸÖê ¾Ö ¤üÖêÆüß ×“Ö™üÖßÃÖ †Ö»Öê ÖÖÆüßŸÖ (¿Öê¾Ö™ü¯ÖµÖÕŸÖ) ´ÆüÖæÖ
ÃÖ³ÖÖ »ÖÖÓ²ÖÖß¾Ö¸ü ™üÖúÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß. ‡Ó×›üµÖÖ »ÖÓ›üÖÖŸÖ Öê»ÖÖ ´ÆüÖæÖ úÖµÖ —ÖÖ»Öê. ‡Ó×›üµÖÖ“Ö ŸÖÖê ! ÊÖ
ÃÖ³ÖêÃÖ úÖêÖß µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ Æêü ‹ú ³ÖÖµÖ“Ö. ÖÖÆüßŸÖ¸ü Æüß ØÆü¤üß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ŸµÖÖÃÖ úôû»Öß †ÃÖŸÖß.
ÃÖ³Öê“Öß Æüß ÖêÆü´Öß“Öß ¸ü›ü †ÖÆêü.
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ŸÖÖ. 5 †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸ü •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 1902
ÃÖÓ›êü Ãæú»Ö †ÃÖÖê×¿Ö†ê¿ÖÖ“Öê “Öê†¸ü´ÖÖ ×¯ÖÏ“Ö›ÔËüÃÖ ÊÖÓ“Öê ‘Ö¸üß •Öê¾ÖÖÖÃÖ Öê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ÖÓŸÖ¸ü ´Öã»ÖÖÃÖÖšüß
‹ú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ‹úÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ŸÖß ×´ÖÃÖË ×¯ÖÏ“Ö›Ôü ×ÆüÖê “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ÖÓŸÖ¸ü ´Ö»ÖÖ ¤üÖêÖ ÖÓŸÖ¸ü ´Ö»ÖÖ ¤üÖêÖ
¿Ö²¤ü ²ÖÖê»ÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ´Öã»ÖÖÓ“Öß ¾ÖŸÖÔÖæú ±úÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¿Öß¸ü ÆüÖêŸÖß. ÃÖã´ÖÖ¸êü 200 ´Öã»Öê ÆüÖêŸÖß. 20 ¾ÖÂÖÖÔ¾Ö¸ü“µÖÖ
7 ŸÖºþÖ ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ‹ú †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸ü“ÖÖ ¾ÖÖÔ ×´ÖÃ™ü¸ü ×¯ÖÏ“Ö›Ôü Ã¾ÖŸÖ: †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üß ‘ÖêŸÖÖŸÖ.
ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß 7 “µÖÖ ÖÖ›üßÖê †ÖòŒÃÖ±ú›Õü»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ŸÖÖê. 9…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öß»Ö
´ÖÖ—µÖÖ ×²Ö·ÆÖ›üß ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÖß ‘Ö¸üß †Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê —ÖÖ»Öê.
†ÖòŒÃÖ±ú›Ôü
•ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß ŸÖÖ. 10 ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü 1902
†ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öê †Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ²Ö¸êü ¾ÖÖ™êüÖÖ. ³Öæú »ÖÖÖêÖÖ. ú¸ü´ÖêÖÖ. †Ö•Ö ²ÖÖµÖ×ÃÖú»Ö¾Ö¸ü ²ÖÃÖæÖ
1…… ´Öî»Ö ×±ú¸üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ Öê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü £Öú»µÖÖÃÖÖ¸üÖê ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê. ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß £ÖÖê›üß
£ÖÓ›üß ²ÖÖ•Öæ »ÖÖÖ»Öß. ˆ¤üÖÃÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê !
•ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß ŸÖÖ. 11 ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü
ŸÖÖ. 11 Ö¾ÖÓ²Ö¸ü¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ´ÖÖÓÃÖÖÆüÖ¸ü êú»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. †Ö•Ö ×´Ö™üÖê•Ö
ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ¯ÖÖîÛÂ™üú †®Ö »ÖÓ›üÖÆæüÖ ´ÖÖÖ×¾Ö»Ößê ÆüÖêŸÖê ŸÖê ´Ö»ÖÖ ºþ“Ö»Öê ÖÖÆüß ¾Ö ¯Ö“Ö»ÖêÆüß ÖÖÆüß.
¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß •Öê¾ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ›üæúÖ ˆ»Ö™üß —ÖÖ»Öß. †®ÖÖ“ÖÖ ×ŸÖ™üúÖ¸üÖ †Ö»ÖÖ. †Ö×Ö †¿ÖŒŸÖŸÖÖ ¾ÖÖœæü
»ÖÖÖ»Öß. ´ÆüÖæÖ ×Öºþ¯ÖÖµÖ ÆüÖê‰úÖ †Ö•Ö ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ´ÖÖÓÃÖ ÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öê ¿Öã¨ü †ÖÆüÖ¸ü
šêü¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ ´Öß ´Ö•Öú›æüÖ ÆüÖ‡ê »Ô Ö ×ŸÖŸÖúÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ ¾Ö ¯ÖãœüêÆüß ¯ÖÏúé ŸÖß ÃÖÓ³ÖÖôæûÖ ú¸üµÖÖ“Öê ´ÖÖÖŸÖ †ÖÆêü.
ŸÖÖ. 12 †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸ü
†Ö´Ö“µÖÖ úÖò»Öê•Ö“Öê ÃÖÖê²ÖŸÖß ×´Ö. ‡¾Ö™Ôü ÊÖ•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×±ú¸üÖµÖ»ÖÖ Öê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß
µÖê£Öê ¬ÖÖÙ´Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ±úÖ¸ü †Öî¤üÖ×ÃÖµÖ ¾ÖÖœæü »ÖÖÖ»Öê †ÖÆêü. ±ÏúÖÃÖ ¾ÖÖî¸êüú›êü ŸÖ¸ü ÊÖÆæüÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ÛÃ£ÖŸÖß
†ÖÆêü. »ÖÓ›üÖ´Ö¬µÖê ¿Öêú›üÖ 10 •ÖÖ “Ö“ÖÔ´Ö¬µÖê •ÖÖŸÖÖŸÖ. »ÖòÃÖÖÖê´Ö¬µÖê 14 •ÖÖŸÖÖŸÖ ¾Ö Öê›ü¶ÖŸÖ 20 •ÖÖŸÖÖŸÖ.
ÃúÖò™ü»ÖÓ›üÖŸÖ ‹êú úÖôûß ¬Ö´ÖÔÃÖÓ²ÖÓ¬Öß “Ö“ÖÖÔ ±úÖ¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ¯ÖÖ †ÖŸÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü¬ÖÓªÖú›êü“Ö »ÖÖêúÖÓ“Öê »ÖÖ
†ÖÆêü. ‡¾Ö™Ôü ÃúÖò“Ö †ÖÆêü.
ŸÖÖ. 2 ´ÖÖ“ÖÔ 1902 ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü
ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öß»Ö úÖÙ›üÖÖ Ã™Òüß™ü´Ö¬Öß»Ö ÃÖë™ü ²ÖÖÖÔ²ÖÃÖ “Ö“ÖÔ´Ö¬µÖê ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ
Öê»ÖÖê. Æêü ÆüÖµÖ“Ö“ÖÔ34 ¯ÖÏÖê™êüÃ™Óü™ü ¯ÖÓ£ÖÖ“Öê ¤êü‰úôû †ÖÆêü. ´ÆüÖ•Öê ¸üÖê´ÖÖ ŒµÖÖ£ÖÖê×»Öú ¯ÖÓ£ÖÖ¿Öß ÊÖ“Öê ±úÖ¸ü ÃÖÖ´µÖ
†ÖÆêü. ¯ÖÖ ÊÖŸÖ ´ÖæŸÖá ×¤üÃÖ»µÖÖ ÖÖÆüß (ŸÖ). ¤êü‰úôû ×¾Ö¿ÖÖ»Ö †ÖÆêü. ´ÖãµÖ ÖÖ³ÖÖ·µÖÖŸÖß»Ö úÖ´Ö ²Ö‘ÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê
†ÖÆêü. ¯ÖãÂúôû ×¤ü¾Öê »ÖÖ¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¬Öã¯ÖÖ“ÖÖ ‘Ö´Ö‘Ö´ÖßŸÖ ¾ÖÖÃÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÖÖ‡ÔÃ™ü“Ö“ÖÔ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖãÂúôû¤üÖ ÖßŸÖê
´ÆüÖÖê ¾Ö ˆŸÖÖ¸êü ¾ÖÖ“ÖÖê ¯ÖÖôûß¯ÖÖôûßÖê —ÖÖ»Öê. ˆ¯ÖÖÃÖú ÃÖã´ÖÖ¸êü 200 ÆüÖêŸÖê. ²ÖÖµÖúÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ
•Ö¾Öôû ¤ãü¯¯Ö™ ÆüÖêŸÖß. ÖÖÖß ±úÖ¸ü ³ÖŒŸÖß ¯Öæ¾ÖÔú ¾Ö ÖÓ³Öß¸ü ¾Ö ´Ö¬Öã¸ Ã¾Ö¸üÖÖê ÃÖ¾ÖÖÕ¿Öß ´Æü™ü»Öß. ÖÓŸÖ¸ü ÃÖã´ÖÖ¸êü
20 ×´Ö×Ö™êü ˆ¯Ö¤êü¿Ö —ÖÖ»ÖÖ. ¬Ö´ÖÖ£ÖÔ ¯Öî¿ÖÖ“Öß ×¯Ö¿Ö¾Öß ×±ú¸ü»Öß. ²ÖÖµÖúÖ ‹úÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¾Ö ¯Öã¹ýÂÖ ‹úÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ
²ÖÃÖ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öß»Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ‹úÖ ÆüÖµÖ“Ö“ÖÔ´Ö¬µÖêÆüß ÆüÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ×¤üÃÖ»ÖÖ.
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ÃÖã¼üß
×²ÖÎ›ü¯ÖÖê™Ôü (›êü¾ÆüÖ ¿ÖÖµÖ¸ü)
¤ü×ÖÖ ×úÖÖ¸üÖ
C/o. Mr. Cornick, 10 West Str.,
Bridport

ŸÖÖ. 15 ´ÖÖ“ÖÔ 1902
ÃÖúÖôûß 9 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×²ÖÎ›ü¯ÖÖê™Ôü»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. †Ö´Ö“Öê úÖò»Öê•ÖÖÃÖ 6 †Öšü¾Ö›ü¶ÖÓ“Öß †Ö•Ö¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖã™üß
—ÖÖ»Öß. †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üßŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¯Öîúß 14 •ÖÖÖÓÖß ¤ü×ÖÖ †Ö×±ÏúêúŸÖß»Ö »ÖœüÖµÖßŸÖ Ã¾Ö“”êûÖê
úÖ´Ö×Ö¸üß ¯ÖŸú¸ü»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ¯Öîúß ¤üÖêÖ ×¾ÖªÖ£Öá×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ÊÖ“Ö ÖÖ›üßÖê »ÖœüÖ‡Ô¾Ö¸ü ×Ö‘ÖÖ»Öê. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÃÖ
¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“Öß Ö¤üá Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü •Ö´Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. »ÖÂú¸üß ²µÖÖÓ›ü ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖÖ. Æêü ¯ÖÖÆæüÖ
´ÖÖ—Öê ´ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖê ¾Ö ×¾ÖúÖ¸üÖÖê ³ÖºþÖ Öê»Öê. ÊÖ ŸÖÓ¦üßŸÖ“Ö ÃÖÖ¸üÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. †Ö•Ö Æü¾ÖÖ Ã¾Ö“”û †Ö×Ö
‰úÖ ¯Ö›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ×²ÖÎ›ü¯ÖÖê™Ôü µÖê£Öê 1-35 »ÖÖ ×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÖê ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ×´Ö. úÖòÙÖú ´Ö»ÖÖ ÖêµÖÖÃÖ Ã™êü¿ÖÖÖ¾Ö¸ü
†Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. Æêü ´Ö¬µÖ´Ö ¯ÖÏŸÖß“Öê ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê Ã¾Ö“”û, ÃÖãÓ¤ü¸ü †Ö×Ö Öß™üÖê™üêú ‘Ö¸ü ¯ÖÖÆæüÖ †ÖÖÓ¤ü
—ÖÖ»ÖÖ. ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ×´Ö. ÆêüÃÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÖéÆüÃ£ÖÖú›æüÖ ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß (†Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸ü) 'ŸÖ¹ýÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ
ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ' ³ÖÖÂÖÖ ú¸üµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †Ö´ÖÓ¡ÖÖ. ¯ÖÖ ´Ö»ÖÖ ±ãú¸üÃÖŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû úÂ™üÖÖê ÖÖúÖ¸üÖ¾Öê
»ÖÖÖ»Öê.
ŸÖÖ. 16 ´ÖÖ“ÖÔ †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸ü
úÖ»Ö ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß µÖê£Öß»Ö µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“Öê †Ö“ÖÖ“ÖÔ ×´Ö. ÃÖÖò»Öß ÊÖÓ“Öß ³Öê™ü —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖÓÖß
ÃÖ¾ÖÔ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖÎú´Ö ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ×¤ü»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ¸üÖÆüÖê †Ö“ÖÖµÖÖÔ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÖê ±úÖ¸ü £ÖÖ™üÖ“Öê ×¤üÃÖ»Öê. µÖã×Ö™êü×¸ü†Ö
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ ¯Öî¿ÖÖ“Öß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¾ÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. †Ö•Ö ÃÖúÖôûß 11 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÊÖÓ“Öß“Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»Öß.
ˆ¯ÖÖÃÖÖêÖÓŸÖ¸ü úÖò»±úÖòŒÃÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ †ŸÖß ÁÖß´ÖÓŸÖ µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ÖéÆüÃ£ÖÖ“Öß ´Öã»ÖÖÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ŸÖê ±úÖ¸ü ÃÖÖ¬Öê
×¤üÃÖ»Öê. ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ÖÖ¾ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ 1…… ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü úÖòÙÖú“µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖ“Öê ‘Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸÖê£Öê Öê»ÖÖê. ¤üÖê‘Öê ¾Öé¨ü
†Ö‡Ô²ÖÖ¯Ö †Ö¤üß ÃÖÖ¬Öê. ŸµÖÖÓ“Öß ¸üÖÆü™üßÆüß ÃÖÖ¬Öß. Æêü ±úôû—ÖÖ›üÖ“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü ú×¸üŸÖÖŸÖ. ÃÖã´ÖÖ¸êü 3 ‹ú¸ü
•Ö´ÖßÖßÃÖ ±úÖôûÖ (³ÖÖ›êü) ¤ü¸üÃÖÖ»Ö 28 ¯ÖÖï›ü ¤êüŸÖÖŸÖ. ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ×•Ö¸üÖ‡ÔŸÖ »ÖÖÖ¾Ö›ü •Ö´ÖßÖßÃÖ ‹úÖ¸üÖÃÖ 3
¯ÖÖï›ü ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ÖÓŸÖ¸ü ×´Ö. úÖòÙÖú ˆ¯Ö¤êü¿Ö ú¸üµÖÖÃÖ ¤üÖêÖ Öê›ü¶ÖÃÖ Öê»Öê ¾Ö ´Öß, ×´ÖÃÖêÃÖ úÖòÙÖú ‘Ö¸üß
†Ö»ÖÖê. ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ´ÖÖ—Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»Öß. 1/2 †Öšü¾Ö›êü †Ö¬Öß“Ö ´Ö•Ö²Ö§ü»Ö“µÖÖ
•ÖÖÆüß¸üÖŸÖß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ´Öß ¯Ö¨üŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê †Öšü¾Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ¾ÖÖ“Ö»Öß. ÊÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖ †Ö“ÖÖµÖÔ ¾Ö
ˆ¯ÖÖÃÖú †Öôûß¯ÖÖôûßÖê úÖÆüß ¾ÖÖŒµÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ŸÖêÖêú¹ýÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“ÖêÆüß »ÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêŸÖ »ÖÖÖŸÖê. Æüß ¯Ö¨üŸÖ
´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü †Ö¾Ö›ü»Öß. ×Æü»ÖÖ ×»Ö™üÖß †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ÁÖÖêŸÖéÃÖ´ÖÖ•Ö ²ÖÆãüŸÖ ú¹ýÖ 300-350 ¯ÖµÖÕŸÖ •Ö´Ö»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. êú¾Öôû ´Öß ¯Ö¸üúÖ ´ÆüÖæÖ“Ö ‡ŸÖêú•ÖÖ •Ö´Ö»Öê ÆüÖêŸÖê †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ, ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÔ“ÖÖ
³Ö¸üÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. 1 ŸÖÖÃÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖã´ÖÖ¸êü ¾ÖßÃÖ ×´ÖÖß™êü ´ÖÖ—Öê ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ×¾ÖÂÖµÖ '²ÖÎÉÖÃÖ´ÖÖ•Ö'
ÆüÖêŸÖÖ. ²ÖÆãüŸÖêú ÃÖ¾ÖÖÔÃÖ ¾µÖÖµÖÖÖ úôû»ÖêÃÖê ×¤üÃÖ»Öê. 10/12 »ÖÆüÖÖ £ÖÖê¸üÖÓÖß ŸÖÃÖê µÖê‰úÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ÃÖ¾ÖÔ
ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ †ŸÖß ˆÓ“Ö Ã¾Ö¸üÖÖê ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖ»µÖÖÖê £ÖÖê›üÖ ¿Öê¾Ö™üß £Öú¾ÖÖ †Ö»ÖÖ. ¯ÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêŸÖ ´Öß Ã¾ÖŸÖ:
±úÖ¸ü ¸ÓüÖ»ÖÖê!!
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‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß

17 ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü
ÃÖúÖôûß 10…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×´Ö. ¸êü¾Æü. ÃÖÖò»Öß ÊÖ•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖ´Öã¦üúÖšüß ×±ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. ¾ÖÖ™êüÖê ¤üÖêÖ
ŸÖßÖ ™êüú›ü¶Ö “ÖœæüÖ ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. “ÖÖ»ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ µÖã×Ö™êü×¸ü†×Ö—Ö´ÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê. Æü±êú›Ôü ²ÖÎãú ÊÖÓ“Öê
Story of the Religion of England ‡Ó»ÖÓ›ü“µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ÖÖêÂ™ü Æêü ¯ÖãÃŸÖú ¾ÖÖ“ÖµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ
êú»Öß. µÖã×Ö™êü×¸ü†ÖÃÖ ¯Öîúß ÃÖÖò»Öß Æêü“Ö ¯Ö×Æü»Öê Conservative •ÖãµÖÖ ´ÖŸÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ
ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¸üÖ•ÖúßµÖ ´ÖŸÖê ÊÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖÔ úÖÖ—Ö¾ÖÆìü×™ü¾ÆËü ×¤üÃÖ»Öß. ²ÖÖ¸üÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †Ö´Æüß ¾ÖêÃ™ü²Öê“µÖÖ ¯Öæ¾Öìú›üß»Ö
™êüú›üß¾Ö¸ü ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. µÖê£Öê ‹ú¤ü´Ö 150 ±æú™ü ˆÓ“Öß“ÖÖ ú›üÖ ŸÖã™ü»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖµÖ£µÖÖ¿Öß ÃÖ´Öã¦ü ¯ÖÃÖ¸ü»ÖÖ †ÖÆêü.
ŸµÖÖ´Öãôêû ¤êüÖÖ¾ÖÖ ±úÖ¸ü ˆ¤üÖ¢Ö ¾Ö ¸ü´ÖÖßµÖ †ÖÆêü. µÖê£ÖæÖ ¯Öã¾Öìú›êü ¯ÖÖê™Ôü»ÖÓ›ü ²Öê™ü ¯ÖÛ¿“Ö´Öêú›êü ›êü¾ÆüÖ¿ÖÖµÖ¸ü“ÖÖ
×úÖÖ¸üÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ¯ÖÖµÖÖ“Öß, Ö™üÖ¸üÖ“Öß †Ö×Ö ˆ•Öê›üÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ‡Ó»ÖÓ›üÖŸÖß»Ö ²ÖÆãüŸÖêú ÖÖ¾ÖÖŸÖ ±úÖ¸ü ˆ¢Ö´Ö
êú»Öß †ÖÆêü. ×²ÖÎ›ü¯ÖÖê™Ôü ÆüÖ ÖÖ¾Ö 6000 ÃÖÆüÖ Æü•ÖÖ¸ü ¾ÖÃŸÖß“ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ ÊÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÖÆêü. µÖêÛ¾Æü»Ö
´ÆüÖæÖ •ÖÖê ÖÖ¾Ö †ÖÆêü ŸµÖÖŸÖ Ö™üÖ¸üÖ“Öß ±úÖ¸ü ÖÖ´Öß µÖÖê•ÖÖÖ êú»Öß †ÖÆêü. ‹ú ´ÖÖêšêü ŸÖôêû ÖÖæÖ ŸµÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ
´Öî»ÖÖ ÃÖÖê›üŸÖÖŸÖ. ÖÓŸÖ¸ü ˆÂÖŸÖÖ ˆŸ¯Ö®Ö ×ú›êü ˆŸ¯Ö®Ö ú×¸üŸÖÖŸÖ. ×ú›ü¶ÖÓÖß ´Öî»µÖÖŸÖß»Ö Æëü¤ü¸ü ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü
²ÖÖúß“ÖÖ ³ÖÖÖ Ã¾Ö“”û ÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖê ¾ÖÖî¸êü ´Ö•Öæú¸ü ÃÖÖò»ÖßÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»ÖÖ. ÖÓŸÖ¸ü ×´Ö. ÃÖÖò»Ößú›êü •Öê¾ÖÖÖÃÖ
Öê»ÖÖê. ×´ÖÃÖêÃÖ ÃÖÖò»Öß ×ÆüÖê Ã¾ÖŸÖ: úÖ×œü»Öê»Öß ×“Ö¡Öê ¾Ö ¤êüÖÖ¾Öê ¯ÖÖÆæüÖ †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ. ×´ÖÃÖêÃÖ ÃÖÖò»Öß, ×´ÖÃÖË
úÖòÙÖú, ×´ÖÃÖË ´ÖÖ²Ö»Ö ¾Ö ×´ÖÃÖË ¾ÆüÖ‡Ô™ü ÊÖ ²ÖÖµÖúÖÓ“Öß ×“Ö¡Öú»ÖêŸÖß»Ö ÆãüÂÖÖ¸üß ¯ÖÖÆæüÖ ‡ÓÖÏ•Öß ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê
×¿ÖÖÖÖŸÖ ×“Ö¡Öú»Öê“Öß ú¿Öß ÖÖÖÖ †ÖÆêü, ŸÖê úôû»Öê. ¯Ö¾ÖÔŸÖ, ¤ü·µÖÖ, ÖªÖ, †Ö¸üµÖê ‡. ¤êüÖÖ¾Öê ¯Ö¿Öæ¯ÖÖß ‡ŸµÖÖ×¤üúÖÓ“Öê †Ö×¾Ö³ÖÖÔ¾Ö Æãü²ÖêÆãü²Ö ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖ“Öß ÊÖÓÃÖ †ŸµÖÓŸÖ ÆüÖŸÖÖê™üß ÃÖÖ¬Ö»Öß †ÖÆêü. ÖÏßú »ÖÖêúÖÓŸÖ
×“Ö¡Öú»ÖÖ ²Ö·µÖÖ“Ö £Ö¸üÖÃÖ ¯ÖÖê“Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ Æü»»Öß ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖÖŸÖ ŸÖß ‘Ö¸üÖê‘Ö¸üß ¯ÖÃÖ¸ü»Öß. †ÖÆêü. ÃÖÓÖßŸÖ,
×“Ö¡Öê, ×¾ÖÖúÖ´Ö ‡. ¯Öîúß úÖêÖŸÖê ŸÖ¸üß »ÖôûßŸÖ ÃÖÖ¬Ö»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖ³µÖŸÖÖ ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüßÃÖß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü.
²Ö™ÔüÖ µÖê£Öß»Ö ¿ÖÖôûÖ35-ŸÖÖ. 19 ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü
‡ÓÖÏ•Öß Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ›üÖêóµÖÖÖê ¯ÖÖÆüµÖÖ“Öß ˆŸú™ü ‡“”ûÖ ×´ÖÃ™ü¸ü úÖÙÖú ÊÖÃÖ
¤üÙ¿Ö¾Ö»µÖÖ¾ÖºþÖ ´Ö»ÖÖ Æüß †Ö•Ö ¿ÖÖôûÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»Öß. ²Ö™ÔüÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÃÖã´ÖÖ¸êü 450 ÃÖÖ›êü“ÖÖ¸ü¿Öê
¾ÖÃŸÖß“Öê Öê›êü ×²ÖÎ›ü¯ÖÖê™Ôü“µÖÖ ¯Öæ¾ÖìÃÖ 3 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü. µÖê£ÖæÖ ‹úÖ ÆüÖêú¾Ö¸ü ‹úÖ ™êüú›üß“µÖÖ ¯Ö»Ößú›êü ÃÖ´Öã¦ü
†ÖÆêü. ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ‹úÖ •ÖãµÖÖ ¯ÖÖ Ã¾Ö“”û ‡´ÖÖ¸üŸÖßŸÖ ¿ÖÖôûÖ ÆüÖêŸÖß. ¿ÖÖôêû“Öß ´Ö¬Ö»Öß ´ÖÖêšüß ´ÖãµÖ ÖÖê»Öß
60 ±æú™ü »ÖÖÓ²Ö 20 ±æú™ü ¹Óý¤ü ÆüÖêŸÖß. ³ÖÖê¾ÖŸÖß ×Ö´ÖÔôû ¾Ö ÃÖÖ¬Öê ¯Ö™üÖÓÖÖ ÆüÖêŸÖê. ¿ÖÖôêûŸÖ ×¿Ö¸üŸÖÖÖÖ ‹ú
»ÖÆüÖÖ¿Öß ¤êü¾Ö›üß »ÖÖÖ»Öß. ŸÖßŸÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ™üÖê¯µÖÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖ »ÖÆüÖÖ ÖãÓ™ü¶Ö šüÖêú»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. †Ö×Ö ÖÖ»Öß
ÖÓ²Ö¸ü »ÖÖ¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏŸµÖêúÖ“ÖÖ ÖÓ²Ö¸ü šü¸ü»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´Öã»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ 71 †Ö×Ö ´Öã»Öà“Öß 67 ÆüÖêŸÖß.
‡Ó»ÖÓ›üÖŸÖ 7 ¾ÖÂÖÖÔ¾Ö¸ü ¾Ö “ÖÖî¤üÖ ¾ÖÂÖÖÔÖÖ»Öß ¯ÖÏŸµÖêú ´Öã»ÖÖ´Öã»ÖßÖê ¿ÖÖôêûŸÖ Öê»Öê“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖÖ ÃÖŒŸÖß“ÖÖ
úÖµÖ¤üÖ †ÖÆêü. ÆüÖ úÖµÖ¤üÖ ´ÖÖê›ü»µÖÖÃÖ ¯ÖÖ»ÖúÖÃÖ ¤Óü›ü †Ö¸ü ¿Öê¾Ö™üß îú¤êü“Öß ×¿ÖÖÖ †ÖÆêü. †¿ÖÖ Ö™ü»µÖÖ“Öß
†Ö×Ö ×¿ÖÖê“Öß ¾ÖÖÔÖê ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ÃÖã´ÖÖ¸êü 20/25 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæÖ ÊÖ ÃÖŒŸÖß“µÖÖ ´ÖÖê±úŸÖ ×¿ÖÖÖÖÃÖ
†Ö¸Óü³Ö —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ ²ÖÖê›ÔüÃæú»Ö“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †Ö»Öß. ÊÖ ¯Öæ¾Öá ¾Ö †ÖŸÖÖÆüß ¯ÖÏŸµÖêú
¬Ö´ÖÕ¯ÖÓ£ÖÖ“µÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¿ÖÖôûÖ †ÃÖŸÖ ¾Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÃÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß ¾Ö “Ö“ÖÔú›æüÖ ´Ö¤üŸÖ †ÃÖŸÖê. ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
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ÖÖÃÖÖß ¿ÖÖôûÖ ¾Ö ‡Ô™üÖ ‡. ´ÖÖêšü¶Ö ¿ÖÖôûÖ †ÖÆêüŸÖ. †ÃÖÖê. ¿ÖÖôêûŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ£Ö´Ö ×õÖÃŸÖÖ“Öß ´ÖÖêšü´ÖÖêšüß
×“Ö¡Öê Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü ×¤üÃÖ»Öß. ÃÖ´ÖÖê¸ü ‹úÖ ŸÖÃÖ×²Ö¸üßŸÖ ŸÖÖê úÖÆüß »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÓÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ•Ö¾Öôû ‘ÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ÖÖ»Öß ŸµÖÖ“Öê Æêü ¾ÖÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê. '»ÖÆüÖÖµÖÖÃÖ ´Ö•Öú›êü µÖê‰ú ªÖ. Ã¾ÖÖáµÖ ¸üÖ•µÖ †¿ÖÖÓ“Öê“Ö †ÖÆêü.' ³ÖÖê¾ÖŸÖß
ŸµÖÖ“µÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ÊÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü “ÖÓ¦ü, ÖÖê»Ö, úÖêÖ ‡. †Öêú ¸ÓüÖÖ“µÖÖ
×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ †ÖéúŸÖß »ÖÖ¾Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ´Ö¬ÖæÖ ÖÓ›üÖ“Öê ¾Ö ¤êü¿ÖÖ“Öê ÖúÖ¿Öê ÃÖÖê›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖÆüß
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü Ã£ÖôûÖ“Öê ¾Ö ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öê ±úÖê™üÖê »ÖÖ¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¿ÖÖôêû“Öê Æêü›ü ´ÖÖÃŸÖ¸ü ×´Ö. ×´Ö»ÖË²ÖÖêÖÔ Æêü ±úÖ¸ü ÆãüÂÖÖ¸ü
ÃÖÓ³ÖÖ¾ÖßŸÖ ¤üÖ ×¤üÃÖ»Öê. †Ö•Öã²ÖÖ•Öæ ÊÖÓ“Öß µÖÖŸÖß †ÖÆêü. ÊÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß ¿ÖÖôêûŸÖ ×¿Öú×¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖß ¾Ö ¤ãüÃÖ¸üß
´Ö¤üŸÖÖßÃÖ ×¿ÖÖúßÖ ÆüÖêŸÖß. ¾Ö×Æü¾ÖÖ™üß¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Öã»ÖÖ“µÖÖ 7 ‡ÔµÖ¢ÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ¯ÖÖ ×¿ÖÖúÖÓ“µÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÖêµÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾Ö ´Öã»ÖÖ“µÖÖ ÆãüÂÖÖ¸üß¯ÖÏ´ÖÖÖê (´Öã»ÖÖÓ“Öê) Ö¸êü ¾ÖÖÔ 4 “Ö ÆüÖêŸÖê. 6 †Ö¸ü 7 ¾µÖÖ
¾ÖÂÖá ´Öæ»Ö ¿ÖÖôêûŸÖ µÖêŸÖê, 15 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖŸÖê. ´Öã»ÖÖ´Öã»Öà“Öê µÖê£Öê ‹ú¡Ö ÃÖÖ¸üÖê“Ö ×¿ÖÖÖ “ÖÖ»Ö»Öê
ÆüÖêŸÖê. ´Öã»ÖÖÓ¯ÖêÖÖ ´Öã»Öß ´ÖÖêšü¶Ö ×¤üÃÖ»µÖÖ úÖ¸üÖ ´Öã»ÖÖÃÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¬ÖÓ¤üÖ ×¿ÖúµÖÖÃÖ »Ö¾Öú¸ü ¿ÖÖôêûŸÖæÖ
•ÖÖµÖÖ“Öß ‘ÖÖ‡Ô †ÃÖŸÖê. ¿ÖÖôêûŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»µÖÖ¾Ö¸ü 5/7 ¾ÖÂÖÖÕŸÖ úÖêÖŸÖÖ ŸÖ¸üß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¬ÖÓ¤üÖ ×¿ÖæúÖ
†Ö¯Ö»ÖÖ ×Ö¾ÖÖÔÆü ÃÖÖ¬ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. ¿ÖÖôûÖ ÃÖúÖôûß 9 ¯ÖÖÃÖæÖ 12 ¯ÖµÖÕŸÖ ¾Ö 2 ¯ÖÖÃÖæÖ 5 ¯ÖµÖÕŸÖ ˆ‘Ö›üß
†ÃÖŸÖê. ¤ü¸ü¸üÖê•Ö 2 ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖÂÖÖÕŸÖæÖ ×Ö¤üÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ´Öã»ÖÖ“µÖÖ 400 ŸÖ¸üß ÆüÖ•Ö·µÖÖ †ÃÖ»µÖÖ ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ÊÖ
¿ÖÖôêûŸÖ 430 ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ²ÖÖ•Öæ“µÖÖ ‹úÖ ÖÖ»Öß (ŸÖ) †Ö¤üß »ÖÆüÖ ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖÔ ÆüÖêŸÖÖ. ÊÖÓ“µÖÖ Ã»Öê™üß¾Ö¸ü
×ÖóµÖÖÖê úÖµÖ´Ö“µÖÖ †Ö›ü¾µÖÖ ˆ³µÖÖ ¸êüÂÖÖ ´ÖÖ¸ü»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. †Ö¸êü †Ö¸ü †Öú›êü ×»ÖÆüÖ¾ÖµÖÖ“Öê ŸÖê ¯ÖÏŸµÖêú
“ÖÖîúÖŸÖ ×»ÖÆüßŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû »ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¿Öß¸ü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÖê ×»Ö×ÆüµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖµÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
7 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ ´Öæ»Ö †¿ÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ †ÃÖŸÖê. 3/4 ¾ÖÂÖÖÕ“Öß 3 †³ÖÔêú »ÖÖú›üÖ“µÖÖ ŸÖãú›ü¶ÖÓÖß ‘Ö¸êü ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ‹úÖ
²ÖÖ•ÖæÃÖ ÖêôûŸÖ ÆüÖêŸÖß. ÖÓŸÖ¸ü úÖÆüß ¯Ö×¸üÖê“µÖÖ »ÖêÖß ˆ¢Ö¸üÖ“Öê úÖÖ¤ü ¯ÖÖ×Æü»Öê. Æêü ”ûÖ¯Ö»Öê»Öê ¾Ö †ÖÖ»Öê»Öê
šü¸üß¾Ö Ö´ÖãÖê“Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖŸÖ ˆ¢Ö¸êü ‡ŸÖŒµÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¿Öß¸ü ¸üß×ŸÖÖê ×»ÖÆü»Öß ÆüÖêŸÖß úß ¯Ö¸üßÖê“µÖÖ ‘ÖÖ‡ÔŸÖ ŸÖß
×»Ö×Æü»Öß †ÃÖÖ¾ÖßŸÖ Æêü ÃÖÓ³Ö¾ÖÖßµÖ ¾ÖÖ™êüÖÖ. úÖêšêüÆüß ›üÖÖ †Ö¸ü ×™ü¯ÖúÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖúÖ¿Öê
¾Ö ›ÒüÖµÖàÖ“µÖÖ ¾ÖÊÖÆüß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¿Öß¸ü ×¤üÃÖ»µÖÖ. ¿ÖÖôêûŸÖ ‹ú »ÖÆüÖÖ¿Öß ´µÖæ•Öß†´Ö ÆüÖêŸÖß. ¾Ö¸ü“µÖÖ ÖÖµÖÖŸÖ
ÃÖÖ²ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê ÃÖÖ´ÖãÖÏß ÖÖ¸ü, ŸÖê»Öê ¾ÖÖî¸êü šêü×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß; ¾Ö ÃÖÖ²ÖÖÖ“Öê ´ÖÖÃÖ»ÖêÆüß ÆüÖêŸÖê. ÖÖ»Ö“µÖÖ
ÖÖµÖÖŸÖ ¤üÖ›üß úÖêôûÃÖÖ, ‡ŸÖ¸ü ˆÛ³¤ü•Öê ÆüÖêŸÖß. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ˆÃÖÖ“Öê úÖÓ›êü, ´ÖŒµÖÖ“Öê úÖßÃÖ ‡. ¯ÖÖÃÖæÖ
ŸÖÖê ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÃÖÖÖ¸êü¯ÖµÖÕŸÖ ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸êü ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ“Öê ÖÖ»Öß ¸êü¿Ö´Öß ×ú›ü¶Ö“µÖÖ ¾ÖêÂ™üÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê ŸÖµÖÖ¸ü
—ÖÖ»Öê»ÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü »Ö›üß¯ÖµÖÕŸÖ ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸êü ÆüÖêŸÖß. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¿Öê•ÖÖ¸ü“µÖÖ úÖÖ›üÖ ×Æü»»Ö¾Ö¸ü ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê»Öê
•ÖãµÖÖ ¸üÖê´ÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê ¤üÖŸÖ, ÆüÖ›êü, £Ö›üµÖÖÓŸÖß»Ö ³ÖÖÓ›üß, úÖÆüß ÆüŸµÖÖ¸êü ÊÖ ×•ÖÖÃÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ÖÖ»Ö“µÖÖ ÖÖÖŸÖ
¬ÖÖµÖê, ×²Ö•Öê †Ö×Ö úÖ¯ÖÃÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê úÖ¯Ö›üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ×Ö¸üÖßŸÖß»Ö ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸êü ÆüÖêŸÖß. ¤ãüÃÖ¸üßú›êü ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ
†ÖúÖ¸üÖ“Öê »ÖÆüÖÖ ´ÖÖêšêü šüÖêúôêû šêü¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ‹úÖ ŸÖÖ¾Ö¤üÖÖß ¯Öê™üßŸÖ ×¿ÖÃÖ¯ÖêÃÖ»Öß“Öê ¯ÖµÖÖÔµÖ ¾Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ
¯Öê™üßŸÖ ¯ÖÖê»ÖÖ¤ü †Ö(×Ö) ŸÖÖÓ²µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¼üß ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ™üÖúÖ“µÖÖ ™üÖêúÖ¯ÖµÖÕŸÖ éúŸÖß ¤üÖÖ¾Ö»Öß
ÆüÖêŸÖß. ‹úÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ×“Ö¡ÖÖ“Öê úÖÆüß ×ú¢Öê šêü×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖŸÖ Öê›ü¶Ö“ÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö²Öã¾ÖÖ †Ö×Ö ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö
¸üÖ¿Öæ¸ü ÃÖêÖÖÖß ÊÖÓ“Öê ÆüÖ¾Ö³ÖÖ¾Ö Æãü²ÖêÆãü²Ö ¯ÖÖ ÃÖÖ¬µÖÖ ¸êü‘ÖÖÓÖß ¤üÖÖ×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. úÖÆüß ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ×¸ü¾ÖÖ•ÖÖ“Öê
ÖÖë›üÃÖ ÖÖê•Öê ¾Ö ´ÖÖŸÖß“Öß ‡ŸÖ¸ü ³ÖÖÓ›üß šêü×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‹úÖ —ÖÖ›üÖ“Öê ÖÖê›ü ×úŸµÖêú ÃÖÆüÃ¡Ö ¾ÖÂÖÖÕ¯Öæ¾Öá
³ÖæÖ³ÖÖÔ´Ö¬µÖê ¤ü›ü¯ÖæÖ •ÖÖ‰úÖ ÃÖÖÖÖŸÖ ¤üÖ›ü ²ÖÖ»Öê»Öê ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß šêü×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖÖ´ÖãÖÏß“µÖÖ
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ÃÖÆüÖµµÖÖÖê ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¾ÖÖÖÔÃÖ ÖÖ»Öß»Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ÖÖêÂ™üß“µÖÖ ¹ý¯ÖÖÖê ÃÖ¯ÖÏµÖÖêÖ †Ö×Ö ÃÖÖÖÖŸÖË ¯Ö¤üÖ£ÖÔ
¤üÖÖ¾ÖæÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öê »ÖÖ Öê“Ö»Öê •ÖÖŸÖê.
×²ÖÖ‡µÖ¢ÖÖ
1, 2, 3, ‡µÖ¢ÖÖ
4, 5, 6, 7 ‡µÖ¢ÖÖ
‹ò¯Ö»Ö ±úôû. ÃÖæµÖÔú´Öôû.
‹Ó×•ÖÖË. ÃÖê°™üß »ÖÑ¯Ö.
¤üÖ›üß úÖêôûÃÖÖ. ¾ÖÖ±êú“Öê µÖÓ¡Ö.
Ö¾Öôûß.
´Ö¬Ö. ´Ö¬Ö´ÖÖ¿Öß.
×´Ö¸êü. úÖ¯Ö›ü. ‘Ö›ü¶Öôû.
¯ÖÓ¯Ö. ´Ößšü, ¯ÖÖ‰úÃÖ ´Öê‘Ö.
ÃÖÖ²ÖÖ. “ÖÖ´Ö›êü.
”û¡Öß. ²Öê›æüú. úÖÓ“Ö. ÃÖã‡Ô.
»ÖÖêÖÓ›ü. ¯ÖÖê»ÖÖ¤ü.
Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ²ÖÖÖ. ÃÖÃÖÖ.
—ÖÖ›üÖÓ“Öê ³ÖÖÖ
'†Ö´Ö“Öß ×Ö¿ÖÖÖê'.
¯ÖÖêÂ™ü×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ¾Ö †Öò×±úÃÖ.
†ÖÖúÖ›ü¶Ö ‡. ‡.
Ö»Ö²ÖŸÖê ÃÖ´Öã¦ü. Ö¾ÖŸÖ.
¤üß¯ÖÃŸÖÓ³Ö. ²Ö±Ôú. ¯ÖÖ‰úÃÖ.
ŸÖÖ¸üÖµÖÓ¡Ö ‡. ‡.
´Öã»ÖÖÓÃÖ ±úß ¯Ö›üŸÖ ÖÖÆüß. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¯ÖãÃŸÖêú, ¾ÖÊÖ ¯ÖÖ™ü¶Ö, ¯ÖêÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖæÖ“Ö ×´ÖôûŸÖÖŸÖ.
¿ÖÖôûÖ ÃÖã™ü»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÃŸÖæ ‹úÖ ú¯ÖÖ™üÖŸÖ †Ö¤üß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÖê ´ÖÖÓ›üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
¯ÖÏŸµÖêú úÖï™üßŸÖ †Ö¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 20 ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ †Ö×Ö 20 ´Öã»Öà“µÖÖ ÃúÖ»Ö¸ü×¿Ö¯ÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ÖãÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
ŸµÖÖÓ“Öß ¤ü¸üÃÖÖ»Ö ¾ÖÖ™üÖß ÆüÖêŸÖê ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖê †Ö³µÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê ŸÖê¾ÖœüÖ“Ö. ‘Ö¸üß ¬Ö›êü ×²Ö»Öæú»Ö ¤êüŸÖ
ÖÖÆüßŸÖ. ‘Ö¸üß ¬Ö›êü ‘ÖÖê×úŸÖ ²ÖÃÖ»Öê»ÖÖ †Ö¸ü ×»Ö×ÆüŸÖ ²ÖÃÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖÖ ‹úÆüß »ÖÆüÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá ´Ö»ÖÖ †ÃÖæÖ
ŸÖ¸üß ×¤üÃÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ¿ÖÖôûÖ ˆ¢Ö´Ö ¸üß×ŸÖÖê “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖÃÖ ×¿ÖÖú úÃÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê Æêü
ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ (ÖúÖê). ×´Ö. ×´Ö»Ö²ÖÖêÖÔ ÊÖ úÖ´ÖÖ»ÖÖ †Ö¤üß »ÖÖµÖÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ. ´Öã»ÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ“Öß †¿Öß •Ö¸ü²Ö
ÆüÖêŸÖß úß ú¬Öß Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê»µÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ±êú™ü¶Öú›êü ±úÖ¸üÃÖê Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖ ÖêÆü´Öß ¯ÖÖ×Æü»Öê»µÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ“Ö ŸÖÖë›üÖú›êü
ÃÖÖ¾Ö¬Ö¯ÖÖê ¯ÖÖÆüŸÖ. ´Öã»ÖÖÓú›æüÖ úÖÆüß ÖÖÖß ´ÆüÖ¾Ö»Öß. †Ö¸Óü³Öß ÆüÖ¸ü´ÖÖê×Ö†´Ö´Ö¬ÖæÖ ÖÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖæ¸ü ´ÖÖÃŸÖ¸ü
ÃÖÖÓÖê, ÊÖ¾ÖºþÖ »ÖÆüÖÖÖÃÖÆüß ÃÖã¸üÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß —ÖÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖ»Öß. ÃÖ¾ÖÔ †Ö¤üß šêüŒµÖÖŸÖ ´ÆüÖŸÖ. †£ÖÔÆüß ±úÖ¸ü
ÖÖê›ü ÆüÖêŸÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß ¿ÖÖôûÖ ÃÖã™üŸÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖß ×´ÖôæûÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ êú»Öß. 'Æêü ¤üµÖÖôæû ×¯ÖŸµÖÖ ...û' ‡. †ÖŸÖÔ ¸ü¾ÖÖÖê
ÊÖ †³ÖÔúÖÓ“Öß ¿Öã¨ü †Ö×Ö ÃÖÖ¬Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß. ¿Öê¾Ö™üß ¯ÖÏ³Öæ“Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ †Ö¸ü ÖÖ‡Ô¡Öß our Father
who art in Heaven - †Ö´Ö“µÖÖ Ã¾ÖÖáµÖ ²ÖÖ¯ÖÖ' Æüß ÃÖÓ¯ÖæÖ Amen- ŸÖ£ÖÖÃŸÖæ ´Æü™ü»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öê ›üÖêôêû
ˆ‘Ö›üôêû. ŸÖê êú¾ÆüÖ ×´Ö™ü»Öê ÆüÖêŸÖê Æêü ´Ö»ÖÖ úôû»Öê“Ö ÖÖÆüß. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ †Ö™ü¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏŸµÖêú ´Öã»ÖÖÖ »ÖÂú¸üß
£ÖÖ™üÖ“ÖÖ ÃÖ»ÖÖ´Ö úºþÖ †Ö¯Ö»Öß ™üÖê¯Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÖê ‘Öê‰úÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ. ¾µÖÖµÖÖ´Ö¿ÖÖôêûŸÖ ÊÖÓÃÖ »ÖÂú¸üß
†Ö×Ö ÃÖÖ¬Öê ×›Òü»Ö †Ö×Ö ›Óü²Öê»Ö ×¿Öú×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê. úÖêÖŸµÖÖÆüß ¿ÖÆü¸üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü ÃÖ´Öã¦üúÖšü“µÖÖ ›üÖëÖ¸üÖôû
¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö †Ö›ü¾ÖôûÖß“µÖÖ Öê›êüÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖôêû“Öß Æüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ—Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê ¾Ö
´ÖÖÖŸÖ ×¾ÖúÖ¸üÖÓ“Öê úÖÆæü¸ü ´ÖÖ•Ö»Öê ÊÖŸÖ úÖÆüß Ö¾Ö»Ö ÖÖÆüß. Æüß ¿ÖÖôûÖ Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öê ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ, ¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ
†Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ †Ö¤üß ÖÖ»Ö“µÖÖ ¤ü•ÖÖÔ“ÖÖ ‘Ö™üúÖ¾ÖµÖ¾Ö ²ÖÖ×¾ÖµÖÖ“Öß Æüß ×Ö¸üÖß“Ö ÆüÖêµÖ. ‡ŸÖúÖ ¯ÖîÃÖÖ
¾Ö †Œú»Ö ‡ú›êü Ö“ÖÔ ÆüÖêŸÖ †ÃÖæÖÆüß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ÆêüôûÃÖÖÓ›ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü †¿Öß †Öê¸ü›ü ¯Ö¡ÖÖŸÖæÖ,
ÃÖ³ÖÖŸÖæÖ ‹êæú µÖêŸÖê ; ŸÖ¸ü †Ö´Ö“µÖÖú›êü 100 ÃÖ 7 »ÖÖ ×»Ö×ÆüµÖÖ¾ÖÖ“ÖµÖÖÃÖ µÖêŸÖê ŸÖ¸ü ÖÖêú·µÖÖ ×´ÖôûŸÖ
ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ ×¿ÖÖÖ ±úÖ¸ü ÃÖ¾ÖÓÖ»Öê †ÃÖê ú¬Öß ú¬Öß ˆ¤ËüÖÖ¸ü ‹êæú µÖêŸÖÖŸÖ!
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ŸÖÖ. 18 ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü, ´ÖÖ“ÖÔ 1902
ÃÖúÖôûß 9 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×´Ö. úÖòÙÖú, ¸êü¾Æü. ¾Öã‡Ó™ü¸ü †Ö×Ö ´Öß †ÃÖê ×ŸÖ‘Öê ×²ÖÎ›ü¯ÖÖê™Ôü ¯ÖÖÃÖæÖ 6/7
´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü ‹ÖÖ›ÔüÖ ™êüú›üß¾Ö¸ü“Öê ¸üÖê´ÖÖ “”ûÖ¾ÖÖß“Öê †¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÖÆü¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. ÖÖ¸ü ¾ÖÖ¸êü ÃÖã™ü»Öê ÆüÖêŸÖê. †Ö¤üß
›üÖëÖ¸üÖôû ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ™êüú›üß“µÖÖ ´ÖÖ£µÖÖ¾ÖºþÖ Æüß ‘ÖÖê›ü¶Ö“Öß ÖÖ›üß †Ö¸ü ²ÖÖ‡Ô×ÃÖú»Ö •ÖÖµÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü
ÃÖ›üúÖ †ÖÆêüŸÖ. Æüß ¸üÃŸµÖÖ“Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ²ÖÖ‡Ô×ÃÖú»ÖËÃÖ †Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ‹ÖÖ›ÔüÖ ×Æü»»Ö ÃÖ´Öã¦ü
ÃÖ¯ÖÖ™üß¯ÖÖÃÖæÖ .... ´Öî»Ö ˆÓ“Ö †ÖÆêü. •Ö´ÖßÖ ´Ö‰ú ×“ÖúÖÖ‡ÔŸÖ “ÖãÖÖ›üß“Öß †ÖÆêü. Ö¾ÖŸÖÖÖê †Ö“”ûÖ×¤üŸÖ †ÖÆêü.
™êüú›üß“µÖÖ ´ÖÖ£µÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖê´ÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ‹ú ÃÖ›üú ÃÖ¸üôû ²ÖÖÖÖÃÖÖ¸üÖß ÖÖ»Öß •ÖÖŸÖê. ÃÖ›üúÖ †Ö¤üß
ÃÖ¸üôû ú¸üµÖÖ“Öß ¸üÖê´ÖÖ “ÖÖ»Ö †ÃÖê. ™êüú›üß“µÖÖ ´ÖÖ£µÖÖ¾Ö¸ü •ÖãÖß ¸üÖê´ÖÖ “”ûÖ¾ÖÖß ÆüÖêŸÖß ¾Ö †ªÖ×¯Ö †ÖÆêü.
´Ö¬µÖê ¤üÖêÖ ¯Öã¹ýÂÖ ÖÖê»Ö ÖÓ¤üú ¾Ö ¤üÖêÆüßú›êü ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü ²ÖÖÓ¬Ö ÊÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖŸÖæÔ»Ö ™êüú›üß“µÖÖ ´ÖÖ£µÖÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü.
µÖê£ÖæÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 1/1…… ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ´Öã¦ü ×¤üÃÖŸÖÖê. Æüß “ÖÖÓÖ»Öß ´ÖÖ·µÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ †ÖÆêü. ™êüú›üß¾Ö¸ü †ªÖ¯Ö êú¾ÆüÖ
êú¾ÆüÖ ¸üÖê´ÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ÆüŸµÖÖ¸êü, ÆüÖ›üÖÓ“Öê ÃÖÖÓÖÖ›êü ÃÖÖ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ²Ö™ÔüÖ Öê›êü µÖê£Öß»Ö ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ´µÖã•ÖßµÖ´Ö´Ö¬µÖê
úÖÆüß ú¸ü™üß ´Öß ¯ÖÖ×Æü»Öß. ™êüú›üß“µÖÖ ÖÖ»Öß ¤ü¸üßŸÖæÖ ¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖÖÖÖ ¯ÖÖò¾Ö¸üÃ™üÖòú, ‹Ãú¸ü¾Öê»Ö ‡ŸµÖÖ¤üß
×úŸµÖêú Öê›ü¶ÖÓ“ÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ¤êüÖÖ¾ÖÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ. ‹úÖ Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ´Öê£ÖÖ×›üÃ™ü “Ö“ÖÔ ¯ÖÖ×Æü»Öê. ÃÖã´ÖÖ¸êü 50 •ÖÖÖÓÖÖ
ÃÖãÖÖÖê ²ÖÃÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö †¿Öß ²ÖÖêú ´ÖÖÓ×›ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ‹ú ²ÖÖ•ÖÖ“Öß ¯Öê™üß ÆüÖêŸÖß. I am with you ´Öß
ŸÖã´Ö“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÖÆêü, Æêü µÖê¿Öæ“Öê †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü Ã¯ÖÂ™ü ¯ÖÖÆæüÖ ×•Ö¾ÖÖÃÖ ×úŸÖß ¬Öß¸ü ¾ÖÖ™ü»ÖÖ ! ¤üÖêÖ
Ö¸üß²Ö »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖÓŸÖ •ÖÖ‰úÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê. ¯Öîúß ‹ú ²ÖÖ‡Ô 10 ¾ÖÂÖì †Ö•ÖÖ¸üß, 5/6 ¾ÖÂÖì †Ö¤üß ÆüÖÓŸÖ¹ýÖÖŸÖ
×Öôû»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß ×ŸÖ»ÖÖ ³Öê™ü»ÖÖê. ×ŸÖ»ÖÖ ±úÖ¸ü †ÖÖÓ¤ü †Ö×Ö †Ö³ÖÖ¸ü ¾ÖÖ™ü»Öê. µÖê£Öê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ êú»Öß. Æüß ‘Ö¸êü
Ã¾Ö“”û. ´ÖãµÖ ÖÖê»ÖßŸÖ ×“Ö¡Öê, ×“Ö´Öãú»µÖÖ ¾ÖÃŸÖæ ¯ÖãÂúôû ÆüÖêŸµÖÖ. ¬Ö´ÖÔ¯Ö¸ü ¾ÖÖŒµÖê ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ ¯ÖÖ™ü¶Ö ¯ÖÖÆæüÖ
ŸÖ¸ü ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ. †Ö¤üß Öê›ü¶ÖÓŸÖß»Ö ÆüßÖ »ÖÖêúÖÓŸÖÆüß µÖê¿Öæ“Öß ¾ÖÖŒµÖ¸üŸÖê “Ö´ÖúŸÖ †ÖÆêüŸÖ
! ´Öê£ÖÖ×›üÃ™ü »ÖÖêúÖÓ“Öß Ö¸üß²ÖÖŸÖ ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß ´ÖÖêšüß ÆüÖŸÖÖê™üß ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖ¸üÖß †ÖÆêü. †Öšü¾Ö›üÖ³Ö¸ü
úÖ´Ö¬ÖÓ¤üÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ŸÖ¹ýÖÖÃÖ Æãüºþ¯Ö ¤êü‰úÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß Öê›üÖê¯ÖÖ›üß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖÖšü×¾ÖŸÖÖŸÖ.
ŸÖÖ. 21 ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ ´ÖÖ“ÖÔü 1902
¯Ö¸ü¾ÖÖ ×´Ö. ¾ÆüÖ‡Ô™ü ÊÖÓ“Öê ‘Ö¸üß •Öê¾ÖÖÖÃÖ Öê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ÊÖÓÃÖ ¤üÖêÖ ´Öã»Öß †Ö×Ö ´Öã»ÖÖê †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÖ¸üß
¯ÖÖêŒŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ×´Ö. ¾ÆüÖ‡Ô™ü ´Ö¬µÖ´Ö ¯ÖÏ×ŸÖ“Öê ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß †ÃÖæÖ ×¾ÖÖÖê¤üß ÖéÆüÃ£Ö †ÖÆêüŸÖ. Æêü •ÖãµÖÖ ´ÖŸÖÖ“Öê ×õÖÃŸÖß
(´Öê£ÖÖ×›üÃ™ü) †ÃÖæÖ ÊÖÓÖÖ ÖÖîŸÖ´Ö ²Öã¨üÖ×¾ÖÂÖµÖß ²Ö¸üÖ“Ö †Ö¤ü¸ü ¾Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÖÔÖß ´Ö»ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ
†ÖÖŸµÖÖÖê ¾ÖÖÖ×¾Ö»Öê. ×´ÖÃÖË °»ÖÖê. ¾ÆüÖ‡Ô™ü ×Æü“Öß ×“Ö¡Öê ¯ÖÖÆæüÖ †ŸµÖÓŸÖ †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ. ×ŸÖÖê †Ö¯Ö»ÖÖ ‹ú
¤êüÖÖ¾ÖÖ ´Ö»ÖÖ ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. Æüß •Ö¿Öß ¤êüÖÖß ŸÖ¿Öß“Ö ãú¿Ö»Ö ¾Ö Ö´ÖÏ ×¤üÃÖ»Öß. ×Æü“Öê ¾Ö›üß»Ö ²ÖÆüßÖ ±úÖ¸ü“Ö
´ÖµÖÖÔ¤ü¿Öß»Ö †ÖÆêü. ÊÖ »ÖÖêúÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÔ¡Ö †¿Öß “ÖÖ»Ö †ÖÆêü úß úÖêÖß ÃÖ³µÖ ¯ÖÖÆãüÖÖ †Ö¸ü ×´Ö¡Ö ‘Ö¸üß
†Ö»ÖÖ (†ÃÖŸÖÖ) ŸµÖÖ“µÖÖú›æüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü Ã´ÖÖ¸üú²ÖãúÖŸÖ úÖÆüß »ÖÆüÖÖ, “Ö™üú¤üÖ¸ü, ²ÖÖê¬Ö¯Ö¸ü úÖêÖÖ
´ÖÖêšü¶Ö »ÖêÖúÖÓ“Öß †Ö¸ü Ã¾ÖŸÖ: ŸµÖÖÓ“Öß ¾ÖÖŒµÖê ×»ÖÆæüÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ. †Ö×Ö ¤ãüÃÖ¸êü ‹úÖ ²ÖãúÖŸÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
ŸÖÖ¸üÖÖ ×»Ö×Æü»µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÖÆãüµÖÖ“ÖÖ •Ö´Ö×¤ü¾ÖÃÖ †Ö×Ö ÖÖ¾Ö ÖÖ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖú›æüÖ ×»ÖÆæüÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ.
¾Ö›üß»Ö ²Ö×ÆüÖß“µÖÖ ²ÖãúÖŸÖ ´Öß ²Öã¨üÖ“ÖÖ ‹ú ˆ¯Ö¤êü¿Ö ×»Ö×Æü»ÖÖ. ¾Ö ¬ÖÖú™üß °»ÖÖê. ¾ÆüÖ‡Ô™ü ×Æü“µÖÖú›êü ´ÖÖ
†ŸµÖÓŸÖ †Öêœü ‘Öê‰ú »ÖÖÖ»Öê ´ÆüÖæÖ ×ŸÖ»ÖÖ ´ÖÖ—Öê Æêü ¾ÖÖŒµÖ ×¤ü»Öê.
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I Live in Love, I Live for Love.
My Bread, my Salt is Love.
Love Leads me, all my worldly ways,
Love Lights my path Above.

ŸÖÖ. 22 ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü.
ÃÖúÖôûß 8-40 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ²ÖÃÖÖÖ›üßŸÖ ´Öß ÎæúúÖÔ Ã™êü¿ÖÖÖÃÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ×²ÖÎ›ü¯ÖÖê™Ôü ¯ÖÖÃÖæÖ ÆüÖ ÖÖ¾Ö 13
´Öî»Ö »ÖÖÓ²Ö †ÖÆêü. ¯ÖÏ¤êü¿Ö ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ ´Öß ´Öã§üÖ´Ö ÊÖ ÖÖ›üßŸÖæÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ÖÖ¸ü ¾ÖÖ¸êü ÃÖã™ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ´Ö»ÖÖ »Ö¾Öú¸ü
†ÖŸÖ ²ÖÃÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ¾ÖÖ™êüÖê úÖÆüß †Ö¤üß ÃÖÖ¬Öß Öê›üß ×¤üÃÖ»Öß 10.30 »ÖÖ ÎæúúÖÔ µÖê£Öê ¯ÖÖê“ÖæÖ 12
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ŸÖê£ÖæÖ †ÖÖÖÖ›üßÖê ›êü¾ÆüÖ¯ÖÖê™Ôü»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ÎæúúÖÔ Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¾ÖêØ™üÖ ºþ´Ö´Ö¬µÖê ¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸üß
´ÖÓ›üóµÖÖ“µÖÖ ¬Ö´ÖÔ¤üÖµÖ ¯Öê™ü¶Ö ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ ŸµÖÖ 1 For Rg-widows & orphans 2 The blinds 3
Travellers (female) aid 4 deven Mercy House 5 Krekern Hospital 6 National Life

‹ÛŒ—Ö™ü¸ü µÖê£Öê ÖÖ›üß ²Ö¤ü»ÖæÖ 3.30 »ÖÖ ›êü¾ÆüÖ¯ÖÖê™Ôü µÖê£Öê †Ö»ÖÖê. ¾ÖÖ™êüÖê ™òü¾ÆüÃ™üÖòú
¤ü¸üßŸÖ ¾ÖôûÖÖ¾ÖôûÖÖÓŸÖ ²ÖÃÖ»Öê»Öê ¸ü´ÖÖßµÖ ×¤üÃÖ»Öê. ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ ´ÖÖ£µÖÖ¾ÖºþÖ †Ö´Ö“Öß ÖÖ›üß ‘ÖÖ¸üßÃÖÖ¸üÖß
ˆ›æüÖ •ÖÖŸÖÖÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ú¾Ö»ÖÖºþ ¾Ö ¬Öã¸üÖ›üß ´ÖÖ¡Ö ÖÖ»Öß ÖÖê»Ö ×¤üÃÖ»Öß.
›êü¾ÆüÖ¯ÖÖê™Ôü
4 Ã™üÖêú ›êü¾ÆüÖ¯ÖÖê™Ôü
23 ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü ´ÖÖ“ÖÔü 1902
´ÖÖÓ•Ö¸üÖÖê ¤üÖ¸ ˆ‘Ö›üÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.36
´Öß ´ÖÖ—µÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖ ²Öã¨üÖ“Öê ¿Öã³Ö¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ ¾ÖÖ“ÖßŸÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ‘Ö¸ü“Öê ´ÖÖÓ•Ö¸ü ÖÖê»ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ
²ÖÖÆêü¸ü •ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ¤üÖ¸ü ‘Ö¼ü —ÖÖú»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ¤üÖêÖ ŸÖßÖ¤üÖ †Öê¸ü›ü»Öê ¯ÖÖ ´ÖÖ—Öê »ÖÖ ×ŸÖú›êü Öê»Öê
ÖÖÆüß. ¿Öê¾Ö™üß ´Öß •Öê¾ÆüÖ ×ŸÖú›êü ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ´ÖÖÓ•Ö¸ü ´Ö•Öú›êü ¯ÖÆüÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ˆ³ÖÖºþÖ
¤üÖ¸üÖ“µÖÖ ú›üßú›êü †Ö¯Ö»Öê ¯Öãœü“Öê ¯ÖÖµÖ Öê‰ú »ÖÖÖ»Öê. µÖê¾Öœüß ÖæÖ ´Ö»ÖÖ ²ÖÃÖ —ÖÖ»Öß. ´Öß ¤üÖ¸ü ˆ‘Ö›ü»µÖÖ¾Ö¸ü
´ÖÖÓ•Ö¸ü ´ÖãúÖ™ü¶ÖÖê “ÖÖ»ÖŸÖê —ÖÖ»Öê. úÖµÖ ŸÖê '£ÖÑú µÖæ' Thanku you ... ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê“Ö ˆ¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê.
23 †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸üü ´ÖÖ“ÖÔü
›êü¾ÆüÖ¯ÖÖê™Ôü, µÖê×£Ö»Ö µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ÃÖúÖôûß 11 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´ÖÖ—Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»Öß. ×¾ÖÂÖµÖ
Worldliness and Godliness »ÖÖî×úú ¾Ö ¬ÖÖÙ´Öú •Öß¾ÖÖ ÆüÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¤êü‰úôû ³Ö¾µÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ
µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ “Öôû¾Öôû µÖê£Öê ±úÖ¸ü ´ÖÓ¤ü †ÖÆêü. ˆ¯ÖÖÃÖúÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ 30 ¾Ö¸ü Ö¾ÆüŸÖß. ÃÖÓ¬µÖÖúÖôû“µÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêŸÖ
²ÖÎÉÃÖ´ÖÖ•Ö ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ. ˆ¯ÖÖÃÖú 50 ÃÖã. ÆüÖêŸÖê. ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÖŸµÖ ×¤üÃÖ»Öê ÖÖÆüß. ÃÖã¬ÖÖ¸üú “Öôû¾ÖôûßÃÖ
†Öî¤üÖ×ÃÖµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¤ãüÃÖ¸êü úÖÆüß“Ö ‘ÖÖŸÖæú ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ŸÖê µÖê£Öê ¾Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ úÖÆüß ×šüúÖÖß ×¤üÃÖŸÖê.
24 ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü ´ÖÖ“ÖÔü
›êü¾ÆüÖ¯ÖÖê™Ôü, Û¯»Ö´ÖÖî£Ö ¾Ö Ã™üÖêÖÆüÖîÃÖ Æüß ×ŸÖÆüß ¿ÖÆü¸ê ‹ú´ÖêúÖÃÖ †Ö¤üß ×³Ö›æüÖ ×ŸÖÆüß“Öê †ÖŸÖÖ
‹ú“Ö ÖÖ¾Ö ²ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ‹Óú¤ü¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 2 ¤üÖêÖ »ÖÖÖ †ÖÆêü. Æüß ÖÖ¾Öê †Ö¤üß ™êüú›ü¶Ö¾Ö¸ü
Boat Association.
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¾ÖÃÖ»Öß †ÃÖ»µÖÖÖê ‹úÆüß ¸üÃŸÖÖ ÃÖ¯ÖÖ™ü ÖÖÆüß. ²Ö·µÖÖ“Ö ×šüúÖÖß ‡ŸÖêú ˆÓ“Ö “ÖœüˆŸÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ(úß) ÖÖ›üß
ÆüÖúÖê ¯Ö¸üŒµÖÖÃÖ †ŸµÖÓŸÖ ¬ÖÖêŒµÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. ŸÖ¿ÖÖŸÖ ‡Ó»ÖÓ›ü“Öê ¸üÃŸÖê ×Æü¾ÖÖóµÖÖŸÖ ²Ö±Ôú ¯Ö›æüÖ ‘ÖÃÖ¸ü™ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ
úß ÃÖ¯ÖÖ™ü ¸üÃŸµÖÖŸÖÆüß êú¾ÆüÖ ´ÖÖÖÃÖê ²Ö¤ËüúÖ †Ö¯Ö™üŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ †¿ÖÖ “ÖœüˆŸÖÖ¸üÖ¾ÖºþÖÆüß ×¾Ö•Öê“µÖÖ ™Òüò´ÖÖÖ›ü¶Ö
†¿ÖÖ ×¿ÖŸÖÖ±úßÖê ¬ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ, ´Ö¬µÖê“Ö †¿ÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü £ÖÖÓ²ÖŸÖÖŸÖ úß ¯ÖÆüÖŸÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê. Æêü ¿ÖÆü¸ü †Ö¸ü´ÖÖ¸üÖ“Öê
ÃÖîµÖÖ“Öê ´ÖÖêšêü Ã£ÖÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê µÖê£Öê »ÖÂú¸üß ¤êüÖÖ¾Öê ¯ÖãÂúôû ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸üß »ÖÂú¸ü“Öê »ÖÂú¸ü
ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ ú¾ÖÖ‡ŸÖßÖê •ÖÖŸÖÖÖÖ ´ÖÖî•Ö úÖ ¾ÖÖ™æü ÖµÖê ? ÃÖ´Öã¦üúÖšü, ›üÖëÖ¸üÖôû ¯ÖÏ¤êü¿Ö, †Ö¬Öã×Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öß
ÃÖ¾ÖÔ ×“ÖÆêü ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üÖÖ¸êü ¿ÖÆü¸ü Æüß ÃÖ¾ÖÔ µÖê£Öê ‹ú¡Ö ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ÖÖê»Ö ¤ü·µÖÖŸÖæÖ †ÖÖÖÖ›ü¶Ö ¬ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ.
¤üÖêÆüß ²ÖÖ•ÖæÖê ˆŸÖ¸üÖß¾Ö¸ü ²Ö¸üÖúß¯ÖÏ´ÖÖÖê ‘Ö¸üÖ“µÖÖ ¸üÖÓÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ¿ÖÖŸÖ Ö¤üß“Öê ¯ÖÖ¡Ö ¹Óý¤ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖ´Öã¦ü
†ÖÖÓŸÖãúÖÃÖÖ¸üÖÖ †ÖŸÖ ×¿Ö¸ü»ÖÖ †ÖÆêü. ²»ÖÖòú ÆüÖòÃÖÃÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‹ú »ÖÆüÖÖÃÖÖ ×ú»»ÖÖ †ÃÖÖ “ÖÖÓÖ»Öß
´ÖÖ·µÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ †ÖÆêü. µÖê£Öê “ÖÖ¸ü ´ÖÖêšü¶Ö ŸÖÖê±úÖ »ÖÖ¾ÖæÖ šêü¾Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
25 ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü
ü8.30 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ×»Ö™ü¸ü¸üß ÃÖÖêÃÖÖ‡Ô™üßŸÖ ´ÖÖ—Öê '¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖÖÓ“Öê ØÆü¤ãüÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü
¯Ö×¸üÖÖ´Ö' Æêü ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖÖÓÃÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖ²Ö§ü»Ö ²Ö¸üß“Ö ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß †ÖÆêü. †Ö´Ö“µÖÖ “ÖÖ»Öß×¸üŸÖß
‹êæúÖ ŸµÖÖÓÃÖ ´ÖÖêšüÖ †Ö“ÖÓ²ÖÖ ¾ÖÖ™ü»ÖÖ.
ŸÖÖ. 26 ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü
(Û¯»Ö´Ö£Ö) †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü Ã™Òüß™ü´Ö¬Öß»Ö ²ÖÖê›ÔüÃæú»Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê. 364 ´Öã»Öê ÆüÖ•Ö¸ü ÆüÖêŸÖß. ›ÒüÖ‡ÔÖ ¾Ö ÖúÖ¿Öê
úÖœüÖê, ÖÖÖê, Öß™üÖê™üêú¯ÖÖÖ, •Ö¸ü²Ö ‡. ´ÖãµÖ »ÖÖÖê ×¤üÃÖ»Öß. ‘Ö¸üß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ±úÖ¸üÃÖê ¬Ö›êü ¤êüŸÖ
ÖÖÆüßŸÖ. †¿ÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ êú¾Öôû úÖ´Öú¸üß »ÖÖêúÖÓ“Öß ´Öã»Öê“Ö µÖêŸÖÖŸÖ. ×¿ÖÖÖ ÃÖŒŸÖß“Öê ¾Ö ´ÖÖê±úŸÖ. ›ÒüÖØµÖÖ“Öê
ÃÖÖ´ÖÖÖ ¯ÖÖ™ü¶Ö, ¯ÖãÃŸÖêú ‡. ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖôêû´ÖÖ±ÔúŸÖ ×´ÖôûŸÖê. “Ö¾Ö¤üÖ ¾ÖÂÖÖÔÖÓŸÖ¸ü ´Öã»ÖÖÃÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü
†Ö¸ü ¬ÖÓªÖ“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖµÖÖÃÖ ´ÖÖêúôûßú †ÖÆêü. ¬ÖÓªÖ“µÖÖ (¿ÖÖôêûŸÖ) ÖãÃÖŸÖß ‹ú ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ±úß †ÖÆêü.
²ÖÖµÖ²Ö»Ö“Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÓ£ÖÖ“Öß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖŸÖê Ö ×¿Öú¾ÖŸÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ¿ÖÖôûÖ ÃÖã™üŸÖÖÖÖ
¯ÖÏŸµÖêú ×¿ÖÖú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ú¸üŸÖÖê. ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»Öê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ÖÓŸÖ¸ü ×¿ÖÖú ²ÖÑ›ü“Öê “ÖÖ»Öß¾Ö¸ü ×¯Ö†ÖòÖÖê
¾ÖÖ•Ö×¾ÖŸÖÖê ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»Öê ¯ÖÖµÖ ÆüÖ¯Ö™üßŸÖ ú¾ÖÖ‡ŸÖßÖê ²ÖÖÆêü¸ü •ÖÖŸÖÖŸÖ. ²ÖÆãüŸÖêúÖÓ“Öê ¤ü¯ŸÖ¸ü ¾ÖÖî¸êü úÖÆüß ×¤üÃÖ»Öê
ÖÖÆüß. ¿ÖÖôêû“Öê ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖêÂÖÖú “ÖÆæüú›êü ÃÖÖ¸üÖÖ“Ö ×¤üÃÖŸÖÖê. ¾ÖÖÖÔŸÖ ‹úÖ¤üÖ ¯ÖÏ¿Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü •µÖÖÓÖÖ
ŸµÖÖ“Öê ˆ¢Ö¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖ †ÃÖŸÖê ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»Öê ˆšæüÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ÆüÖŸÖ ¯Öãœêü ú¸üŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ˆ¢Ö¸ü ¤êüµÖÖÃÖ •ÖÖê ŸÖÖê
†ÃÖÖ ¬Ö›ü¯Ö›üŸÖ ÃÖË-ÃÖ-ÃÖ¸ü-ÃÖ¸ü ú¸üŸÖÖê úß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖ·µÖÖ ¯Ö¸üŒµÖÖ“Öß ŸÖÖ¸Óü²Öôû ˆ›üŸÖê ! Æêü›Ëü´ÖÖÃŸÖ¸üÖÖê
´ÖÖêšü¶Ö †ÖÖŸµÖÖÖê ¾ÖÖÔ ¤üÖÖ×¾Ö»Öê.
ŸÖÖ. 27 Öãºþ¾ÖÖ¸ü ´ÖÖ“ÖÔ
›êü¾ÆüÖ¯ÖÖê™Ôü“µÖÖ ¤ü×ÖÖ ³ÖÖÖÖú›êü ×±ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê (5 ÃÖÓ¬µÖÖ). µÖê£Öê †Ö¤üß Ö×»Ö“”û »ÖÖêúÖÓ“Öß
‘Ö¸êü ÆüÖêŸÖß. ÃÖ›üúÖ ‘ÖÖÖê¸ü›ü¶Ö ÆüÖêŸµÖÖ. ‡ú›ü“µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖÓŸÖÆüß Ö¸üß²Ö »ÖÖêúÖÓ“Öê ´ÖÖêÆü»Öê •µÖÖÃÖ ‡ú›êü Ã»Ö´ÃÖ
´ÆüÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ÁÖß´ÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ Ö»µÖÖ ÊÖÓŸÖ ¯ÖãÂúôû ±ú¸üú ×¤üÃÖŸÖÖê. ¯ÖÖ ´µÖã×ÖÃÖß¯ÖÖ»Öß™üßú›æüÖ •Öºþ¸ü ŸÖß
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ êú»Öß †ÃÖŸÖê. µÖê£ÖæÖ •ÖÖŸÖÖÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ´ÖÖÖê 40/50 ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ‘ÖÖêôûúÖ •Ö´Ö»ÖÖ. †¿ÖÖ ¤ü×¸ü¦üß
´Öã»ÖÖÓÃÖÆüß ¾Ö¸üß»Ö ²ÖÖê›ÔüÃãú»ÖÖŸÖ ÃÖŒŸÖßÖê ×¿ÖÖÖ ×´ÖôûŸÖê. ×´Ö. ãÓú²Öß ÊÖÖê ´Ö»ÖÖ ÃÖò¯Ö ¿ÖÖò™ü òú´Ö·µÖÖ“Öß
´ÖÖêšü¶Ö †ÖÖŸµÖÖÖê, ŸÖÖÃÖ³Ö¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»Öß.
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Öã›ü ±ÏúÖµÖ›êü 37
28 ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ ´ÖÖ“ÖÔ 1902
×ÖÃ™ü´ÖÃÖ“µÖÖ ÖÖ»ÖÖêÖÖ»Ö ÆüÖ ×õÖÃŸÖß »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ÃÖÖ †ÖÆêü. ÊÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ×õÖÃŸÖÖÃÖ ÃÖãôûÖ¾Ö¸ü
“Öœü×¾Ö»Öê. †Ö•Ö¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÓ¬µÖÖúÖôû¯ÖµÖÕŸÖ ²ÖÆãüŸÖêú ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ÃÖã™üß †ÃÖŸÖê. ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸üß ¬ÖÖÙ´Öú »ÖÖêú
¾ÖÎŸÖÃ£Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ, úÖêÖŸÖßÆüß ´ÖÖî•Ö †(£Ö¾ÖÖ) “ÖîÖ ú¸üßŸÖ ÖÖÆüß (ŸÖ). ¯ÖÖ Æêü ˆªÖêÖß ¸üÖÂ™Òü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
ÃÖã™üß ×´ÖôûÖ»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü »ÖÖêú “ÖîÖßŸÖ ¾Ö ú¸ü´ÖÖãúßŸÖ ‘ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖÖŸÖ. ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšüß ú¸ü´ÖÖæú ¤üÖºþ ×¯ÖµÖÖ“Öß
¾Ö ±æú™ü²ÖÖò»Ö, ÆüÖòúß ‡ŸµÖÖ¤üß ÖêôûÖê ¾Ö ¯ÖÖÆüÖê Æüß. ¬Ö´ÖÖÔ×¬ÖúÖ¸üß ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ ú¸ü´ÖÖãúß ²ÖÓ¤ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ
ú¸üŸÖÖŸÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÓÃÖ ´Öãôûß“Ö µÖ¿Ö µÖêŸÖ ÖÖÆüß. †Ö•Ö ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖêú †Ö´Ö“µÖÖ ‹úÖ¤ü¿Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê ˆ¯Ö¾ÖÖÃÖ
ú×¸üŸÖÖŸÖ. ´ÖÖÃÖê ¾Ö †ÖÓ›üß ÆüÖ ´ÖãµÖ ±ú¸üÖôû. ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö¤ü»Öê ×¤ü¾Ö¿Öß“Ö ÊÖ ×•ÖÖÃÖÖÓ“ÖÖ Ö¯Ö ÆüÖêŸÖÖê. †×¬Öú
¬ÖÖÙ´Öú †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ úºþÖ ¸üÖê´ÖÖ òú£ÖÖê×»ÖŒÃÖ †Ö¤üß ×Ö¸üÖÆüÖ¸ü ú×¸üŸÖÖŸÖ. ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü ÃÖúÖôûß 1/
2 ¤üÖêÖ ×²ÖÛÃú™êü- •µÖÖ´Ö¬Öê ´ÖÖÓÃÖÖÓ¿Ö ´Öãôûß“Ö ÖÖÆüß - ÖÖ‰úÖ ×Ö¾¾Öôû ¯ÖÖÖß ×¯ÖŸÖÖŸÖ. ÃÖúÖôûß ÎúÖòÃ›ü ²ÖÃÖ
´ÆüÖ•Öê •µÖÖ¾Ö¸ü ¤üÖêÖ †Ö›ü¾µÖÖ ˆ³µÖÖ ¸êüÂÖÖ ´ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ †ÃÖê ´ÖÖê¤üú ÖÖŸÖÖŸÖ. †Ö•Ö úÃÖ»ÖêÆüß
´ÖÖÓÃÖ ÖÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ÃÖúÖôûß ‹úÖ ¯ÖÏÖ™üÃ™ëü™ü ¤êü¾ÖôûÖŸÖ ˆ¯ÖÃÖÖêÃÖ Öê»ÖÖê. ˆ¯ÖÖÃÖúÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ŸÖê£Öê ÃÖÓµÖÖ
10 ¯Öã¹ýÂÖ 30 ²ÖÖµÖúÖ †Ö×Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü 100 ´Öã»Öê ‡ŸÖúß ÆüÖêŸÖß. †Ö•Ö ÃÖÖ¸üÖ ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸ü ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¾Öêôûß
ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ¾ÆüÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ´ÆüÖæÖ ú¤üÖ×“ÖŸÖ »ÖÖêú ú´Öß †Ö»Öêü †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ŸÖê£Öß»Ö ¸üÖê´ÖÖ
òú£ÖÖò×»Öú ú£Öß›Òü»Ö´Ö¬µÖê ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ Öê»ÖÖê. ŸÖê£Öê ²ÖÖµÖúÖ¯Öã¹ýÂÖ ×´ÖôæûÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 200/250 ÆüÖêŸÖê. ¤êü¾ÖôûÖŸÖ
†Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏŸµÖêú•ÖÖ ¤êü¾ÆüÖ·µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü Öã›ü¾Öê ¾ÖÖú¾ÖæÖ ¯Öãœêü •ÖÖ‡Ô. ÃÖã´ÖÖ¸êü 60 ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ÖÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖêôûÖ
(Chorus) ÆüÖêŸÖÖ. 7/8 ¬Ö´ÖÖÔ×¬ÖúÖ¸üß ÆüÖêŸÖê. †ÖÏ³ÖÖÖß ×²Ö¿Ö¯Ö ÆüÖêŸÖÖ. òúÖÖÖê ˆ¯Ö¤êü¿Ö êú»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖ
ÛÃÎúÃŸÖÖÃÖ ÃÖãôûß “Öœü¾Ö»µÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ ¾Ö ŸµÖÖ ÖÖêÂ™üß“Öê ¬ÖÖÙ´Öú ´ÖÆü¢¾Ö ÃÖÖÓÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ
ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü úÖÆüß ¯Ö¤êü ´Öã»ÖÖÓÖß ÖÖ‡Ô»Öß. Ã¾Ö¸ü †ŸÖß ú¹ýÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ×¤ü¾Öê ´ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê. úÖ¸üÖ µÖê¿ÖæÃÖ
±úÖ¿Öß ×¤ü»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ¡Ö †ÖÓ¬ÖÖ¸ü ¯Ö›æüÖ ´ÖÖêšüÖ ¬Ö¸üÖßÓú¯Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê ²ÖÖµÖ²Ö»ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ¿Öê¾Ö™üß ‹ú ´ÖÖêšüÖ
†Ö¾ÖÖ•Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
†ÖòŒÃÖ±ú›Ôü
ŸÖÖ. 20 †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸ü ´Öê 1902
11 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖ ¯ÖÏÖê. ¸êü¾Æü. ÃÖÖò•ÖÃÖÔ“Öß ±úÖ¸ü “ÖÖÓÖ»Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»Öß.
¬Ö´ÖÔ ´ÆüÖ•Öê êú¾Öôû ‹ê×Æüú ÃÖÓÃÖÖ¸üÖŸÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖß ¯Ö›üÖÖ·µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê Ö¾Æêü. ŸµÖÖ“Öß
ÃÖŸµÖŸÖÖ ¾Ö †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ (Reality & necessity) ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ, ÖßŸÖß ¾ÖÖî¸êü ²ÖÖÊ ÖÖêÂ™üß“µÖÖ ¯Ö»Ößú›ü“Öß
†Ö×Ö †ÖŸ´µÖÖ“µÖÖ †×Ö¾ÖÔ“ÖÖßµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖŸÖ ×ÖÖæœü †¿Öß †ÖÆêü. ˆ¤üÖ¸ü¬Ö´ÖÔ ¾Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÊÖÓÃÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öê Æêü
ÁÖêÂšü Ã¾Öºþ¯Ö úôûŸÖ ÖÖÆüß †Ö¸ü úôæûÖÆüß ŸÖê ¯ÖãÂúôû ¾ÖêôûÖ ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ, ¾ÖÖî¸êü ˆ¯Ö¤êü¿ÖÖ“ÖÖ †Ö¿ÖµÖ.
4…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ö¤üß¾Ö¸ü ú»Öú¢µÖÖ“Öê ×´Ö. ×´Ö¡Ö †Ö×Ö ×´ÖÃÖË ×¯Ö†ÃÖÔÖ ÊÖ•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ²ÖÖê™üßŸÖæÖ
×±ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. 7…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖê. 9…… (¾ÖÖ•ÖŸÖÖ) ´ÖÖÖÃÖ ±úÖ¸ü ˆ«êüÖ ¾Ö †ÖãŸÖÖ¯Ö —ÖÖ»ÖÖ
´ÆüÖæÖ ³Ö•ÖÖ êú»Öê. "ÃÖÓú™ü úÖêÖ ×Ö¾ÖÖ¸üß… ¯ÖÏ³Öæ×¾ÖÖ ÃÖÓú™ü ...... " Æêü ¯Ö¤ü ¯ÖãÂúôû ¾ÖêôûÖ ÖÖ‡Ô»Öê. ÖÓŸÖ¸ü
¸üßÃÖ ›êüÛ¾Æü›Ëü ÊÖÓ“Öê "²Öã¨ü ¬Ö´ÖÔ" ¯ÖãÃŸÖúÖ“Öß 80-110 (†¿Öß) 30 ¯ÖÖÖê ¾ÖÖ“Ö»Öß. ÆüÖ †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ
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³ÖÖÖ †ÖÆêü. ²Öã¨üÖÖê †ÖŸ´ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ÆüÖ ‹ú ´ÖÖêšüÖ ³ÖÏ´Ö †ÖÆêü Æêü ×ÃÖ¨ü êú»Öê †ÖÆêü. ÖÓŸÖ¸ü ú´ÖÔ¾ÖÖ¤ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»ÖÖ
†ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ‘Ö™üÖÓ“Öß (¯ÖÏÖÖ´ÖµÖ) ¯ÖãÖ¸üÖ¾Öé×¢Ö †£Ö¾ÖÖ ¯ÖãÖ•ÖÔ´Ö úÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê Æêü ×Öºþ×¯Ö»Öê †ÖÆêü. ´ÖÖ ÊÖ
±êú·µÖÖŸÖæÖ úÃÖê ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›üÖ¾Öê ŸÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü. ›êüÛ¾Æü›üÃÖÖÆêü²ÖÖÓÃÖ ú´ÖÔ¾ÖÖ¤ü ´ÆüÖ•Öê ×Ö¾¾Öôû ÁÖ´Ö ¾ÖÖ™üŸÖ
†ÖÆêü.
12…… (¾ÖÖ•Ö»Öê»Öê) ¸üÃŸµÖÖŸÖ “ÖÖÓ¤üÖê Ã¾Ö“”û ¯Ö›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. †Ö¤üß ÃÖÖ´ÖÃÖæ´Ö ÆüÖêŸÖê. ¤êüÖÖ¾ÖÖ ÃÖÖî´µÖ
ÖÓ³Öß¸ü ÆüÖêŸÖÖ. £ÖÖê›êüÃÖê ×±úºþÖ µÖê‰úÖ ×Ö•Ö»ÖÖê ! ´ÖÖ—Öß ¯Ö¸ü´Öê¿¾Ö¸üÖ¾Ö¸ü ÁÖ¨üÖ úÖµÖ´Ö ¸üÖ×Æü»Öß. ¯ÖÖ •Öß×¾ÖŸÖÖ“Öê
Öæœü úÖµÖ †ÖÆêü ŸÖê úôêûÖÖ. ÃÖÓ¿ÖµÖÖ“µÖÖ µÖÖŸÖÖÖ ¤ãü:ÃÖÆü —ÖÖ»µÖÖ. ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ, Æêü Öæœü ú¬Öß ŸÖ¸üß ˆú»Öê»Ö
úÖµÖ ?
ŸÖÖ. 8 †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸ü •ÖæÖ 1902
¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß 3 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü ¯Öò×¸ü¿Ö“Öê ¾ÖÔú ÆüÖîÃÖ (ÓúÖÖ»ÖÖÖÖ) ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ‹ú
´ÖÖêšêü †Ö¾ÖÖ¸ü †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖ Ã¾Ö“”û †¿ÖÖ 4/5 ‡´ÖÖ¸üŸÖß ÆüÖêŸµÖÖ. ÖÖµÖÖ“Öê ´ÖãµÖ ¯ÖÖ»Öú †Ö´ÆüÖÃÖ
¤üÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖê£Öê ÃÖã´ÖÖ¸êü 250 ´ÆüÖŸÖÖ¸üß, ¤ãü²Öôûß, †ÖÖ£Ö Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖê ÆüÖêŸÖß. ÃÖã´ÖÖ¸êü 25/30 †Ö¤üß
¾Öé¨ü †£Ö¾ÖÖ †Ö•ÖÖ¸üß ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö ×´Ö. †Ö×Ö ×´ÖÃÖË úÖòú ÊÖ †Ö•ÖÖ·µÖÖÃÖ úÖÆüß ÖÖÖß ´ÆüÖæÖ
¤üÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¤ü¸ü †Öšü¾Ö›ü¶ÖÃÖ ÊÖÓ“µÖÖ ú¸ü´ÖÖãúßú¸üŸÖÖ ×´Ö. ÖÏ²Ö (¯ÖÖ»Öú) †ÃÖê ÖÖÖê
ú¸ü×¾ÖŸÖÖŸÖ. ‹êúµÖÖÃÖ 3 ¯Öã¹ýÂÖ †Ö×Ö 9 ¾Öé¨ü ²ÖÖµÖúÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ²ÖÖúß“Öê †Ö•ÖÖ¸üß µÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖê Ö¾ÆüŸÖê.
†ÃÖê ÖÖÖê ‹êæúÖ ‹ú †Öî¤üÖ×ÃÖµÖÖÖê †Ö¤üß ´Ö¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ ™êüú»Öê»Öß ²ÖÖ‡Ô ÃÖã¬ÖºþÖ ²Ö¸üß“Ö ¾ÖÂÖì ¾ÖÖ“Ö»Öß †ÃÖê
×´Ö. ÖÏ²Ö ´ÆüÖÖ»Öê. ²ÖÖµÖúÖ ¯Öã¹ýÂÖ ˆ¤üÖÃÖ ×¤üÃÖ»Öê. ÖÓŸÖ¸ü †Ö•ÖÖ¸üß ×Ö•Ö»Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖê£Öê Öê»ÖÖê. ‹ú Ö¾¾Ö¤ü
¾ÖÂÖÖÔ“Öß ´ÆüÖŸÖÖ¸üß ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖ»ÖÖ ÆüÖÓŸÖºþÖ ÃÖÖê›æüÖ ˆšü¾ÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ¯ÖÖ ×ŸÖ»ÖÖ ‹êæú ÃÖã¸êüÖ µÖêŸÖ †ÃÖæÖ ÖÖú¸ü
²ÖÖê»ÖŸÖ †ÃÖê. ´Öß ×ŸÖ»ÖÖ Öß™ü ×¤üÃÖŸÖê úÖµÖ ´ÆüÖæÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖ ´Öß ÖãúŸÖê“Ö ¯ÖãÃŸÖú ¾ÖÖ“ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖê †ÃÖê ÃÖÖÓÖæÖ
•Ö¾Öôû“Öê ²Öãú ¤üÖÖ×¾Ö»Öê. µÖê£Öê “ÖÆæüú›êü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, Ã¾Ö“”ûŸÖÖ †Ö×Ö ™üÖ¯Ö™üß¯Ö ±úÖ¸ü ˆ¢Ö´Ö ÆüÖêŸÖß. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
Ö“ÖÖÔÖê ¯ÖÖêÃÖ»Öê •ÖÖÖÖ¸êü Æêü †ÖÖ¤üß ÓúÖÖ»Ö »ÖÖêú †ÃÖŸÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ŸÖ¸ü †Ö´Ö“µÖÖ‡ú›üß»Ö ¾Ö¸ü“µÖÖ
¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÆüÖêŸÖß. ‹úÖ ÃÖÖêôûÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ †Ó¬ÖóµÖÖ ´Öã»ÖÖ“Öß ±úÖ¸ü“Ö úšüßÖ ÛÃ£ÖŸÖß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ“Öê
¤üÖêÖß ¯ÖÖµÖ ˆ¸üÖ¾Ö¸ü †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖÖê ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì †ÖÓ£Ö¹ýÖÖÓŸÖ“Ö †ÖÆêü. ‘Ö¸ü“Öß ¤üÖ‡Ô ŸµÖÖ“Öß †Ö‡Ô¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
ú×¸üŸÖê Æêü ¯ÖÖÆæüÖ †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê. ‹úßú›êü ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öß ¾Ö ¤ãüÃÖ¸üßú›êü ²ÖÖµÖúÖÓ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÖÆêü. ¾Öé¨ü
¤üÖÓ¯ÖŸµÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¾Ö ¾ÖŸÖÔÖæú ²Ö¸üß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ‹ú¡Ö ×Ö•ÖµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß †ÖÆêü. ÃÖã´ÖÖ¸êü 8/10 ‹ú¸ü
•Ö´ÖßÖß“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü ÊÖ »ÖÖêúÖÓÖß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê. ²ÖÖµÖúÖ ¬ÖãÖê ¾ÖÖî¸êü ú×¸üŸÖÖŸÖ. ²ÖÖÖÖ, ±ãú»Öê—ÖÖ›êü,
•Öê¾ÖÖÖ“Öß, ²ÖÃÖµÖÖˆšüµÖÖ“Öß ÃÖã¸êüÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×¤üÃÖ»Öß. ³Ö™üúÖÖ·µÖÖ ×³ÖúÖ·µÖÖÓ“Öß ×Ö¸üÖôûß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
†ÖÆêü. ×³ÖúÖ¸üß µÖê£Öê †Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ŸµÖÖÓÃÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö “ÖÖÓÖ»Öê ˆÖ ¯ÖÖµÖÖÖê ÃÖÖÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öê
ÃÖ¾ÖÔ Ö»Öß“”û ú¯Ö›êü ¾ÖÖ±ú×¾ÖŸÖÖŸÖ. ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸ü ŸµÖÖÓ“Öêú›æüÖ úÖ´Ö úºþÖ ‘Öê‰úÖ ×ŸÖÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß
ÃÖúÖôûß µÖÆüÖ¸üß ¤êü‰úÖ ŸµÖÖÃÖ ‘ÖÖ»Ö¾ÖæÖ ¤êüŸÖÖŸÖ. ¸üÖê•Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü 20/30 ×³ÖúÖ¸üß µÖêŸÖÖŸÖ. úÖ´Ö ²ÖÆæüŸÖúºþÖ
Ö›üß ±úÖê›üµÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. •µÖÖÓ“Öê ÆüÖŸÖæÖ ´Öãôûß úÖ´Ö ÆüÖŸê Ö ÖÖÆüß †¿ÖÖ £Öú»Öê»µÖÖ ¾Öé¨üÖ“Ó Öß ¾Ö¸ü ×»Ö×Æü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
ÊÖ ‘Ö¸üÖŸÖ úÖµÖ´Ö“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ ±úÖ¸ü ÃÖÓŸÖãÂ™ü ¾Ö ÃÖãÖß ×¤üÃÖ»Öê. ¤üÖµÖß ¾Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖ¿Öß ŸµÖÖÓ“Öê
¯ÖÏê´Ö ×¤üÃÖ»Öê. ÃÖÓÃ£ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ †ŸµÖÓŸÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öê. ÆüÖ Ö¸üÖ ×õÖÃŸÖß ¬Ö´ÖÔ !
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‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß

•ÖæÖ†Öê¸ü
²ÖÖê¸ü »ÖœüÖ‡Ô ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü †×³ÖÖÓ¤üÖÖ£ÖÔ †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öê •ÖÖê †¥üÂ™ü¯Öæ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü ‘Ö›ü»ÖÖ †Ö×Ö 7 ¾µÖÖ
‹›ü¾Ö›Ôü ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖ“Öß ¯ÖÏéúŸÖß ×²Ö‘Ö›ü»µÖÖ(´Öãôêû) ¸üÖ•µÖÖ¸üÖêÆüÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖ“ÖÖ úÃÖÖ ×¾Ö¸üÃÖ —ÖÖ»ÖÖ ÊÖ²Ö§ü»Ö
£ÖÖê›üß ÆüúßúŸÖ ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡ÖêúÃÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»Öß †ÖÆêü.38
ÃÖã¼üß
Ã™Òòü™Ëü±ú›Ôü“Öß µÖÖ¡ÖÖ
ŸÖÖ. 10 •Öã»Öî 1902
Æêü ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖú¾Öß ¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸ü“Öê •Ö´ÖÃ£ÖÖÖ ´ÆüÖæÖ ²ÖÖµÖ×ÃÖú»Ö¾ÖºþÖ ¯ÖÖÆü¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. Æêü
†ÖòŒÃÖ±ú›ÔüÆæüÖ 38 ´Öî»Ö »ÖÖÓ²Ö †ÖÆêü. ÃÖúÖôûß 11…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. 7 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü ¾Öã›ËüÃ™üÖòú•Ö¾Öôû
¯ÖÖ¾ÖÃÖÖÖê ×³Ö•Ö¾Ö»Öê †Ö×Ö ¾ÖÖ·µÖÖÖê ¾ÖÖú×¾Ö»Öê. ¯ÖÖ ×Ö¿“ÖµÖ ‡ŸÖúÖ ¥üœü ÆüÖêŸÖÖ úß †ÖŸÖÖ“Ö £Öú»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê
ŸÖ¸üß ŸÖÃÖÖ“Ö ¯Öãœêü “ÖÖ»Ö»ÖÖê. ‹ÖÃ™üÖê µÖê£Öê ±ú¸üÖôû úºþÖ 4 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ¾ÖÖ¸üÖ ŸÖ¸ü ”ûÖŸÖß¾Ö¸ü “ÖÖ»ÖæÖ
µÖê‡Ô. ²Ö¸êü“Ö “ÖÖ»ÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. »ÖÖÑÖ úÖò´Ö™üÖ•Ö¾Öôû ÃÖãÓ¤ü¸ü ¤ü¸üß »ÖÖÖ»Öß. 9 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™Òòü™Ëü±ú›Ôü»ÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê.
•ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô(ÃÖ) 1 ¯Ö¡Ö ×»Ö×Æü»Öê.
¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß µÖÖÆüÖ¸üßÖÓŸÖ¸ü 1 ¾ÖÖ•Öê¯ÖµÖÕŸÖ ¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸üÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÃÖ¾ÖÔ ×šüúÖÖê ¯ÖÖ×Æü»Öß. ŸÖÖê •Ö´Ö»µÖÖ“Öê
‘Ö¸ü, ŸµÖÖÖê »ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ —ÖÖ›üÖ“ÖÖ ‹ú ¤ãüÃÖ¸üßú›êü »ÖÖ¾Ö»Öê»ÖÖ ³ÖÖÖ ‡.“Öê ±úÖê™üÖê ‘ÖêŸÖ»Öê. 4 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ²ÖÖÓÖ²Ö¸üßÃÖ
×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ›êüØ›üÖ™üÖ µÖê£Öê ¾ÖÃÖŸÖß úºþÖ ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß •Öê¾ÖÖÖÃÖ 12…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü»ÖÖ †Ö»ÖÖê.
¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸ü •Ö´Ö»ÖÖ ŸµÖÖ ‘Ö¸üÖ•Ö¾Öôû ¸üÃŸµÖÖŸÖß»Ö ´Öã»Öê ‹ú ¯ÖêÖßú×¸üŸÖÖ ŸµÖÖ“Öê “Öã™üêú¤üÖ¸ü “Ö×¸ü¡Ö ¯ÖÖšü
´ÆüÖæÖ ¤üÖÖ×¾ÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ“Öê †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê. ú¤üÖ×“ÖŸÖË ¯Ö×¡ÖêúÃÖ ×»ÖÆüßÖ.39
‡ÓÛ»Ö¿Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖ40
English Lakes
Leathe’s Cottage, Borrowdale

14 •Öã»Öî 1902
†ÖòŒÃÖ±ú›ÔüÆüæÖ 9…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÃÖúÖôûß ‡Ó»ÖÓ›ü“Öê ˆ¢Ö¸êüÃÖ »Öêú ×›üÛÃ™ÒüŒ™ü´Ö¬µÖê ²ÖÖò¸üÖ›ê üê»Ö µÖê£Öê úÖ¸ü¯Öë™ü¸üÃÖÖê.
²Ö¸üÖê²Ö¸ü 1 ¯ÖÓ¬Ö¸ü¾Ö›üÖ ¸üÖÆü¾ÖµÖÖÃÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖêÆüß ×´Ö. úÖòú †Ö×Ö ²ÖÖÃÖÔ Æêü ÆüÖêŸÖê. ÖÖò¸Ëü£ÖÑ¯Ö™üÖ¯ÖÖÃÖæÖ
»ÖÑúÃ™ü¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ‡Ó»ÖÓ›ü“µÖÖ ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö ¾ÖÖÖ¸üà“µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö »ÖÖÖ»ÖÖ. µÖê£Öê ¬Öæ¸ü †Ö×Ö ¬Öã¸üóµÖÖÖê
²Öê•ÖÖ¸ü êú»Öê. ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü ¾Ö ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü úÖêôû¿ÖÖÓ“Öß ³Öãú™üß ÃÖÖ“Ö»Öß. ÊÖÃÖ ‹£Öê ²»Öòú Óú™Òüß (úÖôûÖ ¤êü¿Ö)
†ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öß Æüß úÖôûß ¾Ö Ö¸ü²Ö¸üßŸÖ ²ÖÖ•Öæ ×¤üÃÖ»Öß. ÖÖ›üß“µÖÖ ×Ö›üúß²ÖÖÆêü¸ü ¯ÖÖ×Æü»Öê úß
“ÖÖê×Æüú›êü ×Ö¸üµÖÖÓ“Öß ¬Öã¸üÖ›üß“Ö ×¤üÃÖŸÖ. Æüß •ÖÖÖ“Öß ¾ÖÖÖ¸ü. ×ÆüŸÖ»Öß ¬Ö›ü¬Ö›ü êú¾Öôû †ÃÖÊ ÆüÖêŸÖß. 6
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ êú×ÃÖËú Ã™êü¿ÖÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. úÖ¸ü¯Öë™ü¸üÃÖÖê. †Ö×Ö ×´Ö. ±úµÖãÔÃÖÖË †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ‘Ö¸üß ÖêµÖÖÃÖ †Ö»Öê
ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖ´ÖÖÖ ²ÖÃÖ´Ö¬ÖæÖ ¯ÖÖšü¾ÖæÖ †Ö´Æüß ²ÖÖê™üßÖê ›ü¸ü¾Öë™ü¾ÖÖò™ü¸ü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖÓ¾ÖºþÖ ¾Ö ›ü¸ü¾Öë™ü Ö¤üß¾ÖºþÖ ‘Ö¸üß
†Ö»ÖÖê. ¯ÖÖôûß¯ÖÖôûßÖê ¤üÖê‘ÖÖ¤üÖê‘ÖÖÓÖß ¾Ö»Æü×¾Ö»Öê. ²ÖÖê™üßŸÖ ¾Ö•ÖÖ ±úÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖÃÖ †Ö¬Öß Ø¿ÖªÖÓÖÖ (´Ö»ÖÖ)
Ö¤üßŸÖ œüú»Öæ †¿Öß úÖ¸ü¯Öë™ü¸üÃÖÖê. Öß £Ö¼üÖ êú»Öß. †ŸµÖÓŸÖ ¬Ö›ü¬Ö›üß“µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖæÖ †ŸµÖÓŸÖ ¿ÖÖÓŸÖ Ã£Öôûß
†Ö»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖÖÃÖ ×¾Ö»ÖÖÖ †ÖÖÓ¤ü ¾Ö ×¾Ö¸üÖ´Ö ¾ÖÖ™ü»ÖÖ. ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü“Öê ¯ÖÖÖß ÃŸÖ²¬Ö ¾Ö Ã¾Ö“”û ÆüÖêŸÖê. •ÖÖæ
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‹ú ´ÖÖêšüÖ †Ö¸üÃÖÖ“Ö. ¤üÖêÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ˆÓ“Ö ¯Ö¾ÖÔŸÖ. ÛÃú›üÖê ¯Ö¾ÖÔŸÖÖ“Öß ˆÓ“Öß 3058 ±æú™ü †ÖÆêü. Æêü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü
²ÖÖò¸üÖê›êü»Ö ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¤ü¸üßŸÖ ×¿Ö¸üŸÖê. ‹úÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ 1000 ±æú™ü (ÃÖã´ÖÖ¸êü) ˆÓ“Öß“ÖÖ ú›üÖ ŸÖã™ü»Öê»ÖÖ, ¤ãüÃÖ¸üßú›êü
Ö¾ÖŸÖÖÖê †Ö“”ûÖ¤ü»Öê»Öß ™êüú›üß, ´Ö¬µÖê †Ö´Ö“Öß ²ÖÖê™ü “ÖÖ»Ö»Öß. ¯Ö¾ÖÔŸÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²ÖÖ“Öß ŸÖ¸ü úÖµÖ ²ÖÆüÖ¸ü !
ÃÖéÛÂ™üÃÖãÓ¤ü¸üß ‹úÖÓŸÖÖŸÖ †Ö¸ü¿ÖÖŸÖ †Ö¯Ö»Öê ºþ¯Ö ¯ÖÖÆæüÖ ¬ÖµÖ ´ÖÖÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ úÖêÖÖÃÖ ¬ÖµÖŸÖÖ ¾ÖÖ™üÖÖ¸ü
ÖÖÆüß. ‹£Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¬¾ÖÖß ±úÖ¸ü ÁÖ¾ÖÖßµÖ ÆüÖŸê ÖÖŸÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß ‹ú ŸÖÖê±ú šêü¾Ö»Öß †ÖÆêü. ÊÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´Öß ›üßÛŒ¾ÖÃÖß“ÖÖ
ˆ»»ÖêÖ †Öšü×¾Ö»ÖÖ.41 ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß •Öê¾ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏÖê.ÃÖÖ. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †Ö´Æüß ¯ÖÖ“Ö-ÃÖÆüÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß ¤ü¸üßŸÖ
¿ÖŸÖ¯ÖÖ¾Ö»Öß êú»Öß. ÊÖ ˆÆüÖóµÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖÖ (20/22) ¯ÖÏÖê.ÃÖÖê. †ÃÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸ü
†ÖÆêüŸÖ.
15 •Öã»Öî 1902
ÃÖúÖôûß 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ˆšü»ÖÖê. 8 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ µÖÆüÖ¸üß —ÖÖ»Öß. ÖÓŸÖ¸ü ×´Ö. úÖòËú, ²ÖÖÃÖÔ, ±úµÖæÔÃÖÖ, »ÖÖòêú™ü
¾Ö ´Öß ²ÖÖê™üßŸÖæÖ ×±ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. ›ü¸ü¾Öë™ü Ö¤üßŸÖæÖ ›ü¸ü¾Öë™ü¾ÖÖò™ü¸ü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 2 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü Æü²ÖÔ™ü
ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ ²Öê™üÖ¯ÖµÖÕŸÖ Öê»ÖÖê. ²Öê™üÖ¾Ö¸ü ¤üÖ™ü —ÖÖ›üß ÆüÖêŸÖß. ŸÖê£Öê ¾ÖÖ³ÖÖê•ÖÖÖú×¸üŸÖÖ †Ö»Öê»µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖß
²Öß“Ö —ÖÖ›üÖ“µÖÖ ÃÖÖ»Öß¾Ö¸ü †Ö¯Ö»Öß ÖÖ¾Öê úÖê¸ü»Öê»Öß ×¤üÃÖ»Öß. ×¾Ö¿ÖêÂÖúºþÖ Ö¾Ö×¾Öü¾ÖÖ×ÆüŸÖ ¤Óü¯ÖŸÖàÖß ¾ÖŸÖãÔ»ÖÖÓŸÖ
†Ö¯Ö»Öß ÖÖ¾Öê úÖê¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ¾ÖŸÖãÔ»Öê †ÓŸÖ:ú¸üÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß. »ÖÖÖ“Öß †Ö¸ü ŸÖê£Öê †Ö»µÖÖ“Öß ŸÖÖ¸üßÖÆüß
úÖê¸ü»Öê»Öß †ÃÖê. ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü ÃÖÖÆêü²ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †Ö´Æüß ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ ÛÃú›üÖê ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ‹úÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 1000
±æú™ü ˆÓ“Ö ›üÖëÖ¸üÖ¾Ö¸ü ×±ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. ÃÖúÖôûß ¯ÖÏÖê±úê ÃÖ¸ü ¯ÖÖ»Öß, ²Öã¨ü¬Ö´ÖÔ ÖÏÓ£ÖÖ“Öê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üßŸÖ
ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü •ÖÃÖê ×¾Ö«üÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ÆüÖî¿Öß, ˆ»ÆüÖÃÖß †Ö×Ö úÖ™üú †ÖÆêüŸÖ. 30/35 ´Öî»ÖÖÓ“Öß †¿ÖÖ
›üÖëÖ¸üÖŸÖ ŸÖê ÃÖÆü•Ö ´Ö•Ö»Ö ú×¸üŸÖÖŸÖ. ›üÖëÖ¸üÖ“µÖÖ ´ÖÖ£µÖÖ¾Ö¸ü ´Öß ¤üÖêÖ ±úÖê™üÖê ‘ÖêŸÖ»Öê. †Öšü ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ‘Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖ
†Ö»ÖÖê. êúÃÖ×¾ÖËú Ã™êü¿ÖÖÖÆæüÖ ‘Ö¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ›ü¸ü¾Öë™ü¸ü¾ÖÖò™ü¸ü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖŸÖæÖ ²ÖÖê™üßÖê †Ö»ÖÖê. ´Ö»ÖÖ ¾Ö»Æü¾Öæ Ö ¤êüŸÖÖ
¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸üÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ:“Ö ¾Ö»Æü×¾Ö»Öê. 9 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ •Öê¾ÖÖ †Ö™ü¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ×´Ö. úÖòú ÊÖ•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¯ÖãÖ: ²ÖÖò¸üÖê›êü»Ö
¤ü¸üßŸÖæÖ ¿ÖŸÖ¯ÖÖ¾Ö»ÖßÃÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê.
²ÖÖò¸üÖê›êü»Ö´Ö¬Öß»Ö ³Öê™ü
Æüß ¿ÖŸÖ¯ÖÖ¾Ö»Öß úß ×¾ÖÃÖ¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ¤üÖêÆüß ²ÖÖ•ÖæÃÖ 1000 ±ãú™üÖÓ“Öê ˆÓ“Ö¾Ö™êü. ´Ö¬ÖæÖ ›ü¸ü¾Öë™ü Ö¤üß“Öê
´ÖÓ•Öæôû ÖÖÖê “ÖÖ»Ö»Öê»Öê “ÖÆæüú›êü ‡ŸÖêú ×Ö¾ÖÖÓŸÖ úß ¯ÖÖŸÖôû ¯ÖÖÖÆüß »Ö¾ÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ²ÖÖÊ ¿ÖÖÓŸÖß´Öãôêû
†ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖß»Ö ¿Ö²¤ü †×¬ÖúÖ×¬Öú Ã¯ÖÂ™ü ‹êæú µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê, ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ •ÖÖÖ“Öß ¬Ö›ü¯Ö›ü ¿Öêú›üÖê ´Öî»Ö
¤æü¸ü ÆüÖêŸÖß. ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ˆ¨üÖ¸üÖÖ¾ÖÖî¸ëü“ÖÖ Ö¾ÖÖ¾ÖÖÆüß ²ÖÓ¤ü ¯Ö›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. 9…… ¾ÖÖ•Ö»Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸üß †ÃÖÖ ÖÖê›ü
ÃÖÓ×¬Ö¯ÖÏúÖ¿Ö ¯Ö›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ úß ¾ÖÖ“ÖŸÖÖ ÃÖÆü•Ö µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. †Ö´Æüß ¤üÖê‘ÖêÆüß ÃÖ´ÖÖÖ¿Öß»Ö. ¤ü¸üßŸÖæÖ ¯Öãœêü ¯Öãœêü •ÖÖŸÖ
†ÃÖŸÖÖ ÃÖéÂ™üß †Ö¯Ö»µÖÖ †ÓŸÖ:¯Öã¸üÖŸÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖŸÖê“Ö •ÖÖæÓÃÖê ³ÖÖÃÖ»Öê. ÖÖê»Ö ¤ü¸üßŸÖæÖ Ö¤üß“µÖÖ úÖšüÖÖê •ÖÖŸÖ
†ÃÖŸÖÖ òúÃÖ»Ö¸üÖòú“ÖÖ †Ö¤üß ÃÖãôûêú¤üÖ¸ü ´ÖÖÖê¸üÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ¾Ö¸ü ¤ü¿Ö´Öß“ÖÖ “ÖÓ¦ü »ÖÖë²ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. †¿ÖÖ
†ÖÃÖ´ÖÓŸÖ“µÖÖ ¤êüÖÖ¾µÖÖŸÖ †Ö´Æüß Ã¾ÖŸÖ:ÃÖ ×¾ÖÃÖ¸ü»ÖÖê. †î×Æüú †ŸµÖÓŸÖ ×¯ÖÏµÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“ÖÖÆüß ×¾ÖÃÖ¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ Æêü
ÃÖÖÓÖÖê ÖúÖê. †Ö¤üß †Ö¯Ö»Öê“Ö †ÃÖê úÖÆüß µÖê£Öê ×´ÖôûÖ»Öê ´ÆüÖæÖ“Ö †ÃÖÖ ÆüÖ ×¾ÖÃÖ¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ ! 'ÊÖ ˆ¤üÖ¢Ö
³Öê™üß“µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß' ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÃÖ †¾ÖúÖ¿Ö Ö¾ÆüŸÖÖ.
“Prayer is the burthen of a sigh, the falling of a tear
The upward glancing of an eye, when none but God is near !!42”
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10… ¾ÖÖ•Ö»Öê ŸÖ¸üß ¯Ö¸üŸÖ¾ÖêÖÖ. µÖêŸµÖÖ ¯ÖÖîÙÖ´Öê“µÖÖ ¸üÖ¡Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ µÖê£Öê µÖê‰úÖ ÃÖÖ¸üß ¸üÖ¡Ö µÖê£Öê“Ö
úÖœüÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¾Ö ¯Ö¾ÖÔŸÖ×¿ÖÖ¸üÖ¾ÖºþÖ ÃÖæµÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ‘Öê‰úÖ ‘Ö¸üß •ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖÖ †Ö´Æüß ¤üÖê‘ÖÖÓÖß ²ÖêŸÖ êú»ÖÖ ¾Ö
¯Ö¸üŸÖ»ÖÖê. ¤êü¾ÖÖ, †¿Öß ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ³Öê™ü ¤êü ! (ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ¸üÖÖÖŸÖß»Ö ¤êü¾ÖÖ¯ÖêÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¤êü¾Ö †×¬Öú ¬Ö›êü
×¿Öú¾ÖŸÖÖê !).
ŸÖÖ. 16 •Öã»Öî 1902 ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü
ÃÖúÖôûß 9 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ µÖÆüÖ¸üß †Ö™ü¯Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †Ö´Æüß ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ›üôûß ¤üÖêÖ ‘ÖÖê›ü¶ÖÓ“µÖÖ
´ÖÖêšü¶Ö ²ÖÃÖ´Ö¬ÖæÖ ²Ö™ü¸ü×´Ö†¸ü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ“Öß ÃÖ±ú¸ü ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ¯ÖÏÖê±êú. †Ö×Ö ×´ÖÃÖêÃÖ úÖ¯Öí™ü¸ü
×´Ö. ¾Ö ×´ÖÃÖêÃÖ Ø™ü›êü»Ö, ×´ÖÃÖË ´ÖÖò»Öß, ×´Ö. »Ö×´ÖÃÖ, ×´Ö. úÖòú, ²ÖÖÃÖÔ, ±úµÖæÔÃÖÖ, »ÖÖòêú™ü ¾Ö ´Öß †ÃÖê
†Ö´Æüß 11 •ÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸ü“ÖÖ ±ú¸üÖôû ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÏ£Ö´Ö ²ÖÖò¸üÖê›êü»Ö´Ö¬ÖæÖ ›ü¸ü¾Öë™ü Ö¤üß“µÖÖ
úÖšüÖÖê òúÃÖ»Ö¸üÖòú»ÖÖ ¾ÖôûÃÖÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ ‹ú ¯Ö¾ÖÔŸÖ “ÖœæüÖ ÆüÖò×ÖÃ™ü¸ü ¤ü¸üßŸÖ ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. ¾ÖÖ™êüÖê ±úÖ¸ü ÃÖãÓ¤ü¸ ü
—Ö¸êü, —ÖÖ›êü »ÖÖÖ»Öß. ‹ú —Ö·µÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß ŸÖ¸ü †×ŸÖ ÖÖê›ü ÆüÖêŸÖê. ÃÖã´ÖÖ¸êü 9 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü ²Ö™ü¸ü×´Ö†¸ü ÖÖ¾ÖÖ“Öê
ÃÖ¸üÖ¾ê Ö¸ü †ÖÆêü. ŸÖê 1 ´Öî»Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü »ÖÖÓ²Ö †ÖÆêü. ´Ö•Ö•Ö¾Öôû ‹ú“Ö úÖ“Ö ×¿Ö»»Öú ÆüÖêŸÖß ŸÖê¾Öœß“Ö ²Ö™ü¸ü×´Ö†¸ü“ÖÖ
±úÖê™üÖê ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ÖÓŸÖ¸ü Îú´ÖÖòú ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ²ÖÖê™üßŸÖæÖ †Öê»ÖÖÓ›ü»Öê. ²ÖÖê™ü¾ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏÖê. úÖ¯Öí™ü¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ¾Ö»Æü×¾Ö»Öê.
ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ›üôûßŸÖ úÖ¯Öí™ü¸üÃÖÖê, •ÖÖÃŸÖ ²Öôûú™ü ¾Ö úÖ™üú †ÖÆêüŸÖ. ×úŸÖß “ÖÖ»ÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öê ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü £Öú»µÖÖ“Öê
×“ÖÆü ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. ¾ÖÖ™ü ¿ÖÖê¬ÖæÖ úÖœüÖê, Æü¸ü‹ú »ÖÆüÖÖÃÖÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüÖê, ÁÖ´ÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Ö Ã¾ÖŸÖ:
¯ÖÏê´ÖÖÖê ¾Ö úÖôû•ÖßÖê ú¸üÖê ¾ÖÖî¸êü“Öß ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¤üß ÃÖ¾ÖµÖ“Ö —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. úÖêÖß £ÖæúÖ ´ÖÖÖê ¸üÖ×Æü»µÖÖÃÖ
¯ÖãÆüÖ ŸµÖÖ“µÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ™ü “ÖÖ»ÖæÖ ´ÖÖÖê µÖêŸÖ. úÖêÖß ±úÖ¸ü ¯Öãœêü Öê»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ•Öú›êüÆüß •ÖÖŸÖ. †ÓÖÖŸÖ ¯ÖÆüÖ›üß
¯ÖÖêÂÖÖú, ÆüÖŸÖÖŸÖ úÖšüß, ÖÖÓªÖ¾Ö¹ýÖ †Ö›ü¾Öß ¤ãü²ÖáÖ »ÖÖë²ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß, ÖÖ»ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖÃÖê, ŸÖÖë›üÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ
¯Öã¸ü¾ÖšüÖ Æêü ŸµÖÖÓ“Öê ×“Ö¡Ö. Îú´ÖÖòú †Öê»ÖÖÓ›ü»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ“Öê úÖšüß »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ —Ö·µÖÖ“Öê ²ÖÖ•ÖæÖê ±ú¸üÖôûÖÃÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê.
ÃÖÑ›ü×¾Ö“ÖêÃÖ ¾Ö ×²ÖÛÃú™êü ÆüÖ ´ÖãµÖ ±ú¸üÖôû. ×´Ö. Ø™ü›ü»Ö ÊÖÓÖß ¯Öã›üŒµÖÖ“µÖÖ ¤üÖê·µÖÖ •Ö´Ö×¾Ö»µÖÖ. ´Öß
úÖÖ¤üÖ“Öß ¸üÖÃÖ úºþÖ ŸµÖÖ“Öß ÆüÖêôûß ¯Öê™ü×¾Ö»Öß. úÖ¸üÖ †¿ÖÖ ×šüúÖÖß úÖÖ¤ü ™üÖæúÖ ÃÖéÂ™üß“Öê ÃÖÖï¤üµÖÔ
ÖÖÃÖ×¾ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÖ¯Ö †Ö´Æüß êú»Öê ÖÖÆüß. ÖÓŸÖ¸ü ²ÖÖµÖúÖ ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ“µÖÖ úÖšüÖÖê Öê»µÖÖ. †Ö´Æüß 7 •ÖÖ Ãêú»Ö
±úÖêÃÖÔ“ÖÖ ¬Ö²Ö¬Ö²ÖÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ÊÖ“µÖÖ ¤üÖêÖ ¯ÖÖµÖ·µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ‹ú ¾Ö¸ü“Öß ¯ÖÖµÖ¸üß ÃÖã´ÖÖ¸êü 120 ±æú™ü ˆÓ“Öß“Öß
†ÃÖæÖ †Ö¤üß ÃÖ¸üôû Ø³ÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖÖß ±ãú™æüÖ ŸÖãÂÖÖ¸ü “ÖÆæüú›êü ˆ›üŸÖ. ¤êüÖÖ¾ÖÖ ±úÖ¸ü ¸ü´ÖÖßµÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÖÓŸÖ¸ü
´Öê»Ö²ÖÎêú ™êüú›üß¾Ö¸ü “Öœü»ÖÖê. ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÃÖ¯ÖÖ™üß¯ÖÖÃÖæÖ ×Æü“Öß ˆÓ“Öß ÃÖã´ÖÖ¸êü 1300 ±æú™ü †ÖÆêü. ˆŸÖ¸üŸÖÖÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ
²ÖÖ•ÖæÖê Æüß ±úÖ¸ü ÃÖ¸üôûü ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖµÖ£µÖÖ¿Öß Îú´ÖÖòú ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ×³Ö›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ÊÖ 1300 ±æú™üÖ“Öß ÃÖ¸üôû ˆÓ“Öß,
ÖÖ»Öß ¿ÖÖÓŸÖ 3 ´Öî»Ö »ÖÖÓ²Ö †Ö×Ö ÖÖê»Ö ¯ÖÖÖß ÆüÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ †ŸÖß ÖÓ³Öß¸ü ¾Ö ¯ÖÏê¸üú ÆüÖêŸÖÖ. ˆŸÖ¸üŸÖÖÖÖ “ÖŸÖãÂ¯ÖÖ¤ü
²ÖÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ²ÖÆãüŸÖêú ˆŸÖ¸üÖ ˆŸÖÖÖê ÃÖ¸ü¯Ö™üŸÖ ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. ˆŸÖ¸üÖß¾Ö¸ü Ö¾ÖŸÖÖ“ÖÖ •ÖÖ›ü ¾Ö ´Ö‰ú ÖÖ»Öß“ÖÖ
»ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ˆŸÖ¸üÖ ±úÖ¸ü“Ö ´ÖÖî•Öê“Öß. ×´Ö. »ÖÖòêú™ü ±úÖ¸ü “Ö¯Öôû †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû úÖêú¸üÖÃÖÖ¸üÖÖ
êú¾ÆüÖ“Ö ÖÖ»Öß Öê»ÖÖ. »Ö×´ÖÃÖ(“Öß) úÖšüß ´ÖÖê›æüÖ ¤üÖêÖ ŸÖãú›êü —ÖÖ»Öê, ŸµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÖê ãú²Ö›üß¯ÖÏ´ÖÖÖê ˆ¯ÖµÖÖêÖ
êú»ÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß †Ö´Æüß ‹úÖ ÆüÖò™êü»ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ×´ÖôæûÖ “ÖÆüÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. 5 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÖÖ›üßŸÖæÖ ‘Ö¸üÖú›êü ¯Ö¸üŸÖ»ÖÖê.
‹Óú¤ü¸ü ÃÖã´ÖÖ¸êü 26/27 ´Öî»ÖÖÓ“Öß ±êú¸üß —ÖÖ»Öß. 8 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¸üÖ¡Öß •Öê¾ÖÖ —ÖÖ»Öê.
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ŸÖÖ. 17 •Öã»Öî
´ÖÖÓ›ü¶Ö ³ÖºþÖ †Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ‘Ö¸üß ¯Ö¡Öê ×»Ö×Æü»Öß. úÖ¯Öí™ü¸üÃÖÖÆêü²Ö ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß 15/16 ´Öî»Ö ×±úºþÖ
¤üÖêÖ ˆÓ“Ö ™êüú›ü¶Ö †Öê»ÖÖÓ›æüÖ †Ö»Öê. 4 ¾ÖÖ. “ÖÆüÖÖÓŸÖ¸ü ´Öß ²ÖÖê™üßŸÖæÖ 4 ´Öî»Ö ›ü¸ü¾Öë™ü ¾ÖÖò™ü¸ü¾ÖºþÖ
êú×ÃÖú»ÖÖ •ÖÖ‰úÖ †Ö»ÖÖê. ¸üÖ¡Öß •Öê¾ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ´ÖÓ›üôûàÖß ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ ²ÖÖò¸üÖê›êü»Ö ¯ÖÖò—Ö 43
¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ“ÖÖ 1 »ÖÖ †Óú úÖ¸ü¯Öë™ü¸ü ÃÖÖê. (Öß) ¾ÖÖ×“Ö»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖ úÖ¸ü¯Öë™ü¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÖß ™üÖê×ú†Öê“Öß ú×¾ÖŸÖÖ
±úÖ¸ü“Ö ÃÖã¸êüÖ ¾Öšü»Öß. ÃÖ¾ÖÔ“Ö ´Ö•Öæú¸ü ×¾ÖÖÖê¤üÖÖê ³Ö¸ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖãÃŸÖú¯Ö¸üßÖÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ “Ö™üú¤üÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ.
‹×›ü™ü¸ü ±úÖ»Öì, ¯Öãœü“µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü“Öê ÃÖß×Ö†¸ü Ã™ã›Óü™ü, ÊÖ“Öß ÆãüÂÖÖ¸üß ×¤üÃÖ»Öß. 11…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ —ÖÖê¯Öß
Öê»ÖÖê. †Ö•Ö ÃÖúÖôûß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ôú›æüÖ †ÖÓ²µÖÖ“µÖÖ ¾Ö›ü¶Ö ¯ÖÖê“Ö»µÖÖ.
ŸÖÖ. 18 •Öã»Öî 1902 ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü
ÃÖúÖôûß 8/20 ×´Ö×Ö™üÖÓÖß µÖÆüÖ¸üß †Ö™ü¯ÖæÖ ¯ÖÏÖê±êú., †Ö´Æüß 5 ×¾ÖªÖ£Öá †Ö×Ö ¸êü¾Æü. »Ö×´ÖÃÖ †ÃÖê
ÃÖÖŸÖ•ÖÖ †»ÃÖ¾ÖÖ™ü¸ü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. êúÃÖ×¾Öú¯ÖÖÃÖæÖ ™Òü™ü²Öêú¯ÖµÖÕŸÖ †ÖÖÖÖ›üß, ÖÓŸÖ¸ü ²ÖÃÖ
‘ÖêŸÖ»Öß. †»ÃÖ¾ÖÖ™ü¸ü Æêü ˆÓ“Ö ™êüú›ü¶Ö´Ö¬µÖê —ÖÖú»Öê †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ÊÖ“µÖÖ (•Ö¾Öôû) ±úÖ¸ü¿Öß ¾ÖÃŸÖß ÖÃÖ»µÖÖ(´Öãôûê )
†Ö¤üß ×Ö¾ÖÖÓŸÖ •ÖÓÖ»Öß ¤êüÖÖ¾ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. 1 ´Öî»Ö »ÖÖÓ²Öß, ¾Ö ¹Óý¤üß †¬µÖÖÔ ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü ÖÖÆüß. ¾Ö¸ü“µÖÖ ™üÖêúÖÃÖ
¯Öò™ü¸ü›êü»Ö ÖÖ¾ÖÖ“Öê Ã¾Ö“”û †Ö×Ö ×“Ö¡ÖÖÃÖÖ¸üÖê Öê›êü †ÖÆêü. úÖšüÖÖê ¤üÖ™ü —ÖÖ›üßŸÖæÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ÃÖ›üú †ÖÆêü.
†»ÃÖ¾ÖÖ™ü¸ü ÆüÖò™êü»Ö ŸÖ¸ü ÖÓ¤üÖ¾ÖÖÖÃÖÖ¸üÖê ×¤üÃÖ»Öê. ´Ö»ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ Æêü“Ö ŸÖôêû †Ö¾Ö›ü»Öê. ×úŸµÖêúÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê
›ü¸ü¾Öë™ü¾ÖÖò™ü¸ü ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü †ÖÆêü. ÖÓŸÖ¸ü †Ö´Æüß Æêü»Ö×¾Ö»ÖÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖ “Öœæü »ÖÖÖ»ÖÖê. ˆÓ“ÖßÖê ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ‡Ó»ÖÓ›üÖŸÖ
¤ãüÃÖ¸üÖ †ÖÆêü. ÃÖ´Öã¦üÃÖ¯ÖÖ™üß¯ÖÖÃÖæÖ ÊÖ“Öß ˆÓ“Öß 3118 ±æú™ü †ÖÆêü. 1000 ÃÖã´ÖÖ¸êü “Öœü»µÖÖ¾Ö¸ü ±ú¸üÖôû êú»ÖÖ.
†Ö•Ö £ÖÓ›üß ²Ö¸üß“Ö ¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖµÖÖ“Öß ±úÖ¸ü¿Öß Ö¸ü•Ö Ö¾ÆüŸÖß †Ö×Ö ¯Ö¾ÖÔŸÖÖ“µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ
•ÖÖ‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖÖß ×´ÖôûÖ»Öê ÖÖÆüß. ÃÖã. 2000 ±æú™ü “Öœü»µÖÖ¾Ö¸ü ‹ú ˆÓ“Ö ¾Ö ŸÖßÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü †Ö¬ÖÖÔ ´Öî»Ö
‘ÖÖ™ü¿Ößôû »ÖÖÖ»Öß. ´ÖÖ£µÖÖ¾ÖºþÖ •Öß ¾ÖÖ™ü ÆüÖêŸÖß ŸÖß 3/4 ±æú™ü“Ö ¹Óý¤ü ÆüÖêŸÖß. ¤üÖêÆüß ²ÖÖ•ÖæÖê ÖÖê»Ö ¤ü·µÖÖ
ÆüÖêŸµÖÖ. ˆ•Ö¾Ößú›êü ¸êü›Ëü™üÖÖÔ ÖÖ¾ÖÖ“Öê, Æêü»Ö×¾Ö»ÖÖ“µÖÖ †Ö¤üß ãú¿ÖßŸÖ, ‹ú ´ÖÖÖêÆü¸ü ŸÖôêû 2000 ±æú™ü ˆÓ“Öß
¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. úÖÆüß ×šüúÖÖß ¾ÖÖ™ü ±úÖ¸ü úšüßÖ ¾Ö ³ÖµÖÓú¸ü ÆüÖêŸÖß. µÖê£ÖêÆüß “ÖŸÖãÂ¯ÖÖ¤ü ¾ÆüÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ×¿ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü
¯ÖÖê“Ö»ÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ³Ö¾µÖ ¾Ö ¤æü¸ü¾Ö¸ü ¤êüÖÖ¾ÖÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ. ×¿ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ‹ú ×¿Ö»ÖÖ»ÖêÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ.. 1805 ´Ö¬µÖê
“ÖÖ»ÖÔÃÖ ÖÖ‰ú ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ÖéÆüÃ£Ö ²Ö±úÖÔŸÖ ÖÖêšæüÖ ×¿ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖ£µÖÖ¿Öß ´Öê»ÖÖ. ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú ãú¡ÖÖ
ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏêŸÖÖ“Öê ¸üÖÖ ú¸üßŸÖ ŸÖßÖ ´Ö×ÆüÖê ÊÖ ›üÖëÖ¸üÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß ‹úÖ ¬ÖÖÖ¸üÖÃÖ ÆüÖ ãú¡ÖÖ (¾Ö) ŸµÖÖ“µÖÖ
¬ÖµÖÖ“ÖÖ †ÛÃ£Ö¯ÖÓ•Ö¸ü ×¤üÃÖ»ÖÖ. ÊÖ ãú¡µÖÖ“µÖÖ ‹ú×ÖÂšêü“µÖÖ Ã´ÖÖ¸üúÖ£ÖÔ ±ÏúÖòÖË×ÃÖÃÖ ¯ÖÖò¾Ö¸ü úÖò²Ö ÊÖ ¯ÖÏÖµÖÖ“µÖÖ
úÖ¾ÖÖôæû ²ÖÖ‡ÔÖê 1890 ´Ö¬µÖê ÆüÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ×¿Ö»ÖÖ»ÖêÖ ¸üÖê×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü 44 ŸµÖÖ¾Ö¸ ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔÖê ÊÖ ãú¡µÖÖ“µÖÖ
Ã´ÖÖ¸üúÖ£ÖÔ ¸ü×“Ö»Öê»µÖÖ Fidelity ÖÖ´Öú ú×¾ÖŸÖê“ÖÖ ‹ú ˆŸÖÖ¸üÖ úÖê¸ü»ÖÖ †ÖÆêü.45 ¾ÖÖ“ÖæÖ †¾ÖÖÔÖßµÖ
ÛÃ£ÖŸÖß —ÖÖ»Öß ! ¤îü¾Öß ÖãÖ ¯Ö¿ÖæŸÖ ×¤üÃÖÖ¾Öê !!
ÖÓŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê †Ö´Æüß £Ö»ÖÔ×´Ö†¸ü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖú›êü ˆŸÖ¸ü»ÖÖê, »ÖÖòêú™ü ¾Ö ´Öß ¬ÖÖ¾ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔ¯Öãœêü 20
×´Ö×Ö™êü †Ö¬Öß ¯ÖÖµÖ£µÖÖ¿Öß †Ö»ÖÖê. 3 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü •Öê´ÃÖ ÆüÖò™êü»Ö ´Ö¬µÖê “ÖÆüÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. µÖê£Öê úÖ¯Öí™ü¸ü²ÖÖ‡Ô ¾Ö Ø™ü›ü»Ö
¤Óü¯ÖŸÖß ‘ÖÖê›ü¶Ö“µÖÖ ÖÖ›üßÖê ‘Ö¸üß (»Öß£Ö úÖò™êü•Ö) µÖê£Öê ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. »Öß£Ö úÖò™êü•Ö Æüß úÖ¸ü¯Öë™ü¸ü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß
ˆÆüÖóµÖÖŸÖ ³ÖÖ›ü¶ÖÖê ‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêü. µÖê£ÖæÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 100 ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ¾Ö¸ü ¸ü´ÖÖßµÖ ›ü¸ü¾Öë™ü Ö¤üß †ÖÆêü. ‹úÖ
ÆüÖêú¾Ö¸ü ›ü¸ü¾Öë™ü¾ÖÖ™ü¸ü ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÃÖãÓ¤ü¸ü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü †ÖÆêü. Æêü ÃÖã´ÖÖ¸êü 3 ´Öî»Ö »ÖÖÓ²Ö, 1 ´Öî»Ö ¹Óý¤ü †ÖÆêü.
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ŸÖÖ. 19 •Öã»Öüî
¤üÖê Ö ¯ÖÏÆü¸üß •Öê¾ÖÖ †Ö™ü¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö´Æüß êú×ÃÖú›æüÖ 12 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü úÖòú¸ü´ÖÖ‰ú£Ö ¿ÖÆü¸üß †ÖÖÖÖ›üßŸÖæÖ
Öê»ÖÖê. Æêü ÖÖ¾Ö ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ ú¾Öß“Öê •Ö´ÖÃ£ÖÖÖ ÆüÖêµÖ.46 ´ÖêÖ Ã™Òüß™´Ö¬µÖê ‹ú ´Ö¬µÖ´Ö ¯ÖÏŸÖß“Öê ‹ú ‘Ö¸ü †ÖÆêü,
ŸµÖÖŸÖ ÆüÖ ú¾Öß •Ö´Ö»ÖÖ. Æü»»Öß µÖê£Öê ¤ãüÃÖ¸êü“Ö úÖêÖß ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ‘Ö¸üÖ´ÖÖÖê ‹ú »ÖÆüÖÖ¿Öß ¯ÖÖ ÃÖã¸êüÖ ²ÖÖÖ
†ÖÆêü ¾Ö ²ÖÖÖê“µÖÖ Ø³ÖŸÖßÖÖ»ÖæÖ ›ü¸ü¾Öë™ü Ö¤üß ¾ÖÖÆüŸÖê. úÖòú¸ü´ÖÖˆ£Ö ÖÖ¾Ö úÖÆüß ¯ÖÏêÖÖßµÖ ´Öãôûß“Ö ÖÖÆüß.
‡Ó»ÖÓ›ü“µÖÖ ´ÖÖÖÖÖê, ×¾Ö¿ÖêÂÖ úºþÖ »Öêú ×›üÛÃ™ÒüŒ™ü“µÖÖ ´ÖÖÖÖÖê ¸üÃŸÖê ¾Ö ‘Ö¸êü ‘ÖÖÖê¸ü›üß †ÖÆêüŸÖ. ‹ú •ÖãÖÖ
×ú»»ÖÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ †ÖÆêü. ÆüÖ “ÖÖ»ÖÔÃÖË¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÖ»ÖÔ´Öë™üÖê úÖ²Öß•Ö êú»ÖÖ. »ÖÆüÖÖ ¤üÖ¸êü, ³ÖŒú´Ö úÖ´Öê
»ÖÖú›üß (¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ“Öß), ú¯ÖÖ™êü ¾ÖÖî¸êü †Ö´Ö“µÖÖ ×ú»»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ‘ÖÖ™üÖß ×¤üÃÖ»Öß. ¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖÖÖÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖÖê
×³Ö•Ö¾Ö»Öê.
¸üÖ¡Öß •Öê¾ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ×¤ü¾ÖÖÖÖÖµÖÖŸÖ ±úÖ¸ü “ÖÖÓÖ»Öê ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê. ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü úÖ¯Öí™ü¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÃÖ •ÖêÖ
†ÖòÛÃ™üÖ“µÖÖ úÖ¤Óü²Ö·µÖÖ“Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÆü¢¾Ö ¾ÖÖ™êüÖÖ ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖ—Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ²Ö¸êü“Ö ²ÖÖê»ÖÖê —ÖÖ»Öê.
†ÖòÛÃ™üÖ²ÖÖ‡ÔÖß ¾ÖÙÖ»Öê»Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÛÃ£ÖŸÖß Æü»»Öß †Ö¤üß ¯ÖÖ»Ö™ü»Öß †ÖÆêü. †ÖòÛÃ™üÖ“µÖÖ ÖÖ‡ÔúÖ ¾Ö
‡ŸÖ¸ü ´Öã»Öß ÊÖÓ“Öß ´ÖãµÖ Ø“ÖŸÖÖ ´ÆüÖ•Öê »ÖÖÖ“Öß. ÊÖ¾ÖºþÖ †ÖòÛÃ™üÖ²ÖÖ‡Ô“Öß †ÖµÖãÂµÖÖ“Öß ±úÖ¸ü¿Öß £ÖÖê¸ü
ú»¯ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. Æü»»Öß ´Ö¬µÖ´Ö ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ´Öã»Öà“Öß ´ÖãµÖ úÖôû•Öß Ö¾Ö¸üÖ úÃÖÖ ×´Öôêû»Ö
Æüß ÖÖÆüß. ×ŸÖ“µÖÖ ×“Ö¡ÖÖŸÖ ²ÖÖê¬Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÖÖÆüß. ‹úÖªÖ ›ãüú¸üÖ“Öê †Ö¤üß Æãü²ÖêÆæü²Ö ×“Ö¡Ö ¾Öšü×¾Ö»Öê ´ÆüÖæÖ ŸÖê
×“Ö¡Ö †Ö¤üß ´ÖÖê»Ö¾ÖÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ÖÖÆüß. †ÖÓŸÖ¸üÖŸ´µÖÖÃÖ ¸ü´Ö×¾ÖÖÖ¸êü ¾Ö ×¿Öú×¾ÖÖÖ¸êü †ÃÖê úÖÆüß
†ÃÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×“Ö¡ÖÖ»ÖÖ Øú´ÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß, ¾ÖÖî¸êü úÖ¯Öí™ü¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“ÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ¯ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. úÖ¤Óü²Ö¸üßúÖ¸üÖ“µÖÖ
¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ¾Ö úÖ»¯Ö×Öú (Realistic & Idealisitic) †¿ÖÖ •µÖÖ ¤üÖêÖ •ÖÖŸÖß †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖ¯Öîúß
¯Ö×Æü»Öß“µÖÖ ¥üüÂ™üßÖê †ÖòÛÃ™üÖ“ÖÖ ÖÓ²Ö¸ü †Ö¤üß ¯Ö×Æü»ÖÖ »ÖÖÖê»Ö, †ÃÖê ´ÖÖ—Öê ´ÆüÖÖê ¯Ö›ü»Öê. ŸµÖÖ ÖÓŸÖ¸ü
¤ãüÃÖ·µÖÖ ²Ö·µÖÖ“Ö ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖê»ÖÖê —ÖÖ»Öê.
ŸÖÖ. 20 •Öã»Öî 1902 †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸ü
†Ö•Ö“ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ±úÖ¸ü“Ö ¯Ö×¾Ö¡Ö †Ö×Ö ÃÖãÖÖ“ÖÖ ¾Ö †Öã³Ö¾ÖÖ“ÖÖ Öê»ÖÖ. ÃÖúÖôû“Öß µÖÆüÖ¸üß —ÖÖ»Ö¾Ö¸ü
´Öß ¾Ö úÖòú ×´ÖôæûÖ ¿Öê•ÖÖ¸ü(“µÖÖ) ¿Öê¯Ö›ÔüÃÖË ÎòúÖ¾Ö¸ü “Öœü»ÖÖê. ¾ÖÖ™êüŸÖ •ÖÖÖÖê•ÖÖÖß ²ÖÃÖæÖ †Ö´Ö“Öß †Ö¾Ö›üŸÖß
ÖÖÖß ´Æü™ü»Öß. ›ü¸ü¾Öë™ü¾ÖÖ™ü¸ü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ“ÖÖ ¾Ö †ÖÃÖ´ÖÓŸÖ“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖÖêÆü¸ü ×¤üÃÖ»ÖÖ. ¯Ö¸üŸÖ 11 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ
†Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ‘Ö¸üß ±úÖ¸ü “ÖÖÓÖ»Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»Öß. »ÖÖòêú™üÖê ¯Ö×Æü»Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ êú»Öß. ±úµÖãÔÃÖÖ ¾Ö †Ö¸ü»ÖòúÖê
ˆŸÖÖ¸êü ¾ÖÖ“Ö»Öê ¯ÖÏÖê. úÖ¸ü¯Öë™ü¸ü µÖÖÓÖß Æü¸ü±ú›Ôü ²ÖÎæú ÊÖÓ“Öê ‹ú ¾µÖÖµÖÖÖ ¾ÖÖ“Ö»Öê ¾Ö ´ÖÖ. †ÖÖÖì»›ü“Öß ú×¾ÖŸÖÖ
¾ÖÖ“Ö»Öß. Æüß ¾ÖÖ“ÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ›üÖêôêû †ÖÃÖ¾ÖÖÓÖß ³Ö¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾Ö ¿Öê•ÖÖ¸ü“Öß úÖÆüß ´ÖÖÖÃÖê †Ö»Öß
ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖ—µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:¾Ö¸ü ±úÖ¸ü“Ö ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ‘Ö›ü»ÖÖ.
¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß 6…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ êú×ÃÖú µÖê£Öß»Ö ¾ÖÖÙÂÖú úÖ¾Æêü¿ÖÖ»ÖÖ Öê»ÖÖê. ¤üÖêÖ ³Ö¾µÖ ŸÖÓ²Öæ ˆ³Öê ÆüÖêŸÖê.
²ÖÖÆêü¸üÖÖ¾ÖÖŸÖæÖ ¿Öêú›üÖê »ÖÖêú †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ²ÖÆãüÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¬ÖÖÙ´ÖúŸÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ Æüß “Öôû¾Öôû 26
¾ÖÂÖì “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. †Ö•Ö¯ÖÖÃÖæÖ 8 ×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖ³Öê“Öê úÖ´Ö “ÖÖ»Öæ ¸üÖÆüÖÖ¸ü †ÖÆêü. †Ö•Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ×Ö¤üÖÖ (1000)
Æü•ÖÖ¸ü¾Ö¸ü ŸÖ¸üß ÆüÖêŸÖÖ. »ÖÖêúÖÓŸÖ †ŸµÖÓŸÖ ³ÖÖ×¾ÖúŸÖÖ ×¤üÃÖ»Öß. •ÖÖòÖ ´ÖòúÖß»Ö“Öê ±úÖ¸ü“Ö •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü ¾Ö úôûúôûß“Öê
³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê. êú×ÃÖú Æêü Ã£ÖÖÖ ÖÏê™ü ×²Ö™üÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖéÛÂ™üÃÖÖï¤üµÖÖÔ“µÖÖ ¸ü´ÖÖßµÖ ¯ÖÏ¤êü¿Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
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×úŸµÖêú »ÖÖêú †Ö¯Ö»Öß ÃÖã¼üß ‘ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ µÖê‰úÖ ¬Ö´ÖÔÆüß ÃÖÖ¬ÖŸÖÖŸÖ. ÃÖ³Öê“Öê “ÖÖ»Öú †Ö¤üß •ÖãµÖÖ
×õÖÃŸÖß ´ÖŸÖÖ“Öê †ÃÖæÖÆüß †Ö•Ö“µÖÖ ¾ÖŒŸµÖÖ“Öê ³ÖÖÂÖÖ ×³ÖÖãúß ¬Ö´ÖÖÔ“Öê Ö¾ÆüŸÖê. ¤êü¾Ö (×õÖÃŸÖ) ¾Ö ÃÖÖ¬Öú
ÊÖÓ“Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ úÖêÖÖ“Öß Æüß Ö¸ü•Ö ÖÖÆüß, Æêü ŸµÖÖÖê •ÖÖê¸üÖÖê ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤ü»Öê. 1 ŸÖÖÃÖ ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ
»ÖÖêúÖÓÖß Öã›ü‘Öê ™êüú»Öê ¾Ö ¾ÖŒŸÖÖ ÃÖÖî´µÖ ¿Ö²¤üÖÓÖß ¾Ö ÃÖã¸üÖÖê ŸµÖÖÓÃÖ ¯Ö¿“ÖÖŸÖÖ¯Ö ¯ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖÓÖæÖ Ö´ÖÖ
´ÖÖÖµÖÖÃÖ ¾Ö ´ÖÖêÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÃÖ ÃÖÖÓÖæ »ÖÖÖ»Öê. ÃÖã´ÖÖ¸êü 7/8 ×´Ö×Ö™êü ÆüÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÆüÖµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ(¾Ö¸ü) ÊÖ“ÖÖ ±úÖ¸ü “ÖÖÓÖ»ÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. úÖêÖŸµÖÖÆüß
¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ´ÖŸÖÖ×³Ö´ÖÖÖ ¾Ö ¯ÖÓ£ÖÖ×´Ö´ÖÖÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. »ÖÖêúÖ“Öê »ÖÖ êú¾Öôû ×õÖÃŸÖÖú›êü »ÖÖÖÖ¾Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê
¾ÖŸÖÔÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖ¾Öê µÖê¾ÖœüÖ“Ö ÆêüŸÖæ ×¤üÃÖ»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖ´ÖÆüß ¾Öšü»Öê. ´Ö»ÖÖ ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ÃÖÓŸÖÖêÂÖ —ÖÖ»ÖÖ !
¾ÖÖ™êüÖê µÖêŸÖÖÖÖ †ÖÓ¬ÖÖ¸üÖŸÖ ¾Ö †Ö›ü¾ÖôûÖßÃÖ ×úŸµÖêú ¯ÖÏê´Öß •ÖÖê›ü¯Öß ×¯ÖÏµÖÖ¸üÖ¬ÖÖÖŸÖ ÖÔú —ÖÖ»Öê»Öß
×¤üÃÖ»Öß. Æêü ´ÖÖÖ¾Öß ÃÖÓÃÖÖ¸üÖŸÖß»Ö †ŸµÖÓŸÖ ÖÖê›ü ¯Ö×¾Ö¡Ö ×“Ö¡Ö ´Ö»ÖÖ µÖê£Öê ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ×¤üÃÖŸÖê. Ö¸üß²Ö »ÖÖêúÖÓÃÖ
×¤ü¾ÖÖÖÖÖÖê ¾Ö ²ÖÖÖÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÃÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•ÖÖßú ˆ¯Ö¾ÖÖÖÓŸÖ ¾Ö ¸üÃŸµÖÖÖê †Ö¸üÖ¬ÖÖÖ ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖê.
ŸµÖÖÓÃÖ ‡ŸÖ¸üÖ“Öß ±úÖ¸ü¿Öß ¿Ö¸ü´Ö ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. ‘Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ÊÖ“ÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü ¾Ö ¯ÖÖÆãüÖê Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖ
ÊÖÓ“µÖÖ¿Öß ´ÖÖî•Öê“Öê ³ÖÖÂÖÖ (—ÖÖ»Öê). ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖ³µÖ ÖéÆüÃ£Ö †¿Öß“Ö †Ö¸üÖ¬ÖÖÖ ú×¸üŸÖÖŸÖ úÖµÖ
†ÃÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ‹êæúÖ ´ÖÓ›üôûßÃÖ ³ÖÖ¸üß úÖîŸÖãú ¾ÖÖ™ü»Öê. úÖ¯Öí™ü¸ü²ÖÖ‡Ô ×Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ •ÖÖŸÖÖÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ
úÖÖÖ¿Öß µÖê‰úÖ ´ÆüÖÖ»µÖÖ úß "´Ö»ÖÖ ‹ú Öã¯ŸÖ ÖÖêÂ™ü ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü. ŸÖß Æüß úß ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸üÆüß †¿Öß“Ö
†Ö¸üÖ¬ÖÖÖ ú×¸üŸÖÖŸÖ ²Ö¸êü !!"
ŸÖÖ. 21 •Öã»Öî 1902 ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü
ÃÖúÖôûß ²ÖÖˆ›ü¸ü Ã™üÖêÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öß ´ÖÖêšüß ×¿ÖôûÖ ¯ÖÖ×Æü»Öß. Æüß ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü •Öß ²ÖÖò¸üÖê›êü»Ö ¤ü¸üß ŸÖßŸÖ
†Ö¤üß ÖÖŒµÖÖ“Öê ×šüúÖÖß †ÖÆêü. Æüß •ÖÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšüß ×¿ÖôûÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. Æüß 30 ±æú™ü ˆÓ“Ö
¾Ö 60 ±æú™ü »ÖÖÓ²Ö †ÃÖæÖ ¾Ö•ÖÖ 1900 ™üÖ †ÖÆêü. ¯Ö¾ÖÔŸÖ×¿ÖÖ¸üÖ¾ÖºþÖ ŸÖã™æüÖ ÖÖ»Öß ¯Ö›üŸÖÖÖÖ Æüß ‹úÖ
†¹Óý¤ü úÖê¯Ö·µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖê»Ö ÃÖÓ³ÖÖôæûÖ †ÖÆêü, ÆüÖ ÃÖéÂ™üß“ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ “Ö´ÖŸúÖ¸ü †ÖÆêü. •µÖÖ úÖê¯Ö·µÖÖ¾Ö¸ü ˆ³Öß
†ÖÆêü ŸµÖÖ“Ö ¯ÖÖµÖÖ ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü 3/4 ±æú™ü“Ö ¹Óý¤ü †ÃÖê»Ö. ´Ö¬µÖê ¯ÖÖµÖÖ¿Öß ‹ú ³ÖÖêú (†ÃÖæÖ) ŸµÖÖŸÖæÖ
¤üÖêÆüßú›ü“µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓÖÖ ÆüÖŸÖ ÆüÖ»Ö×¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ¾Ö¸ü “ÖœüµÖÖ»ÖÖ ‹ú ×¿Ö›üß »ÖÖ¾Ö»Öß †ÖÆêü. ×Æü“µÖÖ
™üÖêúÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö ×´Ö. úÖòú ˆ³Öê †ÃÖŸÖÖ ´Öß ×¿Öôêû“ÖÖ ±úÖê™üÖê ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß †Ö´Æüß òú™ËüÃÖ
²Öê»Ö ÖÖ¾ÖÖ“Öê ×¿ÖÖ¸ü †Öê»ÖÖÓ›ü»Öê. ÖÓŸÖ¸ü ÖÏê•Ö Öê›ü¶Ö“µÖÖ ´ÖÖÖê ‹ú ÃÖãÓ¤ü¸ü †Ö¸üµÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê. ŸµÖÖŸÖ ‹úÖ
»ÖÆüÖÖ¿ÖÖ ™êüú›üß¾Ö¸ü —ÖÖ›üßŸÖ †Ö´Æüß ¤üÖê‘ÖÖÓÖß ÃÖã. 15 ×´Ö×Ö™êü ¬µÖÖÖ êú»Öê. †Ö•Ö ÃÖÖ¸üÖÖ ¯ÖÖ‰úÃÖ »ÖÖÖ»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ ´ÆüÖæÖ úÖêšêü ²ÖÖÆêü¸ü Öê»ÖÖê (ÖÖÆüß). ¯ÖÖ úÖ¯Öí™ü¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê úß †Ö•Ö“ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ êú×ÃÖËú
úÖ¾ÆêüÖ¿ÖÖ»ÖÖ †Ö´Æüß ‘ÖÖ»Ö¾ÖÖ¾ÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÖãÓŸÖ»Öê †ÃÖŸÖÖÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖÆãüµÖÖ“Öß †¿ÖÖ
Öã»»Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖÆüß úÖôû•Öß ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÖÆæüÖ ±úÖ¸ü †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê. ÊÖ úÖ¾ÆêüÖ¿ÖÖ“µÖÖ †Ö•Ö 11…… ŸÖê
1, 3 ŸÖê 4 ¾Ö 6…… ŸÖê 8…… †¿ÖÖ ŸÖßÖ ²ÖîšüúÖÓŸÖ ÆüÖ•Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖê. úÖ¾ÆêüÖ¿Ö“Öê ¬Ö´ÖÖÔ“Ö¸üÖÖ“Öê úÖµÖÔ ÃÖúÖôûß
7 ¯ÖÖÃÖæÖ ¸üÖ¡Öß 10 ¯ÖµÖÕŸÖ ¸üÖÆæüÖ “ÖÖ»Ö»Öê †ÃÖŸÖê. †ÃÖÖ 1 †Öšü¾Ö›üÖ³Ö¸ü Îú´Ö “ÖÖ»ÖŸÖÖê. ¯ÖÖ×Æü»Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ
ÃÖ³ÖÖ —ÖÖ»Öß. ¤üÖê‘ÖÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖê —ÖÖ»Öß. ¤ãüÃÖ¸üßŸÖ ×´Ö¿ÖÖ·µÖÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖê —ÖÖ»Öß. ÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓ“Öß (µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ
»ÖÖêúÖ“Öß ØÖ¤üÖ †Ö¸ü £Ö¼üÖ †Öœüôû»Öß ÖÖÆüß. ‹ú¡Ö ˆ»»ÖêÖ —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ ŸµÖÖŸÖ ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏúÖ¸ü Ö¾ÆüŸÖÖ).
¤ãüÃÖ¸üßŸÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ¾ÖŒŸµÖÖÖê Students Voluntarg Missionary Union ´ÖÖ±ÔúŸÖ ³ÖÖÂÖÖ êú»Öê. †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü
ëú×²ÖÎ•Ö µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖú›êü ú»Ö ¾Öôû×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÊÖ ´ÖÓ›üôûß“ÖÖ ÆêüŸÖæ †ÖÆêü.
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ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖ´ÖÆüß •ÖÖê¸üÖÖê “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. Æü•ÖÖ¸üÖê ×¾ÖªÖ£Öá, ´Ö¤üŸÖ ¾Ö ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
¤ãüÃÖ·µÖÖ ¾ÖŒŸµÖÖÖê †ÛÃ¡Ö×»ÖµÖÖŸÖß»Ö úÖ´ÖÖ“Öê ±úÖ¸ü ÃÖã¸üÃÖ ¾ÖÖÔÖ êú»Öê. ¾ÖŒŸÖÖ ÖãÃÖŸÖÖ ²ÖÖê»ÖúÖ“Ö Ö¾ÆüŸÖÖ
ŸÖ¸ü ¯Ö¤ü¸üÖÃÖ ÖÖ¸ü »ÖÖ¾ÖæÖ ŸµÖÖÖê ´ÖÖêšêü úÖ´Ö êú»Öê †ÖÆêü. ×ŸÖÃÖ¸üß ÃÖ³ÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖê“Öß —ÖÖ»Öß. »ÖÓ›üÖ“µÖÖ ´ÖÖµÖ¸ü
ÊÖÓÖß ±úÖ¸ü “ÖÖÓÖ»ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö êú»ÖÖ. ‹Óú¤ü¸ü úÖµÖÖÔŸÖ úôû úôû, ˆŸÃÖÖÆü, ´ÖÖ:¿Öã¨üß ±úÖ¸ü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ
ÆüÖêŸÖß. 1500-2000 ¯ÖµÖÕŸÖ »ÖÖêú ´ÖÖ¾ÖŸÖß»Ö †ÃÖê ¤üÖêÖ ŸÖÓ²Öæ ˆ³Öê ÆüÖêŸÖê. ¤üÖêÆüÖêŸÖÆüß ‹ú¡Ö ³Ö¸üÖ““Ö »ÖÖêú
†ÃÖŸÖ ¾Ö úÖ´Öê “ÖÖ»ÖŸÖ. ÃÖÓÖßŸÖ ³ÖÛŒŸÖ¯Ö¸ü †Ö×Ö ˆ¤üÖ¢Ö ¾Ö ú¹ýÖ ¸üÃÖÖÖê ³Ö¸ü»Öê»Öê †ÃÖê. Æü•ÖÖ¸üÖê Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖ ‹úÖ“Ö †Ö¾ÖÖ•ÖÖŸÖ ÖÖŸÖÖÖÖ ‹êæúÖ †ÓŸÖ:ú¸üÖ úÖë›üŸÖ †ÃÖê. ™üßúÖ ú¸üµÖÖ“Öß ²Öã¨üß ÖôæûÖ •ÖÖ‰úÖ
´ÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖú›êü »ÖÖÖê. ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖµÖ¸ü ÊÖÓÖß †¿Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ êú»Öß úß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ›ü¯Ö ŸÖ™üÃ£Ö
ÆüÖêŸÖÖ ¾Ö ‡Ô¿Ö¯ÖÖµÖß »ÖßÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Ö¿“ÖÖŸÖÖ¯Ö ¾ÖÖ™üŸÖÖê úÖµÖ, ŸÖã´Ö“Öß ¯ÖÖ¯Öê †Öšü¾ÖŸÖÖŸÖ úÖµÖ, ¤ãüÃÖ·µÖÖ“Öê
ŸÖã´Æüß ŠúÖß †ÖÆüÖ úÖµÖ, †ªÖ¯Öß ŸÖê ŠúÖ ¤êü‰ú ÖµÖê †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê úÖµÖ, Æü»»Öß úÖêÖÖ“ÖÖ ´ÖŸÃÖ¸ü ¾ÖÖ™üŸÖÖê
úÖµÖ, ¤êü¾ÖÖ“µÖÖ Ö´Öê“ÖÖ ú¬Öß †Öã³Ö¾Ö †Ö»ÖÖ †ÖÆêü úÖµÖ, Ö´ÖêÃÖ ¯ÖÖ¡Ö †ÖÆüÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê úÖµÖ, †ÃÖê
¾Ö ¤ãüÃÖ¸êü †ÓŸÖ:ú¸üÖ ³Öê¤üÖÖ¸êü ¯ÖÏ¿Ö ˆ¯ÖÖÃÖú ´ÖÓ¤ü ¾Ö ÖÖê»Ö Ã¾Ö¸üÖÖê £ÖÖÓ²ÖæÖ £ÖÖÓ²ÖæÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üßŸÖ †ÃÖê.
‹Óú¤ü¸üßŸÖ ‡ÔÀ¾Ö¸ü ¾Ö ´ÖÖãÂµÖ ÊÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ÊÖÖê ´Ö¬µÖÃŸÖß “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. †£ÖÖÔŸÖ Æüß ÃÖ¾ÖÔ “Öôû¾Öôû †Ö¤üß
•ÖãµÖÖ ×õÖÃŸÖß ´ÖŸÖÖ“Öß †ÖÆêü. ŸÖ¸üß µÖê¿Öæ“µÖÖ ‹ê¾Ö•Öß ¤êü¾Ö †£ÖÔ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ‹Óú¤ü¸ü úÖµÖÖÔŸÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ úÖêÖŸÖÖ“Ö
(±ú¸üú) ×¤üÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß. Ö¸üÖ ÃÖÖ¬Öú †ÃÖê»Ö ŸÖÖê ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖÎúÖ¸ü Ö ú×¸üŸÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ ú¸üß»Ö. ²ÖÆãü•ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ŸÖ¸ü †ÃÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ úß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ‹ú ŸÖºþÖ ´Öã»ÖÖß ŸÖ¸ü Ã±ãÓú¤üÃ±ãÓú¤æüÖ ¸ü›üŸÖ
ÆüÖêŸÖß ¾Ö ‹ú ¾Öé¨ü ÖéÆüÃ£Ö ×ŸÖ“Öê ¿ÖÖÓŸÖ¾ÖÖ ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ÊÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ˆ¨üÖ¸üú “Öôû¾ÖôûßŸÖ (¾Ö) †Ö´Ö“µÖÖ ˆ¨üÖ¸üú “Öôû¾ÖôûßŸÖ úÖµÖ ±ú¸üú †ÖÆêü ŸÖê
†ÖŸÖÖ •µÖÖÖê ŸµÖÖÖê“Ö ¯ÖÖÆüÖ¾Öê. †Ö´Ö“µÖÖú›êü •Ö¿ÖÖ ¾ÖÖÙÂÖú Öê¡ÖÖ“µÖÖ ×šüúÖÖß µÖÖ»ÖÖ •Ö´ÖŸÖÖŸÖ ŸÖÃÖê“Ö Æêü
úÖ¾ÆêüÖ¿ÖÖ ´Ö»ÖÖ ×¤üÃÖ»Öê. ¯ÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ¥üÂ™üßÖê ¤üÖêÆüÖëŸÖ ±úÖ¸ü“Ö ´ÖÖêšüÖ ±ú¸üú †ÖÆêü. †Ö´Ö“µÖÖ •µÖÖ
ú´ÖÔšü µÖÖ¡ÖÖ (úÖ¿Öß, ¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸ü ‡. ˆ““Ö ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ †Ö×Ö •ÖÖêŸÖß²ÖÖ, •Öê•Öæ¸üß, ÃÖÖï¤ü¢Öß ‡. ÖÖ»Ö“µÖÖ
•ÖÖŸÖß“µÖÖ), (†Ö×Ö) ³ÖŒŸÖß“µÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü, †ÖôÓû¤üß ¾ÖÖî¸êü“µÖÖ †¿ÖÖ ¤üÖêÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ µÖÖ¡ÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
(ŸµÖÖ´Ö¬µÖê) êú×ÃÖú“Öß ¤ãüÃÖ·µÖÖÓŸÖ ÖÖÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê»ÖÖ †Öãºþ¯Ö †ÃÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖê¸üÖ“ÖÖ ¾Ö úÖÆüß
†Ó¿Öß ‡Â™ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖê. ×ŸÖŸÖúÖ †Ö´Ö“µÖÖú›êü ÆÖü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö ÖÖ¾ÖÖ•Ö»Öê»µÖÖ
ˆ¯Ö¤êü¿ÖúÖÓ“Öß ¾µÖÖµÖÖÖê ÆüÖêŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖ´Öãôêû •ÖãµÖÖ ´ÖŸÖÖÖê“Ö úÖ ÆüÖê‡ÔÖÖ ¬Ö´ÖÔÖÏÓ£ÖÖ“Öê –ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖò»Ö¾Æêü¿ÖÖ
†Ö´Öá,47 †ò×™üÛ¾ÆüÛ¾ÆüÃÖêŒ¿ÖÖ, ´Öª¯ÖÖÖ ×ÖÂÖê¬Öú ¾ÖÖî¸êü ‡ŸÖ¸ü ´ÖÓ›üóµÖÖ“µÖÖ •ÖÖÆüß¸üÖŸÖß †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû
¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸üÖú›êü ´ÖÖ ¾ÖôûŸÖê. ‡. ‡.
ŸÖÖ. 23 •Öã»Öîü
ÖÏÖÃÖ×´Ö†¸ü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ“Öê úÖšüß ÖÏÖÃÖ×´Ö†¸ü Öê›ü¶ÖŸÖ ›ü¾ÆüúÖò™êü•Ö ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üßŸÖ ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ ¸üÖÆüŸÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖê ×šüúÖÖ ¯ÖÖÆü¾ÖµÖÖÃÖ µÖÆüÖ¸üß —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÖÖ›üßŸÖæÖ †Ö´Æüß 8 •ÖÖ Öê»ÖÖê.48 —ÖÖê¯Ö›üß ±úÖ¸ü ÃÖÖ¬Öß
¾Ö •ÖãÖß †ÖÆêü. ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ“Öß ×“Ö¡Öê, ²Öãêú, ÆüÃŸÖ×»Ö×ÖŸÖê, ¯Ö¡Öê ¾Ö ‡ŸÖ¸ü Öã“µÖÖÔ, ÆüÖŸÖºþÖ ¾ÖÖî¸êü ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖÖ
¸üÖÖæÖ šêü×¾Ö»Öê †ÖÆêü. 46 †ÖµÖÖ“Öê ×ŸÖúß™êü †ÖÆêü. ´ÖÖ£µÖæ †ÖÖÖì»›ü“Öê ¹ýÃŸÖã´Ö ¾Ö ÃÖÖê¸üÖ²Ö ÊÖ úÖ¾µÖÖ“Öß
´Öæôû ¯ÖÏŸÖ ¯ÖÖ×Æü»Öß. ÖÓŸÖ¸ü ¸üÖµÖ›ü»Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ¯ÖÖ×Æü»Öê. ¾Ö »Ö±ÏúßÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖÖ¾Ö¸ü “Öœü»ÖÖê. (1101 ±æú™ü ˆÓ“Ö). ÖÓŸÖ¸ü
ÖÏÖÃÖ×´Ö†¸ü “Ö“ÖÔ´Ö¬µÖê ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ“Öß ú²Ö¸ü ¯ÖÖ×Æü»Öß. ŸÖß êú¾Öôû ±ú¸ü¿Öß, ×ŸÖ£Öê •Ö´Ö´Ö¸üÖÖ“Öß ŸÖÖ¸üßÖ
×»Ö×Æü»Öê»Öß ¾Ö Ö¾ÖŸÖÖ“Öß ÃÖ¯ÖÖ™ü •ÖÖÖÖ †ÖÆêü. ¸üÖ¡Öß •Öê¾ÖÖÖÃÖ ‘Ö¸üß †Ö»ÖÖê.
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ŸÖÖ. 24 •Öã»Öî
ÃúÖò±êú»Ö ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‡Ó»ÖÓ›üÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ˆÓ“Ö ¯Ö¾ÖÔŸÖ “Öœü»ÖÖê. (3210 ±æú™ü ˆÓ“Ö). “ÖœüµÖÖÃÖ ‹ú“Ö
¾ÖÖ™ü †ÖÆêü. †Ö´Æüß “ÖÖî‘Öê ×¾ÖªÖ£Öá Öê»ÖÖê. ×¤ü¾ÖÃÖ ¾Ö .... †ŸµÖÓŸÖ “ÖÖÓÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ‹¾Öœü¶Ö úšüßÖ ¾ÖÖ™êüÖê
¾Ö ‡ŸÖŒµÖÖ ˆÓ“Öß¾Ö¸ü ÊÖ“Ö ¾Öêôûß ¤ãüÃÖ¸üß 15/20 ´ÖÖÖÃÖê ×¤üÃÖ»Öß. ¯Öîúß 7/8 ÛÃ¡ÖµÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. Æêü»Ö×¾Ö»Ö
¯Ö¾ÖÔŸÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ †Ö»Öê»µÖÖ ŸÖßÖ ²ÖÖµÖúÖ ¾Ö ‹ú ¯Öã¹ýÂÖ ×¤üÃÖ»Öß. ×Æü´ÖÖ»ÖµÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ˆÓ“Ö
¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÆüß ‹úÖ †´Öê×¸üúÖ ²ÖÖ‡ÔÖê“Ö êú»µÖÖÖê ´ÖÖÖê ™üÖ‡Ô´ÃÖ †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖ ¾ÖÖ“Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ÊÖ¾ÖºþÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ ¤êü¿ÖÖÓŸÖ ²ÖÖµÖúÖ“ÖÖ ˆŸÃÖÖÆü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ›ü¸ü¾Öë™ü Ö¤üß“ÖÖ ˆÖ´Ö µÖê£ÖæÖ“Ö †ÖÆêü. µÖêŸÖÖÖÖ ¤ü¸üßŸÖæÖ
ÊÖ Ö¤üß“µÖÖ úÖšüÖÖê †ŸµÖÓŸÖ ¸ü´ÖÖßµÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ ¾Ö “ÖÖ»ÖµÖÖ“Öê ÁÖ´Ö ´Öãôûß“Ö —ÖÖ»Öê ÖÖÆüßŸÖ. 22
ÃÖ°™Óü²Ö¸ü. ²ÖêÖ»ÖÖê´ÖÓ›ü ¯Ö¾ÖÔŸÖÖ¾Ö¸ü 2 ²ÖÖµÖúÖ ¾Ö ŸÖßÖ ¯ÖãºþÂÖ ³Öê™ü»Öê.49
ŸÖÖ. 25 •Öã»Öî 1902
×ŸÖÃÖ·µÖÖ ¯ÖÏÆü¸üß 4 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ›ü¸ü¾Öë™ü¾ÖÖ™ü¸ü“µÖÖ ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ›üßŸÖ “ÖÆüÖ¯ÖÖ™üá êú»Öß. †Ö´Æüß ¤üÆüÖ•ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖê. Æüß •ÖÖÖÖ ÖÖÃÖÖß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ‹úÖ“Ö Öê×´Ö»Öê»µÖÖ ×šüúÖÖß ×¾ÖÃŸÖ¾Ö ú¸üµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ÆüÖêŸÖß.
›üÖëÖ¸üÖŸÖæÖ ØÆü›üŸÖ †Ö´Æüß •Öê£Öê •Öê£Öê ²ÖÃÖæÖ ±ú¸üÖôû êú»ÖÖ ŸÖê£Öê ŸÖê£Öê ´ÖÖÖê úÖÖ¤üú“Ö¸üÖ ™üÖæúÖ •ÖÓÖ»ÖÖ“Öê
ÃÖÖï¤üµÖÔ ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê ÖÖÆüß, ŸÖ¸ü ‹úßú›êü ÃÖ¾ÖÔ úÖÖ¤ü •Ö´Ö¾ÖæÖ •ÖÖôûßŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. †¿ÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÊÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß
¤æü¸ü¾Ö¸ü úÖôû•Öß ¯ÖÖÆæüÖ ´Ö»ÖÖ †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê. “ÖÆüÖÖÓŸÖ¸ü ²ÖÖò¸üÖê›êü»Ö ¯ÖÖò—Ö“ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ †Óú ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»ÖÖ.
ÊÖŸÖ »ÖêÖ †Ö´Ö“µÖÖ“Ö ´ÖÓ›üôûß“Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏÖê. ÃÖÖ. “Öê We are Seven Æêü ÖÖÖê “Ö™üú¤üÖ¸ü ÆüÖêŸÖê ŸÖÖ. 20
ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ´Öß ×¯ÖÏµÖÖ¸üÖ¬ÖÖÖ“ÖÖ •ÖÖê ¯ÖÏúÖ¸ü ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ ŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“Öê ‹ú ¯Ö¡Ö ´Öß ×»Ö×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. ×´Ö. »ÖÖòêú™ü
‹×›ü™ü¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ÃÖã´ÖÖ¸êü 1 ŸÖÖÃÖ³Ö¸ü ÆüÖ †Óú ¾ÖÖ“Ö»ÖÖ.
ŸÖÖ. 26 •Öã»Öî
×ÖÏÃÖ›êü»Ö ×¿ÖÖ¸üÖ¾ÖºþÖ ÃÖæµÖÖì¤üµÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ •ÖÖµÖÖú×¸üŸÖÖ †Ö´Æüß †Ö•Ö ¸üÖ¡Öß 12 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ˆšæüÖ
µÖÆüÖ¸üß úºþÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ¯ÖÖ »Ö¾Öú¸ü“Ö ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖÖê ÖÖšü»Öê ´ÆüÖæÖ ´ÖÓ›üôûß ¯Ö¸üŸÖ»Öß. ¯ÖÖ ´Ö»ÖÖ Æüß ×Ö¸üÖ¿ÖÖ
ÃÖÖêÃÖ¾ÖêÖÖ ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸üÃÖÖ. “Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ‘Öê‰úÖ ´Öß ‹ú™üÖ“Ö ²ÖÖò¸üÖê›êü»Ö ¤ü¸üßŸÖæÖ ×±ú¸üÖµÖ»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê.
ÆüÖŸÖÖŸÖ 6 ±æú™ü »ÖÖÓ²Ö ¯ÖÆüÖ›üß (†»¯ÖÖ‡ÔÖ) úÖšüß ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖ»ÖÖ ¿Öê¾Ö™üÖÃÖ ²Ö“Öá¯ÖÏ´ÖÖÖê »ÖÖêÖÓ›üß ™üÖêú ÆüÖêŸÖê.
ÊÖ¾Öêôûß ‹úÖ (ŸÖÖ) “ÖÖ †´´Ö»Ö ÆüÖêŸÖÖ. “ÖÆæüú›êü †Ó¬ÖÖ¸ü ¾Ö ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ÆüÖêŸÖß. ÊÖ ¤êü¿Öß êú¾ÆüÖÆüß úÖêšêüÆüß
Ø¾Ö“ÖæúÖ™ü¶Ö“Öß, “ÖÖê¸üÖ“Öß †Ö¸ü ¾ÖÖ¯Ö¿ÖãÓ“Öß ×ŸÖôû´ÖÖ¡Ö ³ÖßŸÖß Æêü ¯ÖÏúÖ¸ü ÊÖÓ“µÖÖ úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖãÖÆüß †ÖœüôûŸÖ
ÖÖÆüß. ÊÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´Öß úÖÆüß ¯ÖÏ¿Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê úß ÃÖ¾ÖÖÔÃÖ úÖîŸÖãú ¾ÖÖ™æüÖ Æü¿ÖÖ ×¯ÖúŸÖÖê. ¿Öê¾Ö™üß ¯ÖÖò—Ö ¯Ö¡ÖÖŸÖ
ÊÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ‹ú »ÖêÖÆüß †Ö»ÖÖ ! †ÃÖÖê. ‹ú ´Öî»Ö Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖ‰úÃÖ •ÖÖê¸üÖ“ÖÖ †Ö»ÖÖ ´ÆüÖæÖ ´Ö»ÖÖ †ÖÁÖµÖ
¯ÖÆüÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß ¤üÖ›üÖ“µÖÖ ÖÖÖßŸÖ ´Öß ‹úÖ ÖãÆêüŸÖ •ÖÖ‰úÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê. ÊÖ ÖÖê»Ö ¤ü¸üßŸÖ, ´Ö¬µÖÖÆü
¸üÖ¡Öß ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öß ¿ÖÖê³ÖÖ ´Öß ÃÖã´ÖÖ¸êü ¤üÖêÖ ŸÖÖÃÖ µÖê£Öê ¾ÖÖ“Ö¸ü ×Ö¿ÖÖ“Ö¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ²ÖÃÖæÖ ¯ÖÖ×Æü»Öß. £ÖÓ›üß »ÖÖÖ»µÖÖ
(¾Ö¸ü) ‰ú²Ö †ÖÖµÖÖÃÖ ˆšüÖ²Ö¿ÖÖ ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. 2…… ¾ÖÖ•Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ó¬Öãú †Ó¬Öãú ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öê. 3……
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖÆüÖ™ü —ÖÖ»Öß. ¯ÖÖ‰úÃÖ £ÖÖê›üÖ ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ. ÖÓŸÖ¸ü ´Öß ¬ÖÖ¾ÖŸÖ †Ö´Ö“µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üßŸÖ †Ö»ÖÖê ¾Ö ú¯Ö›êü
²Ö¤ü»ÖæÖ ×Ö•Ö»ÖÖê.
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27 •Öã»Öî, †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸ü 1902.
11 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»Öß. 10 •ÖÖ Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖê. •Öê¾ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ›Ëü¹ý‡×›üú»Ö ÃÖÔú»Ö ¯ÖÖÆü¾ÖµÖÖÃÖ
50
Öê»ÖÖê. ÃÖã´ÖÖ¸êü 2000 ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá ÊÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ›Ëü¹ý‡›ü ¬Ö´ÖÔ ÆüÖêŸÖÖ. 3-4 ±æú™ü †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ‹êúú ´ÖÖêšüß 34 ±æú™ü ˆÓ“Ö ×¿ÖôûÖ ˆ³ÖÖºþÖ ‹ú ¾ÖŸÖãÔ»Ö ²ÖÖ×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ¯Öæ¾Öìú›ü“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ÊÖ ¾ÖŸÖãÔ»ÖÖŸÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ‹ú
†ÃÖÖ“Ö ¾ÖŸÖãÔ»Ö †ÖÆêü. ´ÖÖêšü¶Ö ¾ÖŸÖãÔ»ÖÖŸÖ 38 ¤üÖ›ü ¾Ö »ÖÆüÖÖÖŸÖ 10 †ÖÆêüŸÖ. ÊÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß úÖêÖÖÃÖ úÖÆüß“Ö
´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖÆüß ¾Ö ŸÖÔúÆüß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. Æêü ÃÖ¾ÖÔ ¤üÖ›ü ÊÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ´Öãôûß“Ö ÃÖÖ¯Ö›üÖÖ¸êü ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê
³ÖæÖ³ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖÖÓÖß šü¸ü×¾Ö»Öê. ŸÖê¾ÆüÖ ‡ŸÖêú ¤ãüºþÖ ‹¾Öœêü ´ÖÖêšüÖ»Öê ¤üÖ›ü ‡ŸÖŒµÖÖ ˆÓ“Ö úÖ ¾Ö úÃÖê †Ö×Ö»Öê
†ÃÖŸÖß»Ö ÆüÖ ´ÖÖêšüÖ “Ö´ÖŸúÖ¸ü †ÖÆêü. ÖÓŸÖ¸ü †Ö´Æüß êú×ÃÖú ÖÖ¾ÖÖŸÖ “ÖÆüÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ¯ÖÏŸµÖêúÖÃÖ 1…… ×¿ÖØ»ÖÖ
(18 †ÖÖê) ¯Ö›ü»Öê. ÖÓŸÖ¸ü ¸üÖÃ£Ö¾Öê™ü “Ö“ÖÔ´Ö¬µÖê ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ Öê»ÖÖê. µÖê£Öê ÃÖÖˆ¤êü 51 ú¾Öß“ÖÖ ÆüÖÓŸÖ¹ýÖÖ¾Ö¸ü
¯Ö›ü»Öê»ÖÖ ÃÖã¤Ó ü¸ü ¯ÖãŸÖôûÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖÖÖÖ ÃÖæµÖÖÔÃŸÖÖ“ÖÖ †ŸÖß ¸ü´ÖÖßµÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. •Öê¾ÖÖ †Ö™ü¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü
10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¸üÖ¡Öß ²ÖÖò¸üÖê›êü»Ö ¤ü¸üßŸÖ ¯ÖãÆüÖ ‹ú™üÖ“Ö ×±ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. ‹úÖÓŸÖ¾ÖÖÃÖÖŸÖß»Ö ÃÖéÂ™üßÃÖ´ÖÖÖ´Ö ±úÖ¸ü
×ÆüŸÖÖ¾ÖÆü —ÖÖ»ÖÖ.
úÖ»ÖÖÔ‡»Ö
woodside, Wreay, Carlisle
C/o Rev. James Arlosh

ŸÖÖ. 28 •Öã»Öî, 1902 ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸.ü
ÃÖúÖôûß 11 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ »Öß£ÖÃÖË úÖò™üê•Ö´Ö¬ÖæÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. 1…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ úÖ»ÖÖÔ‡»Ö ¿ÖÆü¸üß µÖê£ÖæÖ ˆ›üÃÖÖ‡Ô›ü
ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ 400/500 ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ •ÖãµÖÖ ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ¸êü. †Öò»ÖÔ¿Ö ÊÖ“Öê µÖê£Öê †Ö»ÖÖê. ÆüÖ ¾ÖÖ›üÖ ‡Ö»Ö¾Öæ›ü
ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü •ÖãµÖÖ †Ö¸üµÖÖŸÖ †ÖÆêü. ÊÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¾ÖÖÔÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“Öê ¯Ö¡ÖÖŸÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê †ÖÆêü. ±úÖ¾Ö»µÖÖÃÖ
ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡ÖêúÃÖ ¯ÖÖšü¾ÖßÖ.
‹Ø›ü²Ö¸üÖê
C/o Mrs. Somerville,
46, Marchmont,
Crescent, Edimburgh

ŸÖÖ. 31, Öã¹ý¾ÖÖ¸ü •Öã»Öî.
úÖ»ÖÖÔ‡»Ö µÖê£Öß»Ö òú£Öß›Òü»Ö ¾Ö ×ú»»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ‹ú »ÖÆüÖÖÃÖê ¯ÖãÃŸÖú ‘ÖêŸÖ»Öê. ×ú»»µÖÖ“Öê
ŸÖôû‘Ö¸üÖŸÖ ²»ÖòúÆüÖê»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê 125 ´ÖÖãÂµÖÖÓÃÖ šêü×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Öîúß 25/30 ´Öê»Öê»Öê ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß †Öœüôû»Öê.
3…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ‹Ø›ü²Ö¸üÖê µÖê£Öê ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. †ÖÖ²ÖÖê™üß¾Ö¸ü“Öê ×´Ö¡Ö ÖÖµÖ›æü (Æüî¦üÖ²ÖÖ¤ü“Öê) ÊÖÓÖß ´ÖÖ“ÖÔ´ÖÖÑ™ü ÎêúÃÖÓ™ü
ÖÓ²Ö¸ü 46 ´Ö¬µÖê ´Ö•Öú×¸üŸÖÖ ×²Ö·ÆÖ›ü šü¸ü×¾Ö»Öê. ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ²»µÖÖú±ú›Ôü ×Æü»»Ö¾Ö¸ü ×±ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. Æêü
ˆÆüÖóµÖÖ“Öê ×¤ü¾ÖÃÖ †ÃÖæÖÆüß ´Ö»ÖÖ µÖê£Öê £ÖÓ›üß ¾ÖÖ•ÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ±òú¿ÖÖê²Ö»Ö »ÖÖêúÖÓ“Öß ²ÖÆãüŸÖêú ‘Ö¸êü ²ÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖß.
¸üÃŸÖê ¿ÖÖÓŸÖ ¾Ö Ã¾Ö“”û ×¤üÃÖ»Öê. ™êüú›üß¾ÖºþÖ ‹Ø›ü²Ö¸üÖê“ÖÖ ÃÖÖî´µÖ, ¿ÖÖÓŸÖ ¾Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü ¤êüÖÖ¾ÖÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ. ¯ÖãÂúôû
»ÖÖêú †Ö¯Ö»µÖÖ ×¯ÖÏµÖ ¯ÖÖ¡ÖÖÃÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘Öê‰úÖ ×±ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. †¿ÖÖ ŸÖ¹ýÖ •ÖÖê›ü¯µÖÖÓ“Öß Æüß ™êüú›üß
´ÖÖêšüß †Ö¾Ö›üŸÖß ×¤üÃÖ»Öß. ™êüú›üß“µÖÖ ¾ÖôûÖÖÓŸÖæÖ, ÖÖ“ÖÖôûµÖÖÓŸÖ, —Öã›ü¯ÖÖÓÖÖ»Öß, Ö¾ÖŸÖÖÓŸÖæÖÆüß ¯ÖÏê´ÖÖÖê ²Ö¨ü
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—ÖÖ»Öê»Öß •ÖÖê›ü¯Öß ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖÖÃÖ ×¾ÖÃÖºþÖ †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖŸÖ“Ö ÖÔú —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ¾ÖÖ™êüÖê •ÖÖŸÖÖÖÖ †¾Ö×“ÖŸÖ“Ö
†Ö¯Öê×ÖŸÖ †¿ÖÖ †¾Ö‘Ö›ü ×šüúÖÖß •ÖÖê›ü¯Öê ¯ÖÖÆæüÖ “Ö´ÖŸúÖ¸ü ¾ÖÖ™êü. Ö •ÖÖÖÖê “ÖãæúÖ ‹úÖªÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖµÖ ¯Ö›êü»Ö
´ÆüÖæÖ †Ö•Öæ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¯ÖÖÆæüÖ “ÖÖ»ÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ´ÖÖÖ¾Öß ¯ÖÏê´ÖÖ“Öê Æêü Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ ¯ÖÖÆæüÖ •µÖÖÃÖ ×¾ÖÂÖÖ¤ü
¾ÖÖ™êü»Ö ŸÖÖê Ö¸üÖ ÆüŸÖ³ÖÖÖß, ú¸Óü™üÖ, ÖÖê™ü¶Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖÖê ×²Ö‘Ö›ü»Öê»ÖÖ, ÖÖê™ü¶Ö ÖßŸÖß“µÖÖ ú»¯ÖÖÖÓÖß
ãú•Ö»Öê»ÖÖ ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ. ×´Ö. ±úµÖÔËÃÖÖ, †Ö´Ö“µÖÖ úÖò»Öê•Ö“ÖÖ ×ÃÖÖßµÖ¸ü ×¾ÖªÖ£Öá ‹ú¤üÖ ´ÆüÖÖ»ÖÖ, •ÖÖÖŸÖ
ÊÖ ¤êüÖÖ¾µÖÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ÃÖãÖ ´Ö»ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¤êüÖÖ¾µÖÖÖê ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. ´Ö»ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÆüÖµÖÖ“ÖÖ ¸üÃÖ
úôû»ÖÖ! †Ö´ÆüÖ ¯ÖÖî¸üÃŸµÖÖÓÖÖ ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸üÖÓŸÖ êú¾Öôû †ÖßŸÖß“Ö ×¤üÃÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ³Ö¾Ö †ÖÆêü. ¯ÖÖ ×¤üÃÖÖê
¾Ö †ÃÖÖê ÊÖŸÖ ¤üÖêÆüÖë ¯ÖÖß ¯ÖãÂúôû ¾ÖêôûÖ ×úŸÖßŸÖ¸üß ±ú¸üú †ÃÖŸÖÖê.
ŸÖÖ. 2 ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü, 1902 •Öã»Öî.
‹Ø›ü²Ö¸üÖê“ÖÖ ×ú»»ÖÖ (´Öê¸üß Œ¾ÖßÖ †Öò±ú ÃúÖò™ËüÃÖ“Öß ÖÖê»Öß, 6 ¾ÖÖ •Öê´ÃÖ •Ö´Ö»ÖÖ ŸÖß ÖÖê»Öß ¾ÖÖî¸êü)
¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ×ú»»ÖÖ ˆÓ“Ö ™êüú›üß¾Ö¸ü ²Öôûú™ü ¾Ö ¤ãü¹ýÃŸÖ †ÖÆêü. ÖÓŸÖ¸ü ×“Ö¡ÖÃÖÓÖÏÆü ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ.
ÃÖÖ¾ÖÔ•ÖÖßú ¯ÖãÃŸÖúÖ»ÖµÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öß Ö¸üß²Ö »ÖÖêúÖÓÃÖ ±ãúú™ü ¾ÖÖ“ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ¤êüµÖÖ“Öß ‹ú •ÖÓÖß ÃÖÓÃ£ÖÖ
¯ÖÖ×Æü»Öß. ¯ÖãÃŸÖêú ÃÖã´ÖÖ¸êü 48000 Æü•ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß. ×¿Ö¾ÖÖµÖ 10-12 Æü•ÖÖ¸ü ŸÖ¹ýÖ ¯ÖÖê¸üÖÃÖ ¾ÖÖ“ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ
ÆüÖêŸÖß. ÖÖ»Ö“µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖ (¾Ö¸ü) ¾ÖÖ“ÖÖÖ»ÖµÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖê£Öê ÃÖã´ÖÖ¸êü 100 (¿ÖÓ³Ö¸ü) ´Ö•Öæ¸ü ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê ¾Ö
´ÖÖ×ÃÖú²Öãêú ¾ÖÖ×“ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´Öê ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ (1902) 46957 ¯ÖãÃŸÖêú ¾ÖÖ“ÖµÖÖÃÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß. Öê»µÖÖ
Ö¾ÖÓ²Ö¸üÖŸÖ 71369 ¯ÖãÃŸÖêú ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ÊÖ¾Ö¸ü ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß úôêû»Ö. ´Ö•Öæ¸ü »ÖÖêúÖÓÃÖ úÖ´Ö ×´ÖôêûÖÖÃÖê
—ÖÖ»Öê ´ÆüÖ•Öê ŸÖê êú¾Öôû ²ÖÃÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ´ÆüÖæÖ µÖê£Öê µÖêŸÖÖŸÖ, ¾Ö ÃÖÆü•Ö“Ö ‹ÖÖ¤êü ¯Ö¡Ö †Ö¸ü ¯ÖãÃŸÖú ¾ÖÖ“ÖŸÖÖŸÖ.
‡´ÖÖ¸üŸÖ ³Ö¾µÖ, ÃÖãÓ¤ü¸ü, Ã¾Ö“”û ÆüÖêŸÖß. ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖÆüß ±úÖ¸ü “ÖÖÓÖ»Öß ×¤üÃÖ»Öß. Æêü »ÖÖêú×¿ÖÖÖ Ö¸êü!
ŸÖÖ. 3, †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸.ü
ÃÖúÖôûß ú£Ö²Ö™Ôü “Ö“ÖÔ´Ö¬µÖê ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ Öê»ÖÖê. Æêü ±úÖ¸ü ÃÖãÓ¤ü¸ü ¤êü‰úôû ÆüÖêŸÖê. ˆ¯ÖÖÃÖúÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü
700-800 ÆüÖŸê Öß. ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ±Ïúß ÃÖë™ü •ÖÖò•ÖÔ “Ö“ÖÔ´Ö¬µÖê ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ Öê»ÖÖê. Æêü ÖÖòÖúÖË±úÖòÙ´ÖÃ™ü úÖÑ×ÖÏÖê¿ÖÖË»Ö
»ÖÖêúÖÓ“Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖã´ÖÖ¸êü 1200 ¾Ö¸ü »ÖÖêú Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. ÆüÖ¸ü´ÖÖê×ÖµÖ´Ö ¾ÖÖ•Ö×¾ÖÖÖ¸üÖ ´ÖÖãÂµÖ †Ö¤üß †ÖÓ¬ÖôûÖ
†ÃÖæÖ ±úÖ¸ü ÃÖã¸êüÖ ¾ÖÖ•Ö¾ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ˆ¯Ö¤êü¿Öú ¸êü. ²»ÖòËú Æêü ŸÖ¹ýÖ ±úÖ¸ü“Ö úôûúôûßÖê ²ÖÖê»Ö»Öê. ×¾ÖÂÖµÖ
¬ÖÖÙ´Öú œüÖëÖ ÆüÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¤ãü¸üÖÖÏÆü †Ö¸ü •ÖãÖß ´ÖŸÖê ÊÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ •ÖãµÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ˆ¯Ö¤êü¿Ö
†¿ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ µÖã×Ö™êü×¸ü†ÖÃÖÖ¸üµÖÖ Ö¾ÖßÖ “Öôû¾Öôûß“ÖÖ —Ö¯ÖÖ™ü¶ÖÖê ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ÆüÖêÖê úšüßÖ
†ÖÆêü; ¾Ö ŸµÖÖ“Öß ×ŸÖŸÖúß •Ö¹ý¸üßÆüß ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ×¿Ö¸üúÖ¾Ö ÆüôæûÆüôæû •ÖãµÖÖ ¤êü¾ÖôûÖÓŸÖ“Ö —ÖÖ»ÖÖ
ŸÖ¸ü µÖã×Ö™êü×¸ü†×Ö—Ö´ÖË“Öê úÖ´Ö ÃÖÆü•Ö“Ö —ÖÖ»Öê ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê. ˆÆüÖóµÖÖŸÖ †ÖÖÂ™ü ´Ö×ÆüÖÖ³Ö¸ü ‹£Öß»Ö ¤êü‰úôû
²ÖÓ¤ü †ÃÖŸÖê. úÖ¸üÖ ²ÖÆãüŸÖêú »ÖÖêú ÃÖã™üßÃÖÖšüß ²ÖÖÆêü¸üÖÖ¾Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ.
ŸÖÖ. 4 ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü , †ÖÖÂ™.ü
×ÃÖ¾Æüß»Ö ÃÖ¾ÆüáÃÖú×¸üŸÖÖ †Ö»Öê»µÖÖ ²ÖêôûÖÖ¾Ö ³ÖÖ™ü¾Ö›êüú¸üÖÓ“Öß ÖÖšü ¯Ö›ü»Öß. ŸµÖÖ“Öê²Ö¸üÖê²Ö¸ü †Ö£ÖÔ¸ü
ÃÖß™ü ¾Ö ÃÖò×»ÖÃÖ²Ö¸üß ÎòúÖ ¾ÖÖî¸êüÃÖ ¾ÖôûÃÖÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ †Ö»ÖÖê. ÊÖÓ“Öß ´ÖŸÖê ¸üÖ•ÖúßµÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †ŸµÖÓŸÖ •ÖÆüÖ»Ö
†ÖÆêüŸÖ. ˆŸÃÖÖÆü, úôûúôû ¾Ö †Ö¾Öê¿Ö ±úÖ¸ü ×¤üÃÖŸÖÖê. ¯ÖÏéúŸÖßÖê †Ö¤üß ²Öôûú™ü ¯ÖÖÆæüÖ †ÖÖÓ¤ü ¾ÖÖ™ü»ÖÖ.
‹Ø›ü²Ö¸üÖê µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß ¾ÆüÖ»ÖÓ™üµÖÃÖÔ´Ö¬µÖê Æêü »ÖÂú¸üß ×¿ÖÖÖ ´ÖÖÙ´ÖúŸÖêÖê ‘ÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ ¾Ö »ÖœüµÖÖ“Öß †ÖÓÖÖŸÖ
±úÖ¸ü Öã´ÖÖã´Öß ×¤üÃÖŸÖê. ¸üÖ•ÖúßµÖ ´ÖŸÖÖ´Öãôêû ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¬ÖÖÙ´Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ £ÖÓ›ü †ÖÆêüŸÖ.
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ŸÖÖ. 5, ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸.ü
³ÖÖ™êü52 ÊÖ•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÆüÖê»Öß ºþ›ü ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›üÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. µÖê£Öê ´Öê¸üß ÃúÖò™ü“Öß ¸üÖÖß ×Æü“Öß ×Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß
ÖÖê»Öß ¾Ö ÆüÖŸÖ¹ýÖ ¸üÖÖæÖ šêü×¾Ö»Öê †ÖÆêü. úÖôû¾Ö¿ÖÖÖê ¯Ö»ÖÓÖ ¾Ö ÖÖ¤üß“Öß ÖÖÃÖÖ›üß ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ
•Öß ³ÖµÖÓú¸ü †¬ÖÖê¸ü éúŸµÖê ‹×»Ö•Ö²Öê£Ö“µÖÖ ¾Öêôûß —ÖÖ»Öß, ŸÖß Ã£Öôêû ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ µÖêŸÖÖŸÖ.53
ÖÓŸÖ¸ü ÃúÖò™ü“Öê54 Ã´ÖÖ¸üú ¯ÖÖ×Æü»Öê. ÊÖÃÖÖšüß ‹ú “ÖÖ¸üÖÖÓ²Öß ´ÖÖÖê·µÖÖÖÖ¸üÖß ×¯ÖÏÃÖêÃÖ Ã™Òüß™ü ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ
´ÖãµÖ ¸üÃŸµÖÖŸÖ, ‡´ÖÖ¸üŸÖ †ÖÆêü. ×ŸÖ“Öß ˆÓ“Öß 200 ±æú™ü †ÖÆêü, ŸÖôû´Ö•Ö»µÖÖŸÖ ˆÓ“Ö ×¯ÖšüÖ¾Ö¸ü, ÃúÖò™ü“ÖÖ
×¾Ö¿ÖÖ»Öû, ¯ÖÖÓœü¸üÖ ¯ÖãŸÖôûÖ ²ÖÃÖ×¾Ö»ÖÖ. •Ö¾Öôû ŸµÖÖ“ÖÖ †Ö¾Ö›üŸÖÖ ãúŸÖ¸üÖ ŸµÖÖ“Öêú›êü ¾ÖôæûÖ ¯ÖÖÆüŸÖ †ÖÆêü.
ÖÖ»Ö¯ÖÖÃÖæÖ ¾Ö¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ÖÖß ±úÖ¸ü ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖ¸üÖß †ÖÆêü. ÃúÖò™ü“µÖÖ úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖ»µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖÖ“Öê ÆüÖ¾Ö³ÖÖ¾ÖÖÃÖÆü
¯ÖãŸÖôêû ¾Ö¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ˆ³Öê †ÖÆêüŸÖ. ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öß Øú´ÖŸÖ 16000 Æü•ÖÖ¸ü ¯ÖÖï›ü ´ÆüÖ•Öê £ÖÖê›üß ú´Öß ×¤üÃÖŸÖê. ™üÖêúÖ¾Ö¸ü
‹Ø›ü²Ö¸üÖê ¿ÖÆü¸üÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ÃúÖò™ü, ²ÖÃÖÔ,55 •ÖÖòÖ ÖÖòŒÃÖ 56 ¾Ö ´Öê¸üß ¸üÖÖß 57 Æüß †ÖãÎú´Öê
ÊÖ ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß †Ö¾Ö›üŸÖß ÖÖ¾Öê †ÖÆêüŸÖ. Æêü Ã´ÖÖ¸üú µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ ˆ¢Ö´Ö úÃÖ²Öß ¾Ö ¸ü×ÃÖú »ÖÖêúÖÃÖ ¯ÖÃÖÓŸÖ ¯Ö›üŸÖ
†ÖÆêü. ‹Óú¤ü¸ü ¯ÖÖµÖ·µÖÖ 290 †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ²»Öòú±ú›Ôü ×Æü»Ö¾ÖºþÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ¸ÓüÖê»Ö ×¯ÖÏµÖ
¯ÖÖ¡Öê ×Ö»ÖÔ••Ö¯ÖÖê ×¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖß. ×´ÖÃÖË ´Öã‡¸üÆêü›ü ¾Ö ×ŸÖ“µÖÖ †Ö‡Ô“Öß ÖÖšü ¯Ö›ü»Öß.
ŸÖÖ. 6, ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸.ü
¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß 1 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ úÖê“Ö´Ö¬ÖæÖ ±úÖê£ÖÔ ×²ÖÎ•Ö ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ÆüÖ •ÖÖÖŸÖß»Ö †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¯Öæ»Ö
‹Ø›ü²Ö¸üÖê¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 9 ´Öî»Ö »ÖÖÓ²Ö ±úÖê£ÖÔ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÖÖ›üß¾Ö¸ü †ÖÆêü. ŸµÖÖ“ÖÖ ÖúÖ¿ÖÖ ÃÖ¸ü •ÖÖòÖ ±úÖˆ»Ö¸üÖß
ŸÖµÖÖ¸ü êú»ÖÖ. ÆüÖ ÃÖ¸ü ¾Öã‡»µÖ´Ö †Ö¸üÖê»Ö ÊÖÓÖß ²ÖÖÓ¬Ö»ÖÖ. ¯Öã»ÖÖ“Öß ‹Óú¤ü¸ü »ÖÖÓ²Öß 1 12 ´Öî»Ö †ÖÆê. •ÖÖÖŸÖ
†ŸµÖÓŸÖ ˆÓ“Ö ´ÆüÖ•Öê 450 (±æú™ü ?) ˆÓ“Ö ¯ÖÖµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †ÖÆêü. ÖÖ›üß“µÖÖ ´Ö¬ÖÖê´Ö¬Ö ‹ú ²Öê™ü †ÖÆêü. ŸµÖÖ¾Ö¸ü
´Ö¬Ö»ÖÖ ÖÖÓ²Ö ¾Ö ¤üÖêÆüß úÖ™üÖ¾Ö¸ü ¤üÖêÖ †ÃÖê ŸÖßÖ ÖÖÓ²Ö ¾Ö ´Ö¬µÖê ¤üÖêÖ •ÖÓÖß ú´ÖÖÖß †ÖÆêüŸÖ. ÖÖ»Öß»Ö
ú´ÖÖÖß“ÖÖ ™êüúÖ †ÖÆêü ¾Ö ¾Ö¸üß»Ö ú´ÖÖÖßÖê Öê“Ö»ÖÖ †ÖÆêü. (×“Ö¡Ö ¯ÖÆüÖ). ¯ÖÖµÖÖÖÖ»Öß ÖÖÓ²ÖÖÓ“Öß ˆÓ“Öß
50 ŸÖê 90 ±æú™ü †ÖÆêü. ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ú´ÖÖÖß ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †ÖÖÖÖ›üß“Öê ¹ýôû 160 ±æú™ü
ˆÓ“Ö †ÖÆêüŸÖ. ú´ÖÖÖß“Öê ˆÓ“Ö »ÖÖêÖÓ›üß ÖÖÓ²Ö 370 ±æú™ü ˆÓ“Ö †ÖÆêüŸÖ. Æêü ÖÖÓ²Ö ´ÆüÖ•Öê 1 ‡Ó“Ö •ÖÖ›ü ¯ÖÖê»ÖÖ¤üß
¯Ö¡µÖÖ“Öê 12 ±æú™ü ¾µÖÖÃÖÖ“Öê ´ÖÖêšêü ²ÖÓ²Ö †ÖÆêüŸÖ ‹Óú¤ü¸ü úÖ´Ö ¯ÖÖÆæüÖ ”ûÖŸÖß ¤ü›ü¯ÖŸÖê. ¾Ö¸ü ˆ³ÖÖ¸ü»Öê †ÃÖŸÖÖÖÖ
•Ö¾ÖôæûÖ ÖÖ›üß ¬ÖÖ¾Öæ »ÖÖÖ»Öß (úß) ¯Öæ»Ö ÆüÖ¤ü¸üŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ úÖôûß•Ö £Ö¸üÖ¸üŸÖê!! ¯ÖÏŸµÖêú ‡Ó“ÖÖ»ÖÖ ‹ú ÃÎæú
†ÖÆêü. ‹Óú¤ü¸ü 50000 (¯Ö®ÖÖÃÖ Æü•ÖÖ¸ü) ™üÖ ¯ÖÖê»ÖÖ¤ü »ÖÖÖ»Öß †ÖÆêü. ÃÖã´ÖÖ¸êü 1 ´Öî»Ö³Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Ö ×Ö¾¾Öôû
¯ÖÖê»ÖÖ¤ü †ÃÖ»µÖÖúÖ¸üÖÖÖê ˆÂÖŸÖê“µÖÖ ´ÖÖÖÖÖê ÃÖ¾ÖÔ ¯Öæ»Ö 29 ‡Ó“Ö ¾ÖÖœüŸÖÖê, †Ö¸ü †Öæ›ü ÆüÖêŸÖÖê. ´ÆüÖæÖ
ŸÖê¾Öœüß •ÖÖÖÖ ŸµÖÖÃÖ ÆüÖ»ÖµÖÖÃÖ ¤üÖê Æüß ™üÖê úÖÃÖ ´ÖÖêúôûß šêü¾Ö»Öß †ÖÆêü. ÊÖ †•ÖÃ¡Ö •ÖÖóµÖÖ´Ö¬µÖê †ÖÖÖÖ›üß“ÖÖ
›ü²Ö»Ö ¸üÃŸÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖê»ÖÖ¤üßÃÖ ¸ÓüÖ 250 ™üÖ »ÖÖÖŸÖÖê. 35000 Æü•ÖÖ¸ü Öò»ÖÖ ŸÖê»Ö »ÖÖÖŸÖê. 1883-90
¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖÖŸÖ ¾ÖÂÖì ¯Öæ»Ö ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖÃÖ »ÖÖÖ»Öß. ‹Óú¤ü¸ü Ö“ÖÔ 3500000 »ÖÖ ¯ÖÖï›ü »ÖÖÖ»ÖÖ. ÊÖ´Öãôêû 20
´Öî»ÖÖÓ“ÖÖ ±êú¸üÖ ¾ÖÖ“Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ÊÖ“µÖÖ¾ÖºþÖ ÃÖ´Öã¦üÖ“ÖÖ, ÖÖ›üß“ÖÖ ¾Ö ¤üÖêÆüÖêú›ü“µÖÖ ×Æü¸ü¾µÖÖ“ÖÖ¸ü ™êüú›ü¶ÖÓ“ÖÖ
ÃÖÓã¤ü¸ü ¤êüÖÖ¾ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê.
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•Ö¾Öôû“µÖÖ Œ¾ÖßÃÖ ±êú¸üß ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ Öê›ü¶ÖŸÖ ÃÖã™üßÃÖÖšüß (15 ×¤ü¾ÖÃÖ) ´ÆüÖæÖ Ö¸üß²ÖÖÓ“Öß ÃÖã´ÖÖ¸êü 100
´Öã»Öê ¬Ö´ÖÖÔ£ÖÔ Ö“ÖÖÔÖê šêü×¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. ¤ü¸ü ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ¾Ö›ü¶ÖÃÖ 100 †¿Öß ‹Óú¤ü¸ü 300 ´Öã»Öê ¤ü¸ü ˆÆüÖóµÖÖÃÖ
µÖê£Öê †ÖÖŸÖÖŸÖ. Æüß ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»Öê-´Öã»Öß ‹Ø›ü²Ö¸üÖêŸÖß»Ö“Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öß ¾ÖµÖê 10/12 ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ÖÖ»Ö“Öß †ÖÆêüŸÖ.
ŸÖß ÖãÃÖŸÖß ÖêôæûÖ²ÖÖÖ›æüÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. •Ö¾Öôû †Ö‡Ô²ÖÖ¯Ö ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ‹êúúÖ ‘Ö¸üÖŸÖ 5/10 †¿Öß šêü¾ÖµÖÖŸÖ
µÖêŸÖÖŸÖ. ÃÖ¾ÖÔ ÃÖãÖß ×¤üÃÖ»Öß. úÖµÖ “Ö´ÖŸúÖ×¸üú ¬Ö´ÖÖÔ£ÖÔ ÆüÖ!!
×´Ö. ´ÖòúÖ£Öá ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ‹úÖ ÃÖãŸÖÖ¸üÖÖê ´Ö»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üß “ÖÆüÖ»ÖÖ Öê»Öê. ŸÖê£Öê ‹ú ²ÖÖê»ÖúÖ ¸üÖ‘Öæ
ŸµÖÖ“µÖÖ ¾Öé¨ü ¯ÖŸÖßÖê ´Ö•Ö¯Öãœêü †Ö×Ö»ÖÖ58. ŸµÖÖÖê ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖ³µÖ¯ÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ¿Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÓ•µÖÖÖê (¿ÖêúÊÖÓ›ü)
ÆüÖŸÖ ÆüÖ»Ö×¾Ö»Öê †Ö×Ö Ã¯ÖÂ™ü 'How do you do' (úÃÖê úÖµÖ †ÖÆêü) ´ÆüÖæÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê. ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸÖÖê
'¯ÖÏê™üß ¯ÖÖò»Öß' ¾ÖÖî¸êü ´ÆüÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ ¬Ö×ÖÖßÖê ŸµÖÖÃÖ ÖÖµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ¾Ö¸ü I have got cold ´Ö»ÖÖ
£ÖÓ›üß —ÖÖ»Öß †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ™êü²Ö»ÖÖ¾Ö¸ü “ÖÆüÖ ´ÖÖÓ›ü»µÖÖ¾Ö¸ü I want a cup of tea (´Ö»ÖÖ ‹ú “ÖÆüÖ“ÖÖ
¯Öê»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê) †ÃÖê ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü ´ÆüÖê. ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“µÖÖ “ÖÖ»Öß¸üßŸÖß¾Ö¸ü †Ö´Ö“Öê ²ÖÖê»ÖÖê “ÖÖ»Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ †Ö´Æüß
´Ö¬µÖê •Öê¾ÆüÖ •Öê¾ÆüÖ ÆüÃÖ»ÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖê¾ÆüÖ ¯ÖÖê¯Ö™üÆüß úôû»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö´Ö“µÖÖÃÖÖ¸üÖê“Ö Æãü²ÖêÆæü²Ö ÆüÖÃÖê!! ÊÖ
´ÖãŒµÖÖ •ÖÖÖ¾Ö¸üÖ“Öß ¾ÖÖ“ÖÖôûŸÖÖ ¾Ö ²Öã¨üß ¯ÖÖÆæüÖ ´Ö»ÖÖ †Ö¿“ÖµÖÔ ¾Ö ¿Ö¸ü´Ö ¾ÖÖ™ü»Öß. ÖÓŸÖ¸ü †ÖÖ²ÖÖê™üßÖê »Öß£Ö
¿ÖÆü¸üÖŸÖæÖ ÃÖÖµÖÓúÖôûß 9 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ‹Ø›ü²Ö¸üÖêÃÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖê.
ŸÖÖ. 7 Öã¹ý¾ÖÖ¸,ü †ÖÖÂ™ü 1902.
ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ²»Öòú±ú›Ôü ×Æü»Ö“µÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖß ±êú¸üß êú»Öß. ²»Öòú±ú›Ôü †Öê»ÖÖÓ›æüÖ ‹úÖ ú›ü¶Ö¾Ö¸ü †Ö»ÖÖê
ŸÖê¾ÆüÖ ´ÖÖÖ“µÖÖ ¤ü¸üß“ÖÖ †ŸÖß ¿ÖÖÓŸÖ ¾Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü ¤êüÖÖ¾ÖÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ. ÖÖ»Öß ‹úÖ »ÖÖú›üß ¯Öã»ÖÖ“µÖÖ ¿Öê¾Ö™üÖ¾Ö¸ü
‹ú ¯ÖÏê´Öß •ÖÖê›ü¯Öê ²ÖÃÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ´Öß ¤ü¸üß“ÖÖ ±úÖê™üÖê ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ´Öß ¯ÖÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖÖÆüß ÊÖ •ÖÖê›ü¯µÖÖÖê ‹ú´ÖêúÖ“Öê
“ÖãÓ²ÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê 'úÖ´ÖÖŸÖã¸üÖÖÖÓ Ö ³ÖµÖÓ Ö »Ö••ÖÖ' Æêü ÃÖŸµÖ ÊÖ ™êüú›üß¾Ö¸ü “ÖÖÓÖ»Öê ×¤üÃÖæÖ (†Ö»Öê). ‡ŸÖêú úß
»Ö¾Öú¸ü ´Ö»ÖÖ ÊÖ †Ö›ü¸üÖÖÖŸÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß ¥üüÂ™üßÃÖ ¯Ö›ü»ÖÖ. ´Öß ŸµÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Öê µÖê£Öê úÖ´Ö úÖµÖ ŸÖê
³Öß›ü ÃÖÖê›æüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê. ˆ‘Ö›ü¶Ö •ÖÖÖêŸÖ '‘Ö›æü ÖµÖê ŸÖÖê ¯ÖÏúÖ¸ü' ‘Ö›æü »ÖÖÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖúÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖ
¾Ö •Öã»Öæ´Ö •Ö²Ö¸üß ŸÖÓ™êü ¾ÖÖî¸êüÆüß ÆüÖê‰ú ÖµÖêŸÖ ´ÆüÖæÖ ŸÖê ŸÖê£Öê ØÆü›üŸÖ ÆüÖêŸÖê †ÃÖê úôû»Öê.
¿Öê¾Ö™üß ´Öß ‹úÖ ú›ü¶Ö¾Ö¸ü •ÖÖ‰úÖ ‹úÖÓŸÖÖŸÖ ÖÖŸÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê. ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ ´ÖÖÖæÖ ¸üÖ. ³ÖÖ™êü ÊÖÓÖß
‹ú¤ü´Ö ÆüÖú ´ÖÖ×¸ü»Öß. ÖÓŸÖ¸ü ŸÖê ¾Ö ¸üÖ. ÖÖµÖ›æü †ÃÖê ×¡Ö¾ÖÖÔ ‘Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖê.
»ÖÖÃÖÖÖê
Young Men’s Christian Club

ŸÖÖ. 8 ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸,ü †ÖÖÂ™.ü
¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß 1……… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ »ÖÖÃÖÖÖê ¿ÖÆü¸üÖÃÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ÃÖã. 4 ¾ÖÖ. ¯ÖÖêÆü“Ö»ÖÖê. »ÖÖÖÖî“Öê †—Öß—
Ö †Æü´Ö¤ü Æêü ÖÓ 36 ²ÖÑú Ã™Òüß™ü ×Æü»Ö Æêü›ü, »ÖÖÃÖÖÖê µÖê£Öê ¸üÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖê£Öê Öê»ÖÖê. ÊÖÓÖß ‹úÖ ‡ÓÖÏ•Ö ²ÖÖ‡Ô¿Öß
»ÖÖ êú»Öê †ÖÆêü. ×ŸÖ“µÖÖ ¯ÖÖê™üß Æîü¤ü¸üß ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¾Ö›üß»Ö 16 ¾ÖÂÖÖÕ“Öß ´Öã»ÖÖß, 11 ¾ÖÂÖÖÕ“Öß ÃÖ×ÖÖÖ †Ö×Ö
14 ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ ´Öã»ÖÖÖ ˆÃ´ÖÖÖ †¿Öß ´Öã»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¾ÖÔ †ŸµÖÓŸÖ Ö¸üß²Ö ´ÖÖ×´ÖôûÖ‰ú ¾Ö †ÖÖŸµÖ¯Ö¸ü †ÖÆêüŸÖ.
†Æü´Ö¤üÃÖÖÆêü²Ö ×õÖÃŸÖß †ÖÆêüŸÖ ¯ÖÖ ´ÖŸÖê ²ÖÎÖÉ †ÖÆêüŸÖ. ÊÖ ¿ÖÆü¸üß ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖæÖ •Öê Ö»ÖÖ¿Öß ´Ö•Öæ¸ü µÖêŸÖÖŸÖ
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‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß

ŸµÖÖÓ“Öß ˆÃŸÖ¾ÖÖ¸ü ŸÖê ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ×¿Öú¾ÖÖê, “ÖÖ»Ö“Ö»ÖÖæú ÃÖÖÓÖÖê †Ö×Ö ˆ¯ÖµÖÖêÖß ¯Ö›üÖê
¾ÖÖî¸êü ú×¸üŸÖÖŸÖ. ¾ÖÖÔÖß ÖÖêôûÖ úºþÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ¾Ö ãú™ãÓ²ÖÖ“ÖÖ ×Ö¾ÖÖÔÆü ú×¸üŸÖÖŸÖ.
Y. M. C. 100, Bothwell Str.
Glassgow

ŸÖÖ. 9 ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü, †ÖÖÂ™.ü
†Ö•Ö ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖ“ÖÖ ¸üÖ•µÖÖ×³ÖÂÖêúÖ“ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ. 11 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ µÖê£Öß»Ö òú£Öß›Òü»Ö´Ö¬µÖê †×³ÖÂÖêúÖ¯ÖÏßŸµÖ£ÖÔ
ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»Öß ×ŸÖ»ÖÖ Öê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ±êú™ü¶Ö´Öãôêû ´Ö»ÖÖ ²Ö¸üÖ“Ö ÖêÆü´Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ. †Ö¤üß ¯Öãœü“Öß
•ÖÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß. ´Ö¦üÖÃÖ»ÖÖ ‹ú¤üÖ ´ÖÖÖê ×²Ö¿Ö¯Ö ÆüÖŸê Öê ŸµÖÖÓ“ÖÖ †Ö•Ö ˆ¯Ö¤êü¿Ö —ÖÖ»ÖÖ. ³ÖÖÂÖÖÖŸÖ ×Æü¤ÓüãÃ£ÖÖÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß
²ÖÖê»ÖŸÖÖÓÖÖ ´ÖÖ—ÖÖÆüß ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ. ´Öß ±êú™ü¶Ö“Öê †Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖ×Ö»Öê. Ö¤üá ²Ö¸üß“Ö —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ÖÖÖê ±úÖ¸ü
†Ö¾Ö›ü»Öê.
»ÖÖÃÖÖÖê Æêü ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ »ÖÓ›üÖ“µÖÖ ÖÖ»Öß ¤ãüÃÖ·µÖÖ ÖÓ²Ö¸ü“Öê ¿ÖÆü¸ü †ÖÆêü. ŸµÖÖ ´ÖÖÖÖÖê ¿ÖÆü¸üÖŸÖ
²Ö¸üÖ“Ö ¿ÖéÓÖÖ¸ü êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¸üÖ¡Öß ¸üÖê¿ÖÖÖµÖß ±úÖ¸ü —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ×¾Ö•Öê“µÖÖ ™Òòü´ÖÖÖ›ü¶ÖÓ“Öß µÖê£Öê ±úÖ¸ü “ÖÖÓÖ»Öß
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖßÖ ÖÖ›ü¶Ö (¾Ö¸ü) ×²Ö•Ö»Öß ×¤ü¾µÖÖ“Öê ÃÖãÓ¤ü¸ü úÖŸÖáú 59 »ÖÖ¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ×¤ü¾µÖÖ“ÖÖ
¸ÓüÖß²Öê¸ÓüÖß ´ÖÖêšüÖ ´Öãæú™ü †ÖÏ³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖ. ²ÖÖ•ÖãÖê ¸üÖ•ÖÖ¸üÖÖß ÊÖÓ“Öß ´ÖÖêšüß ×“Ö¡Öê ÆüÖêŸÖß. ¾Ö¸üŸÖß ²ÖÑ›ü ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖÖ.
†¿ÖÖ ÊÖ ÖÖ›ü¶Ö ´ÖãµÖ ¸üÃŸµÖÖÖê ´Ö¬µÖÖÆü¯ÖµÖÕŸÖ ØÆü›üŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. »ÖÖêúÖÓŸÖ ¯ÖãÂúôû ˆ»ÆüÖÃÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ. Ö¤üáÆüß
´ÖÖÃ¾Öß ÆüÖêŸÖß. ™Òüò´Ö¾Ö¸ü ŸÖ¸ü Öê“ÖÖÖê“Öß. ÃÖÖßÖÖ, ×ŸÖ“Öß †Ö‡Ô ¾Ö ´Öß ÖÖ›üß ¾Ö¸ü “Öœü»ÖÖê, ¯ÖÖ •ÖÖÖÖ“Ö
×´ÖôêûÖÖ. ´Öß ´ÖÖÖê ˆ³ÖÖ ¸üÖÆæüÖ, ŸµÖÖ ¤üÖê‘Öß ×ŸÖÃÖ·µÖÖ “ÖÖî£µÖÖ ¯ÖÖµÖ¸üß (¾Ö¸ü) ˆ³µÖÖ ¸üÖÆæüÖ ÃÖ¾ÖÔ ¸üÃŸÖÖ Öê»ÖÖê.
ŸÖÆüÖ“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ¸üÖ¡Öß †ÖòŒÃÖ±ú›üÖÔŸÖ ¾Ö »ÖÓ›üÖÖŸÖ •ÖÖê †Ö“Ö¸ü™ü¯ÖÖÖ —ÖÖ»ÖÖ ŸÖÖê µÖê£Öê †Ö•Ö“µÖÖ †ÖÖÓ¤üÖ“µÖÖ
¯ÖÏÃÖÓÖß úÖêšêü Ö•Ö¸êüÃÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß.
10 †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸üß, †ÖÖÂ™ü, 1902.
11 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ µÖã×Ö™êü×¸ü†Ö ¤êü¾ÖôûÖŸÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ (Öê»ÖÖê) µÖê£Öß»Ö ¤êü¾ÖôûÖÃÖ •Öã»Öî ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ÃÖã™üß
†ÃÖŸÖê. ÃÖã´ÖÖ¸êü 50-60 ´ÖÓ›üôûß ÆüÖ•Ö¸ü ÆüÖêŸÖß. ˆ¯Ö¤êü¿Ö Living Crown ÊÖ¾Ö¸ü •ÖÖê¸üÖ“ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ.
ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ¾ÖÖÃ¯Ö×ŸÖÃÖÓÖÏÆü Botanical garden ¯ÖÖ×Æü»Öß.
ÃúÖò“Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸êü
²ÖÎò›Ëü'ÃÖ ÆüÖò™êü»Ö †¸üÖËÆü¸ü »ÖÖÖ »ÖÖÑÖ
11 ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸üß.ü
60
ÃÖúÖôûß 10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ »ÖÖòÖ »ÖÖê´ÖÓ›ü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖÃÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. †ÖÖÖÖ›üßŸÖæÖ ÖÖê¸üÖòú¯ÖµÖÕŸÖ µÖê‰úÖ
ÖÓŸÖ¸ †ÖÖ²ÖÖê™üßŸÖæÖ †¸üÖ¸ü Öê›ü¶ÖÃÖ »ÖÖòÖ »ÖÖÑÖ“µÖÖ ×¿ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü †Ö»ÖÖê. ²ÖÎò›ü ÊÖÓ“Öê ÆüÖò™êü»ÖÖŸÖ ×²Ö·ÆÖ›ü
êú»Öê †ÖÆêü. µÖê£Öê •ÖÖÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÆüÖÖ †ÖÆêüŸÖ. †Öšü¾Ö›ü¶Ö“Öê 30 ×¿ÖØ»ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê µÖê£Öê ¤ü¸ü †ÖÆêüŸÖ Æêü ´ÖÖêšêü ³ÖÖµÖ
ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê. ¤ãüÃÖ¸üß 50, 60, 70 ×¿ÖØ»ÖÖ †Öšü¾Ö›ü¶Ö“Öê †ÖÆêüŸÖ. µÖê£ÖæÖ 2 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖòÖ »ÖÖê´ÖÓ›ü“Öê
úÖšüß ™üÖ²Öì™ü ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. »ÖÖòÖ »ÖÖÑÖ“Öê úÖšüÖÖê —ÖÖ›üßŸÖæÖ ¾Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü ¤üß¸üŸÖæÖ 9 ´Öî»Ö Û¾ÆüÃÖ»Ö×±ú»›ü¯ÖµÖÕŸÖ
“ÖÖ»Ö»ÖÖê. ¯Ö¸üŸÖ ™üÖ²Öì™ü»ÖÖ †ÖÖÖÖ›üßŸÖæÖ ÃÖÓã¤ü¸ü ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. Ã¾Ö“”û ˆÖ ¯Ö›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ×¤ü¾ÖÃÖ
ÃÖãÖÖ“ÖÖ Öê»ÖÖ.ü
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´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü 12 †ÖÖÂ™ü, 1902.
ÃÖúÖôûß 9 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ™üÖ²Öì™ü ×¯ÖµÖ¸ü¾ÖºþÖ ¸üÖˆ›ìüÖÖÖ ¬ÖŒŒµÖÖ¾Ö¸ü †ÖÖ²ÖÖê™üßÖê Öê»ÖÖê. ÆüÖ ²ÖêÖ»ÖÖê´ÖÓ›ü
¯Ö¾ÖÔŸÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖ£ÖÖ †ÖÆêü. ÊÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖÖ“Öê ×¿ÖÖ¸ü 3192 ±æú™ü ˆÓ“Ö †ÖÆêü. 9……… ¯ÖÖÃÖæÖ “Öœæü »ÖÖÖ»ÖÖê. 12…
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †Ö¤üß ×¿ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ¾ÖÖ™êüÖê †Ö¤üß ‹ú™üÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖê. êú¾ÆüÖ ŸÖ¸üß ‹úÖ¤êü ´Öëœüºþ ´ÖÖ¡Ö ×¤üÃÖê.
›üÖëÖ¸ü “ÖœüµÖÖÃÖ úšüßÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ÃÖãÓ¤ü¸ü ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖÆüŸÖ Ã¾ÖŸÖ:¿Öß“Ö ¸ü´ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÖŸÖ µÖê‰ú
»ÖÖÖ»Öê. ´ÖÖãÂµÖ †Ö¯Ö»ÖÖ †Ö¯ÖÖ ×úŸÖß “ÖÖÓÖ»ÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖß †ÖÆêü, Öãºþ-ˆ¯Ö¤êü¿Öú †ÖÆêü ŸÖê úôû»Öê. ×¿ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü
¤üÖêÖ •Ö´ÖÔÖ ÖéÆüÃ£Ö ³Öê™ü»Öê. ŸÖê Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ÊÖ ˆÓ“Öß¾Ö¸ü“µÖÖ ‹úÖÓŸÖ¾ÖÖÃÖÖŸÖ 2 ¾ÖÖ•ÖêŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖ™üÃ£Ö ¯ÖÖÆüŸÖ
²ÖÃÖ»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ¾ÖÖ¸üÖ ¾ÖÖÆüŸÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. £ÖÓ›üß ¾ÖÖ•ÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖß. ˆÂ´ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ‡ŸÖúÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ
ŸÖ¿ÖÖ ˆÆüÖóµÖÖŸÖ»ÖÖ µÖê£Öê ¯Ö×Æü»ÖÖ“Ö †ÃÖê ÃÖÖÓÓÖŸÖÖŸÖ. ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“ÖÖ 50 ´Öî»ÖÖÓ“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
»ÖÖÃÖÖÖê“ÖÖ ¬Öæ¸ü ¾Ö ¬Öæôû ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. µÖê£Öê ‹ú ¯ÖÖÖºþÆüß Ö¾ÆüŸÖê. ¯Öãœêü †ÖÓŸÖ úÖ»Ö ¾Ö †ÖÓŸÖ ×¾ÖÀ¾Ö
ÃÖÖÖÖŸÖË •ÖÖæ ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öê. †¿ÖÖ ˆ““Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ ˆ¤üÖ¢Ö ¾Ö ¯Ö×¾Ö¡Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖã“ÖÖê ±úÖ¸ü ÃÖÖê¯Öê †ÖÆêü.
†¿ÖÖ ‹úÖÓŸÖ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ´ÖÖ ¿Öã¨ü ¸üÖÖÖê ¾Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖß ÆüÖêÖê ÃÖÖÆü•Ößú †ÖÆêü. ¯ÖÖ •ÖÖÃÖ´ÖãÆüÖŸÖ ×´ÖÃÖôæûÖ
•Öß¾ÖÖú»ÖÆüÖŸÖ ÖãÓŸÖ»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ ´ÖÖÖ“Öß †¿Öß ÛÃ£ÖŸÖß šêü¾ÖÖê ´ÖÖ¡Ö †ŸµÖÓŸÖ úšüßÖ. £ÖÖê¸ü ¯Öã¹ýÂÖÖÓÃÖ ŸÖê
ÃÖÖ¬ÖŸÖê. Öß“Ö ‡ŸÖŒµÖÖ ˆÓ“Öß¾Ö¸ü µÖê‰úÖÆüß Öß“Ö“Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÖÖ»Öß ˆŸÖ¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü »Öêú »ÖÖê´ÖÓ›ü (ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ“Öê)
úÖšüß ±ú¸üÖôû êú»ÖÖ. úÖšüÖÖê ×±úºþÖ 6 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †ÖÖ²ÖÖê™üßŸÖæÖ ¯Ö¸üŸÖ ™üÖ²Öì™ü»ÖÖ †Ö»ÖÖê. ÖÓŸÖ¸ü ‘Ö¸üß. ‹Óú¤ü¸ü
ÃÖã´ÖÖ¸êü 20 ´Öî»Ö †Ö•Ö “ÖÖ»ÖÖê —ÖÖ»Öê. ¯Ö¾ÖÔŸÖÖ¾ÖºþÖ »ÖÖê´ÖÓ›ü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ“ÖÖ †ÖúÖ¸ü Ø¯Ö¯ÖôûÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖÖÃÖÖ¸üÖÖ
×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¤üÖêÆüß ²ÖÖ•ÖæÖê ˆÓ“Ö ¯Ö¾ÖÔŸÖ, ´Ö¬µÖê ÃÖã´ÖÖ¸êü 25 ´Öî»Ö »ÖÖÓ²Ö Œ»ÖÖ‡›ü Ö¤üß¯ÖµÖÕŸÖ Æêü ¯ÖÃÖ¸ü»Öê †ÖÆêü.
‹úÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ »ÖÖÑÖ ¾Ö ¤ãüÃÖ¸êü ²ÖÖ•ÖæÃÖ úÖ×™ÒüÖ ÊÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÃÖ¸ü»Öê»Öß ×¤üÃÖ»Öß.
Inverhullan, Tarbet,
Loch Lomand

²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü, 13.ü
†Ö¸üÖ¸ü µÖê£ÖæÖ ²ÖÎò›ËüÃÖ ÆüÖò™êü»ÖÖŸÖæÖ ¾Ö¸üß»Ö —ÖÖê¯Ö›üßŸÖ †Ö»ÖÖê. µÖê£Öê ‹ú Ö¸üß²Ö ²ÖÖ‡Ô †Ö×Ö ×ŸÖ“Öß 7
´Öã»Öê ¸üÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖß. —ÖÖê¯Ö›üß †Ö¤üß »ÖÖê´ÖÓ›ü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ“µÖÖ úÖšüß ÆüÖêŸÖß. »ÖÆüÖÖÃÖê «üß¯Öú»¯Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖŸÖ Öê»Öê
ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¾Ö¸ü ¤êü¾Ö¤üÖ¸üÖ“Öß ´ÖÖêšüß —ÖÖ›êü ÆüÖêŸÖß. †ÖŸÖ ‹ú ×“Ö´Öãú»ÖÖ ŸÖÓ²Öæ ˆ³ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ŸÖÓ²ÖËæŸÖ
†Ö¸ü †Ö¤üß ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ úÖšüß Öã“Öá ™üÖæúÖ ´Öß Pictorial Towns of the World •ÖÖÖ“ÖÖ ÃÖ×“Ö¡Ö
¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ Æêü ²Öæú ¾ÖÖ“ÖßŸÖ †ÃÖê. ¿Öê•ÖÖ¸üß ×—Ö¯Ö·µÖÖ ´Öã»Öß †òÖêÃÖ ¾Ö •ÖêÃÖß †Ö×Ö ˆÖÖ› •ÖÖòÖß †Ö×Ö ™üÖò´Öß
Æãü¤üÖê›ü¶Ö ‘ÖÖ»ÖßŸÖ. •ÖêÃÖß ŸÖßÖ ×¾ÖŸÖß ¯ÖÖ ±úÖ¸ü ¬Öß™ü †ÃÖê. ×ŸÖÖê ´Ö»ÖÖ Ã¯ÖÂ™ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê, ×ŸÖ“Öß ²ÖÖÆãü»Öß
´ÖÖ—µÖÖ‡ŸÖúß ´ÖÖêšüß †ÖÆêü. ŸÖßÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ÊÖ ¸üÖÖÖŸÖ»µÖÖ Ö¸üß²Ö ãú™ãÓü²ÖÖ“ÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖ ÃÖãÖÖ“ÖÖ Öê»ÖÖ.
¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü 15 †ÖÖÂ™.ü
ÃÖúÖôûß 10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ›üÖ¾ÆüÃÖì›ü¯ÖµÖÕŸÖ ™üÖ²Öì™üÆæüÖ ²ÖÖê™üßŸÖæÖ Öê»ÖÖê. ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÖ“Ö ´Öî»Ö »ÖÖòÖ òú×™ÒüÖ¯ÖµÖÕŸÖ
“ÖÖ»Ö»ÖÖê. ¾ÖÖ™êüŸÖ ‹ú •Ö´ÖÔÖ ŸÖ¹ýÖß ³Öê™ü»Öß. Æüß ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖæÖ ²ÖÖµÖ×ÃÖú»Ö¾ÖºþÖ ‹ú™üß“Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ú¸üßŸÖ
ÆüÖêŸÖß. ±úÖ¸ü ¬Öß™ü ¾Ö Æãü¿ÖÖ¸ü ×¤üÃÖ»Öß. ¤êüÖÖß ŸÖ¸ü ÆüÖêŸÖß“Ö. µÖêŸµÖÖ †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü´Ö¬µÖê †ÖòŒÃÖ±ú›üÖÔÃÖ †Ö³µÖÖÃÖÖÃÖ
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µÖêÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß. »ÖÖòÖ òú™ÒüßÖ¾Ö¸ü ™ÒüÖòÃÖêú ¤ü¸üß¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖãÖ: ²ÖÖê™ü ‘ÖêŸÖ»Öß. ‹»ÖÖêÃÖ ²Öê™üÖ•Ö¾Öôû ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ“ÖÖ
¤êüÖÖ¾ÖÖ †ŸÖß ¸ü´ÖÖßµÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ. ÃúÖò™ü“µÖÖ »Öê›üß †Öò±ú ×¤ü »Öêú´Ö¬Ö»Öß Æüß“Ö ‹»ÖÖ ÆüÖêµÖ.61 ™ÒüÖòÃÖêú ¤ü¸üß
Æüßü ÃúÖò™ü»ÖÓ›üÖŸÖß»Ö ˆ¢Ö´Ö ¤êüÖÖ¾µÖÖ¯Öîúß ‹ú †ÖÆêü. ¤üÖêÆüÖê ²ÖÖ•ÖæÃÖ ˆÓ“Ö ›üÖëÖ¸üÖŸÖß»Ö ¤ü¸üßŸÖæÖ ‹ú ´Öî»Ö¯ÖµÖÕŸÖ
•Öß ÃÖ›üú †ÖÆêü ×ŸÖ“Öê ÖÖ¾Ö ™ÒüÖòÃÖêúÃÖ. ÊÖ ÆÓüÖÖ´ÖÖŸÖ ÊÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ÖêÆü´Öß ¸üÖê•Ö 100-150 ´ÖÖÖÃÖê ¯ÖÖÆæüÖ
ØÆü›æüÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¾ÖÖ™êüŸÖ †ÖÔú»Ö™ü ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ“µÖÖ úÖšüß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÃúÖò“Ö ¸üÖ´ÖÖê¿Öß ¸üÖò²Ö ¸üÖòµÖ ÊÖ“Öß
²ÖÖµÖúÖê •Ö´Ö»Öß. •Ö¾Öôû“Ö ŸµÖÖ“Öß ÖãÆüÖ †ÖÆêü.
Woodburn cottege, Rowardennan,
Loch Lomand
18 Aug. 02.
The bonne1 bonne banks of Loch Lomand
By yon/by yon banks & by you bonne braes 2
Where the sea shines bright on Loch Lomand
Where me & my true Love will never meet again
On the bonne bonne banks of Loch Lomand
Chorus
For I’ll take the high road & you’ll take the low road
And I’ll be in Scottland before you
Where me & my true Love will never meet again
On the bonne bonne banks of Loch Lomand.
It was there that we parted on your shady glen
On the steep steep side of Ben Lomand
Where the heilen3 heather grew & the heilen hills to view
And the moon comming out in the gloaming4
Chorus - For I’ll take the high road etc.
The wee5 birds sing & the wild flowers spring
And in sunshine the waters are sleeping
But the broken hearted keans6 naa7 second spring
So the een8 may cease from their greating9
again chorus
— By Prof. Blackie of Edinbrugh
—Given by Stella Mclaren.
1
pretty 2 hills 3 highland 4 evening 5 small 6 knows 7 no 8 eyes 9 weeping

ÊÖ ´Öã»Öà“µÖÖ ¿Öã¨ü ¾Ö ÃÖãÖß ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ ´Öß ¯Öãœêü ×»Ö×Æü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê £ÖÖê›êü ×¤ü¾ÖÃÖ ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê. ŸµÖÖ»ÖÖ
†ÖãÃÖºþÖ †Öã³Ö¾Ö ¾Ö¸üß»Ö úÖ¾µÖÖŸÖ †ÖÆêü! 62
†Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸ü 17 †ÖÖÂ™ü, 1902.ü
úÖ»Ö ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ‡Ö¾ÆüÆãÔü»ÖÖ —ÖÖê¯Ö›üßŸÖæÖ ¾Öã›ü²ÖÖÔ úÖò™êü•Ö´Ö¬µÖê †Ö»ÖÖê. Æêü Ã£ÖÖÖ †Ö¤üß ¿ÖÖÓŸÖ ¾Ö
Ã¾Ö“”û †ÖÆêü. ‘Ö¸üÖ“µÖÖ Ø³ÖŸÖß•Ö¾ÖôæûÖ ‹ú ¬Ö²Ö¬Ö²ÖÖ ¬Ö²Ö¬Ö²ÖŸÖ †ÖÆêü. Wood (¾Öã›Ëü) ´ÆüÖ•Öê ¸üÖÖ †Ö×Ö
²ÖÖÔ ´ÆüÖ•Öê (†ÖêœüÖ) †ÃÖÖ ÃúÖò“Ö ¿Ö²¤ü. ¾Öã›ü²ÖÖÔúÖò™ü = ¸üÖÖ™üß †Öêœü¶Ö“µÖÖ úÖšü“Öß —ÖÖê¯Ö›üß †ÃÖÖ †£ÖÔ.
Ö¾Ö¸üÖ²ÖÖµÖúÖê, 3 ´Öã»Öß, 1 ´Öã»ÖÖÖ, ‹ú ³ÖÖ“ÖÖ †ÃÖê Æêü †ŸµÖÓŸÖ ÖÖê›ü ãú™ãüÓ²Ö. ²ÖÖ‡Ô ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú, †»¯ÖÃÖÓŸÖÖêÂÖß,
†ŸÖß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ¤üÖ¸ü †Ö×Ö ˆªÖêÖß †ÖÆêü. ´Öã»Öê ´ÖæŸÖá´ÖÓŸÖ †Ö¸üÖêµÖ †Ö×Ö †ÖÖÓ¤ü †ÖÆêüŸÖ. ²Öê—Öß, ›êü—Öß, ›ÓüúÖ
†Ö×Ö Öê»Öß Æüß ŸµÖÖÓ“Öß ÖÖ»Ö¯ÖÖÃÖæÖ ÖÖ¾Öê. ²ÖÖò²Ö ³ÖÖ“µÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö.
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ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß 2 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü“µÖÖ ‹ú ¿ÖÖôêûŸÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ Öê»ÖÖê. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü 5 Æüß ´Öã»Öê ÆüÖêŸÖß. úÖ´ÖÖ´Öãôêû
Ö¾Ö¸üÖ²ÖÖµÖúÖêÃÖ µÖêÖê —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ¯ÖÖ‰úÃÖ ¯Ö›üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 25 •ÖÖ ÆüÖ•Ö¸ü ÆüÖŸê Öê. ˆ¯Ö¤êü¿ÖúÖÖê
•ÖãµÖÖ ú¸üÖ¸üÖŸÖß»Ö ´ÖÖê•ÖêÃÖ“Öß ÖÖêÂ™ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß. †Ö•ÖÖ¸üß »ÖÖêúÖÓÃÖ Öß™ü ú¸üµÖÖÃÖ ´ÖÖê•ÖêÃÖÖê ‹ú ×¯ÖŸÖôêû“ÖÖ
ÃÖÖ¯Ö ˆ³ÖÖ êú»ÖÖ. ŸÖÖê •µÖÖÃÖ “ÖÖ¾Öê ŸÖÖê ²Ö¸üÖ ÆüÖê‡Ô. 4 ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ ²Öê—Öß»ÖÖ Æêü ´ÖÖê•ÖêÃÖ“Öê †Ö×Ö ˆ¯Ö¤êü¿ÖúÖ“Öê
¤üß‘ÖÔ ¿ÖÆüÖÖ¯ÖÖ úÖêšêü ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ! ÃÖÖ¯Ö “ÖÖ¾Öê ‡ŸÖêú ‹êæúÖ ×ŸÖ“Öê ²ÖÖ»Ö†ÓŸÖ:ú¸üÖ úôû¾Öôû»Öê.
¿Öê¾Ö™ü¯ÖµÖÕŸÖ ×ŸÖÖê ¸ü›êü úÃÖê ŸÖ¸üß ¤üÖ²Ö»Öê. ¯ÖÖ ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×ŸÖ“ÖÖ ÖôûÖ ¤üÖ™æüÖ ŸÖß †ÖêúÃÖÖ²ÖÖêú¿Öß ¸ü›æü
»ÖÖÖ»Öß. ³ÖµÖÓú¸ü ÖÖêÂ™üß ÃÖÖÓÖæÖ ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“Öê ¯ÖÏê´Ö ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üµÖÖ“Öê ¬ÖÖ›üÃÖ †Ö´Æüß ×Ö¤üÖÖ ²ÖÖ»ÖúÖÓ¯Öãœêü ŸÖ¸üß úºþ
ÖµÖê. ¬Ö´ÖÔ¾Öê›üÖÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖ †ªÖ¯Ö ¯Öã¸êüÃÖê ×ÖœüÖÔ¾Ö»Öê»Öê ÖÃÖŸÖê. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÃÖ ÃÖÖ¬ÖÖ Ö¸üÖ ¾Ö Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú
¬Ö´ÖÔ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÖÖÆüßŸÖ¸ü ×²Ö“ÖÖ¸üß †³ÖÔêú ¸ü›æüÖ †Ö¸ü ²ÖÖ¾ÖºþÖ †Ö¯Ö»Öß ÖÖ¯ÖÃÖÓŸÖß ¤üÙ¿Ö¾ÖŸÖÖŸÖ.
¯ÖÖ ŸÖß ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ¾Ö †Ö¯Ö»Öß “Öãúß ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖ“Öß †Œú»Ö ¯ÖãÂúôû ¯ÖÓ×›üŸÖ´ÖµÖ ˆ¯Ö¤êü¿ÖúÖÓÃÖ
ÖÃÖŸÖê, Æüß Öê¤üÖ“Öß ¯ÖÖ Ö¸üß ÖÖêÂ™ü ˆ‘Ö›ü †ÖÆêü! 'ˆ¯Ö¤êü¿Öú †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öß ´Öã»ÖÖß' Æüß ú×¾ÖŸÖÖ ¯ÖÆüÖ.63
ŸÖÖ. 19 ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸.ü
»ÖÖòÖ »ÖÖê´ÖÓ›ü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖŸÖ ÃÖÖÖ êú»Öê. £ÖÓ›ü ¯ÖÖµÖÖŸÖ, ˆ‘Ö›ü¶Ö Æü¾ÖêŸÖ, ‡Ó»ÖÓ›ü ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö Æêü ¯Ö×Æü»Öê“Ö
ÃÖÖÖ ¾Ö ²ÖÆãüŸÖúºþÖ ¿Öê¾Ö™ü“Öê ÆüÖê‡Ô»Ö.
´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü
ŸÖÖ. 21 Öã¹ý. †ÖÖÂ™.ü
¯ÖÖ“Ö ×¤ü¾ÖÃÖ ÊÖ ‹úÖÓŸÖ ¾Ö Ã¾Ö“”û —ÖÖê¯Ö›üßŸÖ ±úÖ¸ü ÃÖãÖÖ“Öê Öê»Öê. ÖêÆü´Öß ¯ÖÖ“Ö ´Öã»ÖÖŸÖ ×´ÖÃÖôæûÖ
‘ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê. ´Öòú»Öê¸üÖ²ÖÖ‡Ô (“ÖÖ) Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ŸÖ¸ü ±úÖ¸ü ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ¤üÖ¸ü †Ö×Ö ´ÖÖ £ÖÖê¸ü †ÖÆêü. ×ŸÖÖê †ŸµÖÓŸÖ
úÖôû•Öß ‘ÖêŸÖ»Öß. †Ö•Ö ÃÖúÖôûß ²Öò»ÖÖòú ×¯Ö†¸ü¾ÖºþÖ »ÖÖÃÖÖÖê»ÖÖ †Ö»ÖÖê. ŸÖê£Öê •Öê¾ÖÖ úºþÖ ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü
¿ÖÆü¸üß ¸üÖ¡Öß 8 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †Ö»ÖÖê. ‹úÖ ™ëü¯Ö¸üÃÖ ÆüÖò™êü»ÖÖŸÖ ¸üÖ¡Ö úÖœü»Öß.
Mr. Holt, 3 Hope Str; Higher Bronghton, Manchester

ŸÖÖ. 22 ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü †ÖÖÂ™.ü
´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖ úÖêÖÖŸÖ¸üß µÖã×Ö™êü×¸üÖ †Ö“ÖµÖÖÔ“Öß ÖÖšü ‘µÖÖ¾Öß ´ÆüÖæÖ ØÆü›æü »ÖÖÖ»ÖÖê ŸÖ¸ü •ÖÖê ŸÖÖê
ÃÖã™üßÃÖÖšüß ²ÖÖÆêü¸ü Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß ‹úÖ ÖéÆüÃ£ÖÖ“Öß ÖÖšü ¯Ö›ü»Öß. ŸÖê ×´Ö. ÆüÖê»™ü. ±úÖ¸ü ÃÖÖÛ¢¾Öú †ÖÆêüŸÖ.
ÊÖÓÖß ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»µÖÖ¾ÖºþÖ ÊÖÓ“Öêú›êü“Ö 1 †Öšü¾Ö›üÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖê.
ŸÖÖ. 24 †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸.üü
Æêü»Ö µÖê£Öß»Ö µÖã×Ö™êü×¸ü†Ö ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ÃÖúÖôûÃÖÓ¬µÖÖúÖôû ¤üÖêÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»µÖÖ. ÃÖúÖôûß ÃÖã´ÖÖ¸êü
30, ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß 60 •ÖÖ ÆüÖ•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü¯ÖÖÃÖæÖ Æêü ×šüúÖÖ 10/11 ´Öî»Ö †ÖÆêü. ÖÖ¾ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÓ¤üß¸ü
1 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü. ²ÖÖ•Öã“µÖÖ 1/2 ´Öî»ÖÖŸÖß»Ö µÖã×Ö™êü×¸ü†Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖã¸êüÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ŸÖÖ. 25.
†Öê¾ÖêÃÖ úÖò»Öê•Ö, ¸üÖµÖ»ÖÓ›ü »ÖÖµÖ²ÖÎ¸üß †Ö×Ö ™êüÛŒÖú»Ö Ãæú»Ö Æüß ¯ÖÖ×Æü»Öß. †Ö¤üß ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖ¸üÖß
ÆüÖêŸÖß. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖÃÖË úÖòÃ™üÃÖ ÆüÖê»™ü ¾Ö ×ŸÖ“Öß ¬ÖÖú™üß ²ÖÆüßÖ ‹£Öê»Ö ÊÖ ¤üÖê‘Öß ÆüÖêŸµÖÖ.
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ŸÖÖ. 26 ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸.ü
´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü ×¾Ö»Ö™Ôü Ã™Òüß™ü ›üÖê´ÖêÛÃ™üú ×´Ö¿ÖÖ“Öê µÖã×Ö™êü×¸ü†Ö ×´Ö¿ÖÖ¸üß ¸êü. ×²Ö¿Ö¯Ö ÊÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
†ŸµÖÓŸÖ ¤ü×¸ü¦üß ¾Ö Ö×»Ö“”û ¾ÖÃŸÖß“µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 8-10 ‘Ö¸üß Öê»ÖÖê. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×²Ö¿Ö¯Ö Æêü †ÃÖ»µÖÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖê
´Öã»ÖÖÓ“Öß ±úÖ¸ü¿Öß Ö¤üá •Ö´Ö»Öß ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ²Ö¸üß“Ö Ö¤üá ÆüÖêŸÖß. ÊÖ ÓúÖÖ»Ö ‘Ö¸üÖŸÖæÖ ¤êüÖß»Ö
Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü 10-5 ×“Ö¡Öê, Öã“µÖÖÔ, ™êü²Ö»Öê ¾ÖÖî¸êü ÃÖÖ´ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê“Ö. ¯ÖÖ ÊÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ´ÖÖ¡Ö ±úÖ¸ü ÓúÖÖ»Ö ×¤üÃÖ»Öß.
‹úÖ Ö¸üß²Ö ²ÖÖ‡Ô“µÖÖ •Öê¾ÖÖÖ“µÖÖ ™êü²Ö»ÖÖ¾Ö¸ü ³ÖÖú¸üß“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ŸÖãú›üÖ, »ÖÖêÖß, ÃÖÖÖ¸ü, “ÖÆüÖ ¾ÖÖî¸êü ×•Ö®ÖÃÖ
×¤üÃÖ»Öê. ŸÖæ¯Ö, ÃÖÖÖ¸ü, ¸üÖê™üß Æêü ¯Ö¤üÖ£ÖÔ †Ö´Ö“µÖÖ Ö¸üß²Ö »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß ×¤üÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ. ‹¾Öœü¶Ö¾ÖºþÖ
ÊÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß úÖÆüß “ÖÖÓÖ»Öß ´ÆüÖŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ‡“Öêú“Ö úß Æêü ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öê»Öê ¤üÖ×¸ü¦ü¶! ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß 89 ¯ÖµÖÕŸÖ ×´Ö¿ÖÖ´Ö¬µÖê ´Öã»Öß“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»Öß. 10-12 ´Öã»Öß 3-4 ´Öã»Öê ÆüÖêŸÖß. 15-20 ×´Ö×Ö™êü ´Öß ³ÖÖÂÖÖ
êú»Öê. ´Öã»Öß ÓúÖÖ»Ö ¾ÖÃŸÖßŸÖß»Ö †ÃÖæÖ ¯ÖÖêÂÖÖÖ ÃÖ³µÖ, Ã¾Ö“”û †Ö×Ö ¾ÖŸÖÔÖÆüß “ÖÖÓÖ»Öê ÆüÖêŸÖê!
26 (27 ?) ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸.ü
×´Ö. ÆüÖê»™ü ÊÖÓÖß †Ö¯Ö»ÖÖ ×“Ö™üÖ“Öê ”ûÖ¯Ö ˆšü×¾ÖµÖÖ“ÖÖ úÖ¸üÖÖÖÖ ¤üÖÖ×¾Ö»ÖÖ. ÖÓŸÖ¸ü ÆüÖê´Ö ×´Ö¿ÖÖ¸üß
úÖò»Öê•Ö, ÃÖ›êü Ãæú»Ö ¯ÖÖ×Æü»Öß. ´ÖÖ ÃÖë™Òü»Ö ÆüÖò»Ö ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¾ÖêÛÃ»µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ´ÖÖêšüß ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö ˆ¯Ö¤êü¿Ö´ÖÓ¤üß¸ü
¯ÖÖ×Æü»Öê. ÊÖŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 1500 ¯ÖÖÃÖæÖ 2000 »ÖÖêú ²ÖÃÖæÖ ‹êúŸÖß»Ö †¿Öß µÖÖê•ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß. ×¾Ö•Öê“µÖÖ
¯ÖÏúÖ¿ÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ £ÖŒú —ÖÖ»ÖÖê. ¤ü¸ü ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ÖÖ¾ÖÖŸÖæÖ ²ÖÑ›ü ¾ÖÖ•Ö¾ÖßŸÖ ‹ú
™üÖêôûß ØÆü›üŸÖê. ×ŸÖ“µÖÖ ´ÖÖÖê ÃÖÆü•Ö“Ö »ÖÖêú »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ¿Öê¾Ö™üß ÆüÖ ²ÖÑ›ü ÊÖ »ÖÖêúÖÓ×Ö¿Öß ÊÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ µÖêŸÖÖê.
ŸÖê£Öê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ˆ¯Ö¤êü¿ÖÖúÖÓ“Öê ˆ¯Ö¤êü¿Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ÊÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ÖÖ»Öß»Ö ¾Ö ¯Ö×ŸÖŸÖ »ÖÖêúÖÓÃÖ ±ãúÃÖ»ÖÖ¾ÖæÖ †ÖÖæÖ
ŸµÖÖÓÃÖ ¿Öã³Ö¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ úôû×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÆüÖ µÖŸÖ ¯ÖÖÆæüÖ “Ö´ÖŸúÖ¸ü ¾Ö †ÖÖÓ¤ü ¾ÖÖ™ü»ÖÖ.
27 (28 ?) Öã¹ý¾ÖÖ¸.üü
¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü µÖê£Öß»Ö ‹úÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ´ÖÖêšü¶Ö Øú›ü¸üÖÖ™ÔüÖ ¯Ö¨üŸÖß“Öß ¿ÖÖôûÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê.
´ÖÖ—Öß ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖêôûÖ ÖÃÖŸÖÖ ²ÖÖê›Ôü Ãæú»Ö“Öê ‹ú †×¬ÖúÖ¸üß Ã¾ÖŸÖ:“Öß ÖÖ›üß úºþÖ ´Ö»ÖÖ Æüß ¿ÖÖôûÖ
¤üÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖ †Ö»Öê. ÃÖã´ÖÖ¸êü 2 ŸÖÖÃÖ Æüß ¿ÖÖôûÖ ´ÖÖÃŸÖ¸üÖàÖß ¾Ö ÊÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß ¤üÖÖ×¾Ö»Öß. ÃÖã´ÖÖ¸êü
6-7 ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖµÖÕŸÖ ´Öã»ÖÖ´Öã»ÖàÃÖ ‹ú¡Ö ×¿Öú×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¹ýÖ ×¿ÖÖ×úÖß ±úÖ¸ü“Ö Æãü¿ÖÖ¸ü ×¤üÃÖ»µÖÖ.
Æüß »ÖÆüÖÖ ´Öã»Öê ÃÖã´ÖÖ¸êü 500 ÆüÖêŸÖß. ÊÖÓÃÖ ²ÖÖÆãü»µÖÖ ¤üÖÖ¾ÖæÖ, ´ÖÖŸÖß“Öß ×“Ö¡Öê ú¸üµÖÖŸÖ »ÖÖ¾ÖæÖ, ±ãú»Öê ¾Ö
—ÖÖ›êü ÊÖÓ“Öß ¸ÓüÖßŸÖ ×“Ö¡Öê úÖœüµÖÖÃÖ »ÖÖ¾ÖæÖ ×¿Öú×¾ÖµÖÖ“Öß ŸÖ·ÆÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖî•Öê“Öß ×¤üÃÖ»Öß. ŸÖÃÖê“Ö Ã¾Ö¸ü–
ÖÖÖ úºþÖ ¤êü‰úÖ Ã¯ÖêØ»ÖÖ ×¿Öú×¾ÖµÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖß (Phonetic system) ¯ÖÖÆüµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¯ÖÖ Æüß ¯Ö¨üŸÖ
×¿Öú¾ÖÖÖ¸üÖÃÖ ¾Ö ×¿ÖúÖÖ¸üÖÃÖ •Ö›ü •ÖÖŸÖêÃÖê ÊÖÓ“Öê ´ÖŸÖ †ÖÆêü. ÖÓŸÖ¸ü ›Òüß»Ö ¾Ö ÖÖÖê ¯ÖÖ×Æü»Öß. ÖÓŸÖ¸ü ¾Ö¸ü“µÖÖ
´Ö•Ö»µÖÖŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 500 ´ÖÖêšü¶Ö ´Öã»Öà“Öê ¾ÖÖÔ ¯ÖÖ×Æü»Öê. µÖê£Öê Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖúÖ´Ö ×¿Öú×¾ÖµÖÖ“Öê ¾ÖÖÔ
ÆüÖêŸÖê. ‹¾Öœü¶Ö ´ÖÖêšü¶Ö ¿ÖÖôêûŸÖ ×¿Öú×¾ÖµÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Ö ¾Ö ¤êüÖ¸êüÖÆüß ²ÖÖµÖúÖ“Ö ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. †Ö×Ö
ŸµÖÖ ±úÖ¸ü ¤üÖ ×¤üÃÖ»µÖÖ. ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ µÖê£Öê †Ö¤üß ¯Öã¹ýÂÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¾Ö ²ÖÆãü¬ÖÖ
20 ¾ÖÂÖÖÕÖÖ»Öß »ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß “ÖÖ»Ö ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¾Ö ¯ÖãœêüÆüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ‘Ö¸ü “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“Öß ‹ê¯ÖŸÖ
¯Öã¹ýÂÖÖÓÃÖ †Ö»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ »ÖÖ Ö ú¸üµÖÖ“Öß “ÖÖ»Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖêÂ™üß µÖê£Öê ÃÖÖ¬µÖ —ÖÖ»µÖÖ
†ÖÆêüŸÖ.
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ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸üÆæüÖ 5 ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü ‹ú ´ÖÖêšüß ¤üÖ›üß úÖêôû¿ÖÖ“Öß ÖÖÖ ¯ÖÖÆü¾ÖµÖÖÃÖ
Öê»ÖÖê. Æüß ÖÖÖ •Ö×´ÖÖßÖÖ»Öß 444 µÖÖ›Ôü ÖÖê»ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. 1-2 ×´Ö×Ö™üÖÓŸÖ †Ö´ÆüÖ “ÖÖî‘ÖÖÓÃÖ ÖÖ»Öß
ÃÖÖê›ü»Öê. ‡ŸÖŒµÖÖ ¾ÖêÖÖÖê ÖÖ»Öß ˆŸÖ¸üŸÖÖÖÖ •Öß¾Ö ‘ÖÖ²Ö¸üÖ —ÖÖ»ÖÖ. †ÖŸÖ ‘ÖÖê›üß, ´ÖÖÖÃÖê, ÖÖ›ü¶Ö úÖ´Ö ú¸üßŸÖ
ÆüÖêŸÖß. Æü¾ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ“ÖßÆüß ÃÖÖêµÖ ÆüÖêŸÖß. ÖÖ»Öß ÃÖã´ÖÖ¸êü 2 ´Öî»Ö »ÖÖÓ²Ö ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß. ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ ØÆü›æüÖ
¤üÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. Ã»ÖÖê¯Ö¾ÖºþÖ úÖêôû¿ÖÖ“µÖÖ ³Ö¸ü»µÖÖ ÖÖ›ü¶Ö †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö ‘ÖÃÖ¸üŸÖ •ÖÖµÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ
´ÖÖêšüß “Ö´ÖŸúÖ×¸üú ÆüÖêŸÖß. ÖÖÖßŸÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸üß ´ÖÖÖÃÖê ×¯Ö¿ÖÖ““ÖÖÃÖÖ¸üÖß ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ²Ö¸êü“Ö †ÓŸÖ¸ü
†Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¾ÖÖæúÖ •ÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ÃÖã´ÖÖ¸êü 3 ŸÖÖÃÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ »ÖÖÖ»Öê.
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×»Ö¾Æü¸ü¯Öæ»Ö
4 Ø›üÖ»Ö Ã™Òüß™ü, ×»Ö¾Æü¸ü¯Öæ»Ö
†ÖÖÃ™ü ŸÖÖ. 28 ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü ŸÖê 2, ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸.üü
¸êü¾Æü. »ÖÖò‡›ü •ÖÖêÃÖ ÊÖÓ“Öê, ‘Ö¸üß ÆüÖêŸÖÖê. †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸üß ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ›üÖê´ÖêÛÃ™üú ×´Ö¿ÖÖ (´Ö¬µÖê)
ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸üß ×»Ö¾Æü¸ü¯Öæ»Ö µÖê£Öß»Ö ÓúÖÖ»Ö ¾ÖÃŸÖß (Slums) ¯ÖÖ×Æü»Öß. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¸êü¾Æü.
•ÖÖêÃÖ ÆüÖŸê Öê. ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸üß ¯ÖÖê™ÔüÃÖÖ »ÖÖ‡™ü Æêü ÃÖÖ²ÖÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖÖ¸üß“Öê Öê›êü ¯ÖÖ×Æü»Öê. µÖê£Öß»Ö ´Ö•Öã¸üÖÃÖ ØÆü¤æüÃ£ÖÖÖ“µÖÖ
¾Ö¸ü“µÖÖ ¾ÖÖÖÔ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ÃÖÖê‡Ô ÃÖãÖ ×´ÖôûŸÖê.
ÎæúúÖÔ
ŸÖÖ. 27 †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸ü ÃÖ¯™Óü²Ö¸ü 1902.
ÃÖúÖôûß ¾Ö ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ÎæúúÖÔ µÖê£Öß»Ö ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ Harvest festival ˆŸÃÖ¾ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¾ÖÖÙÂÖú
ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö¾Ö»µÖÖ. ÆüÖ ˆŸÃÖ¾Ö ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ´ÖôûÖß ‘Ö¸üß †ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“Öê †Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖÖµÖÖ¯ÖÏßŸµÖ£ÖÔ“ÖÖ
†ÖÆêü. ´ÖÓ¤üß¸ü †Öêú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ±ãú»Öê, ±úôêû, ¬ÖÖµÖê, ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ, —ÖÖ›êü, ¸üÖê¯Öê ‡. Öß †ŸµÖÓŸÖ ÁÖ´ÖÖÖê,
ãú¿Ö»ÖŸÖêÖê ÁÖéÓÖÖ¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. »ÖÖêúÖÓ´Ö¬µÖê †Ö¤ü¸ü †Ö×Ö ˆŸÃÖÖÆü ¾Ö úôûúôû ¯ÖæÖÔ ×¤üÃÖ»Öß. ÃÖúÖôûßÆüß
¤êü¾ÖôûÖŸÖ Ö¤üá —ÖÖ»Öß. ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ¾Öêôêû“µÖÖ ¯Öæ¾Öá ¤êü‰úôû Ö““Ö ³Ö¸ü»Öê. ´ÖÖ—Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü
¯ÖãÂúôûÖÃÖ •ÖÖÖÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôê ¯Ö¸üŸÖ •ÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê.
²ÖÖòÃÖ òúÃÖ»Ö (úÖòÖÔ¾ÖÖò»Ö)
ŸÖÖ. 28 ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸üß, ÃÖ¯™Ó²Ö¸ü
ÃÖúÖôûß ¿Ö™Ôü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ‹ú úÖ¸üÖÖÖÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ ÃÖã. 100 ´Öã»Öß µÖÓ¡ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê µÖÓ¡ÖÖ¾Ö¸ü ×¿Ö¾ÖŸÖ
ÆüÖêŸµÖÖ. ‹ÛŒÃÖ™ü¸ü¾ÖºþÖ65 ×´Ö. úÖòËú ÊÖ•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ²ÖÖòÃÖ òúÃÖ»Ö µÖê£Öê ÃÖ´Öã¦ü ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü Öê»ÖÖê. ‡Ó»ÖÓ›ü“ÖÖ
¤ü×ÖÖ ¾Ö ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ×úÖÖ¸üÖ ±úÖ¸ü ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ †ÖÆêü. ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ›üÖëÖ¸üÖ“Öê 400-500 ±æú™ü ˆÓ“Ö ú›êü
ÃÖ¸üôû ŸÖã™ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ´Öã¦üÖ“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ±úÖ¸ü ¯ÖÏê¸üú ×¤üÃÖ»ÖÖ. ™êü×ÖÃÖÖÖê ¾ÖÖÔÖ êú»Öê»ÖÖ (ldylls of
King) †Ö£ÖÔ¸ü“ÖÖ ×ú»»ÖÖ •ÖÓ•Öß¸üÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ.66 µÖê£Öê ´ÖÖêšü¶Ö ÖãÆüÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖê£ÖæÖ ˆ¢Ö¸êüú›êü
Æü¾ÖÖ Ã¾Ö“”û †ÃÖ»µÖÖÃÖ »Öò›üß ²Öê™ü ×¤üÃÖŸÖê. ¯ÖÏ¤êü¿Ö ÃÖ¯ÖÖ™ü ¾Ö ×²ÖÖ—ÖÖ›üÖ“ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ¯ÖÖ ¤ü¸üßŸÖ —ÖÖ›êü ¾Ö ‘Ö¸êü
ÊÖÓ“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ †ŸÖß ¸ü´ÖÖßµÖ †ÖÆêü.
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‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß

™üÖÔ×²ÖÎ•Ö ¾Öê»ÃÖ
ŸÖÖ. 4 †ÖŒ™üÖê²Ö¸ü 1902ü
ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ™üÖÔ×²ÖÎ•Ö ¾Öê»ÃÖ µÖê£Öê ×´Ö. •ÖÖòµÖ ÊÖÓ“Öê ‘Ö¸üß Öãºþ¾ÖÖ¸ü 7 ¯ÖµÖÕŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖê£Öê ™üÖê›ü ¸üÖòú,
ÆüÖµÖ ¸üÖòú ¾ÖÖî¸êü ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖ¸üÖß †ÖÆêüŸÖ.
™üÖÔ×²ÖÎ•Ö ¾Öê»ÃÖ µÖê£Öê ±Ïúß“Ö“ÖÔ´Ö¬µÖê ²ÖÎÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¾µÖÖµÖÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖê“µÖÖ ¾Öêôûß ×¤ü»Öê. ¾µÖÖµÖÖÖÖÖÓŸÖ¸ü
‹úÖ ²ÖÖ‡ÔÖê ú»Öú¢ÖÖ µÖê£Öß»Ö ²ÖÎÖ´ÆüÖê ´Öã»Öß“µÖÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖ±Óú›üÖÃÖÖšüß 1 ¯ÖÖï›ü (15 ¹ý.) ×¤ü»Öê. ŸÖê
×´Ö. ×¯ÖÏ“Ö›Ôü´ÖÖÔ±ÔúŸÖ ú»Öú¢µÖÖÃÖ ¸ü¾ÖÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
ÊÖ ¾ÖÂÖá“Öß ×¤ü¿ÖÓ²Ö¸ü“Öß ÖÖŸÖÖôû“Öß ÃÖã¼üß †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öê“Ö ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ›üÖò. úÖ¯Öí™ü¸ü“Öê ‘Ö¸üß
ÖÖŸÖÖôûÖ“Öê †Ö¤ü»Öê ×¤ü¾Ö¿Öß •Öê¾ÖÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. ¸üÖ¡Öß ‘Ö¸üß ²Ö¸êü“Ö Öêôû Öêôû»ÖÖê. ŸµÖÖŸÖ ›üÖòŒ™ü¸ü úÖ¯Öí™ü¸üÖÓÖß
³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.
†ÖòŒÃÖ±ú›Ôü
ŸÖÖ. 4 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 1903ü
ÃÖÖ 1897 ¯ÖÖÃÖæÖ ‹úÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ´ÖÖêšüÖ ŸÖÖÛ¢¾Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. ŸÖÖê ¯ÖÏ¿Ö
¾Öî¾ÖÖ×Æüú ÖßŸÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß. ¯Öã¹ýÂÖ ¾Ö Ã¡Öß ÊÖÓ“ÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü úÖî™ãÓü×²Öú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö úÃÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ ? ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“µÖÖ
úŸÖÔ¾µÖÖÓŸÖ ¾Ö ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ŸÖÖÛ¢¾Öú ´Öæôû ³Öê¤ü †ÖÆêü úÖµÖ ? ¤üÖê‘ÖÖÓ“µÖÖ ÖãÖÖÓŸÖ, ¿ÖŒŸÖßŸÖ úÖÆüß ´Öæôû ±ú¸üú
†ÖÆêü ? †ÃÖ»µÖÖÃÖ ×¿ÖÖÖÖŸÖ ±ú¸üú †ÃÖÖ¾ÖÖ úÖµÖ ? ÊÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸÖÖÛ¢¾Öú ÖßŸÖß úÖêÖŸÖß ¾Ö ×ÖµÖ´Ö
úÃÖê †ÃÖÖ¾Öê ´ÆüÖ•Öê ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ÃÖãÖ ¾Ö ×ÆüŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ? ‡. ¯ÖÏ¿Ö ´Öæôû ´ÖÖ—µÖÖ“Ö ´ÖÖÖŸÖ
ˆ¤Ëü³Öü¾Ö»Öê. ‡ŸÖêú ×¤ü¾ÖÃÖÖÓŸÖ ²ÖÖÆêüºþÖ ´Ö¤üŸÖ ×´ÖôûÖ»Öß ÖÖÆüß. ÖÖêôûê ÊÖÓ“µÖÖ (ØÆü¤üã¬Ö´ÖÔ, ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ) ×»Ö»ÖÖ¾ÖŸÖßÖê
úÖÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê.67 ŸµÖÖ¾Ö¸ü †Ö•Ö ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ×¸ü¯Ö²»Ößú ³ÖÖÖ 5 ´Ö¬µÖê ÊÖ“Ö ×¾Ö. “Ö“ÖÖÔ †Öœüôû»Öß.
68
´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ •Öß †Ö•Ö¾Ö¸ü ¬ÖÖÓ¤ü»Ö ŸÖß“Ö µÖê£ÖêÆüß †ÖÆêü.
ŸÖÖ. 7 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 1903ü
ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß 4 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÃÖÖµÖú»Ö¾ÖºþÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü“µÖÖ ¯Öæ¾ÖìÃÖ 6 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü ¾Æêü™ü»Öê
ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ‹úÖ •ÖãµÖÖ Öê›ü¶Ö•Ö¾Öôû †Ö»ÖÖê. ™êüú›üß¾Ö¸ü ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ˆ•Ö¾Ößú›êü ¤ãüÃÖ·µÖÖ ‹úÖ ™êüú›üß¾Ö¸ü ‹ú
¯Ö¾ÖÖ“ÖŒúß ¯ÖÖ×Æü»Öß.69 ‹ú ´ÖÖêšüÖ ¸üÖÖÃÖ ÆüÖŸÖ ÆüÖ»Ö¾ÖßŸÖ ˆ³ÖÖ †ÖÆêü †¿Öß ×¤üÃÖ»Öß. ÖÓŸÖ¸ü ´Öß ×ŸÖ“µÖÖ †ÖŸÖ
•ÖÖ‰úÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê. ¾ÖÖ·µÖÖÖê ×¿Ö›üß ×±ú¸üŸÖ ÆüÖêŸÖß.66 ×ŸÖ“µÖÖ´Öãôêû †ÖŸÖ ÃÖÖ¸üß “ÖÎêú ×±ú¸üŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¾ÖÖ¸üÖ ÃÖÖ¸üÖÖ
ÃÖã™ü»µÖÖÃÖ ¸üÖê•Ö 15 ¯ÖÖêŸÖß ÖÆæü ¤üôæûÖ ¯Ößšü ÆüÖêŸÖÖê. Æüß 1824 ŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öß. ÃÖ¬µÖÖ ‹úÖ ²ÖÖ‡Ôú›êü ×Æü“Öß
´ÖÖ»Öúß. ŸÖß ŸÖê£Öê“Ö ¸üÖÆüŸÖê. ×¤üÃÖµÖÖŸÖ ŸÖß ±úÖ¸ü Ö¸üß²Ö ×¤üÃÖ»Öß. ×ŸÖ“ÖÖ ‹ú™üÖ“Ö ´Öã»ÖÖÖ Æüß ×Ö¸üÖß
“ÖÖ»Ö¾ÖŸÖÖê. †Ö¤üß Öê›ü¶ÖŸÖ»Öê †×¿Ö×ÖŸÖ »ÖÖêú ¤êüÖß»Ö †¿Öß µÖÖÓ×¡Öú úÖ´Öê “ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖÖŸÖ !
±ÏúÖÃÖ
¯ÖÖ¸üßÃÖ
46 ¹ý ¤üß ¿ÖÖ²ÖÎÖò»ÖË ÆüÖêŸÖê»ÖË
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ŸÖÖ. 14 ´ÖÖ“ÖÔ 03 ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü
ÃÖúÖôûß 10.43 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †ÖòŒÃÖ±ú›ÔüÆæüÖ ¯ÖÖ¸üßÃÖ»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ¸üÖ¡Öß 10…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ‡Ó»ÖÓ›ü“µÖÖ
×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü µÖæ Æêü¾ÆüÖ µÖê£Öê †Ö»ÖÖê. ÃÖ´Öã¦ü ¿ÖÖÓŸÖ ¾Ö “ÖÖÓ¤üÖê Ã¾Ö“”û †ÃÖ»µÖÖÖê ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖü ÃÖãÖÖ“ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÖ¸üßÃÖ
µÖê£Öê ÃÖúÖôûß 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ¯Ö×Æü»µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö †ÖŸÖÖÆüß ¯ÖÖ¸üßÃÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÖÆæüÖ £ÖÖê›üß ×Ö¸üÖ¿ÖÖ —ÖÖ»Öß.
ŸÖÖ. 18 ´ÖÖ“ÖÔ 03
»ÖãÖÓ²ÖÖÔ ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›üÖ, ¯ÖÑ×£Ö†ÖòÖ ¾Ö ÃÖÖê²ÖÖÖ †£Ö¾ÖÖ ¯ÖÖ¸üßÃÖ µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß ¯ÖÖ×Æü»Öß. ¯ÖÑ×£Ö†ÖÖ“Öß
‡´ÖÖ¸üŸÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖÖÃÖ †ŸµÖÓŸÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ÖÏßú ¯Öæ¾ÖÔ•ÖÖÓ“Öê ±Ïëú“Ö ²ÖÓ¬ÖæÓÖß ÖÖ¾Ö ¸üÖ×Ö»Öê †ÖÆêü. ú»ÖÖ,
ú»¯ÖÖÖ †Ö×Ö úÖ¸ü×Ö¸üß ÊÖÓŸÖ ±Ïëú“ÖÖÓ“Öß ÃÖ¸ü úÖêÖÖú›æüÖÆüß ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ÃÖÖï¤üµÖÖÔ“Öß ºþ“Öß ÖÏßúÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê
ÊÖÓ“µÖÖŸÖ †ÖÆêü. †“ÖÖ™ü éúŸµÖ ‡•Öß¯ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü. ¯Öò×£Ö†ÖÖ´Ö¬Öß»Ö úÖ´ÖÖ“Öß ÃÖ±úÖ‡Ô ¯ÖÖÆæüÖ ³ÖÖÖ
ÆüÖ¸ü¯Ö»Öê. ×¾Ö¿ÖêÂÖúºþÖ ÃÖë™ü ×•ÖÖß¾Æüß †Ö×Ö •ÖÖêÖ †Öò±ú †ÖÔú“Öß ×“Ö¡Öê ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖ¸üÖß †ÖÆêüŸÖ.
ŸÖÖ. 20
™ÒüÖµÖÓ±ú»Ö †ÖÔú, ¯»ÖêÃÖ ›üß ÓúúÖò›Ôü, ¿ÖÑ±ú ‹»Öê•Öß ¾ÖÖî¸êü ¯ÖÖ×Æü»Öß.
ŸÖÖ. 21 ´ÖÖ“ÖÔ 03
¯ÖÏÖê. •ÖÖÑ ¸êü¾Æüß»Ö ÊÖÓ¿Öß ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖ-¯ÖÏÖò™êüÃ™Óü™ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 6-7 »ÖÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏÖò™êüÃ™Óü™ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
‹úÖ ´ÖÓ›üôûÖÃÖ úÖ×ÃÖÃ™üÖÃÖÔ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. 106 úÖ×ÃÖÃ™üÖ†ÃÖÔ¯Öîúß 33 ÃÖã¬ÖÖ¸üú ´ÖŸÖÖ“Öê ú´Öß
†×¬Öú (µÖã×Ö™êü×¸ü†Ö) †ÖÆêüŸÖ. 1789 ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÏÖê™êüÃ™Óü™üÖÃÖ ¬Ö´ÖÔÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ´Öãôûß“Ö Ö¾ÆüŸÖê. †ÖŸÖÖ òú£ÖÖò×»Öú,
¯ÖÏÖê™êüÃ™Óü™ü ¾Ö µÖÆãü¤üß †¿ÖÖ ×ŸÖÆüß ÃÖÓ‘ÖÖÃÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖŸÖæÖ ÃÖÖ¸üÖÖ“Ö †ÖÁÖµÖ ×´ÖôûŸÖÖê. ´Ö¤üŸÖ ¤êüŸÖÖÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü
´ÖŸÖÖ“Öß †™ü ´Öãôûß“Ö ‘ÖÖ»ÖßŸÖ ÖÖÆüß. ÃÖã¬ÖÖ¸üú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ‹ú ×¡Ö¾ÖÖÙÂÖú ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸üŸÖê. ×ŸÖ“Öê ÖÖÓ¾Ö
Assembly De Protestant Liberal. ÊÖ ÃÖ³ÖêÖê ú´Öß™üß ×Ö¾Ö›ü»µÖÖ¾Ö¸ü ×ŸÖ“µÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸üŸÖæÖ
Ö“ÖÔ ×´ÖôûŸÖÖê. ¯ÖÖ¸üßÃÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ±úÖ¸ü •ÖãµÖÖ ´ÖŸÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü.
ÃÖÖê¿ÖÖ×»Ö—Ö´Ö“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú “Öôû¾Öôû •ÖÖ¸üßÖê “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. ¯ÖÖ ÊÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ»Öê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖã¬ÖÖ¸üú
•Ö¸üß ÆãüÂÖÖ¸ü †Ö×Ö Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖß †ÖÆêüŸÖ ŸÖ¸üß ¬Ö´ÖÔ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ Æêü †ŸµÖÓŸÖ ÖÖÛÃŸÖú ´ÖŸÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ. úÖ¸üÖ
òú£ÖÖò×»Öú ´ÖŸÖÖ“µÖÖ •Öã»Ö´ÖÖÃÖ Óú™üÖôæûÖ ÃÖ¾ÖÔ ¬Ö´ÖÖÔ×¾Öºþ¨ü Æêü »ÖÖêú ²ÖÓ›üÖ¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÊÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ‹úßú›êü
òú£ÖÖ×»Öú ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ †›üÖÖß¯ÖÖÖ, ¬Ö´ÖÔ¾Öê›ü ¾Ö •Öã»Öæ´Ö, ¤ãüÃÖ¸üßú›êü ÃÖã¬ÖÖ¸üúÖ“ÖÖ ²Öã×¨ü†Ó¬Ö¯ÖÖÖ, †Öî¤üÖÃÖßµÖ
†Ö×Ö ²ÖÓ›üÖÖê¸ü¯ÖÖÖ ÊÖ´Ö¬µÖê ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÖÔ“Öê úÖ´Ö ´ÖÖêšêü úšüßÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ÃÖÖê¿Ö×»ÖÃ™ü »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ú™üÖÖ
¬Ö´ÖÔ †Ö×Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»ÖÖ“µÖÖ ×¾Öºþ¨ü †ÖÆêü.
´ÖÖòÃµÖæ ¾ÖêÖê†¸ü †Ö×Ö ¸üÖò²Ö™üá †Ö-±úÖò™êüÖß Æêü ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ´ÖÖêšêü ¾Ö•ÖÖ¤üÖ¸ü ¾ÖHê †ÖÆêüŸÖ. »ÖÖ
¯ÖÏÖê™üêÃ™Óü™ü Æêü ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú ¾Ö ×»Ö²Ö¸ü»Ö ‹¾ÆÑü•Öê×»Öú Æêü ´ÖÖ×ÃÖú †¿Öß ¤üÖêÖ ˆ¤üÖ¸ü ¯Ö¡Öê †ÖÆêüŸÖ. (ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ
¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ“Öê úÖ´Ö ¾ÆüÖ¾Öê ŸÖÃÖê •ÖÖê¸üÖÖê “ÖÖ»Öæ ÖÖÆüß. ¬Ö´ÖÔ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †ÖŸÖÖ ²ÖÆãüŸÖêú ¯ÖæÖÔ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †ÖÆêü. ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ“Ö
Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öß ÖÖÆüß. ¬Ö´ÖÕ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †ÖŸÖÖ ²ÖÆãüŸÖêú ¯ÖæÖÔ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †ÖÆêü. ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ“Ö Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¾ÖÖœü
—ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÖŸÖß ÖÖÆüß. ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü •ÖÖÑ ¸êüÛ¾Æü»Öß Æêü †Ö¬Öã×Öú ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öê ¾µÖÖµÖÖŸÖê †ÖÆêüŸÖ.
¾µÖÖµÖÖÖÖÃÖ ÃÖ¾ÖÖÔÃÖ ´ÖÖêú×ôûú †ÖÆêü. †Ö•Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü 9 ¯ÖãºþÂÖ 4 ´ÆüÖŸÖÖ·µÖÖ ²ÖÖµÖúÖ ÆüÖ•Ö¸ü ÆüÖêŸµÖÖ. ¯ÖÖ¸üßÃÖ
µÖê£Öê ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ÖÖ¾Ö úÖœüµÖÖÃÖ ×úŸµÖêúÖÃÖ ÆüÖÃÖê µÖêŸÖê).
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ŸÖÖ. 22 ´ÖÖ“ÖÔ ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü 1903
ÃÖã´ÖÖ¸êü 12 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÖÖò¡Ö ¤üÖ´Ö ¤êü¾ÖôûÖŸÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ Öê»ÖÖê. Æêü ¯ÖÖ¸üßÃÖ“Öê ´ÖãµÖ ¤êü‰úôû ¾Ö †Ö“ÖÔ
×²Ö¿Ö¯Ö“Öê Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü. ±úÖ¸ü •ÖãÖê ¾Ö ³Ö¾µÖ †ÖÆêü. ÃÖã´ÖÖ¸êü 20000 ¾ÖßÃÖ Æü•ÖÖ¸ü »ÖÖêú ´ÖÖ¾ÖŸÖß»Ö ‡ŸÖêú ´ÖÖêšêü
†ÖÆêü. ÃÖã´ÖÖ¸êü 500/600 »ÖÖêú ˆ¯Ö¤êü¿Ö ‹êúµÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖãºþÂÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ •ÖÖÃŸÖ ÆüÖêŸÖß, ÛÃ¡ÖµÖÖ ¾ÖêÖóµÖÖ
²ÖÃÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ÖÖµÖÖ ¾Ö ¾ÖÖ¤üÖ ±úÖ¸ü ÖÓ³Öß¸ü ¾Ö ¯ÖÏê¸üú —ÖÖ»Öê. ÖÓŸÖ¸ü ˆ¯Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ¯Öæ¾Öá ×³ÖÖÖ¯ÖÖ¡Ö ×±ú¸ü»Öê.
£ÖÖ™üÖ“ÖÖ »ÖÂú¸üß 68 ¯ÖÖêÂÖÖú êú»Öê»Öê ´ÖÖêšüê ×¬Ö¯¯ÖÖ›ü ¤Óü›ü¬ÖÖ¸üß úÖšü¶Ö †Ö¯Ö™üßŸÖ ¯Öãœêü •ÖÖŸÖ, ´ÖÖÖæÖ ¬Ö´ÖÖÔ×¬ÖúÖ¸üß
ÃÖÓµÖÖÃÖ úÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖêÂÖÖÖÖŸÖ •ÖÖŸÖ. ´ÖÖêšü¶Ö ×úŸµÖêú ãú»ÖßÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ×³ÖÖÖ¯ÖÖ¡Ö ‘Öê‰úÖ Ã¡Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
×±ú¸üŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ˆ¯Ö¤êü¿Öú ‹ú ŸÖºþÖ ÃÖµÖÖ¿Öß ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖêšü¶Ö úôûúôûßÖê ¾Ö †Ö¾Öê¿ÖÖÖê 1 ŸÖÖÃÖ³Ö¸ü
úÖÆüß ×™ü¯ÖÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü ˆ¯Ö¤êü¿Ö êú»ÖÖ. ´Ö»ÖÖ ±Ïëú“Ö ³ÖÖÂÖÖ úôû»Öß ÖÖÆüß. ˆ¯ÖÖÃÖÖê“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
“ÖÖÓÖ»ÖÖ ¾Öšü»ÖÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ÆüÖêŸÖê»Ö ¤ü ¾Æüß»Ö ´ÆüÖ•Öê ™üÖ‰úÖ ÆüÖò»Ö ¯Ö×Æü»ÖÖ. µÖê£Öê ‹êÀ¾ÖµÖÖÔ“Öß †Ö×Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öß
¯Ö¸ü´ÖÖ¾Ö¬Öß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. úÖê´Ö»Ö ¾Ö úšüßÖ ³ÖÖ¾Ö, ÃÖãÓ¤ü¸ü ¾Ö ˆ¤üÖ¢Ö ºþ¯Öê ÊÖÓ“Öê ÃÖ´Ößú¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×´ÖÁÖÖ ±úÖ¸ü
“ÖÖÓÖ»Öê ¾Öšü»Öê †ÖÆêü. ÖÖ×¿ÖÖÖÓŸÖ ¿ÖÖê³ÖÖ †ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêü.
ŸÖÖ. 24 ´ÖÖ“ÖÔ 1903
´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öê ¯ÖÖ¿Öá ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß ×´Ö¡Ö ×´Ö. úÖêŸÖ¾ÖÖ»Ö ÊÖÓ“Öß †¾Ö×“ÖŸÖ ÖÖšü ¯Ö›ü»Öß. ŸµÖÖÓÖß ¿ÖÆü¸üÖ²ÖÖÆêü¸ü ²ÖÖê¤ü
²Ö»ÖÖêÖ“Öê ˆ¯Ö ¾ÖÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»Öê. Æêü ×¾ÖÃŸÖßÖÔ †ÖÆêü. †Ö•Ö ×¤ü¾ÖÃÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ÃÖãÖê“”æû »ÖÖêúÖÓ“Öß
Ã™êü¿ÖÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö ˆ¯Ö¾ÖÖÖŸÖ Ö¤üá —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ˆ¯Ö ¾ÖÖ ´ÆüÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê ´Ö»ÖÖ úÖÆüß †Ö¾Ö›ü»Öê ÖÖÆüß. ‹úÖªÖ
ØÃÖÆüÖ“Öê ¤üÖŸÖ ¾Ö ÖÖê ˆ¯Ö™æüÖ úÖœüÖ¾ÖßŸÖ ¾Ö ŸµÖÖÃÖ Ø´Ö¬Öê úºþÖ ‹úÖªÖ ÁÖß´ÖÓŸÖÖ“µÖÖ »ÖÖ›üŒµÖÖ ¯ÖÖê¸üÖÃÖ
ÖêôûÖ¾ÖµÖÖÃÖ ªÖ¾Öê ŸÖ¿Öß“Ö ÖŸÖ ÊÖ ¯ÖÖ¸üßÃÖ •Ö¾Öôû“µÖÖ ˆ¯Ö¾ÖÖÖ“Öß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. —ÖÖ›êü ¤ãüúÖÖÖŸÖ šêü¾Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
‹úÖ“Ö Ö´ÖãµÖÖ“Öß, ‹Óú¤ü¸ü ¤êüÖÖ¾ÖÖ ‡ŸÖúÖ ´ÖÖÖÃÖÖôû»Öê»ÖÖ úß ÊÖÃÖ ˆ¯Ö¾ÖÖ ´ÆüÖµÖÖ¯ÖêÖÖ. †Ö¸üµÖÖ“Öê
¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ ´ÆüÖÖê †×¬Öú ¿ÖÖê³ÖŸÖê. ÖÖ›ü¶Ö‘ÖÖê›ü¶ÖÓ“Öß Ö¤üá, °µÖÖ¿ÖÖ“ÖÖ ŸÖÖ¯Ö, ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öê “ÖÖê“Ö»Öê ‡. ´Öãôêû
†Ö¯ÖÖ ×ÖÃÖÖÖÔŸÖ †Ö»ÖÖê †ÖÆêü †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß.
ŸÖÖ. 25 ´ÖÖ“ÖÔ
7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¸üÖ¡Öß ´ÖÖêÃµÖæ ¸üÖê•Ö ÊÖ“Öê ‘Ö¸üß •Öê¾ÖÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. ´ÖÖ¤üÖ´Ö ¸üÖê•Ö Æüß ±úÖ¸ü ÖÖê›ü ¾Ö ãú¿Ö»Ö
²ÖÖ‡Ô †ÖÆêü. Æüß ‡ÓÖÏ•Öß ×¿ÖúŸÖ †ÖÆêü. ×Ö¤üÖÖ ŸÖ¿Öß ´ÖÖêÃµÖæ ¸üÖê•Ö“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ †ÖÆêü. ´Öß úÖÆüß ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê úß ´ÖÖ¤üÖ´Ö“Öß •Öß úÖÃÖÖ¾ÖßÃÖ ÆüÖêŸÖê ´ÖÖ ŸÖß †ÖŸÖÔ¯ÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ Ö¾Ö·µÖÖú›êü ¯ÖÖÆüŸÖê, ŸµÖÖ“Öê ´Ö»ÖÖ
´ÖÖêšêü úÖîŸÖãú ¾ÖÖ™üŸÖê. ´ÖÖÃÖì»ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öß 3/4 ¾ÖÂÖÖÔ“Öß ´Öã»ÖÖß Æüß ±úÖ¸ü ÖÖê›ü †ÖÆêü. ´ÖÖ¤üÖ´ÖÖß úÖœü»Öê»Öß
úÖÆüß ×“Ö¡Öê ¯ÖÖÆæüÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ 69 —ÖÖ»Öê. ´ÖÖ¤üÖ´Ö“Öê †Ö‡Ô²ÖÖ¯Ö, ²ÖÆüßÖ Æüß •Öê¾ÖÖÖÃÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ±Ïëú“Ö ŸÖºþÖ
´Öã»ÖßÃÖ ‡ÓÖÏ•Ö ´Öã»Öß‡ŸÖúß Ã¾ÖŸÖÓ¡ÖŸÖÖ ÖÖÆüß. ×¾Ö¾ÖÖÆü ´Öã»Öß“µÖÖ ÃÖÓ´ÖŸÖßÖê †Ö‡Ô²ÖÖ¯Ö“Ö »ÖÖ×¾ÖŸÖÖŸÖ. ´Öã»Öß“Öê
†Ö¤üß ú´ÖßŸÖ ú´Öß ¾ÖµÖ ´ÆüÖ•Öê 16 ¾ÖÂÖÖÔ“Öê †ÃÖŸÖê. †»Ößú›êü 10 ¾ÖÂÖÖÔŸÖ Ã¡Öß×¿ÖÖÖÖ“Öß †×¬Öú ÃÖÖêµÖ
¾Ö ¯ÖÏ¾ÖéŸÖß ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖŸÖß“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“Öê“Ö µÖê£ÖêÆüß †Öãú¸üÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖÓÃÖÖ¸üß ¿ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ ±Ïëú“Ö ×¿ÖúŸÖÖŸÖ. †Ö¯Ö»Öß “”ûÖÖß Fashions ŸµÖÖÃÖ ×¿Öú¾ÖŸÖÖŸÖ. ±Ïëú“Ö ‡ÓÖÏ•ÖÖ¯ÖêÖÖ
†×¬Öú ´ÖÖêúóµÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ.
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ŸÖÖ. 6 ´ÖÖ“ÖÔ 1903 Öã¹ý¾ÖÖ¸ü
ÃÖÖ. Û¾ÆüÖÃÖÖÓ ¤ü ¯ÖÖ»Ö ÊÖ ‹úÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¤êü¾ÖôûÖŸÖ ×ÖŸµÖÖ“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ¯ÖÖÆü¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß
3 ¾ÖÖ•Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ˆÆü Ã¾Ö“”û ¯Ö›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ¤êü¾ÖôûÖ¯Öãœü“µÖÖ ×¾ÖÃŸÖßÖÔ †Ö×Ö ÖÖê»ÖÖúÖ¸ü ˆŸÖ¸üŸµÖÖ ‘ÖÖ™üÖ¾Ö¸ü
×úŸµÖêú ´Öã»Öê ÖêôûŸÖ ²ÖÖÖ›üŸÖ ÆüÖêŸÖß. †Ö×Ö ¤üÖµÖÖ †Ö¯Ö»Öê ×¿Ö¾ÖÖ ú¸üßŸÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ Öêôû¾ÖßŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
¤êü‰úôû ÃÖãÓ¤ü¸ü, ³Ö¾µÖ ¾Ö ³Ö¯Öêú¤üÖ¸ü †ÖÆêü. ´ÖãµÖ ¤êü¾ÆüÖ¸üÖ ´ÖÖŸÖ²²Ö¸ü †ÖÆêü. ŸµÖÖ¾Ö¸ü µÖê¿Öæ“ÖÖ ÃÖãôûÖ¾Ö¸ü“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ
ÃÖÖêÖê¸üß ¯ÖãŸÖôûÖ †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔ ¤êü¾ÆüÖ¸üÖ —ÖÖ—ÖÖßŸÖ ÃÖÖêÖê¸üß †ÖÆêü. ´ÖÖÖê ´Öê¸üß“ÖÖ ¤êü¾ÆüÖ¸üÖ †ÖÆêü. ×ŸÖ“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ“µÖÖ
Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü Ö¾ÖÃÖÖÃÖ ¾ÖÖ×Æü»Öê»Öß ÃÖÖêµÖÖ“Öß úÖ×ôû•Öê Hearts ™üÖÓ×Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ¤üÖêÆüß ²ÖÖ•ÖæÃÖ ÃÖ´ÖÖê¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü
¤üÖêÖ ¤êü¾ÆüÖ¸êü †ÖÆêüŸÖ. ‹úÖŸÖ µÖê¿Öæ“ÖÖ ²ÖÖ¯Ö ÃÖÖÓ. •ÖÖêÃÖê±ú µÖê¿ÖæÃÖ ÖêŸÖ †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖê¸ü µÖê¿Öæ“µÖÖ †Ö‡Ô“Öß †Ö‡Ô
†Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖßÃÖ ´Öê¸üßÃÖ “ÖÖ»Ö¾ÖßŸÖ †ÖÆêü. ÊÖÓ“µÖÖ ¯Öãœêü ¾Öê»Öß ±ãú»Öê †Ö×Ö ÖÓ¤üÖ¤üß¯Ö ¾Ö Ö¾ÖÃÖÖ“Öê ×¤ü¾Öê ŸÖê¾ÖŸÖ
†ÖÆêüŸÖ. ×úŸµÖêú ³ÖÖ¾Ößú ²ÖÖµÖúÖ ´ÖãúÖ™ü¶ÖÖê ²ÖÃÖæÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ úºþÖ •ÖÖŸÖ. ‹ú ŸÖºþÖ ²ÖÖ‡ÔÖê úÖê¯Ö·µÖÖŸÖ
×¾ÖúÖ¾ÖµÖÖÃÖ ²ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ‹úÖ ²ÖÖ‡Ô•Ö¾ÖôæûÖ ‹ôæû ´ÖêÖ²Ö¢Öß ×¾ÖúŸÖ ‘Öê‰úÖ ŸÖß µÖê¿Öæ“µÖÖ ´ÖæŸÖá¯Öãœêü ¯Öê™ü¾Ö»Öß
¾Ö úÖÆüß ¾Öêôû ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ úºþÖ Öê»Öß. ÃÖ¾ÖÔ ¤êü¾ÖôûÖŸÖ †¿ÖÖ †Öêú ÃÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ ´ÖæŸÖá ˆ³µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ
¯ÖÏŸµÖêúÖ¯Öãœêü ³ÖÖ×¾Öú »ÖÖêú ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ, ×Ö¤üÖÖ Ö´ÖÖ ŸÖ¸üß úºþÖ ¯Öãœêü •ÖÖŸÖ. ÖÓŸÖ¸ü ´Öß ˆ¯Ö¤êü¿Ö “ÖÖ»Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ
ŸÖê£Öê Öê»ÖÖê. ÃÖã´ÖÖ¸êü 200 ¤üÖêÖ¿Öê ²ÖÖµÖúÖ ‹êúŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ¯Öã¹ýÂÖ ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü 5/6 †ÃÖŸÖß»Ö. ²ÖÆãüŸÖêú
²ÖÖµÖúÖ ˆŸÖÖ¸ü ¾ÖµÖÖ“µÖÖ, ÃÖÖ¬µÖÖ ¯ÖÖêÂÖÖúÖ“µÖÖ, ´Ö¬µÖ´Ö ¾Ö ú×ÖÂšü ¤ü•ÖÖÔ“µÖÖ †Ö×Ö ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ“Ö ÆüÖêŸµÖÖ.
¸üÖ¡Öß 8 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öê ¯ÖÖ¿Öá ×´Ö¡Ö ¸üÖ. úÖêŸÖ¾ÖÖ»Ö ÊÖÓ“Öê²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÖòØ»Ö×¯ÖµÖÖ ÖÖ™üúÖéÆüÖŸÖ (Music
Hall) Öê»ÖÖê. Æêü ¯ÖÖ¸üßÃÖ µÖê£Öß»Ö ˆ¢Ö´Ö¯Öîúß ‹ú †ÖÆêü. ÖÖºþ›üß “Ö´ÖŸúÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÖÖ“ÖÖÖÖê ¾ÖÖî¸êü
—ÖÖ»Öê70. Ö¾µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ †×ŸÖ¿ÖÖêÂÖ ¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû ÊÖÓ“Öß ºþ“Öß ±úÖ¸ü ×²Ö‘Ö›üŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß †ÖÆêü. ŸÖºþÖ
´Öã»ÖàÖÖ ŸÖÓÖ ¯ÖÖêÂÖÖÖ ¤ê‰úÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖôêû œÓüÖ ú¸ü×¾ÖÖê ÊÖŸÖ ÊÖÓÖÖ ´ÖÖêšüß ú¸ü´ÖÖæú ÆüÖêŸÖê70.
‹úÖ ¯ÖÖê¸üß“Öê ÖÖÖê ´ÖÖ¡Ö ±úÖ¸ü“Ö ŸÖÖ¸üß±ú ú¸üµÖÖÃÖÖ¸üÖê ÆüÖêŸÖê70. ŸÖß †Ö¯Ö»ÖÖ ÖôûÖ †ÃÖÖ ²Ö¤ü»Öß, ÃÖã¸üÖ“Öß
‡ŸÖúß ²ÖÖ¸üßú ŸÖÖ¸ü †Öêœüß, †Ö×Ö Ã¾Ö¸üÖÓ“Öê ‡ŸÖêú “Ö´ÖŸúÖ×¸üú ÃÖÓ×´ÖÁÖÖ ú¸üß •ÖÖæ µÖÓ¡ÖÖŸÖæÖ“Ö Æêü †Ö¾ÖÖ•Ö
×Ö‘ÖŸÖÖÆêüŸÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™êü. ¿Öê¾Ö™üß ‹úÖ ´ÖÖêšü¶Ö ÖÖê»ÖÖ¾ÖºþÖ ²ÖÖµÖ×ÃÖú»Ö ˆ»Ö™üß ÖêµÖÖ“Öê (Looping the
loop) úÖ´Ö ±úÖ¸ü“Ö †ÖÁÖµÖÔúÖ¸üú —ÖÖ»Öê.
¯ÖÖ¸üßÃÖ µÖê£Öê Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖ“Ó µÖÖ ÖÖŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ŸÖÖôû †Ö¤üß ÃÖã™ü»ÖÖ †ÖÆêü, †ÃÖê ‹êú»Öê ÆüÖŸê Öê.
ŸµÖÖ“ÖÖ †Ö•Ö ¸üÖ¡Öß ²Ö¸üÖ“Ö ´ÖÖÃÖ»ÖÖ Ö•Ö¸êüÃÖ †Ö»ÖÖ. ÖÖ™üúÖéÆüÖŸÖ ¯ÖãÂúôû ¾ÖÖ¸üµÖÖê×ÂÖŸÖÖ ¸üÖ•Ö¸üÖêÃÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üßŸÖ
ØÆü›üŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ‡ú›êü×ŸÖú›êü ØÆü›üŸÖ †ÃÖæÖ ÖÖ™üú ¯ÖÆüÖµÖÖÃÖ †¿ÖÖ ÖÖ™üúÖéÆüÖŸÖ ¯ÖîÃÖ •ÖÖÖÖ †ÃÖŸÖê. †¿ÖÖ
²ÖÖµÖúÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¬ÖÓªÖÃÖÖšüß ÖÖ™üú ¯ÖÖÆü¾ÖµÖÖÃÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ²ÖÖê»ÖµÖÖŸÖ †Ö¸ü ØÆü›üµÖÖŸÖ úÃÖ»ÖÖÆüß
†Ö›ü¯Ö›ü¤üÖ ÖÃÖŸÖÖê. ÖÖ™üúÖéÆüÖ“µÖÖ ÖÖ»Öß ŸÖôû‘Ö¸üÖŸÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ¾Ö ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ˆ¯ÖÆüÖ¸üÖéÆü †ÖÆêü (Olymipia
tavern). ÖÖ™üú ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü †¿ÖÖ ²ÖÖµÖúÖÓ“Öß µÖê£Öê ¤üÖ™üß •Ö´ÖŸÖê. ŸµÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ¯Öã¹ýÂÖÆüß •Ö´ÖŸÖÖŸÖ
†Ö×Ö µÖ£Öê“”û Ã¾Öî¸ü ¾ÖŸÖÔÖ ú×¸üŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ×¾Ö»ÖÖÃÖÖÃÖÖšüß“Ö Æêü ‹Óú¤ü¸ü Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê. Æêü Ã£Öôû
¤üÖÖ×¾Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÖê ´ÖòÛŒ—Ö´Ö´Ö Maximum ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÁÖß´ÖÓŸÖß £ÖÖ™üÖ“µÖÖ ²Ö¤ü±îú»Öß ˆ¯ÖÆüÖ¸ü
ÖéÆüÖŸÖ Öê»Öê. µÖê£Öê ±úÖ¸ü ¾Öêôû ¸üÖ×Æü»ÖÖê ÖÖÆüß. ¸üÖ¡Öß 2/4 ¾ÖÖ•Öê¯ÖµÖÔŸÖ µÖê£Öê ¸ÓüÖ ˆ›üŸÖÖê. ¯ÖÏŸµÖÖ †¿ÖÖ ×šüúÖÖß
úÃÖ»ÖêÆüß †¯ÖéúŸµÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö Ã¾Öî¸üÖ“ÖÖ¸üß Ã¡Öß¯ÖãºþÂÖ µÖê£Öê †Ö¤üß ˆ‘Ö›ü ˆ‘Ö›ü ²ÖÃÖŸÖÖŸÖ, ˆšüŸÖÖŸÖ,
ØÆü›üŸÖÖŸÖ. úÖÆüß ÛÃ¡ÖµÖÖ ±úÖ¸ü ÃÖãÓ¤ü¸ü †Ö×Ö ÁÖß´ÖÓŸÖ ×¤üÃÖ»µÖÖ. ¸üÖ¡Öß ¯Ö¸üŸÖ ‘Ö¸üß µÖêŸÖÖÖÖ ³Öê™üÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÛÃ¡ÖµÖÖ
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²ÖÆãüŸÖêú ãú´ÖÖÖá †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ÆüÖ ¯ÖÖ¸üßÃÖ µÖê£Öß»Ö ×ÖŸµÖ ‘Ö›üŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ—Öê ›üÖêêú
×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖê ³ÖÖ³ÖÖ»Öê. ÃÖ¸üúÖ¸üÖŸÖæÖ ÊÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ úÃÖ»ÖÖÆüß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ÖÖÆüß. ¬ÖÓªÖ“µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ71 ×Ö¸üÖêÖß
†ÃÖ»µÖÖ²Ö§ü»Ö †Ö¸üÖêµÖÖÖŸÖê Ö²Ö¸ü¤üÖ¸üß šêü¾ÖŸÖê †Ö×Ö »ÖÖµÖÃÖêÃÖ ¤êüŸÖê. ÊÖ71 ÖßŸÖß“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯ÖÖ¸üßÃÖ µÖê£Öê
»ÖÖêú´ÖŸÖ ±úÖ¸ü ×œü»Öê ×¤üÃÖŸÖê. ´Öãôûß ŸÖê †ÖÆêü úß ÖÖÆüß ÊÖ“ÖßÆüß ¿ÖÓúÖ µÖêŸÖê. ‹Óú¤ü¸ü ¯ÖÏ¿Ö ´ÖÖêšüÖ ×²Öú™ü,
×Öú™ü †Ö×Ö †¾Ö¿µÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ †ÖÆêü. †ÃÖê †ÃÖæÖ Öß×ŸÖ¿ÖÖÃ¡Öß ÊÖ“ÖÖ úÖêšêüÆüß ˆ»»ÖêÖ
ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. Øú²ÖÆãüÖÖ ¾Öî¾ÖÖ×Æüú ÖßŸÖß“ÖÖ †ªÖ¯Ö †Öã³Ö¾Ö¯Ö¨üŸÖßÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü“Ö ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ÊÖ“Öê ´ÖÖêšêü
†Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™üŸÖê. ¤ãüÃÖ¸üßú›êü ´ÖÖêšü¶Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖ †ÃÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü †ÃÖê»Ö. »ÖÓ›üÖÖŸÖ ŸÖ¸üß †ÖÆêü. ¯ÖÖ ‡ŸÖúÖ
ˆ‘Ö›ü ÖÖÆüß. ³Ö¸ü³Ö¸üÖ™üß“µÖÖ úÖôûß ´ÖÖÖê †£ÖêÃÖ ¾Ö ¸üÖê´Ö ¿ÖÆü¸üß ÖßŸÖß“ÖÖ †ÃÖÖ“Ö ²ÖÖê³ÖÖ™üÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖæÖ
†ÖœüôûŸÖÖê. ¿Öê¾Ö™üß ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖŸÖ (Republic ´Ö¬µÖê) ¾Öî¾ÖÖ×Æüú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ²Ö§ü»Ö †Ö¤üß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
×¾Ö“ÖÖ¸ü †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ¾Öî¾ÖÖ×Æüú ÖßŸÖß“ÖÖ ˆ»ÖÖ›üÖ ¯Öãœêü úÃÖÖ ÆüÖêÖÖ¸ü †ÃÖê»Ö ŸÖÖê †ÃÖÖê. Öß×ŸÖ¿ÖÖÃ¡µÖÖÓÖß
¯ÖÖ¸üßÃÖ µÖê£Öß»Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü †¾Ö¿µÖ ×Ö¸üßÖÖ¾ÖêŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ ¾ÖºþÖ ¾Öî¾ÖÖ×Æüú ÖßŸÖß“Öê »ÖÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖ¾Öê †Ö×Ö
ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖêÆüß ¬ÖÖê¸üÖ ¸üÖÖÖ¾Öê. ´Öß ŸÖ¸ü ŸÖæŸÖÔ ×¤üÃÖŸÖß»Ö ×ŸÖŸÖŒµÖÖ ÖÖêÂ™üß úÖôû•Öß¯Öæ¾ÖÔú ¯ÖÖÆüµÖÖ“ÖÖ µÖŸÖ
ú¸üÖê ´ÖÖ—Öê úŸÖÔ¾µÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖê.
ŸÖÖ. 28 ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü ´ÖÖ“ÖÔ 1903ü
¸üÖ¡Öß 8 ¾ÖÖ•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÖê ²ÖÖò‡Ô ²ÖÖò»ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÖÖ“ÖÖ“Öê ×šüúÖÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖ
Öê»Öê. Æêü ×šüúÖÖ »Öò×™üÖ Œ¾ÖÖ™ÔüÃÖÔ ÖÖ¾Ö“µÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá»ÖÖêú ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ ³ÖÖÖß †ÖÆêü, Æêü ‹êæúÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ
†Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê. ‹ú ±ÏÑúú ¤êü‰úÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê (ŸÖê¾ÆüÖ) †ÖŸÖ ú¸ü´ÖÖæúßÃÖÖšüß •ÖÖ¾Öê. ¾ÆüÖµÖ×»ÖÖ¾ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ
´ÖÖÖêÆü¸ü ²ÖÑ›ü µÖê£Öê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸµÖÖÖê ¾ÖÖ™êü»Ö ×ŸÖ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÖÖ“Öæ »ÖÖÖÖ¾Öê, Îúß›üÖ¾Öê,
ØÆü›üÖ¾Öê, ²ÖÖê»ÖÖ¾Öê, ˆ¯ÖÆüÖ¸ü ‘µÖÖ¾ÖÖ Øú¾ÖÖ ÃÖÓêúŸÖ ú¸üÖ¾ÖÖ. µÖê£Öê µÖêÖÖ·µÖÖ ²ÖÆãüŸÖêúÖ²Ö§ü»Ö ¿ÖÓúÖ µÖêŸÖê. Øú²ÖÆãüÖÖ
†¿ÖÖ ×šüúÖÖß ¿ÖÓúÖ ‘ÖêÖê ´ÆüÖ•Öê ×¸üúÖ´Ö™êüú›êü¯ÖÖÖ †ÖÆêü ! ¯ÖÖ¸üßÃÖ“µÖÖ ú¸ü´ÖÖãúß †¿ÖÖ“Ö †ÖÆêüŸÖ úß
ŸµÖÖ ¯Ö¸üŒµÖÖÓÖÖ ÃÖÆüÃÖÖ ÃÖÆüÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ×Ö¤üÖÖ ŸµÖÖÃÖ úôûŸÖ ŸÖ¸üß ÖÖÆüßŸÖ. µÖê£ÖêÆüß ¸ÓüÖê»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖ †Ö¤üß
ˆ‘Ö›ü ˆ‘Ö›ü µÖê‰úÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ. ÃÖã´ÖÖ¸êü 1000 ‹ú Æü•ÖÖ¸ü ŸÖ¹ýÖ ´ÖÖÖÃÖê µÖê£Öê ˆ»ÆüÖÃÖ ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖß.72
´ÖÖ—Öê ´ÖÖ Ö´ÖÖ¿Öß»Ö —ÖÖ»Öê. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü, ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß¿Öß ˆ¤üÖ¢Ö¯ÖÖê ÆüôæûÆüôæû ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖê‰ú
»ÖÖÖ»Öß. Æü»»Öß“µÖÖ ˆªÖêÖÖ“µÖÖ —Ö™üÖ¯Ö™üßŸÖ ´ÖÖãÂµÖÖÃÖ úÃÖ»µÖÖ ŸÖ¸üß ú¸ü´ÖÖãúß“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü“Ö.
¬Ö´ÖÖÔ×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß ¿Öã¨ü ú´ÖÔÖãúß •Ö¸ü ¯Öã¸ü×¾Ö»µÖÖ ÖÖÆüßŸÖ ŸÖ¸ü ‡£Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †¿Öã¨ü ¾Ö êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ´ÖÖêšü¶Ö
‘ÖÖŸÖãú ú´ÖÔÖãúß †ÖŸÖ ×¿Ö¸üŸÖÖŸÖ.72 ‡Ó»ÖÓ›üÖŸÖ Æü»»Öß ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ Ö™ü¯Ö™ü ú¸üÖÖ¸êü ×´Ö¿ÖÖ¸üß,
»ÖÖêúÖÓÖÖ •µÖÖ ¿ÖËã¨ü ú¸ü´ÖÖãúß ¯Öã¸ü¾ÖßŸÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖ «üÖ¸êü ¬Ö´ÖÖÔú›êü úÖ´Öú¸üß ¾ÖÖÖÔ“Öê ´ÖÖ ¾Öôû×¾ÖµÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏµÖŸÖ ú¸ü †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ´ÖÖ—Öê ´ÖŸÖ ¯Öæ¾Öá ±úÖ¸ü“Ö †Öãæú»Ö Ö¾ÆüŸÖê. Æüß ÃÖÖêúÖ¾Ö»Öê»Öß ŸÖ¹ýÖ ´ÖÓ›üôûß
ú¸ü´ÖÖãúß»ÖÖ ¯Öãœêü ¾Ö ¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ ´ÖÖÖê ÆüÖêŸÖê †ÃÖê ´ÖÖ—Öê ´ÆüÖÖê ÆüÖêŸÖê. ¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ×Ö¾Öé¢Öß ×Ö¤üÖ“Ö
ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ŸÖ¸üß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖ ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ¾Öé¢Öß(»ÖÖ) ÊÖ ú¸ü´ÖÖãúß´Öãôêû †›ü£ÖôûÖ“Ö µÖêŸÖÖê †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê.
†ªÖ×¯Ö †ÖÆêü. ¯ÖÖ †¿ÖÖ ¿Öã¨ü ú¸ü´ÖÖãúß ¯Öã¸ü¾Ö»µÖÖ ÖÖÆüßŸÖ †Ö×Ö ŒµÖÖ£ÖÖ×»Öú ¬Ö´ÖÖÔ¯ÖÏ´ÖÖÖê ±úÖ×•Ö»Ö
ÃÖÖê¾Öôêû¯ÖÖÖ“ÖÖ ¤Óü³Ö ´ÖÖ•Ö×¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ´ÖÖ ¯ÖÖ¸üßÃÖÃÖÖ¸üÖê ´ÖÖÃÖ»Öê ×¤üÃÖÖÖ¸ü“Ö.
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ŸÖÖ. 29 ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü ´ÖÖ“ÖÔ 1903
´ÖÖ ×¤ü»ÖêÖ “Ö“ÖÔ´Ö¬µÖê ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ Öê»ÖÖê. ÖÓŸÖ¸ü ¯Öê×ŸÖ ¯µÖÖ»ÖêÃÖ ¾Ö ¡ÖúÖê¤êü¸üÖê ¯µÖÖ»ÖêÃÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê.
ŸÖÖ. 5 †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸ü ‹×¯ÖÏ»Ö 1903
ÃÖÖÓ ¸üÖêú ¤êü¾ÖôûÖŸÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ Öê»ÖÖê. µÖê£Öê ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ †×¬Öú £ÖÖ™üÖ“Öß ÆüÖêŸÖê. †Ö•Ö Branch
Sunday ÆüÖêŸÖÖ. ´ÆüÖæÖ ÃÖ¾ÖÖÔÖß ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¾ÖÖÃ¯ÖŸÖß“µÖÖ ±úÖÓªÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. Œ¾ÖÖµÖ¸ü (ÖÖÖÖ·µÖÖ)
´Öã»ÖÖÓÖß ´ÖÖêšü¶Ö ±úÖÓªÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ÖÓŸÖ¸ü »Öã¾ÆËü¸Ëü µÖê£Öê †»ÖòŒ—ÖÖÓ›ü¸ü“Öê ¾Ö ¯ÖÖê¸üÃÖ“Öê »Öê²ÖÎÖê úÖœü»Öê»Öê ×“Ö¡Ö
¯ÖÖ×Æü»Öê.
Ã´Ö¿ÖÖÖ
ÖÓŸÖ¸ü 3 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯Öê¸ü »ÖÖ ¿ÖÖ•Ö ÖÖ¾ÖÖ“Öß ´ÖÖêšüß Ã´Ö¿ÖÖÖ³Öæ´Öß ¯ÖÖÆü¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. 8 ×¤ü¾ÖÃÖÖ¯Öæ¾Öá ´ÖÖë
´ÖÖ™Ôü Æüß Ã´Ö¿ÖÖÖ³Öæ´Öß ¯ÖÖ×Æü»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖê. ¯ÖÖÖÖÔÃÖ Æüß ¯ÖÖ¸üßÃÖ“Öß ×ŸÖÃÖ¸üß Ã´Ö¿ÖÖÖ¾Ö×™üúÖ ´Öß ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ
Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ²ÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖß. ¯Öê¸ü »ÖÖ ¿ÖÖ•Ö Æüß ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšüß 72 †ÖÆêü. ×Æü“µÖÖŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 30 »ÖÖ ¯ÖÏêŸÖê ¯Öã¸ü»Öß
†ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏ£Ö´Ö Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ´ÖÖê¸ü“µÖÖ ˆŸÖ¸üÖß¾Ö¸ü“µÖÖ ‹úÖ Ø³ÖŸÖßŸÖ, •µÖÖ“µÖÖÃÖÖšüß ú²Ö¸üÃ£ÖÖÖ ÖÖÆüß †¿ÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ“Ö ´ÖÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ‹ú ´ÖÖêšêü Ã´ÖÖ¸üú Ø³ÖŸÖßŸÖ úÖê¸ü»Öê †ÖÆêü, ŸÖê ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖ¸üÖê. ´ÖéŸÖ Ö¾Ö¸üÖ²ÖÖµÖúÖê
Ø³ÖŸÖßŸÖ»µÖÖ ¤üÖ¸üÖ¿Öß †–ÖêµÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖú›êü •ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ¤üÖêÆüßú›æüÖ ×úŸµÖêú ´ÖéŸÖ ×¾Ö´ÖãÖ¯ÖÖê ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖæÖ
“ÖÖ»Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÖÖ»Öß ŸÖê“Ö •ÖÖê›ü¯Öê †Öê¸ü ×Ö¦êüŸÖ ˆ‘Ö›êü ¯Ö›ü»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“Öê †³ÖÔú ¯ÖÖ»Ö£Öê ¯Ö›ü»Öê
†ÖÆêü. †Ö¿ÖÖ¤êü¾ÖßÖê £Ö›üµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ×¿ÖôûÖ ˆ“Ö»ÖæÖ ¬Ö×¸ü»Öß †ÖÆêü ! ×“Ö¡Ö ±úÖ¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üß †ÖÆêü.
Æêü òú£ÖÖò×»Öú Ã´Ö¿ÖÖÖ ¯ÖÆüÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêü. ¯ÖãÂúôû £Ö›üÖß ´ÆüÖ•Öê »ÖÆüÖÖ »ÖÆüÖÖ ¤êü¾Öôêû“Ö
†ÖÆêüŸÖ. †ÖŸÖ ¾Öê¤üß, ŸµÖÖ¾Ö¸ü µÖê¿Öæ“ÖÖ ¯ÖãŸÖôûÖ, ´Öê¸üß“Ö ¯ÖãŸÖôûÖ, ´ÖéŸÖÖ“ÖÖ ¯ÖãŸÖôûÖ, ´ÖãÖ¾Ö™üÖ †Ö¸ü ×Ö¤üÖÖ ±úÖê™üÖê
‡. šêü×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¾ÖºþÖ ±ãú»Öê, ´ÖÖôûÖ ‘ÖÖŸÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ´ÖÖêšü¶Ö ´ÖêÖ²Ö¢µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖ¯Öãœêü ²ÖÃÖæÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ
ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ Öã“µÖÖÔ šêü×¾Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. †¿ÖÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ãú™ãüÓ²ÖÖ“Öß ´ÖÖÖÃÖê ¯Öã¸ü»Öê»Öß †ÃÖŸÖ. Ã´Ö¿ÖÖÖÖŸÖ
Ã¾Ö“”û ¾Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü ÃÖ›üúÖ, ¤üÖêÆüÖê ²ÖÖ•ÖæÖß ˆÓ“Ö —ÖÖ›üß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ»ÖßÆüß ‹úÖ»ÖÖ ‹ú ×“Öú™æüÖ †ÃÖ»Öß
£Ö›üµÖÖ¾Ö¸ü“Öß ¤êü¾Öôêû †ÃÖÖ ‹Óú¤ü¸ü ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ †Ö¯ÖÖ ¯ÖÖŸÖÖôû »ÖÖêúÖŸÖ ´ÖéŸÖÖÓ“µÖÖ ÃŸÖ²¬Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖ“Ö
†ÖÆüÖê †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. µÖê£Öê ú¹ýÖ¸üÃÖ¯Ö¸ü ×¿Ö»¯ÖúÖ¸üÖ×Ö¸üß Æüß ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖ¸üÖß †ÖÆêü. ú¾Öß, ¾ÖŒŸÖê ; µÖÖê¨êü,
´ÖãŸÃÖ§üß, ×“Ö¡ÖúÖ¸ü, ÖÖµÖú ÊÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß ´ÖÖŸÖß µÖê£Öê ´ÖÖŸÖßŸÖ ×´ÖÃÖôû»Öß †ÖÆêü. µÖê£Öê ¯ÖÏêŸÖê •ÖÖôûµÖÖ“Öß ‹úÖ
²ÖÖ•ÖæÃÖ ™üÖê»Öê•ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ êú»Öß †ÖÆêü. ÊÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß³ÖÖê¾ÖŸÖß ´ÖéŸÖÖ“Öß ¸üÖÖ šêü¾ÖµÖÖú¸üŸÖÖ ‹ú µÖÖ»Ö¸üß
²ÖÖÓ¬Ö»Öß †ÖÆêü. Ø³ÖŸÖßŸÖ ÃÖã. 2 ±æú™ü »ÖÖÓ²Öß¹Óý¤üß“Öê úÖêÖÖ›êü êú»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖŸÖ ¸üÖÖ šêü¾ÖæÖ ¾Ö¸ü ŸÖÖ¾Ö¤üÖÖ
†Ö¸ü ÃÖÓÖ´Ö¸ü¾Ö¸üß ¤üÖ›ü ²ÖÃÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖéŸÖÖÓ“ÖÖ ±úÖê™üÖê †Ö¸ü »ÖÆüÖÖÃÖÖ ´ÖãÖ¾Ö™üÖ ¾Ö¸ü ²ÖÃÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖÓ“Öê ÖÖŸÖ»ÖÖ ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü ÊÖ úÖêÖÖ›ü¶Ö¾Ö¸ü ±ãú»Öê, ´ÖÖôûÖ, ´ÖêÖ²Ö¢µÖÖ ¾ÖÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. Æü»»Öß
ÃÖã´ÖÖ¸êü 2000 ¤üÖêÖ Æü•ÖÖ¸ü †¿Öß »ÖÆüÖÖ Ã´ÖÖ¸üêú µÖê£Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ±ãú»ÖÖ´ÖÖôûÖÓ“Öê ×Ö´ÖÖÔ»µÖ µÖê£Öê ²Ö¸êü“Ö ÃÖÖ“Ö»Öê
†ÃÖŸÖê. •ÖôûŸµÖÖ ¸üÖÖê¾Ö¸üÆüß ´ÖÖÖ“µÖÖ“Öß ´ÖÖµÖÖ ú¿Öß »ÖÖê»Öæ¯Ö ÆüÖêŸÖê Æêü ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ ¦ü¾ÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü
Ã´ÖÖ¸üú ú¸üµÖÖ“Öß “ÖÖ»Ö †Ö¤üß ¸üÖÖ™üß †¾ÖÃ£Öê¯ÖÖÃÖæÖ µÖã¸üÖê¯Ö“µÖÖ Æü»»Öß“µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ úÖôûÖ¯ÖµÖÕŸÖ
ú¿Öß †ÖÓ›ü “ÖÖ»Öæ Æêü ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖÖŸÖ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ×¾ÖÃ´ÖµÖÆüß ¾ÖÖ™üŸÖÖê. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ, ÖßŸÖß, úÖ¾µÖ
¾Ö ¬Ö´ÖÔ ‡. †Öêú ÖÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ÖÓ³Öß¸ü Ø“ÖŸÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ Æüß ¯ÖÖ¸üßÃÖ µÖê£Öß»Ö òú£ÖÖò×»Öú Ã´Ö¿ÖÖÖÃ£Öôêû
†ŸµÖÓŸÖ †Öããúôû †ÖÆêüŸÖ!
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ŸÖÖ. 7 ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü ‹×¯ÖÏ»Ö 1903
´ÖÖêÃµÖã ¸üÖê•Ö Æêü ¯ÖÖ¸üßÃÖÆæüÖ 8 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖêú ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ Öê›ü¶ÖŸÖ ¸üÖÆü¾ÖµÖÖÃÖ Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. Öê›êü
¯ÖÆüÖµÖÖÃÖ ´Öß †Ö•Ö ŸµÖÖÓ“Öêú›êü Öê»ÖÖê. µÖê£Öê ˆÓ“ÖÃÖÖ»Ö ³ÖÖÖ, ˆ‘Ö›üß Æü¾ÖÖ, Ã¾Ö“”û ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ, ±úÖ¸ü †ÖÖÓ¤ü
—ÖÖ»ÖÖ. ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß •Öê¾ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ¸üÖê•Ö Ö¾Ö¸üÖ²ÖÖµÖúÖê, ¬ÖÖú™üß ´ÖÖÃÖì»ÖÖ, ŸÖÖÆüß ´Öã»ÖÖß, ¤üÖµÖß, ¸üÖê•Ö ÊÖÓ“Öê
¾Ö›üß»Ö †Ö×Ö ´Öß ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖÆêü¸ü ¸üÖÖÖŸÖ ×±ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. ÆüÖ ¯ÖÖ¸üßÃÖ“ÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“ÖÖ ³ÖÖÖÆüß ¯ÖÖ¸üßÃÖ»ÖÖ
µÖÖêµÖ“Ö †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖêú »ÖÆüÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖ ‹ú ¯»ÖÖÃÖ †£Ö¾ÖÖ ¯ÖÖÔú ´ÆüÖ•Öê ×±ú¸üµÖÖÃÖ ´ÖÖêúôûß •ÖÖÖÖ †ÃÖŸÖê.
ŸµÖÖŸÖ “ÖÖî±êú¸ü ÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖÖ·µÖÖ“Öß —ÖÖ›êü †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖß ¯ÖÖÖê ¾Ö ±úÖÓªÖ ŸÖÖê›æüÖ ÃÖÖ¸üÖß êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ´Ö¬µÖê
1870 (“µÖÖ) ±ÏúÖÓúÖê•Ö´ÖÔÖ µÖã¨üÖŸÖ úÖ´ÖÖÃÖ †Ö»Öê»µÖÖ ‹úÖ µÖÖê¨üÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖãŸÖôûÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÖÓŸÖ¸ü ×±ú¸üŸÖÖ×±ú¸üŸÖÖ ‹úÖ ´ÖÖêšü¶Ö ²ÖÖÖÖ‡ÔŸÖ ×¿Öú×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ¿ÖÖôêûÃÖ´ÖÖê¸ü †Ö»ÖÖê. Æêü ¯Öæ¾Öá 14 »Öã‡“ÖÖ ´ÖãµÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ
úÖê»Ö²Öê¸ü ÊÖ“Öê ‘Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. Æü»»Öß“µÖÖ ¿ÖÖÓŸÖß“µÖÖ †Ö×Ö »ÖÖêúÃÖ¢ÖÖŸ´Öú úÖ»ÖÖÃÖ ¿ÖÖê³Öê»Ö †ÃÖê †ÖŸÖÖ
—ÖÖ»Öê»Öê ÊÖ ¾ÖÖ›ü¶Ö“Öê Æêü ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖÖÃÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ²ÖÖÖêŸÖ ±úôû—ÖÖ›üÖ“Öß •ÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ ×úŸÖß
“ÖŸÖã¸üŸÖêÖê êú»Öß •ÖÖŸÖê ŸÖßÆüß ×¤üÃÖ»Öß. ÖÓŸÖ¸ü †Ö´Æüß ¾Ö¸üß»Ö ¸üÖò×²ÖÖËÃÖ ×šüúÖÖß †Ö»ÖÖê. µÖê£Öê ÖãÃÖŸÖß ÃÖã´ÖÖ¸êü
40/50 ×¾ÖÁÖÖ´ÖÖ»ÖµÖê Restaurants “Ö ÆüÖêŸÖß. µÖê£Öê ú¸ü´ÖÖæú ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖÖ¸üßÃÖ µÖê£Öß»Ö ˆªÖêÖ ¬ÖÓªÖ“Öê
»ÖÖêú †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸üß ÃÖã´ÖÖ¸êü 4/5 Æü•ÖÖ¸ü •Ö´ÖŸÖÖŸÖ. µÖê£Öê ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ‘ÖÖ™üÖ“Öß úÖò±úßÖéÆêü †ÖÆêüŸÖ. ¤üÖêÖ
×šüúÖÖß •ÖãµÖÖ —ÖÖ›üÖ“µÖÖ ±úÖÓªÖ¾Ö¸ü ¤üÖêÖ, 3/4 ´Ö•Ö»Öß ‘Ö¸êü êú»Öß †ÖÆêüŸÖ. †Ö×Ö ÖÖµÖÖ×¯ÖµÖÖ“Öê ¯Ö¤üÖ£ÖÔ
ÖÖ»ÖæÖ ¾Ö¸ü “ÖÖúÖ¾ÖºþÖ †ÖêœæüÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ³ÖÖê¾ÖŸÖß •ÖÓÖ»Öß ›üÖëÖ¸üß ¤êüÖÖ¾ÖÖ †ÖÆêü. µÖê£Öê Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖê
ÖÖÖÖ ×Îú›üÖ ú×¸üŸÖÖŸÖ. µÖê£Öê ¯ÖãÂúôû ÖÖœü¾Öê šêü×¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. ŸÖß ²ÖÃÖµÖÖú¸üŸÖÖ ´ÖÓ›üôûß ³ÖÖ›ü¶ÖÖê ‘ÖêŸÖÖŸÖ.
ÃÖã´ÖÖ¸êü 60 ÃÖÖšü ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá ‹£Öê úÖêÖß“Ö Ö¾ÆüŸÖê. ‹úÖ ¬ÖÖê¸üÖß ¯Öã¹ýÂÖÖÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö ‹ú ×¾ÖÁÖÖ´ÖÖ»ÖµÖ ˆ‘Ö›ü»Öê.
ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖÖê ¸üÖò×²ÖÖËÃÖ ÎæúÃÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê •ÖÓÖ»ÖÖŸÖ ‹ú™üÖ“Ö µÖê‰úÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ ´ÆüÖæÖ ÊÖ ×šüúÖÖÖÃÖ †ÖŸÖÖ ¸üÖò×²ÖÖËÃÖÖ
Æêü ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ»ÖÖ ‡ŸÖúß ×ú±úÖµÖŸÖ —ÖÖ»Öß úß ŸµÖÖ“Öê †Öãú¸üÖ ÆüÖê‰úÖ †ÖŸÖÖ Æêü ´ÖÖêšêü
ú¸ü´ÖÖæúß“Öê Ã£ÖÖÖ ²ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö •Ö¡ÖÖ †Ö×Ö Öê¡Öê ú¿Öß ²ÖÖŸÖÖŸÖ ÊÖ“Öê ‹ú “ÖÖÓÖ»Öê
ˆ¤üÖÆü¸üÖ †ÖÆêü. 19 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ»Öê Æêü ¯ÖÖ×¸ü×¿Ö†Ö Öê¡Ö“Ö ÆüÖêµÖ !!
ŸÖÖ. 9 Öã¹ý¾ÖÖ¸ü ‹×¯ÖÏ»Ö
´µÖã•Öß ¤üß ×Ö´Öê ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ´µÖæ—ÖßµÖ´Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê. †Ö•Ö “ÖßÖ, •Ö¯ÖÖÖ ¾Ö ‡×•Ö¯ŸÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ
´ÖÖêúôûÖ ÆüÖêŸÖÖ. •Ö¯ÖÖÖ“µÖÖ ú»Öê“ÖÖ ¾Ö ¬ÖÖÙ´Öú ¾ÖÃŸÖæ“ÖÖ ±úÖ¸ü “ÖÖÓÖ»ÖÖ ÃÖÓÖÏÆü êú»ÖÖ †ÖÆêü. ²Öã¨üÖ“µÖÖ úÖÆüß
´ÖæŸÖá ¯ÖÖÆæüÖ †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ. ‹úÖ —ÖÖ›üÖ“Öê ×“Ö¡ÖÆüß ¯ÖÆüÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêü. ÖÓŸÖ¸ü ÖÖŸÖ¸ü ¤üÖ´Ö µÖê£Öê Öê»ÖÖê. †Ö•Ö
¯ÖÖ¸üßÃÖ“Öê ´ÖãµÖ (†Ö“ÖÔ) ×²Ö¿Ö¯Ö ¬Ö´ÖÔÖãºþ ²ÖÖ¸üÖ Ö¸üß²Ö ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ¤ü¯ÖÏÖÖôûÖ Ã¾ÖŸÖ: ÆüÖŸÖÖÖê ú×¸üŸÖÖŸÖ.
×õÖÃŸÖÖ“Öß Ö´ÖÏŸÖÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ ÆüÖ ×¾Ö¬Öß †ÖÆêü. ´Öß †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü »Ö¾Öú¸ü“Ö ×¾Ö¬Öß ÃÖÓ¯Ö»ÖÖ. Öã¹ý¾ÖµÖÖÔÖß
†Ö¯Ö»ÖÖ ˆ¢Ö´Ö ³Ö¸ü•Ö¸üß ¯ÖÖêÂÖÖú êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ²ÖÖÆêü¸ü •ÖÖŸÖÖÖ ‹úÖ ²ÖÖ‡ÔÖê †Ö¯Ö»Öê ´Öæ»Ö ¯Öãœêü †Ö×Ö»Öê.
†Ö¯Ö»ÖÖ ÆüÖŸÖ ÖãºþÖê ŸµÖÖ“Öê ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü šêü×¾Ö»ÖÖ !
Öã›ü ±ÏúÖµÖ›êü †£Ö¾ÖÖ ¾Æêü¦ü ¤üß ÃÖÖÓ
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ŸÖÖ. 10 ‹×¯ÖÏ»Ö 03
†Ö•Ö ³ÖÖ¾Ößú »ÖÖêú ˆ¯Ö¾ÖÖÃÖ ú×¸üŸÖÖŸÖ. ´ÖÖÃÖê ÖÖµÖÖÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß †ÖÆêü. ÖÖ™üúÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¤ãüúÖÖê
²ÖÓ¤ ÆüÖêŸÖß. ¬ÖÖÙ´Öú »ÖÖêú ´ÖãµÖ ´ÖãµÖ ÃÖ¾ÖÔ ¤êü¾ÖôûÖŸÖ ¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ÃÖúÖôû¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÓ¬µÖÖúÖôû ÃÖ¾ÖÔ
¤êü¾ÖôûÖÓŸÖ Ö¤üá †ÃÖŸÖê. ´Öß †Ö•Ö ÃÖÖÓ Û¾ÆüÖ ÃÖÖÓ ¤üß ¯ÖÖò»Ö, ÃÖÖÓ ¸üÖêËú, ´ÖÖ×¤ü»ÖêÖ ÊÖ ŸÖßÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¤êü¾ÖôûÖŸÖ
Öê»ÖÖê. ÖÖµÖÖ¾ÖÖ¤üÖ †Ö×Ö ´ÖÓ¡Ö‘ÖÖêÂÖ, ˆ¯Ö¤êü¿Ö ¾ÖÖî¸üê “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖãÂ¯Ö¾Öê»Öß, ¯ÖÖÖê ÊÖÓÖß úÖÆüß ¤êü¾ÆüÖ¸êü †ŸµÖÓŸÖ
ÃÖ•Ö¾Ö»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ‹úÖ ™êü²Ö»ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ´ÖÖ»Öß“µÖÖ ×Ö¤üá¾Ö¸ü ÃÖãôûÖ¾Ö¸ü “Öœü¾Ö»Öê»µÖÖ µÖê¿Öæ“Öß »ÖÆüÖÖ ´ÖæŸÖá
šêü¾Ö»Öê»Öß †ÃÖê. •Ö¾Öôû ‹ú »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ †ÃÖê. Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖê ‹úÖ´ÖÖÖæÖ ‹ú µÖêŸÖ ¾Ö ´ÖÖêšü¶Ö
³ÖŒŸÖßÖê µÖê¿Öæ“Öê ¤üÖêÆüß ²ÖÖÆæü, Öã›ü‘Öê, ¯ÖÖ¾Ö»Öê “ÖÖ™æüÖ •ÖÖŸÖ. ¾Öé¨ü ²ÖÖµÖÖ ±úÖ¸ü“Ö ¯ÖÏê´ÖÖÖê “ÖÖ™üßŸÖ. •Ö¾Öôû
šêü¾Ö»Öê»µÖÖ ŸÖÖ™üÖŸÖ ‹ú ¯ÖîÃÖÖ ™üÖæúÖ ¯Öãœêü •ÖÖŸÖ. ´ÖÖ •Ö¾Öôû ²ÖÃÖ»Öê»ÖÖ ´Öã»ÖÖÖ ¹ý´ÖÖ»ÖÖÖê ¯ÖÏŸµÖêú ¾Öêôûß ´ÖæŸÖá
¯Öã¿ÖßŸÖ †ÃÖê. †ÃÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ‹úÃÖÖ¸üÖÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖêšü¶Ö ¤êü¾ÖôûÖŸÖ ¤üÖêÖ ´ÖæŸÖá šêü¾Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
ÃÖÖÓ ¸üÖêú µÖê£Öê µÖê¿Öæ»ÖÖ ÃÖãôûÖ¾Ö¸ü “Öœü¾Ö»µÖÖ“ÖÖ ¾Ö £Ö›üµÖÖŸÖ ÖêµÖÖ“ÖÖ Æãü²ÖêÆãü²Ö ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖ ´ÖÖêšü´ÖÖêšêü
¯ÖãŸÖôêû ¤êü¾ÖôûÖ“µÖÖ ´ÖÖÖß»Ö ³ÖÖÖß †ÖÆêüŸÖ, ŸÖÖê ³ÖÖÖ †Ö•Ö ˆ‘Ö›üÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ±úÖ¸ü •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖê.
ÖÓŸÖ¸ü ´Öß ÃÖÖÓ Œ»Öæ µÖê£Öß»Ö ¯ÖÖÔú ¯ÖÖÆü¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. µÖê£Öê úÖ»Ö Öê»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ Æêü Ã£ÖÖÖ ‡ŸÖêú
†Ö¾Ö›ü»Öê úß ×±úºþÖ ´Öß †Ö•Ö Öê»ÖÖê. ÊÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ ´Öß ¹ýÛŒ´ÖÖß“µÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖ ‘Ö¸üß ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê †ÖÆêü 1870
“µÖÖ µÖã¨üÖŸÖ •Ö´ÖÔÖ »ÖÖêúÖÓÖß µÖê£Öß»Ö ¾ÖÖ›ü¶Ö“ÖÖ ˆ¬¾ÖÃŸÖ êú»ÖÖ !
´Öò›êü´ÖÖê—Öß»ÖË ªãÖÖ
ŸÖÖ. 2 Öã¹ý¾ÖÖ¸ü ‹×¯ÖÏ»Ö 03
¾Ö¸üß»Ö ²ÖÖ‡Ô (ãú´ÖÖ¸üß) ´ÖÖê»Ö¸üß ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ µÖê£Öß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖ ¾Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ
×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß †¬µÖÖ×¯ÖúÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ¸üßÃÖ µÖê£Öß»Ö Ã¡Öß×¿ÖÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´Öôû×¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ ÊÖ ²ÖÖ‡Ô“Öß
³Öê™ü ‘ÖêŸÖ»Öß. ²ÖÖ‡Ô †ŸµÖÓŸÖ Ö¸üß²Ö, ÃÖ³µÖ ¾Ö ÃÖÖ¬Öß †ÖÆêü. ×Æü“ÖÖ ¯ÖÖêÂÖÖÖ ¾Ö ¾ÖÖÖÖæú ŸÖ¸ü ‡ŸÖúß ÃÖÖ¬Öß
×¤üÃÖ»Öß, (úß) Æüß ¯ÖÖ¸üßÃÖ ÖÖ¸üßŸÖ ¸üÖÆüµÖÖÃÖ •Ö¾Öôû •Ö¾Öôû †µÖÖêµÖ“Ö ×¤üÃÖ»Öß. Æü¸ü‹ú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯Öã¸ü¾ÖµÖÖ“Öß
×Æü“Öß †ŸµÖÓŸÖ ˆŸÓúšüÖ ×¤üÃÖ»Öß. »ÖÖê“Ö †Ö´Æüß ´ÖÖ ´ÖÖêúôêû úºþÖ ²ÖÖê»Öæ »ÖÖÖ»ÖÖê. ´Öß †Öêú ¯ÖÏ¿Ö
×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê. ŸµÖÖ“Öß ×ŸÖÖê ÃÖ´Ö¯ÖÔú, ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü ˆ¢Ö¸êü ×¤ü»Öß. ÃÖã´ÖÖ¸êü ¤üÖêÖ ŸÖÖÃÖ ²ÖÖê»Ö»ÖÖê ŸÖ¸üß ²ÖÖê»ÖÖê ÃÖÓ¯Ö»Öê ÖÖÆüß
úß ×ŸÖÖê Óú™üÖôûÖ ¤üÖÖ×¾Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. ˆ»Ö™ü ´ÖÖ—Öß ˆ¤üÖ¸ü ´ÖŸÖê ¯ÖÖÆæüÖ ×ŸÖ»ÖÖ †ÖÖÓ¤ü, †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê. ×ŸÖÖê
²ÖÖê»ÖæÖ ¤üÖÖ×¾Ö»Öê. ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“Öê »ÖÖêú ´ÆüÖ•Öê ÖÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ÖãÓŸÖ»Öê»Öê ¾Öî¸üÖµÖ ¾Öé¢Öß“Öê †ÃÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê“Ö
†ÃÖÖ ×Æü“ÖÖ ÃÖ´Ö•Ö ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖ—Öß Æüß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“Öß, ¯ÖÏÖ´ÖÖ¿Öß»Ö, ¿Öã¨ü²Öã×¨ü¾ÖÖ¤üß ÃÖã¬ÖÖ¸üúß ´ÖŸÖê ¯ÖÖÆæüÖ
†Ö¯ÖÖÖÃÖ †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™üŸÖê †ÃÖê ²ÖÖê»ÖæÖ ¤üÖÖ×¾Ö»µÖÖ²Ö§ü»Ö ×ŸÖÖê ´ÖÖ±úß ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öß. ´Ö»ÖÖ ×ŸÖ“Öê ³ÖÖÂÖÖ ¾Ö
¾ÖŸÖÔÖæú ±úÖ¸ü“Ö †Ö¾Ö›ü»Öß. ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸üß ×ŸÖÖê ´Ö»ÖÖ •Öê¾ÖÖÖÃÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öê.
3 ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü ‹×¯ÖÏ»Ö
†Ö¤ü»Öê ×¤ü¾Ö¿Öß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¾Ö ×«üŸÖßµÖ Ã¡Öß×¿ÖÖÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖŸê Öê. †Ö•Ö ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß
²ÖÖê»Ö»ÖÖê. •Öê¾ÖÖÖ“Öê ¯ÖÓŒŸÖßÃÖ †Ö´Æüß ¤üÖê‘Öê“Ö ÆüÖêŸÖÖê. ±Ïëú“Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü¯Ö¨üŸÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖÖêšêü ´ÖÖî•Öê“Öê ²ÖÖê»ÖÖê —ÖÖ»Öê.
±ÏúÖÃÖÖŸÖ ´Öã»ÖÖ´Öã»Öà“Öß »ÖÖê †Ö‡Ô²ÖÖ¯Ö“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖêšêü¯ÖÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ´ÖŸÖßÖê »ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ. ‡ÓÖÏ•ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
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µÖê£ÖêÆüß Ã¾ÖµÖÓ¾Ö¸üÖ“Öß “ÖÖ»Ö Æüôæû Æüôæû ¯Ö›üŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß †ÖÆêü. ŸÖ¹ýÖ ´Öã»ÖßÃÖ ŸÖê£Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÖÖÆüß.
‹úÖ ´Öã»Öß“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß †Ö‡Ô»ÖÖ ÃÖÖê›æüÖ ŸÖß ‹ú™üß“Ö †¿Öß êú¾Öôû ÃÖÖÖÖéÆüÖŸÖ“Ö •ÖÖŸÖ
†ÃÖê ! ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÖ¸üßÃÖ“µÖÖ ÖßŸÖßÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖê ²ÖÖ‡ÔÖê ´ÖÖêúôêû¯ÖÖê †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü úôû×¾Ö»Öê. ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖ¯ÖêÖÖ ±Ïëú“Ö
»ÖÖêúÖŸÖ ¾Öî¾ÖÖ×Æüú ÖßŸÖß ú´Öß †ÖÆêü. •ÖÃÖ•ÖÃÖê ¤ü×ÖÖ µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖ •ÖÖ¾Öê ŸÖÃÖŸÖÃÖê ÖßŸÖß“Öê ´ÖÖÖ ú´Öß ú´Öß
ÆüÖêŸÖê, †ÃÖê ´ÆüÖÖ»Öß. Ö¸üß²Ö úÖ´Öú¸üß Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖê »ÖÖ Ö »ÖÖ¾ÖŸÖÖ Ö¾Ö¸üÖ²ÖÖµÖúÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ŸÖê
êú¾Öôû †ÖßŸÖß“Öê †ÃÖŸÖê“Ö †ÃÖê ÖÖÆüß. ÊÖ“Öê ‹ú úÖ¸üÖ »ÖÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¬Öß“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ§üÂ™üßÖê ¾Ö úÖµÖªÖÖê
±úÖ•Öß»Ö †¾Ö›Óü²Ö¸ü ´ÖÖ•Ö×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü, ŸÖÖê Ö¸üß²ÖÖÓÖÖ —Öê¯ÖŸÖ ÖÖÆüß. ÖßŸÖß ×²Ö‘Ö›üµÖÖ“Öê ¤ãüÃÖ¸êü ‹ú úÖ¸üÖ
ŸÖºþÖ ´Öã»ÖÖÓÖß 21 ¾ÖÂÖÖÔÖÓŸÖ¸ü ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì »ÖÂú¸üÖŸÖ ÖÖêú¸üß êú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖÖ ÃÖŒŸÖß“ÖÖ úÖµÖ¤üÖ †ÖÆêü.
†¿ÖÖ ŸÖÖ¹ýµÖÖ“µÖÖ ¾Öêôûß †¿ÖÖ ¯Öê¿ÖÖŸÖ Ã¾Öî¸ü¾Öé¢Öß ÃÖÖÆü×•Öú ¾ÖÖœüŸÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖÖ¸üßÃÖ Æêü •ÖÖÖŸÖ»Öê ú¸ü´ÖÖãúß“Öê
Ã£ÖÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ¯Ö¸üúßµÖ “ÖîÖß »ÖÖêúÖÓ“Öê ‹£Öê “ÖÖôêû ±úÖ¸ü “ÖÖ»ÖŸÖÖŸÖ, Æêü ‹ú úÖ¸üÖ.
ÖÓŸÖ¸ü ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ úÃÖÖ £ÖÖê›üÖ £ÖÖê›üÖ ×¿Ö¸üúÖ¾Ö ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü ¾Ö “Öôû¾Öôûß“Öê úÖ´Ö
ÛÃ¡ÖµÖÖ ú¿ÖÖ †ÓÖÖ¾Ö¸ü ‘ÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ, ÊÖ×¾ÖÂÖµÖß ²ÖÖê»ÖÖê —ÖÖ»Öê. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ÊÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ±ÏúÖÃÖ †´Öê×¸üêú“µÖÖ
¾Ö ‡Ó»ÖÓ›üÖ“µÖÖ ´ÖÖÖê †ÖÆêü †ÃÖê ²ÖÖ‡ÔÖê ú²Öæ»Ö êú»Öê. Ã¡Öß×¿ÖÖÖÖ“Öê úÖ´Öß úÖ£ÖÖò×»Öú ¬Ö´ÖÖÔú›æüÖ úÃÖÖ
†›ü£ÖôûÖ µÖêŸÖÖê ŸÖê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖ¾ÖºþÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
ÊÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÊÖ ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ÊÖ ×¾Ö«üÖÖ, †Ö¯Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖß×¾ÖÂÖµÖß —Ö™æüÖ ¯ÖÏµÖŸÖ
ú¸üÖÖ·µÖÖ ÊÖ ²ÖÖ‡Ô×¾ÖÂÖµÖß ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü †Ö¤ü¸ü ¾Ö ¯ÖÏê´Ö ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê. ŸÖÃÖê“Ö ×ŸÖ»ÖÖÆüß ´Ö•Ö²Ö§ü»Ö ¾Ö ´ÖÖ—µÖÖ
¬Ö´ÖÖÔ²Ö§ü»Ö †ÖÃ£ÖÖ ˆŸ¯Ö®Ö —ÖÖ»Öß. †Ö¯Ö»µÖÖ ³Öê™üß“Öß †Öšü¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ×ŸÖÖê ´Ö»ÖÖ ‹´ÖÃÖÔÖ×¾ÖÂÖµÖß ‹ú
¯ÖãÃŸÖú ×¤ü»Öê. 11 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¸üÖ¡Öß ´Öß ‘Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ™ÒüÖ´Ö´Ö¬ÖæÖ ÃÖêÖ Ö¤üß“Öê úÖšüÖÖê µÖêŸÖÖÖÖ ŸÖÖê ¸üÖ¡Öß“ÖÖ
¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖÆüÖŸÖ, ÖãŒŸµÖÖ“Ö ‘Ö›ü»Öê»µÖÖ ¿Öã¨ü ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖ—Öê ´ÖÖÖŸÖ †Öêú ÖÖê›ü ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖ¸ÓüÖ µÖê‰ú
»ÖÖÖ»Öê. †ÖŸ´ÖÖ †ÖŸ´µÖÖ¾Ö¸ü »Öã²¬Ö —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÆüÖæÖ ×¾ÖµÖÖêÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸üÆüß ÃÖãÖ“Ö ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¿Ö¸üß¸üÖ“Öß
ÃÖ¾ÖÔ“Ö ÃÖãÖê ¤ãü:Ö¯ÖµÖÔ¾ÖÃÖÖµÖß †ÖÆêüŸÖ. †ÖŸ´µÖÖ»ÖÖ ¯ÖµÖÔ¾ÖÃÖÖÖ“Ö ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ †ÖŸ´ÖÖ †ÖÓŸÖ †ÖÆêü ´ÆüÖæÖ
ŸµÖÖ“Öß ¾Öé¢Öß †ÖÓ×›üŸÖ ¸üÖÆüŸÖê.
¾ÆüÃÖÖÔµµÖ Versailles
12 †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸ü ‹×¯ÖÏ»Ö 03
¯ÖÖ¸üßÃÖ“µÖÖ ÖîŠúŸµÖêÃÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 14 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö¸üß»Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¾Öî³Ö¾Ö¿ÖÖ»Öß Ã£Ö»Ö †ÖÆêü. ´Öß ¤üÖêÖ
¯ÖÏÆü¸üß 3 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ŸÖê£Öê ¯ÖÖê“Ö»Öê. µÖê£Öê 14 ¾µÖÖ »Öã‡Ô“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü †Ö×Ö ÁÖß´ÖÓŸÖ ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›üÖ †ÖÆêü. ´Ö¬µÖê “ÖÖîúÖŸÖ
14 ¾µÖÖ »Öã‡Ô“ÖÖ ‘ÖÖê›ü¶Ö¾Ö¸ü ²ÖÃÖ»Öê»ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¬ÖÖŸÖæ“ÖÖ ¯ÖãŸÖôûÖ †ÖÆêü. ÊÖ ×šüúÖÖß ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ×“Ö¡ÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö
¯ÖãŸÖóµÖÖÓ“ÖÖ •ÖÃÖÖ ÃÖÓÖÏÆü †ÖÆêü ŸÖÃÖÖ •ÖÖÖŸÖ úÖêšêüÆüß ÖÖÆüß. ²ÖÆæüŸÖêú ±Ïëú“Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öß“Ö ×“Ö¡Ö †ÖÆêüŸÖ, ¾Ö
ŸÖß ÖÖ´ÖÖÓ×úŸÖ ×“ÖŸÖÖ·µÖÖÓÖß úÖ×œü»Öß †ÖÆêüŸÖ. ×“Ö¡Öê †×»Öú›êü ´Öß ‡ŸÖúß ¯ÖÖ×Æü»Öß †ÖÆêüŸÖ úß †ÖŸÖÖ ×ŸÖŸÖêú
»Ö¾Öú¸ü »ÖÖ »ÖÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖ¸üß úÖÆüß ×“Ö¡ÖÖÓÖß ´ÖÖ—Öê µÖê£Öê ´ÖÖ ¾Öê¬Ö»Öê. ¿ÖÖ»ÖÔ´ÖêÖ, ÃÖÖÓ »Öã‡Ô Sain Lui
ÊÖÓ“Öß ×“Ö¡Öê ¯ÖÖÆü¾Öß †ÃÖê ¾ÖÖ™ü»Öê. ÎãúÃÖê›ËüÃÖ ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê ÎãúÃÖê›ËüÃÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×“Ö¡Öê †ÖÆêüŸÖ. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖŸÖß»Ö
µÖÖ»Ö¸üßŸÖ 1797 ¯ÖÖÃÖæÖ 1835 ¯ÖµÖÕŸÖ“Öß ³Ö¾µÖ ×“Ö¡Öê †ÖÆêüŸÖ. ÊÖŸÖ Öê¯ÖÖê×»ÖµÖÖ“ÖÖ ¯Ö¸üÖÎú´Ö ¾ÖÙÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
ŸµÖÖ“Öê ÃÖë™ü Æêü»ÖêÖÖ µÖê£Öß»Ö £Ö›üÖê, ¸üÖ×™üÃÖ²ÖÖ µÖê£Öê ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ»ÖÖ —ÖÖ»Öê»Öß •ÖÖ´Ö ›üÖŒ¢Ö¸ü ²ÖÖÓ¬ÖßŸÖ
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(†ÃÖŸÖÖ) ŸÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖÓœü·µÖÖ ‘ÖÖê›ü¶Ö¾Ö¸ü “ÖœüŸÖ †ÖÆêü, †Ö»Öê Œ—ÖÖÓ×›ÒüµÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö, ŸÖê£Öß»Ö
¸üÖ•ÖÖ“Öê ¿Ö¸üÖ µÖêÖê, †ÖÃ™üÙ»Ö™Ëü—Ö »ÖœüÖ‡Ô“Öß †Ö¤ü»Öß ¸üÖ¡Ö, ¾ÖÖî¸êü ×“Ö¡Öê ¯ÖÖÆæüÖ ¾Öß¸ü ¾Ö ú¹ýÖ ¸üÃÖÖ“Öß ´ÖÆüŸÖß
úôû»Öß.
ÖÓŸÖ¸ü ×Ö¸ü×Ö¸üÖôêû ×¤ü¾ÖÖÖÖÖÖê ¯ÖÖ×Æü»Öê. µÖê£Öê ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öß ¯Ö¸ü´ÖÖ¾Ö¬Öß ¯ÖÖÆæüÖ ŸÖÖë›üÖ¾ÖÖ™êü ÖÖÓ¾ÖœüôûÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
†Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö ÃÖãÃúÖ¸êü ×Ö‘ÖŸÖ. »Öã‡Ô“Öß ×Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÖÖê»Öß ¾Ö ÆüÖÓŸÖ¹ýÖ ¾Ö “ÖÖ¤ü¸ ¸üÖÖæÖ šêü×¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ.
¸üÖ•Ö¤êü‰úôû ±úÖ¸ü ÃÖãÓ¤ü¸ü ¾Ö ³Ö¯Öêú¤üÖ¸ü †ÖÆêü. ¾Öêôû ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû 1…… ŸÖÖÃÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›üÖ ¯ÖÖÆüÖê —ÖÖ»Öê
ÖÖÆüß. ¾ÖÖ›ü¶Ö“Öê ×Ö›üŒµÖÖŸÖæÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ²ÖÖÖê“Öß ¾Ö ˆ¯Ö¾ÖÖÖ“Öß †Öã¯Ö´Ö ¿ÖÖê³ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖ †Ö´Æüß ²ÖÖÖêŸÖ
†Ö»ÖÖê. ˆÓ“Ö —ÖÖ›êü, ¾Öß×£ÖúÖ, ¯ÖãÂ¯Ö¾ÖÖ×™üúÖ, ÖãÓ±úÖ, ŸÖ™üÖú, »ÖÆüÖÖ´ÖÖêšêü úÖ¸Óü•Öê, ¾ÖÖ›ü¶Ö¯ÖÖÃÖæÖ ˆŸÖ¸üŸÖ
•ÖÖÖÖ¸üß ÃÖ¯ÖÖ™üß, ¯Öãœêü ¤æü¸ü¾Ö¸ü ×¤üÃÖÖÖ¸üÖ ¹Óý¤ü ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ ¯ÖÃÖ¸ü»Öê»ÖÖ úÖ»Ö¾ÖÖ, ŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö Îúß›üÖÖÖîúÖ, ‹ú
úß ¤üÖêÖ †ÃÖÖ ÖÖÖÖ×¾Ö¬Ö “ÖîÖß“ÖÖ ¾Ö ÃÖãÖÖ“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öê. †Ö•Ö ‡Â™ü¸ü“ÖÖ ÃÖÖ
†ÃÖ»µÖÖÖê ÆüÖ•ÖÖ¸üÖê Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖê ¾Ö »ÖÆüÖÖ ´Öã»Öê ×¾ÖÆü¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ µÖê£Öê †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ´Ö•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸üÆüß ‹ú ÃÖ³µÖ
²ÖÖ‡Ô, ×ŸÖ“ÖÖ ³ÖÖ‰ú ¾Ö »ÖÆüÖÖÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ÖÖê›ü ¾Ö ¯ÖÖÖß¤üÖ¸ü ³ÖÖ“ÖÖ Andrew Jevonsal ‡ŸÖêú•ÖÖ ÆüÖêŸÖê.
×±úºþÖ »ÖÆüÖÖ ´Öæ»Ö £Öú»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ›üôûß 6 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ‘Ö¸üß Öê»Öß. ´Öß ‹ú™üÖ“Ö úÖ»Ö¾µÖÖ“µÖÖ úÖšüÖÖê
ˆ¯Ö¾ÖÖÖŸÖ ØÆü›æü »ÖÖÖ»ÖÖê. ˆ¯Ö¾ÖÖ ×¾ÖÃŸÖßÖÔ †ÖÆêü. ÃÖã´ÖÖ¸êü 8 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ˆ¯Ö¾ÖÖ ²ÖÓ¤ü ÆüÖêµÖÖ“Öß ¾Öêôû —ÖÖ»Öß
ŸÖ¸ü ´Ö»ÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü •ÖÖ¾Ö¾ÖêÖÖ. ¾ÖÖ›ü¶Ö“Öê ¯Öãœêü ¯ÖÖµÖ·µÖÖ¾Ö¸ü, ´ÖÖÖê ¾ÖÖ›üÖ, ¯Öãœêü ˆªÖÖ, ³ÖÖê¾ÖŸÖß ×ÖŸÖß•ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ
¯ÖÃÖ¸ü»Öê»Öß ¾ÖÖ¸üÖ•Öß ¯ÖÖÆüÖŸÖ ´Öß ×“Ö¡ÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ‹¾ÖœüÖ ¾Öêôû †Ö¤üß ‹ú™üÖ“Ö ˆ³ÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖÖî×Ö´Öê“ÖÖ “ÖÓ¦ü
Ã¾Ö“”û †ÖúÖ¿ÖÖŸÖ ¾Ö¸ü µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¾ÖÖ›ü¶Ö¯Öãœü“Öß ²ÖÖ•Öæ (1360 ±æú™ü »ÖÖÓ²Ö) ¸ÓüÖßŸÖ ±úÖê™üÖêÃÖÖ¸üÖß ÃÖã²Öú
¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ²Ö¨ü Ö•Ö¸êüŸÖ ³Ö¸ü»Öß. ´ÖÖÖ¾Öß ‹êÀ¾ÖµÖÔ, ÃÖÖï¤üµÖÔ, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ ¾Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“µÖÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ †ÃÖê
‹ú¾Ö™ü»Öê»Öê ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÖÆüµÖÖŸÖ ŸÖ¸ü †ªÖ×¯Ö úÖêšêü †Ö»Öê ÖÖÆüß ¾Ö ¯ÖãœêüÆüß µÖê‡Ô»ÖÃÖê ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. ´ÆüÖæÖ 8
“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üŸÖÖÖÖ £ÖÖê›êü †¾Ö‘Ö›ü ¾ÖÖ™ü»Öê !!ü
ü
†ÖòŒÃÖ±ú›Ôü
ŸÖÖ. 24 •ÖæÖ 1903
†Ö•Ö †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¾ÖÖÙÂÖú ¯Ö¤ü¾Öß¤üÖÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö —ÖÖ»ÖÖ. ÃÖúÖôûß 11
¾ÖÖ•Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¿Öê»›üÖê×ÖµÖÖ ×£Ö‹™ü¸üÖŸÖ Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖÖ“Öß Ö¤üá •Ö´Öæ »ÖÖÖ»Öß. 12 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×£Ö‹™ü¸ü ÖÖ»Ö¾Ö¸ü
Ö““Ö ³Ö¸ü»Öê. †Ö¤ü´ÖÖÃÖê 2000 ¤üÖêÖ Æü•ÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö †ÃÖê»Ö. 3/4 ¾Ö¸ü ÛÃ¡ÖµÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. †ÖŸÖ •ÖÖµÖÖÃÖ
×ŸÖúß™ü ×´Öôû¾ÖµÖÖÃÖ ´ÖÖêšüß ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¯Ö›üŸÖê. Eighth Week ²ÖÖê™üß“µÖÖ ¿ÖµÖÔŸÖß“µÖÖ ÖÖ»ÖÖêÖÖ»Ö ÆüÖ
†Öšü¾Ö›üÖ †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öê ´ÖÖêšü¶Ö ´ÖÖî•Öê“ÖÖ ¾Ö “ÖîÖß“ÖÖ †ÖÆêü. “ÖÖêÆüßú›êü ÖÖ“Ö, ´Öê•Ö¾ÖÖµÖÖ ¾Ö Öêôû
“ÖÖ»ÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸üßÖÖ †Ö™ü¯Ö»µÖÖ´Öãôêû ×¾ÖªÖ£Öá ´ÖÖêúôêû †ÃÖŸÖÖŸÖ. 12 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÃÖêÖê™ü“ÖÖ “”û×²ÖÖÖ †ÖŸÖ
†Ö»ÖÖ. ÖÓŸÖ¸ü •µÖÖ ²Ö›ü¶Ö »ÖÖêúÖÓÃÖ ÃÖ´ÖÖÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤ü¾µÖÖ ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ ŸÖê †Ö»Öê. ŸµÖÖÓŸÖ ÃÖ¸ü •ÖÖò•ÖÔ
¾ÆüÖ‡Ô™ü, †Ö×±ÏúêúŸÖß»Ö µÖã¨üÖŸÖß»Ö ¾Öß¸ü Æêü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÃÖ D.C.L. “Öß ¯Ö¤ü¾Öß ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖ
‹›ü¾Ö›Ôü“Öê ¯Ö¸ü»ÖÖêú¾ÖÖÃÖß ²ÖÓ¬Öæ ›ü¶æú †Öò±ú †Ö»Ö²ÖÖß ÊÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß ¾Ö úµÖÖ ÆüÖ•Ö¸ü ÆüÖêŸµÖÖ. ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖŸÖß»Ö
ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖÂÖÖê »Öò×™üÖ´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öß. †¿ÖÖ ÖÓ³Öß¸ü ¯ÖÏÃÖÓÖß¤êüÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß ÖÖëÖÖ™ü ¾Ö ¾ÖÖ¡Ö™ü¯ÖÖÖ êú»ÖÖ“Ö.
ŸÖÖê ¯ÖÖÆæüÖ ÃÖ¾ÖÖÔÃÖ ´ÖÖêšüß ´ÖÖî•Ö“Ö ¾ÖÖ™ü»ÖßÃÖê ×¤üÃÖ»Öê. ¾ÆüÖ‡™ü ÊÖÓÃÖ ¯Ö¤ü¾Öß ×¤ü»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß úÖÆüß ²ÖÖê»ÖÖ¾Öê
´ÆüÖæÖ ×¾ÖªÖ£ÖÖÕÖß 3/4 ×´Ö×Ö™êü ‹úÃÖÖ¸üÖê ™üÖóµÖÖÓÖß ×šüúÖÖ ¤üÖÖÖ»Öê. Îãú‹Ö ¾Ö ÊÖÓ“Öê »ÖÖ™üßÖ´Ö¬µÖê
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³ÖÖÂÖÖ “ÖÖ»Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß ×úŸµÖêú ×¸üŸÖßÖê £Ö¼üÖ êú»Öß. ‹úÖ ÖéÆüÃ£ÖÖÖß ²Ö¤üúÖÃÖÖ¸üÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö
úÖœü»ÖÖ. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¸üÖ•ÖÁÖßÖß ´ÖÖÓ•Ö¸üÖ“Öê †Öãú¸üÖ, "†—ÖæÖ ŸÖã´Ö“Öê “Ö·ÆÖ™ü ÃÖÓ¯ÖŸÖ ÖÖÆüß úÖµÖ ?" úÖêÖß
´ÖÖêšü¶ÖÖê †Öê¸ü›ü»ÖÖ. ×ŸÖÃÖ·µÖÖÖß †ÃÖÖ úÖÆüß ´Ö¬ÖæÖ ´Ö¬ÖæÖ Ã¾Ö¸ü úÖœü»ÖÖ úß ŸµÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ
ÖÖÆüß. Æêü ÃÖ¾ÖÔ †Ó›ü¸üÖÏò•Öã‹™ËüÃÖ ÆüÖŸê Öê. ¯Öæ¾Öá ÊÖÆüß¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¤ÓüÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê, ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖæÖ †Ó›ü¸üÖÏ•ò Öã‹™üÖÓÃÖ
×ŸÖúß™ü ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖ¸üß úÖÆüß úºþÖ •Öß £ÖÖê›üß ´ÖÓ›üôûß †ÖŸÖ µÖêŸÖê ŸÖß †ÃÖÖ ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ÖÖ•Ö×¾ÖŸÖê.
ÖêÆü´Öß“ÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖÖê ÃÖ¾ÖÖÕÃÖ ˆ»Ö™ü úÖîŸÖãú“Ö ¾ÖÖ™üŸÖê.
[ÖÖ»Öß»Ö ´Ö•Öæú¸ü ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¸üÖ•ê Ö×Ö¿ÖßŸÖ 12 †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸ü ‹×¯ÖÏ»Ö 03 “µÖÖ ´Ö•Öãú¸üÖÖÓŸÖ¸
¸üÖê•Ö×Ö¿Öß“µÖÖ úÖê·µÖÖ ¸üÖ×Æü»Öê»µÖÖ ¤üß›ü ¯ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ¤üÖ™üß¾ÖÖ™üßÖê ÖÓŸÖ¸ü ˆŸÖºþÖ úÖœü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¯Öãœü“µÖÖ
ˆŸÖÖ·µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ÆüÖÆüß ³ÖÖÖ ŸÖÖ. 24 ´ÖÖ“ÖÔ, 1926 »ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ŸµÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ µÖê£Öê ×»Ö×Æü»Öê»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ.ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú]
In V. R. Shinde’s Unitarian Pocket Diary for 1903 appears the following words70:--

"12th April 1903-Visited the house of Auguste De Compte71-a flat in No. 10 of
Rue monsieur Le Prince. The Society meets in the house. This contains some poraits
and busts- A. Compte, [his] adopted daughter madame Devanse and his desciple Lafetta.
All is well kept. His bed is preserved, with him on his death bed."
The same diary notes the following engagements :-

ŸÖÖ. 30 ´ÖÖ“ÖÔ, 1903. ´ÖÖêÃµÖæ •ÖÖÑ ¸êü¾Æüß»Ö ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¯Öò×¸üÃÖ µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üßŸÖß»Ö ¬ÖÖÙ´Öú ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸üÖÓÖß †Ö•Ö ¸üÖ¡Öß •Öê¾ÖÖÖÃÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öê Öê»ÖÖê. ŸÖê£Öê ‡ŸÖ¸ü ²Ö¸üß“Ö ÃÖ³µÖ Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖ ¯ÖÖÆãüÖê´ÖÓ›üôûß †Ö»Öß
ÆüÖêŸÖß. ×¤ü¾ÖÖÖÖÖµÖÖŸÖæÖ •Öê¾ÖÖÖ“Öê ™êü²Ö»ÖÖú›êü •ÖÖµÖÖ¯Öæ¾Öáü ¸êü¾Æüß»Ö²ÖÖ‡ÔÖß ¯ÖÖÆãüµÖÖ“Öê ‹êúú •ÖÖê›ü¯Öê ŸÖµÖÖ¸ü
êú»Öê. ŸµÖÖŸÖ ‹úß“ÖÖ Ö¾Ö¸üÖ ¾Ö ‹úÖ“Öß ²ÖÖµÖúÖê †¿ÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü úºþÖ ×¤ü»Öß. †¿Öß •ÖÖê›ü¯Öß ÆüÖŸÖÖŸÖ ÆüÖŸÖ
‘ÖÖ»ÖæÖ ™êü²Ö»ÖÖ•Ö¾Öôû Öê»Öß. †¿Öß •ÖÖê›ü¯Öß ú¸üµÖÖŸÖ ¯ÖÖÆãüµÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖ´Ö³ÖÖ¾Ö ¾Ö ÃÖêÆü ¾ÖÖœüÖ¾ÖÖ, •Öê¾ÖŸÖÖÖÖ
ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖ “ÖÖÓÖ»Öê ¾ÆüÖ¾Öê, †¯Ö×¸ü×“ÖŸÖÖÓ“ÖÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ †ÃÖê †Öêú ˆ¤üÖ¢Ö ˆ§êü¿Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ.
•Öã»Öî 1903. ˆÆüÖóµÖÖ“Öß ÃÖã¼üß —ÖÖ»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü úÖµÖ´Ö“Öê ÃÖÖê›ü»Öê. †ŸµÖÓŸÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü
¾ÖÖ™ü»Öê. ¯ÖÏ£Ö´Ö “Öê»™üÖÆòü´Ö µÖê£Öê ¸êü¾Æü. •ÖÖêÃÖ •Öê. ×±ú¿Ö¸ü ÊÖ“Öêú›êü 1 †Öšü¾Ö›üÖ Öê»ÖÖê. ŸÖê£Öê ²Öê—Ö ×Æü»»Ö
“Ö“ÖÔ´Ö¬µÖê ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ÃÖÖÓ. 7 »ÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ‹úÖ ²ÖÖ‡ÔÖê ´ÖÖ—Öê ²Ö¸êü“Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü ±úÖê™üÖê úÖœæüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê.
µÖê£Öê †ÖÓ»ÖÖê‡Ó×›üµÖÖ ¾Ö †ÖµÖ. ÃÖß. ‹ÃÖ. ¯Öê¿ÖÖÃÖÔ“Öß ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ †ÖÆêü. ÖÖ¾Ö ™ãü´Ö¤üÖ¸ü ÃÖãÓ¤ü¸ü †ÖÆêü.
31 ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü •Öã»Öî 1903. ™êü´ÃÖ Ö¤üß“ÖÖ ˆÖ´Ö ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ÃÖê¾ÆüÖ ÜÃ¯ÖÏ•Ö ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
2 †£Ö¾ÖÖ 9 ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü †ÖÖÂ™ü 1903. úÖÙ›ü±ú µÖê£Öê ¾ÖêÃ™ü ÖÏã¾Æü “Ö“ÖÔ´Ö¬µÖê ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü“µÖÖ
ÃÖúÖôûÃÖÓ¬µÖÖúÖôû ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»µÖÖ. ×´Ö. ±Ïêú›ü×¸üú “ÖÖ‡Ô»›ü (Dulverton, Lisvame North
Cardiff) ÊÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖÆãüÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. µÖê£Öê ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö ..... ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ˆ¯Ö¤êü¿Ö. ´ÖÖÖæÖ ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ
¯ÖãÃŸÖúºþ. ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»ÖÖ.72
16 †ÖÖÂ™ü 1903. µÖæ™üÖ ‹²Öê™ü µÖê£Öß»Ö µÖãÖÖ‡™êü›ü ±Ïúß“Ö“ÖÔ´Ö¬µÖê ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÖµÖÓúÖôûß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ
“ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ÊÖ¯Öãœêü ‹ú¤üÖêÖ †Öšü¾Ö›êü ²ÖÖòÃÖ òúÃÖ»Ö úÖòÖÔ¾ÖÖò»Ö µÖê£Öê ×´Ö. úÖòú ÊÖ“Öê ¯ÖÖê»Ö™ÒüÖß ÊÖ
—ÖÖê¯Ö›üßŸÖ ÃÖ´Öã¦ü×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê ? ú¤üÖ×“ÖŸÖ •Öã»Öî ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ¤üÖêÖ †Öšü¾Ö›ü¶ÖŸÖ ´Öß µÖê£Öê Öê»ÖÖê
†ÃÖêÖ. ×Æü»›üÖ ×Æü“µÖÖ ŸÖÖ. 11 †ÖÖÂ™ü, 1903 “Öê ‹úÖ ¯Ö¡ÖÖ¾ÖºþÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ŸÖÔú Ö¸üÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ.
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´ÖÖ“ÖÔ 1903 “Öê †Ö¸Óü³Öß ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö µÖê£Öê ‹ú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´ÖêôûÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ØÆü¤æÓü“Öê
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •Öß¾ÖÖ ÊÖ¾Ö¸ü ‹ú ¾µÖÖµÖÖÖ ×¤ü»Öê ¾Ö ÃÖ¯ÖÏµÖÖêÖ ¤êüÖÖ¾Öê úºþÖ ¤üÖÖ×¾Ö»Öê. ŸÖê ¾µÖÖµÖÖÖ ŸÖÖ.
14 ´ÖÖ“ÖÔ“Öê "‡ÖŒ¾ÖÖµÖ¸ü¸ü" ¯Ö¡ÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê. »ÖÖêúÖÓÃÖ ±úÖ¸ü †Ö¾Ö›ü»Öê. 12 Avenue Da Pavillion
Sully Le pecq, France µÖê£Öê ¸üÖÆüÖÖ¸êü ×´ÖÃŸÖ¸ü ÆüÖò•ÖÃÖÖ ¯ÖÏò™ü ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‡ÓÖÏ•Ö ÖéÆüÃ£ÖÖÖê ŸÖÖ. 16 ‹×¯ÖÏ»Ö,
1903 ŸÖÖ¸üÖê“Öê ´ÖÖêšêü úôûúôûß“Öê †×³ÖÖÓ¤üÖ ¯Ö¡Ö ¯ÖÖšü¾Ö»Öê.73
31 †ÖÖÃ™ü 1903 ÃÖúÖôûß 9.25 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÆüÖê²ÖÖÔ µÖê£ÖæÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê ¾Ö »ÖÓ›üÖ»ÖÖ ¾Ö ‡Ó»ÖÓ›ü»ÖÖ
¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ´Ö êú»ÖÖ. •Ö´ÖÔÖ ÃÖß´Ö¬ÖæÖ ‡Ó™ü¸üÖò¿ÖÖ»Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖÖšüß †ò´ÖÃ™ü›üÖÔ´Ö µÖê£Öê Öê»ÖÖê. ŸÖê£Öê ŸÖÖ. 4
ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ÆüÖêŸÖÖê.
ŸÖÖ. 5 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 03 ÃÖúÖôûß (¿Ö×Ö¾ÖÖ¸üß) ú»ÖÖòÖ (úÖòÖ) •Ö´ÖÔÖßŸÖß»Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü ¿ÖÆü¸üß ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê.
ŸÖê£Öß»Ö òú£Öß›Òü»Ö, ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¤êü‰úôû, ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ ¯ÖÖÆæüÖ ÛÃ¾ÖŸ—Ö»Öí›ü»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê.
ŸÖÖ. 7 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸üß ²ÖÖ—Ö»Ö (²ÖÖ»Ö) µÖê£Öê ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ÃÖÖµÖÓúÖôûß 7-50 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ. ŸµÖÖ“Ö ¸üÖ¡Öß
11-14 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ »ÖæÃÖÖÔ ÊÖ †ŸÖß ¸ü´ÖÖßµÖ ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖúÖšü“Öê »ÖæÃÖÖÔ ÖÖ¾Öß ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê.
ŸÖÖ. 9 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 03. ¿ÖÖòÖ ÆüÖò™êü»Ö´Ö¬µÖê •ÖÖÖÖ ²Ö¤ü»Ö»Öß. ‹ÃÖ»Ö¯Ößú ™êüú›üß¾Ö¸üß»Ö ¤êüÖÖ¾Öê ¯ÖÖ×Æü»Öê.
ŸÖÖ. 10 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 03. ÛÃ¾ÖÃÖ Ö¸üß²Ö ´Ö•Öæ¸üÖ“Öê ‘Ö¸ü ¯ÖÖÆæüÖ ²ÖÖ¸üßú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öß. ¤ü¸ü´ÖÆüÖ 10
±ÏúÖÓú ‹úÖ ÖÖê»Öß“Öê ³ÖÖ›êü. 4 ÖÖê»µÖÖ ¾Ö ‹ú Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú ‘Ö¸üÖ“Öê ¤ü. ´Ö. ³ÖÖ›êü 30 ±ÏúÖÓú. Ñú¯ÖÖ×—Ö™ü¸ü“Öß
¤ü¸ü ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öß ´Ö•Öæ¸üß 2 ±ÏúÖÓú.
ŸÖÖ. 11 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 03. ÃÖúÖôûß 11 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ »ÖæÃÖÖÔ ÃÖÖê›æüÖ ÃÖÖµÖÓúÖôûß ×•ÖÖÖê¾ÆüÖ µÖê£Öê ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê.
‡ŸÖÖ»ÖßŸÖß»Ö.
ŸÖÖ. 12. ×•ÖÖÖê¾ÆüÖŸÖß»Ö òú¯ÖÖê ÃÖÑŒ™üÖê ÖÖ¾ÖÖ“Öê †ŸµÖÓŸÖ ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ¾Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü Ã´Ö¿ÖÖÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê. µÖê£Öß»Ö
¯ÖãŸÖôêû †¾ÖÖÔÖßµÖ †ÖÆêüŸÖ. ÖÓŸÖ¸ü 5 ×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü ¸üÖê´Ö µÖê£Öß»Ö Ã£Öôêû ¯ÖÖ×Æü»Öß.
ŸÖÖ. 15 ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 03. ¾Æòü×™üúÖ µÖê£Öß»Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ×“Ö¡Öê ¯ÖÖ×Æü»Öß. ¯ÖÖê¯Ö ¯ÖÖµÖÃÖ“Öê ¯ÖÏŸµÖÖ
¤ü¿ÖÔÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ³ÖŒŸÖ ŸµÖÖ“Öê “Ö¸üÖÖ“Öê “ÖãÓ²ÖÖ ‘ÖêŸÖ. ´Öß ÖãÃÖŸÖß †ÖÓÖšüß (ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸üß»Ö) “ÖãÓ²Ö»Öß. ÃÖã´ÖÖ¸êü 18
¿ÖãÎú¾ÖÖ¸üß Öê¯Ö»ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê.
ŸÖÖ. ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸üß ¯ÖÖÑ¯Öß ¿ÖÆü¸üÖ“Öê •ÖãÖê †¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê.
ŸÖÖ. 21 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 03 ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸üß Öê¯Ö»ÃÖÆæüÖ ¹ý²ÖÖŸÖßÖÖê ²ÖÖê™üßÖê ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖ»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê.
ŸÖÖ. 6 †ÖŒ™üÖë²Ö¸ü 03 ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê.
†òò´ÖÃ™ü›üÖÔ´Ö (ÆüÖò»ÖÓ›ü)
ÆüÖò»ÖÓ›ü´Ö¬ÖæÖ •Ö´ÖÔÖßŸÖ úÖòÖ ˆ±Ôú ú»ÖÖêÖ ¿ÖÆü¸üß ¯ÖÖê“Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ÖÖ»Öß»Ö ÆüúßúŸÖ
×»Ö×Æü»Öß †ÖÆêü.74
Hotel Ewige Lampe
(Antonetty)
and
Hotel de l’Europe
Koln
Besitzer : P. Urban

100

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß

6 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 1903
ŸÖÖ. 4 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 1903 ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸üß †Ö´ÖÃ™ü›üÖÔ´Ö µÖê£ÖæÖ, ¾ÆüÖê»ÖÓ¤üÖ´ÖË ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ‹úÖ •ÖãµÖÖ “ÖÖ»Öß“µÖÖ
Öê›ü¶ÖÃÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖã´ÖÖ¸êü 200 ´ÖÓ›üôûß ‡Ó™ü¸üÖò¿ÖÖ»Ö ×»Ö²Ö¸ü»Ö ×¸ü×»Ö•ÖÃÖ úÖÑÖÏêÃÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. †Ö×Ö
¯ÖÖÆãüµÖÖÓ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖ ›ü“Ö ´ÖÓ›üôûßÆüß ÃÖ¾ÖÔ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. 12…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ×Ö‘ÖæÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü
¤üÖêÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¾ÆüÖê»ÖÓ¤üÖ´ÖË µÖê£Öê ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. Æêü Öê›êü ÃÖ´Öã¦üúÖšüß ‹úÖ ›üÖ‡ú“µÖÖ †ÖÁÖµÖÖÖÖ»Öß †ÖÆêü.
ÃÖ´Öã¦üÃÖ¯ÖÖ™üß¯ÖêÖÖ ÊÖ Öê›ü¶Ö“Öß ÃÖ¯ÖÖ™üß 4/5 ±æú™ü ŸÖ¸üß ÖÖ»Öß †ÃÖÖ¾Öß! †Ö´Ö“Öß ‡ŸÖúß Ö¤üá ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß
Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖÃÖê ´Öã»ÖÖ»Öêú¸üÖÓÖÖ ‘Öê‰úÖ ¤üÖ¸üÖ²ÖÖÆêü¸ü ˆ³Öß ÆüÖêŸÖß. ›ü“Ö »ÖÖêúÖ“Öß Ã¾Ö“”ûŸÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖÖêšüß
µÖÖŸÖß †ÖÆêü. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ‘Ö¸êü ¬ÖãµÖÖ“Öê úÖ´Ö “ÖÖ»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. †Ö´Æüß ×úŸµÖêú ‘Ö¸üÖÓŸÖ ×¿ÖºþÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ “Öã»Öß †Ö×Ö ×Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖÖ ¾ÖÖî¸êü ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ, ÃÖÖ¬Öê¯ÖÖÖ, Ã¾Ö“”û¯ÖÖÖ †Ö×Ö ™üÖ¯Ö™üß¯Ö ¯ÖÖÆæüÖ
†ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ. ÊÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖŸÖ †Öê²Ö›ü¬ÖÖê²Ö›ü »ÖÖú›üß •ÖÖê›êü ÆüÖêŸÖê. ‘Ö¸üÖŸÖ ×¿Ö¸üŸÖÖÖÖ ŸÖê †Ö¯Ö»Öê •ÖÖê›êü
²ÖÖÆêü¸ü šêü¾ÖßŸÖ. †Ö´ÆüÖÓ»ÖÖ ²Öã™üÖÓÃÖÆü †ÖŸÖ •ÖÖµÖÖ»ÖÖ »ÖÖ•Ö ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öß. ŸÖ¸üß †Ö´ÆüÖÓ»ÖÖ •ÖÖµÖÖ»ÖÖ Æêü »ÖÖêú
Öã¿ÖßÖê ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ¤êüŸÖ. ¬ÖŒŒµÖÖ¾ÖºþÖ ‹ú ¤üÖêÖ ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü †Ö´Æüß ØÆü›ü»ÖÖê. ‹›üÖ´Ö ÊÖ Öê›ü¶ÖŸÖ †Ö´Æüß
†ÖÖÖÖ›üßŸÖæÖ ˆŸÖ¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü ¾ÆüÖê»ÖÓ¤üÖ´ÖË ÊÖ Öê›ü¶Ö¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 2 ´Öî»Ö ‹úÖ úÖ»Ö¾µÖÖŸÖæÖ •ÖãµÖÖ “ÖÖ»Öß“µÖÖ
²ÖÖê™üßŸÖæÖ †Ö´ÆüÖ¯Öîúß úÖÆüß•ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ÊÖ ²ÖÖê™üàÖÖ ‹ú ´ÖÖêšüÖ »ÖÖÓ²Ö »ÖÖú›üß ¤üÖÓ›üÖ, ŸµÖÖÃÖ ÖÖÓ¤üÖ ¤êü‰úÖ
´ÖÖÖÃÖê ²ÖÖê™üß ¯Öãœêü œüú»ÖßŸÖ †ÃÖŸÖ. ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß 5 ¾ÖÖ•Öê¯ÖµÖÕŸÖ ‡ú›êü ×ŸÖú›êü ØÆü›ü»µÖÖ¾Ö¸ü †ÖÖ²ÖÖê™üßŸÖæÖ
7…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †Ö´Æüß †Ö´ÖÃ™ü›üÖÔ´Ö µÖê£Öê ¯ÖÖê•Ö»ÖÖê. †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê †Ö¤üß †ÖÖÓ¤üÖÖê †Ö´ÖÃ™ü›üÖÔ´Ö µÖê£Öß»Ö
¯Ö×¸üÂÖ¤êü“ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü —ÖÖ»ÖÖ.
Öê¯Ö»ÃÖ•Ö¾Öôûß»Ö ¯ÖÖÑ¯Öß»ÖÖ ³Öê™ü
ŸÖÖ. 19 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 1903 ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸üß ¾ÆêüÃÖæÛ¾ÆüµÖÃÖ •¾ÖÖ»ÖÖ´ÖãÖßÖê ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê»Öê ¯ÖÖÑ¯Öß ¿ÖÆü¸ü ˆúºþÖ
úÖœü»Öê»Öê •ÖãÖê †¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê. ´ÖÖ—Öê ±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê•Ö´Ö¬Ö»Öê ¸üÖê´Ö“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ †¬µÖµÖÖ ÊÖ
×šüúÖÖß †Öšü¾ÖæÖ †ÖÖÓ¤üÖ“Öê ¿ÖÆüÖ¸êü †ÓÖÖ¾Ö¸ü †Ö»Öê. ¸üÃŸÖê ²Öôûú™ü ±ú¸üÃÖ²ÖÓ¤üß“Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¾Ö¸ü Ö™üÖ·µÖÖ“Öß
ÖÖê»Ö “ÖÖúÖê¸üß ×¤üÃÖ»Öß. úÖÆüß ¸üÃŸÖê †Ö¤üß †¹Óý¤ü ×¤üÃÖ»Öê. úÖÆüà¾Ö¸ü ˆÓ“Ö ¯ÖÖµÖ¸üÃŸÖê ×¤üÃÖ»Öê. ‹úÖ “ÖÖ¸ü
“ÖÖî¸üÃÖ ±æú™ü ¤üÖ›üÖ¾Ö¸ü ˆšüÖ¾Ö¤üÖ¸ü úÖê¸ü»Öê»Öê ‹ú ×“Ö¡Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê. ŸµÖÖŸÖ ‹ú ¾ÖŸÖãÔôûÖúÖ¸ü †ÖúÖ¸üÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ‹ú
ÃÖÖ¯ÖÖÖê ×¾ÖôûÖÖ ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê Æêü úÖê¸üß¾Ö ×“Ö¡Ö ÆüÖêŸÖê. ÊÖ¾ÖºþÖ ŸÖê£Öê ÃÖ¯ÖÔ¯Öæ•ÖÖ ÆüÖêŸÖß úÖµÖ ? ¤üÖºþ“Öß
¤ãüúÖÖê ¾Ö ¤üÖºþ šêü¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¸üÖÓ•ÖÖÖ¾Ö¸ü Ø¿Ö¯ÖÖ »ÖÖ¾ÖæÖ Öú¿Öß êú»Öß ÆüÖêŸÖß. »ÖÖêú ´ÖêµÖÖÓŸÖ ²ÖÃÖæÖ •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê,
†ÃÖê ¤êüÖÖ¾Öê ×¤üÃÖ»Öê. úÖë²Ö›ü¶ÖÓ“Öß —Öã—Ó Ö, Ö¸ü´Öê¬Ö ¾ÖÖî¸üê ×“Ö¡ÖÖ¾ÖºþÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ‹úÖ ‘Ö¸üÖ“µÖÖ ×¤ü¾ÖÖÖÖÖµÖÖ“ÖÖ
ŸÖÖÓ²Ö›üÖ »ÖÖÖê“ÖÖ ¸ÓüÖ †Ö¤üß ŸÖÖ•ÖÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß ¸üÖê´ÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ÖßŸÖß ±úÖ¸ü ×²Ö‘Ö›ü»Öß †ÃÖê ‡×ŸÖÆüÖÃÖ
ÃÖÖÓÖŸÖÖê. ´Öß ŸÖ¸ü ÊÖ ‘Ö¸üÖ“µÖÖ Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü †ÓŸÖÖéÔÆüÖŸÖ ±úÖ¸ü ²Öß³ÖŸÃÖ ×“Ö¡Öê Ã¯ÖÂ™ü ¯ÖÖ×Æü»Öß. µÖê£Öê ²ÖÖµÖúÖ¿Öß“Ö
Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¯Öã¹ýÂÖÖ¿Öß¤êüÖß»Ö ÃÖéÂ™üß×¾Öºþ¬¤ü ´Öî£ÖãÖú´ÖÔ êú»µÖÖ“Öß Ã¯ÖÂ™ü ×“Ö¡Öê †ÖÆêüŸÖ. µÖê£Öß»Ö ÃÖÓÖÏÆüÖ»ÖµÖÖŸÖ
ˆúºþÖ úÖœü»Öê»µÖÖ 15 ´ÖÖÖ¾Öß ÃÖÖÓÖÖ›ü¶Ö“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖéúŸÖß Æãü²ÖêÆãü²Ö ¯»ÖêÃ™ü¸ü †Öò±ú ¯Öò¸üßÃÖ“µÖÖ šêü¾Ö»µÖÖ
†ÖÆêüŸÖ. •Öê¾ÆüÖ ¾ÆêüÃÖãÛ¾Æü‹ÃÖ“µÖÖ ¸üÖÖêŸÖ Æêü ¿ÖÆü¸ü ‹ú¤ü´Ö ¤ü›ü¯Ö»Öê Öê»Öê, ŸÖê¾ÆüÖ •Öß ´ÖÖÖÃÖê •µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ
¤ü›ü¯Ö»Öß Öê»Öß, ŸµÖÖ“Ö ÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ Æãü²ÖêÆãü²Ö ¤êüÖÖ¾ÖÖ ÊÖ ÃÖÖÓÖÖ›ü¶ÖÖê ¾Ö ¯ÖãŸÖóµÖÖÖê Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü. ‹ú
Ö¸üÖê¤ü¸ü ²ÖÖ‡Ô ˆ»Ö£Öß ¯Ö›ü»Öê»Öß, ¤üÖêÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖµÖÖ ¯ÖÖ»Ö£µÖÖ ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ (†Ö‡Ô ¾Ö ×ŸÖ“Öß ´Öã»ÖÖß), ‹ú
ŸÖ¹ýÖ ´Öã»ÖÖß ¾Ö ×ŸÖ“µÖÖ ›üÖ¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸üß»Ö ú¸üÖÓÖã»Öß¾Ö¸üß»Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü †ÖÓÖšüß, ÖÖÙÃÖÃÖ ¾Ö ´Ö¤üÖÖ“Öê ÃÖãÓ¤ü¸ü
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Ø³ÖŸÖß¾Ö¸üß»Ö ×“Ö¡Ö, ¾ÖÖî¸êü ±úÖ¸ü ¯ÖÏêÖÖßµÖ †ÖÆêüŸÖ. ³ÖÖú¸ü, ú¯Ö›êü, ×Ö¸üÖôûß ¬ÖÖµÖê ³ÖÖ•ÖæÖ (³ÖÖ•Ö»Öê»Öß)
úÖôû¾ÖÓ›ü»Öê»µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß šêü×¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. ¤üÖ¸üÖ•Ö¾Öôû ‹ú ãú¡Öê ¤ü›ü¯ÖæÖ ´Öê»Öê»Öê ˆ»Ö£Öê
¯Ö›ü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ ÖóµÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¼üÖ †Ö×Ö ÃÖÖÖôûß Æüß •Ö¿Öß“µÖÖ ŸÖ¿Öß“Ö ×¤üÃÖŸÖê. ¸üÖÓ•ÖÖ, ÆüÖî¤ü ¾ÖÖî¸êü
¤üÖ›üÖ´ÖÖŸÖß“µÖÖ ‘Ö¸üÖãŸÖß ¾ÖÃŸÖæ ¯ÖÖÆæüÖ ŸÖÃÖê“Ö ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖ“Öê “ÖÖîú, †¬ÖÔ¾ÖŸÖãÔôûÖúÖ¸ü ´ÖÓ›ü‡,Ô ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
¾µÖÖµÖÖÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖÖ, ³Ö¾µÖ •ÖÖêŸÖß ¾ÖÖî¸êü ¯ÖÖÆæüÖ ŸÖŸúÖ»ÖßÖ úÖî™ãÓü×²Öú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÛÃ£ÖŸÖß †•Ö´ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß
ÃÖÖ¬ÖÖê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
Æüß ÆüúßúŸÖ ŸÖÖ. 19 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 03 “µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß“Öê ¯ÖÖÖ ×¿Ö¿Ö¯ÖêÃÖ»ÖßÖê ×»Ö×Æü»Öê»Öê •ÖÃÖê“Öê ŸÖÃÖê“Ö
ˆŸÖºþÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öß †ÃÖê.75
×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü, ¯ÖãÖê ŸÖÖ. 24 ´ÖÖ“ÖÔ, 1926
¯Öã¸ü¾ÖÖß 76
Æüß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ´ÖÖ—Öê ´ÖãµÖŸÖ: 1901-03 ‡. ÃÖ. ÊÖ ¾ÖÂÖá ¯Ö¸ü¤êü¿ÖÖŸÖ ´ÖÖ—Öê •Öê ×Ö¸üßÖÖ ¾Ö ×¿ÖÖÖ
—ÖÖ»Öê ŸµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß“Ö †ÖÆêü. ´Öß ‡Ó»ÖÓ›üÖÃÖ êú¾Öôû ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö (†ÖòŒÃÖ±ú›Ôü) µÖê£Öê ¯ÖãÃŸÖúß
×¿ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖú×¸üŸÖÖ Öê»ÖÖê Ö¾ÆüŸÖÖê. ´ÖãµÖŸÖ: ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú ¯Ö¨üŸÖßÖê •ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ‰ú±Ôú
×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê †¾Ö»ÖÖêúÖ úºþÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öß ¬Ö´ÖÔ²Öã¨üß ×¾Ö¿Ö¤ü úºþÖ ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß ú¸üÖê ÆüÖ ŸÖ¸ü
´ÖãµÖ, ¯ÖÖ ‹ú ÆêüŸÖæ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖãÖ ¤êü¿ÖÖÓŸÖß»Ö “ÖÖ»Öß¸üßŸÖß ¯ÖÖÆü¾µÖÖ, ¾ÖÖ’ûË´ÖµÖ ¾ÖÖ“ÖÖ¾Öê,
¯ÖÓ×›üŸÖ †Ö×Ö ÃÖ••ÖÖÖ“µÖÖ ³Öê™üß ‘µÖÖ¾µÖÖ, Ö¾µÖÖ•ÖãµÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß ¾ÖÖœü ¯ÖÖÆüÖ¾Öß, ×Ö¸üÖóµÖÖ ¾ÖÖÖÔ“Öß-×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ:
ÖÖ»Ö“µÖÖ ¾Ö ×“Ö¸ü›ü»Öê»µÖÖ ¾ÖÖÖÔ“Öß †ÓŸÖÃ£Ö ÛÃ£ÖŸÖß ×Ö¸üÖÖ¾Öß, ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ¸üÆüÖ¾Öê, ÃÖãÓ¤ü¸ü †Ö×Ö ¯ÖÏêÖÖßµÖ
Ã£Öôêû ¯ÖÖÆüÖ¾ÖßŸÖ ‡. ¤ãüÃÖ¸êüÆüß ÆêüŸÖæ ÆüÖêŸÖê.
´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üßŸÖ •Ö¸üß ÃÖÖ´Öß»Ö Ö¾ÆüŸÖê ŸÖ¸üß ŸµÖÖ“ÖÖ †¬µÖµÖÖÖ“ÖÖ ¾Ö
†Ö¬µÖÖµÖÖ“ÖÖ úÖôû ‡ŸÖ¸ü úÖò»Öê•Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×ÖµÖ×´ÖŸÖ êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê †ÃÖÖ. ¯Ö×Æü»Öß ™ü´ÖÔ
†ÖŒ™üÖê²Ö¸ü ´Ö¬µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê ×›üÃÖë²Ö¸ü ´Ö¬µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ 8/9 †Öšü¾Ö›ü¶Ö“Öß, ÖÓŸÖ¸ü ÖÖŸÖÖôûÖ“Öß ÃÖã¼üß “ÖÖ¸ü †Öšü¾Ö›êü.
¤ãüÃÖ¸üß ™ü´ÖÔ •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß ´Ö¬µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê ´ÖÖ“ÖÔ ´Ö¬µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ †Öšü †Öšü¾Ö›êü ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü ‡ÔÃ™ü¸ü“Öß ÃÖã¼üß ÃÖÆüÖ
†Öšü¾Ö›êü. ×ŸÖÃÖ¸üß ™ü´ÖÔ ´Öê“µÖÖ ÃÖã¸ü¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ •Ö¾Öôû (•Ö¾Öôû) •ÖæÖ †Öê¸ü. ÖÓŸÖ¸ü ˆÆüÖóµÖÖ“Öß ¤üß‘ÖÔ ÃÖã¼üß
ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü†Öê¸ü.
´Öß †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öê ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ 6 ™ü´ÖÔÃÖË ¾Ö ÃÖÆüÖ ÃÖã™ü¶Ö ¯Ö›ü»µÖÖ. ¯Ö×Æü»Öß ÃÖã™üß
´Öß »ÖÓ›üÖ´Ö¬µÖê ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ŸÖß ÖÖŸÖÖôû“Öß ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖÃÖ¸üß ÃÖã¼üß ‡ÓÛ»Ö¿Ö ¾Ö ÃúÖò“Ö »Öêú ×›üÛÃ™ÒüŒ™üÃÖË´Ö¬µÖê
¯Ö¾ÖÔŸÖ×¿ÖÖ¸êü ¾Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü¯ÖÏÖŸÓ Ö ØÆü›üæÖ ¯ÖÖÆüµÖÖŸÖ ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ¯Öîúß 15 ×¤ü¾ÖÃÖ ²ÖÖò¸üÖê›êü»Ö ¤ü¸üßŸÖ »Öß£Ö úÖò™êü•Ö´Ö¬µÖê
¯ÖÏÖê. úÖ¯Öí™ü¸üÃÖÖê. “ÖÖ ´Öß ¯ÖÖÆãüÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. “ÖÖî£Öß ÃÖã¼üß ÖÖŸÖÖôû“Öß ´Öß †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü´Ö¬µÖê“Ö ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ¯ÖÖ“Ö¾Öß
´Öß úÖòÖÔ¾ÖÖ»Ö´Ö¬µÖê ²ÖÃ™üÖÆòü´Ö ¾ÖÖî¸êü´Ö¬µÖê ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ¯Öîúß 15 ×¤ü¾ÖÃÖ ¯ÖÖê»™ÒüÖß µÖê£Öê ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö ×´ÖÃ™ü¸ü
¾Ö ×´ÖÃÖË úÖòúú›êü ´Öß ¯ÖÖÆãüÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¿Öê¾Ö™üß ÃÖã¼üß»ÖÖ ´Öß ÆüÖò»ÖÓ›ü ¤êü¿ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¬ÖÖÙ´Öú ¯Ö×¸üÂÖ¤ü
†ò´ÖÃ™ü›Ôü´Ö µÖê£Öê ³Ö¸ü»Öß ŸÖê£Öê ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ´ÆüÖæÖ Öê»ÖÖê. ÖÓŸÖ¸ü •Ö´ÖÔÖß, ÛÃ¾Ö™Ëü—Ö»ÖÕ›ü, ‡ŸÖÖ»Öß
¾ÖÖî¸êü ¤êü¿Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê ¾Ö Ã¾Ö¤êü¿Öß †Ö»ÖÖê. »ÖãÃÖÖÔ (†Ö»¯ÖÃÖË), úÖê»ÖÖêÖ“Öê òú×£Ö›Òü»Ö; (¾Ö) ×•ÖÖÖê¾ÖÖ, Öê¯Ö»ÃÖ
Æüß ¿ÖÆü¸êü ¯ÖÖ×Æü»Öß ¾Ö ¹ý²ÖÖ×ŸÖÖÖê ²ÖÖê™üßÖê ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ †Ö»ÖÖê.
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´ÖÖ—µÖÖ ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ´Öß ‡Ó»ÖÓ›ü, ÃúÖò™ü»ÖÓ›ü, ±ÏúÖÃÖ, ÆüÖò»ÖÓ›ü, •Ö´ÖÔÖß, ÛÃ¾Ö™Ëü—Ö»ÖÕ›ü,
‡ŸÖÖ»Öß Æêü ÃÖÖŸÖ ¤êü¿Ö £ÖÖê›êü ²ÖÆãüŸÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ‡ÓÛ»Ö¿Ö »ÖÖêú ²Ö¸êü ×¤üÃÖ»Öê, ±Ïëú“Ö †×¬Öú ˆ»ÆüÖÃÖß
¾Ö ‡ŸÖÖ»ÖßµÖÖ ´ÖÖ¡Ö ØÆü¤æü »ÖÖêúÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖêúÖò»ÖêÖê ´Æü™ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Øú×“ÖŸÖ ´ÖÖÖŸÖæÖ ˆŸÖ¸üŸÖÖŸÖ. ÆüÖ òú£ÖÖê×»Öú
¯ÖÓ£ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö? †Ö»¯ÖÃÖË ¯Ö¾ÖÔŸÖ ¾Ö ·ÆÖ‡ÔÖ Ö¤üß ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ ¾Ö ¸ü´ÖÖßµÖ ×¤üÃÖ»Öß. ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬µÖê ×¾Ö¿ÖÖ»Ö †ÃÖÖ
¤êüÖÖ¾ÖÖ“Ö ÖÖÆüß. ÃÖ¾ÖÔ »ÖÆüÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö ÃÖÖ¬Öê ¾Ö ÖµÖÖ´ÖÖÖêÆü¸ü †ÖÆêü. »ÖÖêú ‘Öã´´Öê ¯ÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú
¿ÖÆüÖÖê ×¤üÃÖ»Öê. ÁÖß´ÖÓŸÖß ¾Ö ¤üÖ×¸ü¦ü¶ Æêü ÃÖÖ¸üÖê“Ö ×´ÖÃÖôû»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸üß ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¾Ö ¿ÖÖÓŸÖß ÊÖ ×“Ö´Öãú»µÖÖ
²Öê™üÖŸÖ ´ÖæÙŸÖ´ÖÓŸÖ ×¤üÃÖ»µÖÖ. ¤üÖºþ“Öê ¾µÖÃÖÖ †Ö×Ö »ÖïµÖ ¾µÖ×³Ö“ÖÖ¸ü ¿ÖÆü¸üÖ´Ö¬µÖê ²ÖÖêúÖôû»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ Öê›üß
¾Ö ¸üÖÖê ¿Öã¨ü †ÖÆêüŸÖ. ¿ÖêŸÖß ÖÖ»ÖÖ¾ÖŸÖ †ÖÆêü. ³ÖÖ¾Öß ÖÖ¿ÖÖ“Öß ×“ÖÆêü †ªÖ¯Ö Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ, ¯ÖÖ
ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ¯ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ³ÖÖêÖ»µÖÖ×¾ÖÖÖ ÃÖã™üúÖ ÖÖÆüß Æêü µÖê£Öß»Ö ²Ö×Æü´ÖãÔÖß ´ÖãŸÃÖªÖÓÖÖ ×¤üÃÖê»Ö ŸÖê¾ÆüÖ
Ö¸êü.
×õÖÃŸÖß ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÖ›üÖ †ªÖ×¯Ö ÃÖã¸ü×ÖŸÖ ÊÖ“Ö ²Öê™üÖŸÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ¡Ö ŸÖÖê ÃÖÓ³ÖÖ×¾ÖŸÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ“Ö
×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸üÖ“Öß úÖ´Öê ´ÖÖÖê ¯Ö›æüÖ ÃÖÓ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ¬Ö´ÖÔ“Ö ¯ÖÖêÃÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ÊÖ ´ÆüÖµÖÖ»ÖÖ
´ÖãŒŸÖß±úÖî•ÖÆüß †¯Ö¾ÖÖ¤ü ÖÖÆüß!
»Öï×Öú ÖßŸÖß“ÖÖ ²ÖÖê³ÖÖ™üÖ ¯ÖÖ×¸üÃÖ ¾Ö ±Ïëú“Ö Æü§üß¾Ö¸üß»Ö ¿ÖÆü¸üÖÓŸÖæÖ ±úÖ¸ü †ÖÆêü. ŸÖ¸üß ¯ÖÖ ‡ŸÖ¸ü
¤êü¿ÖÖÓŸÖß»Ö, ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: †´Öê×¸üêúŸÖß»Ö, Öã¿ÖÖ»Ö“Öë›æü“Ö ÊÖ ²ÖÖê³ÖÖ™ü¶Ö»ÖÖ †×¬Öú úÖ¸üÖ †ÖÆêü. Öã§ü ±Ïëú“Ö
¸üÖÂ™Òü òú£ÖÖê×»Öú ¯Öê“ÖÖŸÖæÖ ÃÖã™ü»Öê ÖÖÆüß ŸÖ¸üß ¾Ö¸ü¯ÖÓÖß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖêÆüÖ»ÖÖ ²Öôûß ¯Ö›üŸÖ †ÖÆêü. ´Ö»ÖÖ
†ÖµÖ»ÖÕ›ü ¾Ö ¸ü¿ÖßµÖÖ ¾Ö ÖÏßÃÖ Æêü ŸÖßÖ (¤êü¿Ö) ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê †ÃÖŸÖê ŸÖ¸ü ²Ö¸êü —ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖê.
¸ü×¿ÖµÖÖŸÖß»Ö úÖï™ü ™üÖò»Ã™üÖµÖ“Öê ¯Ö¼ü×¿ÖÂµÖ “Ö™ÔüúÖò±ú Æêü ‹ú¤üÖ ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê ´ÖÖÙ™üÖÖê Œ»Ö²Ö´Ö¬µÖê
¾µÖÖµÖÖÖ ªÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öß ´Öß ÖÖ•ÖÖß ³Öê™ü ‘ÖêŸÖ»Öß ŸÖê¾ÆüÖ ³ÖÖ¾Öß µÖã¨üÖ“Öê ¾Ö ¸ü×¿ÖµÖÖ ÎúÖÓŸÖß“Öê
´Ö»ÖÖ Ã¯Ö¯ÖÆüß ¯Ö›ü»Öê Ö¾ÆüŸÖê. ŸÖ¸üß¯ÖÖ µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖ ¯ÖÖêúôû¯ÖÖÖ“ÖÖ ´Ö»ÖÖ •Ö¾Öôû •Ö¾Öôû ¾Öß™ü
†Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. "•ÖÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖÖŸÖ ¾Ö ¯Ö¸üŸÖ" ÊÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü »ÖêÖÖŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ µÖê×¾Ö¿Öß ˆ¨üÖ¸ü úÖôû•ÖÖŸÖæÖ
×Ö‘ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ»ÖÖ ×¿ÖúµÖÖÃÖÖ¸üÖê µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖ †ªÖ×¯Ö ¯ÖãÂúôû †ÖÆêü ŸÖê ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ ×¿ÖúŸÖ †ÖÆêü“Ö, ¯ÖÖ
Ã¾ÖŸÖ: µÖã¸üÖê¯Ö»ÖÖ ×¿ÖúµÖÖÃÖÖ¸üÖê ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ †—ÖãÖß ²Ö¸êü“Ö †ÖÆêü. ŸÖê ´ÖÖ¡Ö Ã¾ÖŸÖ: ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“Ö ×¾ÖÃÖ¸üŸÖ
“ÖÖ»Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ µÖæ¸üÖê¯Ö úÖêšæüÖ ×¿ÖúÖÖ¸ü!
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µÖê£Öê †Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´Ö»ÖÖ ×»ÖÆüÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÃÖÖ´ÖÖÖ ×´ÖôûÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ ´Öß ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖê ÃÖÖ´ÖÖÖ
†Ö•Ö ´Ö»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×´ÖôûÖ»Öê ´ÆüÖæÖ ×úŸÖß †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖæÖ ÃÖÖÓÖæ !
ŸÖÖ. 26 •ÖæÖ»ÖÖ Öã¹ý¾ÖÖ¸üß ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›Óü™üÖß ×»Ö×ÆüµÖÖ“Öê ÃÖÖ´ÖÖÖÖÃÖÖšüß ‘Ö¸üßü ¯Ö¡Ö ×»Ö×ÆüµÖÖÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß
×¤ü»Öß. ŸÖê ¯Ö¡Ö 3 •Öã»Öî»ÖÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖæÖ ¸ü¾ÖÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸÖÖ. 12 •Öã»Öî ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸üß •ÖÖÖŒúÖ, ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ1, ”û²Öæ
†Ö×Ö ²Ö²ÖÖ ´Ö»ÖÖ ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖÓÖß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ŸÖßÖ ¾ÖÊÖ, ¤üÖêÖ ™üÖú, ‹ú ×¿ÖÃÖ¯ÖêÖ, 4 ¿ÖÖ‡Ô“µÖÖ
¯Öã›ü¶Ö ¾Ö ‹ú ²»ÖÖòØ™üÖ“Öß ¯µÖÖ›ü, ‹ú ¤üÃŸÖÖ ÃÖã™êü úÖÖ¤ü ‡ŸÖêú ÃÖÖ´ÖÖÖ †Ö×Ö»Öê. ¯ÖÖ ¿ÖÖ‡Ô“Öß ¤üÖîŸÖ
†ÖÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÃÖ¸ü»Öê. —ÖÖ»Öß, ´ÖÖ—Öß ÃÖÖ´ÖÖÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“Öß ¤üÖêÖ ´Ö×ÆüµÖÖ“Öß ŸÖ¯ÖÀ“ÖµÖÖÔ ±ãúú™ü Öê»Öß.
¿ÖÖ‡Ô“Öß ¤üÖîŸÖ ´ÖÖÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÖÕ¯Öãœêü ŸÖÖë›ü ¾ÖëÖ›üÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. †Öò×±úÃÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖ—Öê ¯ÖîÃÖê †ÖÆêüŸÖ
ŸµÖÖŸÖæÖ ´Ö»ÖÖ ‹ú »ÖÆüÖÖ¿Öß ¤üÖîŸÖ ×´ÖôûÖ¾Öß ´ÆüÖæÖ ×“ÖšËüšüß ×»Ö×Æü»Öß. ¯ÖÖ ¤üÖ¤ü »ÖÖÖêÖÖ. ŸÖÖ. 17 »ÖÖ
Öã¹ý¾ÖÖ¸üß †Öšü¾Ö›ü¶Ö“Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß»ÖÖ ÃÖã¸üØ¸ü™ëü›ëü™üÃÖÖê. †Ö»Öê. ´Öß ¤üÖîŸÖß“ÖÖ †•ÖÔ êú»ÖÖ. ¤üÖîŸÖ ¤êüÖê ×ÖµÖ´ÖÖŸÖ
†ÖÆêü úÖµÖ, ŸµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ˆ¢Ö¸ü ×´ÖôûÖ»Öê. ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ŸÖÖ. 20 »ÖÖ ÃÖÆü•Ö •Öê»Ö¸üÃÖÖê. †Ö»Öê.
ŸµÖÖÓÖÖ ¤üÖîŸÖ ¯ÖãÖ: ´ÖÖÖ×ŸÖ»Öß. ´Öß Ink-Stand ÆüÖ ¿Ö²¤ü ¾ÖÖ¯Ö¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÊÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ´ÖÖêšêü
ú»Ö´Ö¤üÖÖ †¿Öß Öî¸üÃÖ´Ö•ÖæŸÖ (ÆüÖê‰úÖ) ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö»ÖÓ²Ö »ÖÖÖ»ÖÖ. ÖãÃÖŸÖß ‹ú »ÖÆüÖÖ ¤üÖîŸÖ †ÃÖê ÆüÖŸÖÖÖê
¤üÖÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖÖê ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ŸÖÖŸúÖôû ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÃÖ ‹ú ¤üÖîŸÖ ¤êüµÖÖÃÖ ±ú´ÖÖÔ×¾Ö»Öê. ŸÖÖ. 21 ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸üß
×´Ö. ¸üÖò•ÖÃÖÔ ›êü¯µÖã™üß •Öê»Ö¸üÖê ‹ú ˆÓ¤ü¸üÖ“µÖÖ úÖÖÖ‹¾Öœüß ×“Ö´Öãú»Öß ¤üÖîŸÖ •ÖãÖß ×¤ü»Öß. ´Ö»ÖÖ Ã¾Ö¸üÖ•µÖ
×´ÖôûÖ»µÖÖ‡ŸÖúÖ †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖÖµÖÓúÖôûß ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ»µÖÖ †Öšü¾ÖÖß2 ×»ÖÆüßµÖÖÃÖ
†Ö¸Óü³Ö êú»ÖÖ !
[¸üÖê•Ö×Ö¿Öß“µÖÖ ÃÖ´ÖÖÃÖÖŸÖ ÖÓŸÖ¸ü ×»Ö×Æü»Öê»ÖÖ ´Ö•Öæú¸.--- ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú]
•Öê ÃÖÖ´ÖÖÖ ´Öß ŸÖÖ. 21 •ÖæÖ»ÖÖ ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öê ŸÖê µÖê¾Öœêü ÖÖêŸÖê ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¿Öê¾Ö™üß ŸÖÖ. 21 •Öã»Öî ¸üÖê•Öß
•Ö¾Öôû•Ö¾Öôû ‹úÖ ´Ö×ÆüµÖÖÖê ×´ÖôûÖ»Öê !
ŸÖÖ. 24 •Öã»Öî Öã¹ý¾ÖÖ¸üß ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö¸üÖ¾ÖÖÓÖß3 ×“Ö. ¸üØ¾Ö¦üÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´Ö»ÖÖ ‹ú ¤üÖîŸÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»Öß. ŸÖß ×´ÖÃ™ü.
¸üÖò•ÖÃÖÔÖê 25 ¸üÖê•Öß ´Ö»ÖÖ ÖãÃÖŸÖß úôû×¾Ö»Öß. ŸÖÖ. 26 ¸üÖê•Öß ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö •Ö´ÖÖ¤üÖü¸üÖÓÖß
´Ö»ÖÖ †ÖÖæÖ ×¤ü»Öß. ŸÖßÆüß ŸÖÖ. 4 †ÖòÖÂ™ü ¸üÖê•Öß ±ãú™ü»Öß ! Æêü ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ»Öß ¤ü¿ÖÖ !!
´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 22 •Öã»Öî 1930
†Ö•Ö •Ö¾Öôû •Ö¾Öôû ŸÖßÖ ´Ö×ÆüÖê —ÖÖ»Öê. ´Ö»ÖÖ ×»ÖÆüÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ¾Öêôû ÖÖÆüß, Øú¾ÖÖ ×»ÖÆüÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ
úÖÖ¤ü¿ÖÖ‡Ô»ÖÖÆüß ´Öß ¯ÖÖ¸üÖÖ —ÖÖ»ÖÖê ÖÖ ! ‹×¯ÖÏ»Ö“µÖÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ †Öšü¾Ö›ü¶Ö¯ÖÖÃÖæÖ ´Öê“µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ
†Öšü¾Ö›ü¶Ö¯ÖµÖÕŸÖ ´Öß ¯ÖãÖê ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö Öê›ü¶ÖÓŸÖæÖ úÖµÖ¤êü³ÖÓÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ×±ú¸üŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖÖ. 10 ´Öê
1930 ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸üß ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß ´Öß ¯ÖãµÖÖÃÖ ‘Ö¸üß ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ÊÖ ´ÖÖ—µÖÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ±êú¸üß¾Ö¸ü ´Öß ÃÖã´ÖÖ¸êü 50
´Öî»Ö ¯ÖÖµÖß “ÖÖ»Ö»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ¯Ö×Æü»µÖÖ ±êú¸üßŸÖ ´Öß 100 ´Öî»Ö “ÖÖ»Ö»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖÖ ÊÖ ±êú¸üßŸÖ ³Öß´ÖÖ¿ÖÓú¸ü
›üÖëÖ¸ü “ÖœüËæÖ ˆŸÖ¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. •ÖÓÖ»Ö ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖ“Öß ´Öß ¯ÖæÖÔ úÖ»¯Ö×Öú ŸÖµÖÖ¸üß êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ
ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏŸµÖÖ úÖÆüß ‘Ö›ü»Öê ÖÖÆüß. ´Öß ±úÖ¸ü £Öú»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. (¯Öãœüß»Ö ¯ÖÖÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖ»Öæ).
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Öãºþ¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 24 •Öã»Öî 1930
ŸÖÖ. 11 ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ÃÖúÖôûß úÖî™ãÓü×²Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ“Öß4 ÁÖß. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¿ÖÖôêûŸÖ ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú
ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. £Öú»µÖÖ´Öãôêû ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»ÖÖê ÖÖÆüß. ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸üß ¾Öî¿ÖÖÖ ¯ÖÖîÙÖ´ÖÖ ÁÖß ÖÖîŸÖ´Ö ²Öã¨üÖ“Öß
•ÖµÖÓŸÖß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ´Öß ÊÖ úÖµÖ¤êü³ÖÓÖÖ“µÖÖ ‘ÖÖ‡ÔŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ¾ÖÖÙÂÖú ÃÖ³ÖÖ ú¸üÖê —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö
´Öß ‹ú™üÖ“Ö ÃÖúÖôûß ¤üÖêÖ ŸÖÖÃÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖß“Öê ›üÖëÖ¸üÖ¾Ö¸ü •ÖÖ‰úÖ ¬µÖÖÖ ¾Ö ¿ÖÖÓŸÖß“ÖÖ •Ö¯Ö ú¹ýÖ †Ö»ÖÖê. ¤üÖêÖ
¯ÖÏÆü¸üß ²ÖÖ¸üÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ •Öê¾ÖÖ ú¹ýÖ †Ö´Ö“µÖÖ ×¤ü¾ÖÖÖÖÖµÖÖŸÖ µÖê‰úÖ ²ÖÃÖŸÖÖêê ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ, ¯ÖãÖê ¿ÖÆü¸ü“Öê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
‡Ã¯ÖêŒ™ü¸ü ×´Ö. ×´Ö»Ö¸ü ¾Ö ×›üÛÃ™ÒüŒ™ü ‡Ã¯ÖêŒ™ü¸ü ×´Ö. Ø¿Ö¤êü Æêü ¤üÖ‘ê Öê ´Ö»ÖÖ ¯Öú›üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ×¤ü¾ÖÖÖÖÖµÖÖ“µÖÖ
¤üÖ¸üß µÖê‰úÖ ¤üÖÖ»Ö —ÖÖ»Öê. Æêü µÖêÖÖ¸ü †¿Öß ãú•Ö²Öæ•Ö ´Ö»ÖÖ ¤üÖêÖ ŸÖÖÃÖ †ÖÖê¤ü¸ü“Ö ÃÖ´Ö•Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ×´Ö»Ö¸ü
´ÖÖ—Öê †ÖêôûÖß“Öê µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß ÆüÖêŸÖê. I am afraid, I am coming on an unpleasant -- †ÃÖê ¿Ö²¤ü ŸµÖÖÓ“Öê ŸÖÖÓê›üß µÖêŸÖÖ“Ö ŸÖê ¾ÖÖŒµÖ ¯ÖæÖÔ ÆüÖêµÖÖ“Öê ¯Öæ¾Öá“Ö ´Öß ´Æü™ü»Öê, "ŸÖã´Ö“Öß ´Öß ¾ÖÖ™ü“Ö ¯ÖÖÆüŸÖ
†ÖÆêü. ‡ŸÖúÖ ˆ¿Öß¸ü úÖ êú»ÖÖ ? †´Öôû Öã“Öá¾Ö¸ü ²ÖÃÖÖ ´Ö»ÖÖ ‹ú »ÖÆüÖÖ¿Öß úÖ´ÖÖ“Öß ×“Öšüß ×»ÖÆüÖ¾ÖµÖÖ“Öß
†ÖÆêü. ×ŸÖŸÖúÖ ¾Öêôû ªÖ»Ö úÖµÖ ?" ŸµÖÖÓÖß †ÖÖÓ¤üÖÖê ú²Öã»Öß ×¤ü»Öß. ×»ÖÆæüÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“Öß
¯Ö›ü¿Öß ¾Ö †ŸµÖÓŸÖ •Öºþ¸üß“Öê ú¯Ö›êü ¾Ö ¯ÖãÃŸÖêú ‘Öê‰úÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ³ÖÖ¾Ö«üßŸÖÖ, ¬Ö´ÖÔ¯Ö¤ü, ²ÖÖµÖ²Ö»Ö ¾Ö ÃÖã»Ö³Ö
ÃÖÓÖßŸÖ ¾Ö ´ÖÖ—Öß Ã´Ö¸üÖß, “ÖÂ´ÖÖ †Ö×Ö Ø¾Ö“Ö¸üµÖÖ“Öß ±úÖß ‡ŸÖêú ´ÖÖ—Öê ÃÖÖê²ÖŸÖß úÖêšêüÆüß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÃÖÖÖ¸êü,
ŸÖêÆüß ´Ö•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×Ö‘ÖÖ»Öê. ‘Ö¸üÖŸÖ †£ÖÖÔŸÖË Ö›ü²Ö›ü ˆ›üÖ»Öß. úÖêÖß ›üÖêôêû ¯ÖãÃÖŸÖÖê, úÖêÖß ¯ÖÖµÖÖ ¯Ö›üŸÖÖê Æêü
“ÖÖ»ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê“Ö. ´ÖÖ‡Ô“Öê5 (´ÖÖ—Öß ÃÖæÖ) ›üÖêôêû ¯ÖÖµÖÖÖê ³Ö¸ü»Öê»Öê ×¤üÃÖ»Öê. ‡ŸÖ¸ü úÖêÖÖ“Öê ŸÖÖë›üÖú›êü ´Öß
¯ÖÖ×Æü»Öê“Ö ÖÖÆüß. ×•ÖÖÖ ˆŸÖ¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá ¤üÖ¸üÖŸÖ •ÖÖÖŒúÖÖê ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ›üÖêêú šêü×¾Ö»Öê. "‘ÖÖ²Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ´Öãôûß“Ö
úÖ¸üÖ ÖÖÆüß ²Ö¸êü," Æêü ´ÖÖ—Öê ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ¿Öê¾Ö™ü“Öê ¾ÖÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê. ¤üÖêÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †Öò×±úÃÖ¸ü²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÖÖ»Öß †ÓÖÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖê ŸÖÖê ²ÖÖ²Öæ¸üÖ¾Ö •Öê¬Öê6 ÊÖÓ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ´Öã»ÖÖÖ µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü ×¤üÃÖ»ÖÖ. "´Ö»ÖÖ Öê›ü»ÖÖ ÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ"
(†ÃÖê ´Ö»ÖÖ ×´Ö. ×´Ö»Ö¸üÖê úôû×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê) †ÃÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ¸üÃŸµÖÖŸÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü-»ÖÖò¸üß, “ÖÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ÃÖ••Ö ÆüÖêŸÖß. ¸üÃŸµÖÖŸÖ ×ŸÖŸÖŒµÖÖŸÖ Ö¤üá •Ö´Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ×“Ö. ²Ö²ÖÖ ¾Ö ÃÖÖî. ¹ýŒ´ÖßÖß²ÖÖ‡Ô7 »ÖÖò¸üß¯ÖµÖÕŸÖ
†Ö»µÖÖ. †£ÖÖÔŸÖ ›üÖêôêû ¯Öã×¿ÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ“Ö. ¿ÖÓú¸ü¿Öêšü ¸üÖê›ü¾Ö¹ýÖ »ÖÂú¸ü´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™ü“Öê
†Öò×±úÃÖ•Ö¾Öôû †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ×´Ö. ×´Ö»Ö¸ü ÊÖÓÖß ´ÖÖê™üÖ¸ü ˆŸÖºþÖ ´Ö»ÖÖ »ÖÂú¸üß ÃÖ»ÖÖ´Ö êú»ÖÖ, Good Bye
´ÆüÖÖ»Öê. ´ÖÖê™üÖ¸ü Öê›ü“Öß ¾ÖÖ™ü ÃÖÖê›æüÖ Ø“Ö“Ö¾Ö›ü Ã™êü¿ÖÖÖ¾Ö¹ýÖ ÖÓ›üÖóµÖÖú›êü ×Ö‘ÖÖ»Öß. ŸÖê¾ÆüÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖÖÓÖß
Öê›ü“Öß Ææü»Ö ÖÖê™üß ˆšü¾Ö»Öß Æêü úôû»Öê ! (¯Öãœüß»Ö ¯ÖÖÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖ»Öæ).
ŸÖÖ. 24 •Öã»Öî 1930 Öãºþ¾ÖÖ¸ü
Æêü ×»Ö×ÆüŸÖ †ÃÖŸÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖÖŸÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÃÖÖµÖÓúÖôûß “ÖŒú ×¾Ö•Öê“µÖÖ ×¤ü¾µÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏúÖ¿Ö ¯Ö›ü»ÖÖ. úÖ¸üÖ †Ö•Ö“Ö ´Öß ´ÖÖ—Öß ÊÖ Ö¾µÖÖ •ÖÖÖß †Ó¬ÖÖ¸üß ¾ÖÖò›Ôü ÖÓ²Ö¸ü 3 ¯ÖÖÃÖæÖ ÖÓ. 2 ´Ö¬µÖê
¯ÖÏúÖ¿ÖÖÃÖÖšüß ²Ö¤ü»Öß úºþÖ ‘ÖêŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. †Ö•Ö 2…… ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ×¤ü¾µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏúÖ¿Ö úÖµÖ ŸÖÖê †Ö•Ö“Ö
¯ÖÖÆü¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ. ŸÖÖê ¯ÖÖÆæüÖ ´Ö»ÖÖ ‡ŸÖúÖ †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ úß ×»Ö×ÆüÖê ÃÖÖê›æüÖ ×úŸÖß ¾Öêôû ŸÖ¸üß ´Öß
×¤ü¾µÖÖú›êü ¯ÖÖÆüŸÖ“Ö †ÃÖ»ÖÖê. ¾ÖÃŸÖæ Öê»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×ŸÖ“Öß Øú´ÖŸÖ úôûŸÖ ÖÖÆüß, Æêü Ö¸êü.
´Öß †Ö•Ö †Ö»ÖÖê †ÖÆêü ÆüÖ ¾ÖÖò›Ôü ±úÖ¸ü ÃÖãÓ¤ü¸ü ×¤üÃÖ»ÖÖ. ×¾ÖÃŸÖßÖÔ †ÖÓÖÖ. ŸµÖÖŸÖ Ø»Ö²ÖÖ“Öê ‹ú ´ÖÖêšêü
¾Ö ú»Ö´Öß †ÖÓ²µÖÖ“Öê šëüÖÖê ¤üÖêÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü —ÖÖ›êü †ÖÆêüŸÖ. ±úÖ¸ü ¸ü´ÖÖßµÖ ¾ÖÖ™ü»Öê !
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ŸÖÖ. 25 •Öã»Öî 1930 ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü
ÃÖã´ÖÖ¸êü 3/4 “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ÖÓ›üÖôûÖ µÖê£Öß»Ö ÃÖ¸üúÖ¸üß ²ÖÓÖ»µÖÖŸÖ ¯ÖÖê“Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü ‡Ã¯ÖêŒ™ü¸ü
´ÆüÖÖ»Öê úß ×´Ö. ×´Ö»Ö¸ü •Öê Öê›ü»ÖÖ ÖêŸÖÖê †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ŸÖß ŸµÖÖÓ“Öß Öî¸üÃÖ´Ö•Ö ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖ—µÖÖ
Ö™ü»µÖÖ“Öß ÃÖãÖÖ¾ÖÖß µÖê£Öê ¸üÖ. ´ÖÖ¬Ö¾Ö ÖÖ¸üÖµÖÖ Æãü»µÖÖôû, ²Öß. ‹., Deputy Collector ¯ÖãÖê ¯ÖÛÀ“Ö´Ö
³ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏÖÓŸÖ, ÊÖÓ“Öê¯Öãœêü ÆüÖêÖÖ¸ü. ´Ö»ÖÖ ¯Öú›üŸÖÖÖÖ ¾ÖÖò¸Óü™üÆüß ¤üÖÖ×¾Ö»Öê ÖÖÆüß. ´ÖßÆüß ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öê ÖÖÆüß.
´ÖÖ—Öê¾Ö¸ü “ÖÖ•ÖÔ 117 ú»Ö´Ö ×¯ÖÖ»ÖúÖê›ü (ÖãÊÖ»ÖÖ ×“Ö£ÖÖ¾ÖÖß ¤êüµÖÖ“ÖÖ) ¾Ö 47 ÃÖß (²ÖêúÖµÖ¤êü¿Öß¸ü
×´ÖšüÖ“Öß ×¾ÖÎúß êú»µÖÖ“ÖÖ) ÆüÖêŸÖÖ. †¬µÖÖÔ ŸÖÖÃÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ±úÖÃÖÔ †Ö™ü¯Ö»ÖÖ. Æêü ´Öò×•ÖÃ™Òêü™ü ´ÖÖ—µÖÖ •Ö´ÖÖÓ›üß
ÖÖ¾Ö“Öê ²ÖÖ»Ö×´Ö¡Ö, úÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê ²Öß. ‹. ¯ÖµÖÕŸÖ“Öê ÃÖÆüÖ¬µÖÖµÖß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓÖß ´Öß ÖÖê»ÖßŸÖ (úÖê™üÖÔŸÖ)
×¿Ö¸üŸÖÖ“Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö †Ö¯ÖÖ ÆüÖê‰úÖ“Ö ´Ö»ÖÖ Ö´ÖÃúÖ¸ü êú»ÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ™êü²Ö»ÖÖ»ÖÖ »ÖÖÖæÖ“Ö ´Ö»ÖÖ Öã“Öá ×¤ü»Öß.
¯ÖÏÖò×ÃÖŒµÖã™ü¸ü, ¤üÖêÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¾Ö ‹ú ´Öò×•ÖÃ™Òêü™ü×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖê™üÖÔŸÖ úÖêÖß“Ö Ö¾ÆüŸÖê. Ö¤üá ™üÖôûµÖÖ“Öß Æüß ˆ¢Ö´Ö
µÖãŒŸÖß ! ¿Öê¾Ö™üß ÖãÆüÖ ú²Öæ»Ö †ÖÆêü úÖµÖ †ÃÖê ´Öò×•ÖÃ™Òêü™üÖß ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖ ´Öß ‹ú“Ö ¾ÖÖŒµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê úß
"Öê›ü µÖê£Öß»Ö 10,000 »ÖÖêúÖÓ¯Öãœüß»Ö ÃÖ³ÖêŸÖ ´Öß †¬µÖÖ ÆüÖêŸÖÖê, ³ÖÖÂÖÖ êú»Öê, ¾Ö ×´ÖšüÖ“ÖÖ ×»Ö»ÖÖ¾Ö êú»ÖÖ,
¾ÖÖî¸êü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ“Öß ÆüúßúŸÖ Ö¸üß †ÖÆêü. ¯ÖÖ ´Öß ÖãÆüÖ êú»ÖÖ úß úÃÖê ŸÖê ÃÖÖÓÖÖê ´ÖÖ—Öê úÖ´Ö Ö¾Æêü. ŸÖê
úÖê™üÖÔÖê ¾ÖÖ™êü»Ö ŸÖÃÖê šü¸ü¾ÖÖü¾Öê." ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüÖê ÃÖŒŸÖ ´Ö•Öã¸üß“Öß ×¿ÖÖÖ —ÖÖ»Öß. Œ»ÖÖÃÖ ²Öß †¿Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ
êú»Öß. ¯ÖÖ ŸÖß ¾ÖÖ¸Óü™ü¾Ö¸ü Ö ×»Ö×ÆüŸÖÖ ŸÖÖë›üß“Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ‡Ã¯ÖêŒ™ü¸ü»ÖÖ ²Ö•ÖÖ¾Ö»Öß.
¸üÖ. Æãü»µÖÖôû ×±ú¸üŸÖß¾Ö¸ü ÊÖ ²ÖÓÖ»µÖÖŸÖ ˆŸÖ¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. †ÖŸÖÖ ´Öò×•ÖÃ™Òêü™ü“Öê ÖÖŸÖê ÃÖÓ¯Ö»Öê. ×´Ö¡ÖÖ“Öê
ÖÖŸµÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öê ãú™ãÓü²ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖî. ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Ô»ÖÖ ³Öê™üµÖÖ“Öß Æü¸üúŸÖ †ÖÆêü úÖµÖ ? †ÃÖê ´Öß ×¾ÖÖÖê¤üÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê.
†£ÖÖÔŸÖË †ÖÖÓ¤üÖÖê ³Öê™üÖ, “Ö»ÖÖ ´ÆüÖæÖ ´Ö»ÖÖ †ÖŸÖ Öê‰ú »ÖÖÖ»Öê. ´Öß ¯ÖãÖ: ´Æü™ü»Öê, ´Öß †ÖŸÖÖ îú¤üß †ÖÆêü.
¯ÖÖê»ÖßÃÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ‡Ã¯ÖêŒ™ü¸ü Ø¿Ö¤êü ´ÆüÖÖ»Öê, ¯ÖÏŸµÖÖ ´ÖÖ»Öú“Ö ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ ÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ, ŸÖ¸ü
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú¿Öß Æü¸üúŸÖ ‘ÖêŸÖß»Ö. ³Öê™üßÃÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖî. ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Õ“Öê ›üÖêôêû †ÁÖæÖê ³Ö¸ü»Öê»Öê ¯ÖÖÆæüÖ ´Öß ¯ÖãÖ:
×¾ÖÖÖê¤ü êú»ÖÖ, "†Ö¯Ö»µÖÖ“Ö Ö¾Ö·µÖÖ“ÖÖ ´Öß îú¤üß †ÃÖæÖ †Ö¯ÖÖ“Ö ¯ÖãÖ: †ÁÖæ ÖÖôûŸÖÖ !" ‹ú †Ó•Öß¸ü
ÖÖ‰úÖ ¯ÖÖÖß ×¯Ö‰úÖ ´Öß ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´ÖÖê™üÖ¸üßŸÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê.
ÃÖÖµÖÓúÖôûß 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ (ŸÖÖ. 12 ´Öê 1930) ¾Öî¿ÖÖÖ ¯ÖÖîÙÖ´Öê“ÖÖ “ÖÓ¦ü ˆÖ¾Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ´Ö»ÖÖ
µÖê¸ü¾Ö›ü¶Ö“µÖÖ ŸÖã¹ÓýÖÖ“Öê ¤üÖ¸üÖŸÖ ˆ³Öê êú»Öê Öê»Öê. ²Öã¨ü•ÖµÖÓŸÖß¾Ö¸ü ¾µÖÖµÖÖÖ ¤êüµÖÖ“Öß Æüß ¾Öêôû. ¤ü¸üÃÖÖ»Ö“µÖÖ
×ÖµÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¿ÖÖôêû“µÖÖ †ÖÓÖÖÖŸÖ ŸÖê ´Öß ×¤ü»ÖêÆüß †ÃÖŸÖê. ¯ÖÖ µÖÖêÖÖµÖÖêÖ †ÃÖÖ ! ÃÖ¾Öì ÃÖã×ÖÖ:
ÃÖŸÖã ÃÖ¾Öì ÃÖŸÖã ×Ö¸üÖ´ÖµÖÖ… ÃÖ¾Öì ³Ö¦üÖ×Ö ¯Ö¿µÖŸÖã ‹ÂÖ ²Öã¨üÖÖã¿ÖÖÃÖÖ´ÖË…… ÆüÖ ¿»ÖÖêú ´ÆüÖæÖ ´Öß ŸµÖÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü
úÖ¸üÖÖéÆüÖŸÖ ¯ÖÖµÖ ™üÖú»ÖÖ. (´Ö»ÖÖ Öê›ü µÖê£Öê Öê»Öê †¿ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖãŸÖßÖê 20-25 ´ÖÓ›üôûß ŸÖê£Öê Öê»Öß.ÖÓŸÖ¸ü
ŸÖôêûÖÖ¾Ö»ÖÖ Öê»Öß. ±ãú»ÖÖÓ“Öê ÆüÖ¸ü ¾ÖÖî¸êü ÃÖ¾ÖÔ ŸÖµÖÖ¸üß ±ãúú™ü Öê»Öß †ÃÖê ´ÖÖÖÖÆæüÖ úôû»Öê !).
ŸÖÖ. 27 •Öã»Öî 1930 ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü
ŸÖÖ. 24 •Öã»Öî¯ÖÖÃÖæÖ ×¤ü¾µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏúÖ¿Ö ×´ÖôûÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ †Ö¯Ö»Öß ÖÖê»Öß ‰ú±Ôú Ø¯Ö•Ö¸üÖ ²Ö¤ü»ÖæÖ •Öê£Öê
¸üÖ. ²ÖÖôæûúÖúÖ úÖ×Ö™üú¸ü8 ¾ÖÖî¸êü B Class îú¤üß ÆüÖêŸÖê ŸÖê£Öê (†Ó¬ÖÖ¸üß ¾ÖÖò›Ôü ÖÓ. 2) ²Ö¤ü»ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖê
¾Ö¸ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê“Ö †ÖÆêü. †£ÖÖÔŸÖ µÖê£Öê ²ÖÖôæûúÖúÖ ¾ÖÖî¸êü ×´Ö¡ÖÖÓ“Öß ³Öê™ü ÆüÖêŸÖê. †Ö•Ö ²ÖÖôæûúÖúÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ´ÖÖêšüß
´Öê•Ö¾ÖÖÖß ×¤ü»Öß. ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ‹ú ´ÖÖêšüÖ úÖÓ¤üÖ ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×¤ü»ÖÖ. úÖÓ¤üÖ, ´Ößšü³ÖÖú¸ü ´ÆüÖ•Öê ´Ö»ÖÖ
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²ÖÖÃÖãÓ¤üß ¯Öã¸üß¯ÖêÖÖ ×¯ÖÏµÖ, Æêü ´ÖÖ—Öê †Ö‡Ô»ÖÖ ´ÖÖÆüßŸÖ ÆüÖêŸÖê. »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß ´Öß Ö¸üß²Ö ×¾ÖªÖ£Öá ÆüÖêŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ †Ö‡Ô
´Ö»ÖÖ ³ÖÖú¸üß, ×Æü¸ü¾µÖÖ ¯ÖÖŸÖß“ÖÖ úÖÓ¤üÖ •Öê¾ÆüÖ ¤êü‡Ô, ŸÖê¾ÆüÖ ´Öß ´ÆüÖê úß úÖÓ¤üÖ ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖ—Öê ŸÖæ¯Ö †Ö¸ü »ÖÖêÖß
†ÖÆêü. ÆüÖ ´ÖÖ—ÖÖ †»¯ÖÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ—Öß †Ö‡Ô †ÁÖæ ÖÖôûß. †Ö•Ö †ÖÖÓ¤üÖÖê úÖÓ¤üÖ ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ Æüß
†Öšü¾ÖÖ —ÖÖ»Öß. B Class ´Ö¬µÖê “Ö¯ÖÖŸÖß, »ÖÖêÖß, ÃÖÖÖ¸ü, ¤æü¬Ö ×´ÖôûŸÖ †ÃÖŸÖÖ ´Ö»ÖÖ úÖÓ¤üÖ“Ö ‡ŸÖúÖ
•ÖÖÃŸÖ †Ö¾Ö›üÖ¾ÖÖ ! úÖ¸üÖ ´Öß ´Ö¸üÖšü¶Ö“ÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ ²Ö““ÖÖ. ²Öß Œ»ÖÖÃÖ´Ö¬µÖê Öã•Ö¸üÖ£Öß Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖúß ¾Ö¸üÖ,
³ÖÖ•Öß †Ö¤üß †ÖôûÖß ú¸üŸÖÖê. ´ÖÖ—ÖÖ »ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ“ÖÖ ÖÖê›ü‘ÖÖ¿Öê¯ÖÖÖ »Ö¾Öú¸ü“Ö ´ÖÖ¾ÖôæûÖ ´Öß »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß“Ö
ÃÖÖ¬µÖÖ †®ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖêŒŸÖÖ —ÖÖ»ÖÖê. †ÖŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü ×±úºþÖÆüß ´Ö¸üÖšü¶Ö“µÖÖ
—ÖãÖúÖ³ÖÖú¸üß“Öß †Öšü¾ÖÖ ¾ÆüÖ¾Öß ! ×úŸÖß ´ÖÖÖ¾Öß »ÖÖÖ !
¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü 27 •Öã»Öî 1930
ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ ¤ü¸ü ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓŸÖ ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß îúªÖ“Öê ¾Ö•ÖÖ ´ÖÖê•ÖæÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ŸÖê
Ö´Öæ¤ü ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. Öê»µÖÖ 2…… ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ´ÖÖ—Öê ÃÖÖ¸üÖê ¾Ö•ÖÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. †Ö»ÖÖê ŸµÖÖ¾Öêôûß 156
¯ÖÖï›ü ÆüÖêŸÖê, ŸÖê ´ÖÖÖß»Ö ¯ÖÓ¬Ö¸ü¾Ö›ü¶ÖŸÖ 146 ¯ÖÖï›üÖ¾Ö¸ü †Ö»Öê. †Ö•Ö ÊÖ“Ö ¯ÖÓ¬Ö¸ü¾Ö›ü¶ÖŸÖ 150 ¯ÖÖï›ü —ÖÖ»Öê
Æêü ¯ÖÖÆæüÖ ´Ö»ÖÖ †ÖÖÓ¤üÖ¯ÖêÖÖ †ÖÀ“ÖµÖÔ“Ö †×¬Öú ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê. ¾Ö¸üß»Ö úÖÓªÖ“µÖÖ ´Öê•Ö¾ÖÖÖß´Öãôêû ŸÖ¸ü ÆüÖ
±ú¸üú —ÖÖ»ÖÖ ÖÃÖÖ¾ÖÖ ÖÖ ! ´ÖÖ¡Ö †Ö•Ö ¾Ö•ÖÖ ´ÖÖ¯ÖµÖÖ“Öê Ö¾ÖßÖ µÖê¡Ö †Ö×Ö»Öê ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖ“ÖÖ ŸÖ¸ü ÆüÖ ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö
ÖÃÖê»Ö ÖÖ ?
ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü 28 •Öã»Öî 1930
¤ü¸ü ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸üß ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™ü ŸÖ¯ÖÖÃÖÖßÃÖ †Ö´ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÕú›êü µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´Ö¬µÖê ú¬Öß ŸÖ¸üß
µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. †Ö•Ö ŸÖÃÖê ŸÖê ¾Ö •Öê»Ö¸ü ×´Ö. Œ¾ÖßÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
†»Ößú›êü ´ÖÖ—Öß ¬ÖÖÙ´Öú ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê 1) Indian Messenger 2) ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡ÖúÖ
3) Inquirer 4) Xian Register ´Ö»ÖÖ ×´ÖôûÖ¾Öß †¿Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß †ÃÖŸÖÖ, ŸÖß †»Ößú›êü ±úÖ¸ü“Ö £ÖÖê›üß
×´ÖôûŸÖÖŸÖ. ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡ÖúÖ ŸÖ¸ü ú¬Öß“Ö ×´ÖôûÖ»Öß ÖÖÆüß. Indian Messenger ¤üÖêÖ“Ö ¯ÖÏŸÖß ×´ÖôûÖ»µÖÖ.
»ÖÓ›üÖ“Öê Inquirer Æüß †»Ößú›êü ¤üÖê Ö †Öšü¾Ö›êü ×´ÖôûÖ»Öê. ´ÆüÖæÖ †Ö•Ö ÃÖã¯ÖØ¸üü™üë›ëü™üÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê. ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›üë™ü
Major Martin, I. M. S. ±úÖ¸ü “ÖÖÓÖ»Öê ÃÖ³µÖ ÖéÆüÃ£Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖÃÖ úÖÆüß ´ÖÖÆüßŸÖ ÖÖÆüß
†ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ •Öê»Ö¸ü ×´Ö. Œ¾ÖßÖ ¯Öãœêü †Ö»Öê, ŸÖê ´ÆüÖÖ»Öê úß ÊÖ ¯Ö¡ÖÖÓŸÖæÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ †ÃÖŸÖê
´ÆüÖæÖ ŸÖê ×¤ü»Öê ÖÖÆüß. ´Öß ´Æü™ü»Öê, ÊÖ úÖ¸üÖÖ¾ÖºþÖ •Ö¸ü ¯Ö¡Öê ´Ö»ÖÖ ªÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÖÃÖ»Öß ŸÖ¸ü ×Ö¤üÖÖ ŸÖß
´ÖÖ—µÖÖ Ö“ÖÖÔÖê úÖ ÆüÖê‡ÔÖÖŸÖ ´ÖÖ—Öê ‘Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖ ¯ÖÖšü¾ÖÖ¾ÖßŸÖ. ´Ö¬µÖê“Ö ÖÆüÖôû ÆüÖê‰ú ÖµÖêŸÖ.
†Ö•Ö ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™üÖß ´Ö»ÖÖ úÖÓ¤üÖ ‹ú ¸üÖê•Ö“Öê •Öê¾ÖÖÖÓŸÖ ¤êüµÖÖÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ×¤ü»Öß !
´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü 29 •Öã»Öî 1930
•Öã»Öî 1 ŸÖÖ¸üÖê ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸üß ¸üÖ. ³ÖÖÃú¸ü¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö9 ´Ö»ÖÖ ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê. Ã¾ÖŸÖ: ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™üÖß
´Ö»ÖÖ ÊÖ ³Öê™üßÃÖÖšüß †Öò×±úÃÖÖŸÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öê. †£ÖÖÔŸÖ “ÖÆãüú›êü Ö›ü²Ö›ü —ÖÖ»Öß. ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™üÖß ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü
“ÖÖÓÖ»µÖÖ ¸üßŸÖßÖê ¾ÖÖÖ×¾Ö»Öê.10
ÊÖ ³Öê™üßŸÖ ´Ö»ÖÖ ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™üú›æüÖ úôû»Öê úß ¤ü¸ü ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸üß µÖê£Öê ‹ú òú£ÖÖê×»Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ÆüÖêŸÖ
†ÃÖŸÖê. ¯Öãœü“µÖÖ ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü¯ÖÖÃÖæÖ ÊÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ ÆüÖü•Ö¸ü ¸üÖÆüµÖÖÃÖ ´Ö»ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ×´ÖôûÖ»Öß.
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†ÖÂÖÖœüÖŸÖ úÖÖÔ™üúÖŸÖ ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ Öãóôû¾ÖÖ“Öß ¯Öæ•ÖÖ †Ö×Ö ÁÖÖ¾ÖÖÖŸÖ ²ÖÎÖÉÖÖÓŸÖ ¤ü¸ü
´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸üß ´ÖÓÖôûÖÖÖî¸üß“Öß ¯Öæ•ÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ´Öß ×¾ÖÖÖê¤üÖÖê ÊÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ ´ÖÓÖôûÖÖÖî¸ü ´ÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê.
úÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉÖÖ“Öê ÃÖÓÃéúŸÖ •ÖÃÖê ´Öã»ÖàÖÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖ ÖÖÆüß, ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ˆ¯ÖÖÃÖÖêŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö¬Öß ¾Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ
»Öò™üßÖ´Ö¬Ö»µÖÖ ´Ö»ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö òú£ÖÖò×»Öú ´ÖÖÃÖ (Mass) ´ÆüÖ•Öê ×õÖÃŸÖÖ“ÖÖ †ÖŸ´ÖµÖ–Ö
´ÆüÖ•Öê úÖµÖ ÊÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêŸÖß»Ö ŸÖÓ¡ÖÖ¾ÖºþÖ ¯ÖÏŸµÖÖ úôû»Öê. †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ “ÖÖ¸ü ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê.
¤ü¸ü ´ÖÓÖôûÖ¾Ö¸üß ¸üÖê´ÖÖ òú£ÖÖò×»Öú ¯ÖÖ¦üß Ö›üúßÆæüÖ ÊÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ ´Öã§üÖ´Ö µÖêŸÖÖŸÖ. †Ö•Ö ŸµÖÖÓÖß
ŸµÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ×¤ü»Öê.
Rev. John Lauder S. J.
R. C. Chaplain St. Ignatius Church
Opp. R. A. Officers Mess.
Burr Road, Khirkee

†ÃÖÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ ×¤ü»ÖÖ. Æêü †ÖµÖ×¸ü¿Ö †ÖÆêüŸÖ. ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ‹úÖ îúªÖ“µÖÖ »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ
ÖÖê»ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖã´ÖÖ¸êü 25-30 µÖã¸êü×•ÖµÖÖ ¾Ö Öê×™ü¾Æü ×õÖÃŸÖß îú¤üß •Ö´ÖŸÖÖŸÖ. †£ÖÖÔŸÖ ÃÖ¾ÖÔ òú£ÖÖò×»Öú“Ö.
´Öß“Ö ‹ú™üÖ ×¾Ö×Ö¯ŸÖ ²ÖÎÖÊ ! ˆ¯Ö¤êü¿Ö 10-12 ×´Ö×Ö™êü. ²ÖÖúß ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö¬Öß“ÖÖ“Ö †¾Ö›Óü²Ö¸ü †ÃÖŸÖÖê. ³Ö•ÖÖ
Øú¾ÖÖ ÖÖÖê ´Öãôûß“Ö ÖÖÆüß. ÃÖ¾ÖÔ »Öò™üßÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû Öã›ü‘Öê ™êüæúÖ ²Ö¸üÖ“Ö ¾Öêôû ¸üÖÆüµÖÖ¯Ö×»Öú›êü ´ÖÓ›üôûßÖÖ
úÖÆüß“Ö ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÖÃÖŸÖê ! ¯ÖÏ³Öæ µÖê¿Öæ“Öê ¿Öê¾Ö™ü“Öê ³ÖÖê•ÖÖÖ¿Öß ÖŒú»Ö ŸÖß“Ö ŸÖß“Ö ÖêÆü´Öß ÆüÖêŸÖê. ³ÖÖú¸üß
´ÖÖ—Öê ¿Ö¸üß¸ü ¾Ö ¤üÖºþ ´ÖÖ—Öê ¸üŒŸÖ Æêü“Ö ´ÖÖ—Öê Ã´ÖÖ¸üú ÃÖ´Ö•ÖÖ, Æüß µÖê¿Öæ“Öß †Ö–ÖÖ †Ö¸ü¿Ö: Ö¸üß úºþÖ
¤üÖÖ×¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê ! ÆüÖ ´ÖÖÖ¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ “Ö´ÖŸúÖ¸ü“Ö ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ! !
¤ãüÃÖ¸üßú›êü ¤ü¸ü ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸üß ‹ú “Ö“ÖÔ †Öò±ú ‡Ó»ÖÓ›ü“Öß †¿Öß“Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ¯ÖÖ ŸµÖÖ
¾ÖÖò›Ôü´Ö¬µÖê“Ö ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß †ÃÖ»µÖÖÖê ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ úÖêÖÖ»ÖÖÆüß •ÖÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖê Mr. ¸üÖò•Ö¸ü ›êü¯µÖã™üß
•Öê»Ö¸üÖê ´Ö»ÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê !
ŸÖÖ. 2 †ÖòÖÃ™ü 1930 ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü
×»ÖÆüÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÃÖÖ´ÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê ´ÆüÖæÖ ×¤ü¾µÖÖ“Öß •Öºþ¸üß »ÖÖÖ»Öß. ´ÆüÖæÖ Æüß B Class “µÖÖ
¾ÖÖò›üÔ´Ö¬Öß»Ö ÖÖê»Öß ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öß. ‹ú †Öšü¾Ö›üÖ ¸üÖ¡Öß ´Öß ×»ÖÆüßŸÖ †ÃÖê. ¯ÖÖ µÖê£Öê †Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ úÖ´ÖÖ“Öê
ŸÖÖÃÖ ¾ÖÖœü»Öê. ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ¾ÖÖò›Ôü´Ö¬µÖê †Ö´Æüß †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ¾Ö›üß¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖê•Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü 1 ¯ÖÖï›ü ¤üÖêÖ †ÖïÃÖ úÖ£µÖÖ
¾ÖôûßŸÖ †ÃÖæ. µÖê£Öê †ÃÖÖ ×ÖµÖ´Ö ×¤üÃÖ»ÖÖ, ÃÖúÖôûß 7 ¯ÖÖÃÖæÖ ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß 3 ¯ÖµÖÕŸÖ úÖ´Ö ú¸üßŸÖ ²ÖÃÖ»Öê“Ö
¯ÖÖ×Æü•Öê. ´Ö¬µÖÓŸÖ¸üß 9 ¯ÖÖÃÖæÖ 10…… ¯ÖµÖÕŸÖ †ÖÓ‘ÖÖêôûß»ÖÖ ¾Ö •Öê¾ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖÖêúôûßú †ÃÖê. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ 6……
ŸÖÖÃÖ¯ÖµÖÕŸÖ úÖ´Ö êú»Öê“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê. 1 ¯ÖÖï›ü 2 †ÖïÃÖ“Ö •Ö¸üß úÖ£µÖÖ ¾Öôû»ÖÖ ŸÖ¸üß ‡ŸÖêú ŸÖÖÃÖ ¸üÖê•Ö 8
×¤ü¾ÖÃÖ¯ÖµÖÕŸÖ ²ÖÃÖæÖ ¯ÖãÖ: 5 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖ úÖë›ü»µÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ¡Öß 9 ¯ÖµÖÕŸÖ ¾ÖÖ“ÖÖ ¾Ö »ÖêÖÖ ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖê.
ÊÖ´Öãôêû úÖ»Ö ¸üÖ¡Öß ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö £Öú¾ÖÖ ¾Ö £ÖÖê›üÖ ŸÖÖ¯Ö †Ö»ÖÖ. ¸üÖê•Ö 10…… ŸÖÖÃÖ úÖ´Ö êú»µÖÖÖê †Ö•Ö
ŸÖßÖ “ÖÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖ ±úÖ¸ü ¿ÖßÖ †Ö»ÖÖ. †Ö•Ö ÃÖúÖôûß ›üÖòŒ™ü¸üÖÓÖß ™üÖò×Öú ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖú×¸üŸÖÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêü !
(¯ÖÖÖÖ“µÖÖ ¾Ö¸ü“µÖÖ •ÖÖÖêŸÖ ¯Öãœüß»Ö ¾ÖÖŒµÖ ×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêü : ™üÖò×Öú“Öê (»ÖÖêÆü³ÖÃ´Ö) †ÖîÂÖ¬Ö ›üÖò. ÃÖµµÖ¤üÖß
†Ö•Ö ÃÖãºþ êú»Öê.--- ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú)
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µÖê¸ü¾Ö›ü¶Ö“µÖÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß

¯Ö¸ü¾ÖÖ 31 •Öã»Öî Öãºþ¾ÖÖ¸üß ÖêÆü´Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™üÃÖÖÆêü²ÖÖ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß —ÖÖ»Öß. Æüß ÃÖúÖôûß 6
¾ÖÖ•ÖµÖÖ“Öê ¾Öêôûß ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¾Öêôûß ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™ü²Ö¸üÖê²Ö¸ü †×ÃÖÃ™Óü™ü ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™ü, •Öê»Ö¸ü, ŸµÖÖÓ“ÖÖ ‹ú »ÖÖÃ™ü
†×ÃÖÃ™Óü™ü •Öê»Ö¸ü, 2 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ, 4 ¾ÖÖò›Ôü¸ü †ÃÖÖ »Ö¾ÖÖ•Ö´ÖÖ µÖêŸÖÖê. ¯ÖÏŸµÖêú ÖÖê»Öß¯Öãœêü (´Öê•Ö¸ü ´ÖÖÙ™üÖ,
I. M. S. Æêü ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™ü“Öê ÖÖ¾Ö) ‹ú ×´Ö×Ö™ü ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü ˆ³Öê ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“Öê †ÖŸÖ úÖÆüß ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê
†Ö¸ü ´ÖÖÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ŸÖê ¤üÖ¤ü ‘ÖêŸÖÖŸÖ. ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™ü ÖÓ³Öß¸ü “ÖÖÓÖ»Öê ´ÖÖÖæÃÖ †ÖÆêüŸÖ.
´ÖÖ—Öß ¬ÖÖÙ´Öú ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê ÃÖã²ÖÖê¬Ö¯Ö×¡ÖúÖ, Indian Messenger, Inquirer, Xian Register Æüß ´Ö»ÖÖ
‘ÖºþÖ ¤ü¸ü †Öšü¾Ö›ü¶Ö»ÖÖ ×´ÖôûµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ×´ÖôûÖ»Öß †ÖÆêü. ¯ÖÖ †»Ößú›êü Æüß ¯Ö¡Öê ´Ö»ÖÖ ×´ÖôûŸÖ
Ö¾ÆüŸÖß ¯Ö×¡ÖúÖ ŸÖ¸ü ú¬Öß“Ö ×´ÖôûÖ»Öß ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ŸÖß ‘Ö¸üß“Ö úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖ ²ÖÓ¤ü —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß, †ÃÖê ‹êú»Öê.
Indian Messenger ŸÖßÖ †Óú ¾Ö Inquirer 7/8 †Óú ×´ÖôûÖ»ÖÖ. Xain Register ´ÖÖ¡Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ
×´ÖôûŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¸üÖ•ÖúßµÖ ´Ö•Öæú¸ü úÖÆüß ¯Ö¡ÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê ´ÆüÖæÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß, †ÃÖê ´Ö»ÖÖ •Öê»Ö¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß
ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü›üÃÖÖê. ÃÖ´ÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. •Ö¸ü ªÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÖÃÖ»µÖÖÃÖ Æüß ¯Ö¡Öê ´ÖÖ—Öê ‘Ö¸üß ŸÖ¿Öß“Ö ¯Ö¸üŸÖ ú¸üÖ¾ÖßŸÖ,
†ÃÖê ´Öß ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü›üÃÖÖÆêü²ÖÖÓÃÖ úôû×¾Ö»Öê. ŸµÖÖ¾Ö¸ü ´Ö»ÖÖ Xian Register ÆêüÆüß ¯Ö¡Ö ×´ÖôûÖ»Öê ÖÖÆüß !
×¾Ö•Öê“ÖÖ ×¤ü¾ÖÖ ×Ö¤üÖÖ 9…… ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ †¿Öß ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™ü“Öß †Ö–ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ ¾ÖÖò›Ôü¸ü Ö¾ÖÖ“Öê
¯Öãœêü •ÖÖÖµÖÖÃÖ Óú™üÖôûŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖæÖ 9 »ÖÖ“Ö ÃÖ¾ÖÔ ÖÖê»ÖßŸÖß»Ö ×¤ü¾Öê ²ÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ü¾ÖÖ Æüß ÖÖêÂ™ü ´ÖÖÙ™üÖ
ÃÖÖê. ÖÖ ÃÖÖÓÖæÖÆüß úÖÆüß ‡»ÖÖ•Ö —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß !
ŸÖÖ. 2 †ÖòÖÂ™ü 1930 ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü
†Ö•Ö ™üÖò×Öú ‘ÖêŸÖ»µÖÖ´Öãôêû ×»Ö×ÆüµÖÖ»ÖÖ Øú×“ÖŸÖ ˆŸÃÖÖÆü ¾ÖÖ™üŸÖÖê ´ÆüÖæÖ Æêü ×»Ö×ÆüŸÖ †ÖÆêü. ÃÖúÖôûß
6 »ÖÖ ˆšü»µÖÖ¯ÖÃÖæÖ ŸÖÖê ¯ÖãÖ: ÃÖÖµÖÓúÖôûß 5 »ÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖ úÖë›üßŸÖÖë¯ÖµÖÕŸÖ ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß. ´ÖÖ ×»Ö×ÆüµÖÖ“Öß
ÖÖêÂ™ü ¤æü¸ü“Ö ¸üÖ×Æü»Öß !
¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. †ÖòÖÂ™ü 1930
´ÖÖÖ“Öê ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ´ÖÖ—Öê ¾Ö•ÖÖ ¾ÖÖœü»Öê»Öê •Ö¸üß ›üÖòŒ™ü¸üÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê (4 ¯ÖÖï›ü ¾ÖÖœü»Öê»Öê) ŸÖ¸üß ´ÖÖ—
Öß †¿ÖŒŸÖŸÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü, Æêü ¯ÖÖÆæüÖ ŸÖã¹ÓýÖ¾ÖÖÃÖ ´Ö»ÖÖ •ÖÖÖ¾Öæ »ÖÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü, ´ÖÖ—Öß ¯ÖÏéúŸÖß œüÖÃÖôûŸÖ †ÖÆêü,
†ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê. ´Öß ŸÖÃÖê ‘Ö¸üß úôû×¾Ö»Öê ÖÖÆüß. ŸÖ¸üß ¯ÖÏéúŸÖß¾Ö¸ü úÖµÖ´Ö“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖê‡Ô»Ö úß úÖµÖ Ö úôêû,
²ÖÃÖ»µÖÖ •ÖÖÖê¾ÖºþÖ ˆšüŸÖÖÖÖ ¡ÖÖÃÖ ¯Ö›üŸÖÖê. ¯ÖÖµÖÖ“Öê ™Óü²Ö¸êü»Ö ‹úÖ ÆüÖŸÖÖÖê ˆ“Ö»ÖæÖ £ÖÖê›üÖ ¾Öêôû ¬Ö¸ü¾ÖŸÖ
ÖÖÆüß. ¸üÖê•Ö ×ÖµÖ´ÖÖÖê 1-2 ŸÖÖÃÖ ×»ÖÆü¾ÖŸÖ ÖÖÆüß. Æüß »ÖÖÖê ²Ö¸üß Ö¾ÆüŸÖ ! †ÃÖÖê. ŸÖ¸üß ÊÖ“ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ
´ÖÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖê‰ú ÖµÖê ´ÆüÖæÖ ´Öß ¾ÖÖ“ÖµÖÖŸÖ ¾Ö ×»Ö×ÆüµÖÖŸÖ úÖôû ‘ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖ †ÖÆêü.
²ÖÖôæûúÖúÖ úÖÖß™üú¸üÖÓ Öß Hachinson's History of Nations Æêü ÃÖã¤Ó ü¸ü ×ÖµÖŸÖúÖ×»Öú ¾ÖÖ“ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ
×¤ü»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÖÖÖŸÖ ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ÃÖãÓ¤ü¸ü ×“Ö¡Öê †ÖÆêüŸÖ. ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ ²Ö¸êü ¾ÖÖ™üŸÖê.
´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 5 †ÖòÖÃ™ü 1930
†Ö•Ö ÃÖúÖôûß òú£ÖÖò×»Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖê»ÖÖ Öê»ÖÖê. ±úÖ¤ü¸ü »ÖÖò›ü¸üÖß ÃÖë™ü ‡Öò¿ÖÃÖ »ÖÖµÖ»ÖÖò ÊÖÓ“Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ¯Ö¤êü¿ÖÖŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß. úÖ¸üÖ ŸµÖÖÓ“Öê Ö›üúß“Öê ¤êü‰úôû ‡Öê¿ÖÃÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê “ÖÖ»ÖŸÖê. †Ö×Ö Æüß
ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖß»Ö ˆ¯ÖÖÃÖú ´ÖÓ›üôûß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Öò×¸ü¿Ö´Ö¬Ö»Öß (¯ÖÓ“ÖÎúÖê¿ÖßŸÖ»Öß) †ÖÆêü.
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†Ö•ÖÆüß ´Ö»ÖÖ ²Ö¸êü ¾ÖÖ™üŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. †¿ÖŒŸÖŸÖÖ ¾Ö úÖúÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖß. ŸÖ¸üß ¯ÖÖ ×ÖŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
úÖ£µÖÖ ¾ÖôûµÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê“Ö !
úÖ»Ö ¸üÖ¡Öß ´Öß ×»Ö×ÆüŸÖ †ÃÖŸÖÖ ×¾Ö•Öê“ÖÖ ×¤ü¾ÖÖ ‹ú¤ü´Ö ´ÖÖ»Ö×¾Ö»ÖÖ. ÖÖê»ÖßŸÖ †Ó¬ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ. ´Öß
“ÖÖ“Ö¯Ö›üŸÖ ˆšü»ÖÖê ŸÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ úÖ“Öê“µÖÖ ŸÖãú›ü¶Ö¾Ö¸ü ¯ÖÖµÖ ¯Ö›êü»Ö ´ÆüÖæÖ “ÖÖ“Ö¯Ö›üŸÖ ¾Öê“ÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê.
úÖÖß™üú¸üÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖãÃŸÖúÖ¾Ö¸ü ¿ÖÖ‡Ô“Öê ´ÖÖêšüÖ»Öê ›üÖÖ ¯Ö›ü»Öê. †ÃÖê Æêü ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ»Öê ÃÖÖêÆüÖôêû !
²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 6 †ÖòÖÃ™ü 1930
ŸÖÖ. 12 ´Öê 1930 ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸üß ´Öß µÖê¸ü¾Ö›üÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ †Ö»ÖÖê. ŸÖÖ. 22 ´Öê¯ÖµÖÕŸÖ ´Ö»ÖÖ ÃÖß Œ»ÖÖÃÖÖŸÖ“Ö
šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸÖê£Öê ´ÖÖ—Öß ¬ÖÖÙ´Öú ¯ÖãÃŸÖêú ÖßŸÖÖ, ¬Ö´ÖÔ¯Ö¤ü, ²ÖÖµÖ²Ö»Ö, Æüß“Ö ŸÖê¾Öœüß ¾ÖÖ“ÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖ.
¯Öãœêü ŸÖÖ. 22 •ÖæÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´Öß ²Öß Œ»ÖÖÃÖ´Ö¬µÖê †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—ÖÖ ¾ÖÖ›Ôü ²Ö¤ü»Ö»ÖÖ. ´ÆüÖ•Öê †Ó¬ÖÖ¸üßŸÖß»Ö 4
£µÖÖ ´Ö¬ÖæÖ ´Öß ×ŸÖÃÖ·µÖÖ´Ö¬µÖê †Ö»ÖÖê. µÖê£Öê ‘ÖºþÖ ´ÖÖ—Öê Life's Basis & Life's Ideals Æêü ¯ÖÏÖê.
†ÖòµÖêúÖ“Öê ¯ÖãÃŸÖú ¾ÖÖ“ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»Öê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ µÖê£Öß»Ö »ÖÖµÖ²ÖÎ¸üßŸÖß»Ö úÖÓ¤ü²Ö·µÖÖ ¾Ö ŸÖãúÖ¸üÖ´ÖÖ“Öß
ÖÖ£ÖÖ ¾ÖÖî¸êü ¯ÖãÃŸÖêú ¾ÖÖ“ÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖ.
ÃÖúÖôûß 7 ¯ÖÖÃÖæÖ úÖ£µÖÖ“Öß ŸÖ¸ü™êü ˆú»ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖê. 9 ¯ÖÖÃÖæÖ 10…… ¾ÖÖ•Öê¯ÖµÖÕŸÖ
ÃÖÖÖÖ»ÖÖ ¾Ö •Öê¾ÖÖÖ»ÖÖ ¾Öêôû ×´Öôêû. ´ÖÖ ¯ÖãÖ: úÖ£µÖÖ“Öê úÖ´Ö ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ¾ÖÖ•Öê¯ÖµÖÕŸÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖê. ŸµÖÖ¯Öãœêü
¾ÖÖ“ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ¾Öêôû ×´Öôêû. ¸üÖ¡ÖÖß 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †Ó¬ÖÖ¸ü ¯Ö›êü. ÊÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ Øú¾ÖÖ “ÖÖî£µÖÖ ¾ÖÖ›üÖÔŸÖ ×¤ü¾µÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ
´Öãôûß“Ö ÖÃÖê. ¯Ö×Æü»µÖÖ ¾Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¾ÖÖ›üÖÔŸÖ»µÖÖ 15 ÖÖê»µÖÖŸÖæÖ ´ÖÖ—Öê †ÖÖê¤ü¸ü †Ö»Öê»Öê •Öê ²Öß Œ»ÖÖÃÖ“Öê
¸üÖ•Öîú¤üß †ÃÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖµÖÓúÖôûß 7 ¯ÖÖÃÖæÖ 9 ¯ÖµÖÕŸÖ ×¾Ö•Öê“µÖÖ ×¤ü¾µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏúÖ¿Ö ×´Öôêû. ¯ÖÖ ´Ö»ÖÖ ŸÖê£Öê
•ÖÖÖÖ Ö¾ÆüŸÖß ´ÆüÖæÖ ŸÖÖ. 24 •Öã»Öî Öãºþ¾ÖÖ¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ÊÖ †Ó¬ÖÖ¸üß ÖÖê»ÖßŸÖ“Ö ¸üÖ¡Öß úÖœüÖ¾µÖÖ »ÖÖÖ»µÖÖ. ÊÖ
"†Ó¬ÖÖ¸üß" --- Solitary †ÃÖê“Ö ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ×¤ü¾ÖÃÖÖ ˆ•Öê›ü †Ö×Ö Æü¾ÖÖ ˆ¢Ö´Ö †ÃÖŸÖê. ¯Öæ¾Öá ŸÖßÆüß ÖÃÖÖ¾Öß
´ÆüÖæÖ ¯Öæ¾Öá“Öê“Ö ÖÖ¾Ö "†Ó¬ÖÖ¸üß" Æêü †ªÖ×¯Ö “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü.
ŸÖÖ. 21 •Öã»Öî Øú¾ÖÖ ŸÖÖ. 24 •Öã»Öî¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 2…… ´Ö×ÆüÖê ´Ö»ÖÖ µÖê£Öê ¾ÖÖ“ÖÖê úÖÆüß ´ÆüÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê
ú¸üŸÖÖ †Ö»Öê ÖÖÆüß. ×»Ö×ÆüµÖÖ“Öê ŸÖ¸ü †¿ÖŒµÖ“Ö. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ×»Ö×ÆüµÖÖ“Öê ÃÖÖ´ÖÖÖ ´ÖÖ—Öê ‘Ö¹ýÖ ×´ÖôûÖ»Öê, ¾Ö
×¤ü¾µÖÖ“Öß ÖÖê»Öß ×´ÖôûÖ»Öß ´ÆüÖæÖ †ÖŸÖÖ Æüß ´ÖÖ—Öß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ¾Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ‹ú ¾ÖÆüßŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ»µÖÖ
†Öšü¾ÖÖß ´Öß ×»ÖÆæü »ÖÖÖ»ÖÖê †ÖÆêü.
´Öß †Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ Æüß †¿Öß ÃÖÖêµÖ ¾ÆüÖ¾Öß ´ÆüÖæÖ ´Öß ÃÖÖ¸üÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖÖê †ÖŸÖÖ úÖêšêü¿Öß ¤üÖ¤ü
»ÖÖÖ»Öß. ŸÖ¸üß ¯ÖÖ ×¤ü¾Öê 7 ¾ÖÖ•Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‹ú¤ü´Ö »ÖÖÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. úÖôûÖêÖ ŸÖ¸ü ¯Ö›æü »ÖÖÖŸÖÖê“Ö. †¬ÖÖÔ
¯ÖÖ¾Ö ŸÖÖÃÖ ¾ÖÖ™ü ¯ÖÆüÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖê. 10 ¾ÖÖ•Öê¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÏúÖ¿Ö †ÃÖÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ ×ÖµÖ´Ö †ÖÆêü. 9…… ¾ÖÖ•Öê¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖ¸üß
†ÃÖÖ¾ÖÖ“Ö †ÃÖê ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›Óü™üÖê ´Ö»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ŸÖ¸üß 9 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Ö ×¤ü¾Öê ²ÖÓ¤ü ÆüÖŸê ÖÖŸÖ ! Öê»µÖÖ Öã¹ý¾ÖÖ¸üß
Æüß ŸÖÎúÖ¸ü ´Öß êú»Öß, ¯ÖÖ †ªÖ×¯Ö 9“Öê ¯Öãœêü ¯ÖÏúÖ¿Ö ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü, 9“Öê †ÖÖê¤ü¸ü“Ö êú¾ÆüÖ
ŸÖ¸üß ‹ú¤ü´Ö ×¤ü¾Öê ²ÖÓ¤ü ÆüÖ‰ê úÖ, Öê»µÖÖ ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸üß ŸÖ¸ü ¯Öãœüê (´ÆüÖ•Öê ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü“µÖÖ ¸üÖ•ê Ö×Ö¿ÖßŸÖ) ×»Ö×Æü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
ÆüÖ»Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ ! ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ‡ŸÖêú ŸÖ¸üß ×»Ö×ÆüÖê ¾ÖÖ“ÖÖê ÆüÖêŸÖê ÊÖŸÖ ´ÖÖêšüÖ †ÖÖÓ¤ü ´ÖÖÖæÖ †ÖÆêü !
†Ó¬ÖÖ¸üß (Solitary) ´ÆüÖæÖ ‹¸ü¾Ö›ü¶Ö“µÖÖ ŸÖã¹ÓýÖÖ“ÖÖ ‹ú ³ÖÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê ´ÖãµÖ ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ
†Öê»ÖÖÓ›ü»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö »ÖÖÖŸÖÖê. †Ó¬ÖÖ¸üß Æêü ÖÖ¾Ö ‹êæúÖ“Ö ¿ÖÆüÖ¸êü µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê. ¯ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÆüÖ ³ÖÖÖ
114

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

µÖê¸ü¾Ö›ü¶Ö“µÖÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß

´Öãôûß“Ö ³ÖµÖÓú¸ü ÖÖÆüß. ¯Öæ¾Öá †ÃÖê»Ö ú¤üÖ×“ÖŸÖ. ²Öß Œ»ÖÖÃÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ îúªÖÓ“Öß ¸üÖÆüµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †Ó¬ÖÖ¸üß
ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÊÖ “ÖÖ¸ü ¾ÖÖ›Ôü ˆ±Ôú “ÖÖîúÖÓŸÖ“Ö êú»Öß †ÖÆêü. ÖÓ²Ö¸ü 2 “µÖÖ ¤üÖ»ÖÖÖŸÖ ´Öß Æü»»Öß †ÖÆêü. Æêü ¤üÖ»ÖÖ
ÊÖ “ÖÖ¸üß´Ö¬µÖê ÃÖãÓ¤ü¸ü ¾Ö ‹úÖÓŸÖ †ÖÆêü. µÖê£Öê †Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´Öß ¸ü´Ö»ÖÖê †ÖÆêü. ÊÖ ¤üÖ»ÖÖÖŸÖ ÃÖÖŸÖ ÖÖê»µÖÖ
†ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÖ“Ö Öã•Ö¸üÖ£Öß ¾Ö ÖÖ¸ü“Öê ÖÖÖÖÃÖÖê. ¤êü¾Ö“Öêú ¾Ö ´Öß †ÃÖê ¤üÖê‘Öê ´Ö¸üÖšêü †ÖÆüÖê. ¯Öãœü“µÖÖ
¤üÖ»ÖÖÖŸÖ ²ÖÖôæûúÖúÖ úÖÖß™üú¸ü ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÆüÖ ´ÖÓ›üôûß †ÖÆêüŸÖ. ¯Öãœüß»Ö ÃÖÖŸÖ îú¤üß ²ÖÓ¬ÖæÓÖÖ ÃÖÖÖÖÃÖÖšüß ¾Ö
¿ÖÖî“µÖÖÃÖÖšüß †Ö´Ö“µÖÖ“Ö ¤üÖ»ÖÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö´ÆüÖ 14 •ÖÖÖÓ“Öß ³Öê™ü ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. (¯Öãœüß»Ö
¯ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ÖÖ¾Öê †ÖÆêüŸÖ).
ÃÖã´ÖÖ¸êü 1000 “ÖÖî¸üÃÖ ±ãú™üÖÓ“Öê Öã»Öê †ÖÓÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ¤üÖ»ÖÖÖ¯Öãœêü †ÖÆêü. ¿Öê¾Ö™ü“Öß ÖÓ²Ö¸ü 7“Öß ÖÖê»Öß
´ÖÖ—Öß ×Ö¾ÖÖÓŸÖ †ÖÆêü ! ´ÖÖ´Öã¸üÖ¤ü ×±ú¸üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖê. ×¾Ö¿ÖêÂÖ Æêü úß ÊÖ †ÖÓÖÖÖŸÖ ŸÖßÖ —ÖÖ›êü-‹ú
ú»Ö´Öß †ÖÓ²µÖÖÓ“Öê †Ö¤üß šëüÖÖê, Ö¤Ôü ×Æü¸ü¾µÖÖ ¯ÖÖ»Ö¾ÖßÖê —ÖÖæúÖ Öê»Öê»Öê; ¤ãüÃÖ·µÖÖ ™üÖêúÖ»ÖÖ ‹ú ŸµÖÖÆæüÖ
ˆÓ“Ö ¯ÖÖ ×Æü¸ü¾µÖÖÖÖ¸ü ¯ÖÖÖÖÓÖß ¾Ö ¿ÖÖÖÖÓÖß ¾ÖÖú»Öê»Öê Ø»Ö²ÖÖ“Öê —ÖÖ›ü †ÃÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¬ÖÖê´Ö¬Ö ŸµÖÖ“Ö
†ÖêôûßŸÖ ‹ú Ø»Ö²ÖÖ·µÖÖ“µÖÖ —ÖÖ›üÖ“Öê ‹ú ˆÓ“Ö ÖÖê›ü ¾Ö¸üŸÖß ¿Öë›ü¶Ö»ÖÖ ´ÖÖ¡Ö †Ö¤üß £ÖÖê›üß ¯ÖÖ»Ö¾Öß-†¿Öß
Æüß ŸÖßÖ Ö´ÖãÖê¤üÖ¸ü —ÖÖ›êü †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ÃÖÖî. ºþŒ´ÖßÖß²ÖÖ‡Ô, ´ÖÖ‡Ô ¾Ö •ÖÖÖŒúÖ ÊÖÓ“Öß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß
†ÖãÎú´ÖÖÖê †Öšü¾ÖÖ úºþÖ ¤êüÖÖ¸üß †ÖÆêüŸÖ. ú»Ö´Öß †ÖÓ²µÖÖ“µÖÖ —ÖÖ›üÖÖÖ»Öß ÖêÆü´Öß £ÖÓ›ü ¯ÖÖµÖÖÖê ³Ö¸ü»Öê»Öê
‘Ö›êü Ö¤Ôü ÃÖÖ¾Ö»ÖßŸÖ šêü×¾Ö»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê †ÖŒúÖ“µÖÖ 4 ´Öã»ÖÖÓ“Öß (“”û²ÖæÃÖã¨üÖ) †Öšü¾ÖÖ ¤êüŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ‡Ô“µÖÖ
—ÖÖ›üÖÖÖ»Öß ‹ú †Ö¤üß“Ö ÖæŸÖÖ •Ö´Ö»Öê»Öê Ø»Ö²ÖÖ“Öê ¸üÖê¯Ö ×ŸÖ“µÖÖ ŸÖã¹ÓýÖß“Öß11 †Öšü¾ÖÖ ú¸üŸÖê. ´ÖÖ‡Ô“µÖÖ
ÃÖÖ¾Ö»ÖßŸÖ ´Öß ¾ÖÖ“ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ²ÖÃÖŸÖÖê. †ŒúÖ ‡ŸÖúß šëüÖÖß †ÖÆêü úß ˆ³ÖÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ ±úÖÓªÖ
¾Ö ¯ÖÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ ÖÖÓªÖÖÖ»Öß µÖêŸÖÖŸÖ. •ÖÖÖŒúÖ ¸üÖê›üúß, ´Ö¬µÖê ¾ÖÖú»Öê»Öß, ¯ÖÖÖê ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ˆÆüÖŸÖ ˆ³Öß
†ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ ×ŸÖ»ÖÖ“Ö ¸üÖê•Ö ¯ÖÏê´ÖÖÖê ¯ÖÖÖß ‘ÖÖ»ÖŸÖÖê ! ÊÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Öß ¤üÖ»ÖÖÖ»ÖÖ ‘Ö¸ü“Ö ÃÖ´Ö•ÖæÖ ÃÖãÖÖŸÖ úÖôû
œüú»ÖßŸÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê †ÖÆêü !
Öã¹ý¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 7 †ÖòÖÃ™ü 1930
†Ö•Ö †Öšü¾Ö›ü¶Ö“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß —ÖÖ»Öß. ´Ö»ÖÖ †Ö•Ö †¿ÖHŸÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖß. ™üÖò×Öú“Öê †ÖîÂÖ¬Ö
“ÖÖ»Öæ“Ö †ÖÆêü. ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ÓüÖÖ "úÖ´Ö ±úÖ¸ü ¯Ö›üŸÖê. ÃÖúÖôûß 7 ¯ÖÖÃÖæÖ ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß ŸÖßÖ¯ÖµÖÕŸÖ ²ÖÃÖÖê ±úÖ¸ü
ÆüÖêŸÖê," ´ÆüÖæÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. †Ö•Ö Ö¾ÖßÖ •ÖÖÃŸÖ ³ÖÖÓ›üß ×´ÖôûÖ»Öß. ‹ú †ò»µÖã×´ÖÖ´Ö ŸÖÖ™ü, ‹ú Ö›ü¾ÖÖ,
†Ö×Ö ŸÖÖë›ü ¬ÖãµÖÖ»ÖÖ ‹ú ´ÖÖêšêü ŸÖÃŸÖ (²ÖÃÖßÖ) ‡ŸÖúß ×´ÖôûÖ»Öß. ‡ŸÖ¸ü †Öœü¶ŸÖêÖê ÃÖÖÓÖæ »ÖÖÖ»Öê úß
†Ö¯Ö»µÖÖ•Ö¾Öôû ¯ÖÓ“Ö¯ÖÖ¡Öê †ÖÆêüŸÖ. ´Öß ŸµÖÖÆæüÖ †Öœü¶ŸÖêÖê ÃÖÖÓÖê úß ´Öß ÂÖ™ü¯ÖÖ¡Öß †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ´ÖÖ—Öê•Ö¾Öôû
‹ú ´ÖÖŸÖß“Öê ¯Ö¸üôû ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö´Ö¬µÖê ×´ÖôûÖ»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê !
¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 9 †ÖòÖÃ™ü 1930
†Ö•Ö ÁÖÖ¾ÖÖß ¯ÖÖîÙÖ´ÖÖ (ÖÖ¸üôûß ¯ÖÖîÙÖ´ÖÖ) ´ÆüÖæÖ †Ö•Ö †Ö´Ö“Öê úÖ´Ö ²ÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖê. ÃÖã¼üß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ
¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö•Ö †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ×ŸÖÃÖ¸êü 1 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ •Öê¾ÖÖ †Ö×Ö ¤üÖêÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Ö úÖë›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. †¿ÖÖ
ÃÖã¼üß²Ö§ü»Ö ÆüÃÖÖ¾Öê úß ¸ü›üÖ¾Öê ÃÖ´Ö•ÖŸÖ ÖÖÆüß ! ÃÖÖÖ“Öê ×¤ü¾Ö¿Öß •Öê¾ÖÖÖŸÖ úÖÆüß“Ö ±ú¸üú ÖÃÖŸÖÖê. Æüß
ÃÖã¼üß¤êüÖß»Ö †Ö´Ö“µÖÖÃÖÖšüß ÖÃÖŸÖê“Ö ´Öãôûß. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¾Ö ¾Ö¸ü“µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖÖšüß †ÃÖŸÖê.
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´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 12 †ÖòÖÃ™ü 1930
ÃÖúÖôûß òú£Öê×»Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ †Ö™ü¯ÖæÖ ¯Ö¸üŸÖ ¾ÖÖò›Ôü´Ö¬µÖê µÖêŸÖÖê ŸÖÖê †Ö´ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ²Öß Œ»ÖÖÃÖ¾ÖÖ»µÖÖÓ“Öß
ŸÖê£ÖæÖ ˆ“Ö»Ö²ÖÖÓÖ›üß ¤ãüÃÖ¸üßú›êü —ÖÖ»Öß ÆüÖŸê Öß. úÖ¸üÖ úÖ»Ö ´Ö¬µÖÖÆü ¸üÖ¡Öß úÖêÖß ¯ÖÏ×ŸÖÛÂšüŸÖ ¯ÖÖÆãüÖê A class
“Öê îú¤üß-Æêü ²ÖÆãüŸÖúºþÖ ±úÖ¸ü“Ö ´ÖÖêšêü ²ÖÖ¤ü¿ÖÖÆüß îú¤üß úÖêÖ †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ Æêü úôû»Öê- †Ö´Ö“Öê ŸÖê£Öê †Ö»µÖÖÖê
ŸµÖÖÓÖÖ •ÖÖÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê ÆüÖêŸÖß. †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖß ´ÖÓ›üôûßÖÖ ´Öß µÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö ¤ãüÃÖ¸üßú›êü Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. “ÖÆãüú›êü
¿Öãú-¿ÖãúÖ™ü. ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öê ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ÃÖÖê›æüÖ ×¤ü»Öê. ‹ú ÃÖêÓú¤ü³Ö¸ü †ÖÖÓ¤üÖ“ÖÖ ¯Öæ¸ü †Ö»ÖÖ ! »ÖÖê“Ö †Ö´ÆüÖ»ÖÖ
ÖÓ. 3 ÃÖÔú»Ö´Ö¬µÖê ÖÓ. 1 “Öê ²Ö¸üÖúßŸÖ Öê‰úÖ ‹úÖ“Ö ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ²Ö¸üÖúßŸÖ †Ö´ÆüÖ “ÖÖî¤üÖ •ÖÖÖÓ“Öß ´ÖÖÓ›üÖß
—ÖÖ»Öß. †Ö•Ö ÊÖ ¬ÖÖÓ¤ü»ÖßŸÖ úÖ´Ö ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÖÖÆüß. ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß ‹úÖ“Ö ´ÖÖêšü¶Ö ¤üÖ»ÖÖÖŸÖ ¯Ö£ÖÖ¸üß ¯Ö›ü»µÖÖÖê
²ÖÖê»ÖµÖÖÃÖ, ‹ú¡Ö ²ÖÃÖµÖÖ-ˆšüµÖÖÃÖ ¯ÖæÖÔ Ã¾Ö¸üÖ•µÖ †Ö•Ö“Ö ×´ÖôûÖ»Öê.
²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 13 †ÖòÖÃ™ü 1930
†Ö•Ö ÃÖÖµÖÓúÖôûß ²Ö¸üÖ“Ö ¾Öêôû Ã¾ÖÖ´Öß ÃÖÆü•ÖÖÖÓ¤ü ÊÖÓ“µÖÖ¿Öß ¬Ö´ÖÔ¯Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ —ÖÖ»Öß. ´ÖãµÖ ×¾ÖÂÖµÖ
¾Öî¸üÖµÖ ÆüÖ ÆüÖŸê ÖÖ. †Ö´Æüß “ÖÖî¤üÖ•ÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ 1/2 ¾ÖÖ›üÖŸÔ ÖæÖ µÖê£Öê ÃÖÔú»Ö´Ö¬µÖê †Ö»ÖÖê ÆüÖŸê ÖÖê. ŸµÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê12 :1 ²ÖÖôæûúÖúÖ úÖÖß™üú¸ü (Ö•ÖÖÖÖ ÖÖ¸üÖµÖÖ)
2 ¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÖ ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ÖÖ›üß»Öú¸ü, ¾ÖÖ‡Ô.
3 ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ²Öôû¾ÖÓŸÖ ×Æü¸êü, †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü.
4 Ø¡Ö²Öú †ÖÖ•Öß ¤êü¾Ö“Öêú, †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü.
5 ³Öß´Ö³ÖÖ‡Ô †Öã³ÖÖ‡Ô ¾Ö¿Öß, ²ÖÖ¸ü›üÖê»Öß Ã¾Ö¸üÖ•µÖ †ÖÁÖ´Ö.
6 ×³ÖÖÖ³ÖÖ‡Ô ‡ÔÀ¾Ö¸ü³ÖÖ‡Ô ¯Ö™êü»Ö.
7 “”ûÖê™üÖ»ÖÖ»Ö ‘Öê»ÖÖ³ÖÖ‡Ô ÖÖÓ¬Öß, †Óú»ÖêÀ¾Ö¸ü, ³Ö›üÖê“Ö.
8 êú¿Ö¾Ö»ÖÖ»Ö ÖÖê¿Ö•Öß ¯Ö™êü»Ö, ²ÖÖ¸ü›üÖê»Öß.
9 šüÖæú¸ü»ÖÖ»Ö ¤üµÖÖ¸üÖ´Ö šüÖæú¸ü, ³Ö›üÖê“Ö.
10 ±ãú»ÖØÃÖÆü•Öß ³ÖÖ¸üŸÖØÃÖÖ•Öß ¤üÖ×³Ö, ×¾ÖÖµÖ´ÖÓ¤üß¸ü, ÃÖãÖÖ¾Ö, Öê›üÖ Via †ÖÖÓ¤ü.
11 ÖÖßÖ»ÖÖ»Ö ÖÖ¸üÖµÖÖ¤üÖÃÖ ¯ÖÖ¸üÖ, Öã•Ö¸üÖ£Ö ¯Ößšü, †Æü´Ö¤üÖ²ÖÖ¤ü.
12 ×Æü¸üÖ³ÖÖ‡Ô Ö¸üÃÖß³ÖÖ‡Ô ¯Ö™êü»Ö, ú¸üÖÃÖ¤Ëü, Öê›üÖ Dist.
13 Ã¾ÖÖ´Öß ÃÖÆü•ÖÖÖÓ¤ü ³ÖÖ¸üŸÖß, ÖÖ¾Öæ¸ü ¯ÖÖêÃ™ü ¯ÖãÖŸÖÖÓ²Öê, †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü.
14 ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü.
“ÖŸÖã³ÖãÔ•Ö †´ÖßÖ ×²Ö¸üÃÖ¤ü, Öê›üÖ Dist.
Ö¸üÃÖß³ÖÖ‡Ô ‡ÔÀ¾Ö¸ü³ÖÖ‡Ô ¯Ö™êü»Ö, ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸ü †ÖÁÖ´Ö, †ÖÖÓ¤ü.
Æüß ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ †Ö´Æüß ÊÖ “Ö“Öì“µÖÖ ¾Öêôûß ‹ú¡Ö —ÖÖ»ÖÖê. úÖÆüß ´ÖÓ›üôûßÖê †Ö¤üß Æüôæû Ã¾Ö¸üÖŸÖ ³Ö•ÖÖ
êú»Öê. ÖÓŸÖ¸ü ´ÖßÆüß ÊÖ ³Ö•ÖÖÖŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö —ÖÖ»ÖÖê. ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ÊÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ‹ú †³ÖÓÖ ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»ÖÖ.
ŸÖÖê ´ÆüÖæÖ ´Öß »ÖÆüÖÖ¿Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ êú»Öß. ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ —ÖÖ»Öê.
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Öã¹ý¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 14 †ÖòÖÃ™ü 1930
†Ö•Ö ÃÖÖµÖÓúÖôûß †Ö´ÆüÖ ¾Ö¸üß»Ö “ÖÖî¤üÖ •ÖÖÖÓÖÖ úÖë›ü»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯Öãœêü ³ÖÖÂÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ¾Ö¸ü ‹ú
ŸÖÖÃÖ ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖê ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ±úÖ¸ü †Ö¾Ö›ü»ÖêÃÖê ŸÖê ´ÆüÖÖ»Öê, Ã¾ÖÖ´Öß Ã¾ÖÖŸ´ÖÖÖÓ¤ü•ÖßÖß 13
´ÖÖ—Öß ±úÖ¸ü ÃŸÖãŸÖß êú»Öß. ÊÖÖÓŸÖ¸ü ³Ö•ÖÖ ÆüÖê‰úÖ ÖÓŸÖ¸ü ´Öß ØÆü¤üß´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ êú»Öß. ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ×Æü¸êü ÊÖÓÖÖ
´ÖÖ—Öê ³Ö•ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ±úÖ¸ü †Ö¾Ö›üŸÖÖŸÖ †ÃÖê ŸÖê ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ´ÖÓ›üôûß ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ´ÆüÖŸÖê.
¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 16 †ÖòÖÃ™ü 1930
•ÖãµÖÖ ¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö•Ö éúÂÖÖÂ™ü´Öß †Ö»µÖÖÖê †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ÃÖã¼üß ÆüÖêŸÖß. úÖÆüß »ÖÖêúÖÓÖß ±ú¸üÖôûÖ“Öê
×´Öôêû»Ö úÖµÖ ´ÆüÖæÖ ×´Ö. ¸üÖò•ÖÃÖÔ»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê. ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›Óü™ü»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖºþÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖê †ÃÖê ´ÆüÖÖ»Öê. úÖ»Ö
ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü ¸üŸÖÖôûß ×´ÖôûŸÖß»Ö ´ÆüÖÖ»Öê (ÆüÖêŸÖê). ¿Öê¾Ö™üß ŸÖßÆüß Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ö•Ö ÖêÆü´Öß“Öê“Ö
†®Ö ×´ÖôûÖ»Ö !!
†Ö•Ö“ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ¬ÖÖÙ´Öú “Ö“ÖÖÔ, ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖ, ³Ö•ÖÖ (ú¸üµÖÖŸÖ) ‘ÖÖ»Ö¾ÖÖ¾ÖÖ, †ÃÖÖ úÖÆüà“ÖÖ †×³Ö¯ÖÏÖµÖ
úÖ»Ö“Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ ÃÖúÖôûß ‹ú* ÖÖêÂ™ü ‘Ö›æüÖ †Ö»µÖÖ´Öãôêû †Ö´Ö“Öß ´ÖÖê ×ŸÖ“µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖê
¾µÖÖæúôû —ÖÖ»Öß. ¿Öê¾Ö™üß ÃÖÖµÖÓúÖôûß †Ö´Æüß ×ÖŸµÖÖ“µÖÖ ³Ö•ÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖêÃÖ •Ö´Ö»ÖÖê. ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê“Öê
úÖ´Ö ´Ö•Öú›êü †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖŸÖ ´Öß †Ö•Ö 10 ×´Ö×Ö™êü ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖ êú»Öê. †Ö×Ö ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê úß •Öê ¬Ö´ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ
†Ö•Ö —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß ŸÖê †Ö´Æüß ˆªÖ ŸÖ¸üß úºþ µÖÖ. ˆªÖ •Ö¸üß úÖÆüß †Ö¯Ö¢Öß †Ö´Ö“Öê¾Ö¸ü †Ö•Ö“µÖÖ
¯ÖÏú¸üÖÖŸÖæÖ †Ö»Öß ÖÖÆüß ŸÖ¸üß ˆªÖ ÃÖúÖôû ú¯Ö›êü ¬ÖãµÖÖŸÖ ¾Ö ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸ü Illustrated Weekly
¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¾ÖÖ“ÖµÖÖŸÖ •ÖÖÖÖ¸ü. ´ÖÖ ¯Öãœêü •ÖÖê †Ö´Æüß ¯ÖÏÖêÖÏÖ´Ö êú»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖÖê úÃÖÖ úÖµÖ ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›êü»Ö ÊÖ“Öß
¿ÖÓúÖ“Ö †ÖÆêü. ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ»Öê ´ÖÖÖ“Öê Ã¾ÖÃ£Ö †Öôû¾ÖÖ¾Ö¸ü“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖÆæüÖÆüß ×úŸÖß ŸÖ¸üß †×¬Öú “ÖÓ“Ö»Ö ! Æêü
ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ×¾ÖÖÖ úôûŸÖ ÖÖÆüß !
¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 17 †ÖòÖÃ™ü 1930
†Ö•Ö ÃÖúÖôûß †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ãú»Öæ¯Öê ˆ‘Ö›æüÖ ²ÖÖÆêü¸ü ‘ÖêŸÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö ²Ö¸üÖúß“µÖÖ ¾Æü¸üÖÓ›ü¶ÖŸÖ
²ÖÃÖ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¾Ö •µÖÖ ²Ö¸üÖúßŸÖ †Ö´Ö“Öß ×Ö•ÖµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß ×ŸÖ»ÖÖ ãú»Öæ¯Ö »ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ
†Ö»Öê. úÖ¸üÖ ×ŸÖ“µÖÖ´ÖÖÖß»Ö ¾Æü¸üÖÓ›ü¶ÖŸÖ 5-6 “ÖŒŒµÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ, ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü 15-20 ´Öã»ÖÖÓÖÖ ¤üôûÖ¾ÖµÖÖÃÖ
»ÖÖ¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. Æüß ´Öã»Öê ÃÖ¾ÖÔ †Ö´Ö“µÖÖ †ÖêôûÖß“Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ îú¤üß †ÃÖ»µÖÖÖê †Ö´Ö“ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×Öú™ü
ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö µÖê‰ú ÖµÖê ´ÆüÖæÖ †ÃÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÃÖúÖôûß ×´Ö. ¸üÖò•ÖÃÖÔ B Class ¾Ö¸ü“ÖÖ ›êü¯µÖã™üß •Öê»Ö¸ü
´Ö»ÖÖ ³Öê™ü»ÖÖ. ÆüÖ ´ÖÖ—µÖÖ ±úÖ¸ü †ÖêôûÖß“ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¾Ö ÃÖ»ÖÖßÆüß ±úÖ¸ü —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. úÖ»Ö ‘Ö›ü»Öê»µÖÖ
¯ÖÏúÖ¸üÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖê ´ÖÖ—Öê ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ²Ö¸êü“Ö ÖÖÃÖÖß ²ÖÖê»ÖÖê —ÖÖ»Öê. ¿Öê¾Ö™üß ÊÖ ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖÖÖê Æêü ¯ÖÏú¸üÖ ×´Ö™êü»Ö
†ÃÖê ¾ÖÖ™ü»Öê.
*Æüß ÖÖêÂ™ü Æüß úß ¸üÖ. ²ÖÖôæûúÖúÖ úÖÖß™üú¸ü ÊÖÓÖß “ÖŒúß¾Ö¸üß»Ö ŸÖ¹ýÖ ¾Ö »ÖÆüÖÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾ÖúÖÓÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖ¸ü ²ÖÃÖŸÖÖê
ÊÖ²Ö§ü»Ö ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›Óü™ü“Öß ³Öê™ü ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû •Öê»Ö¸ü ×´Ö. Œ¾ÖßÖ ÊÖÓÖÖ ¸üÖÖ µÖê‰úÖ, ²ÖÖôæûúÖúÖÓÖÖ ×Ö¸üÖóµÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖ
úÖë›üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿Öß ¬Ö´Öúß ×´ÖôûÖ»Öß. ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ›êü¯µÖã™üß •Öê»Ö¸ü ¸üÖò•ÖÃÖÔ ´Ö•Öú›êü †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖÖ ´Öß Ã¯ÖÂ™ü
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß ²ÖÖôæûúÖúÖÓÖÖ Æüß ¬Ö´Öúß ÖÃÖæÖ ŸÖß †Ö´ÆüÖ ÃÖÖóµÖÖÓÖÖ †ÖÆêü. ÊÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö Öß™ü ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. µÖê¾Öœü¶Ö¾Ö¸ü“Ö
Æêü ¯ÖÏú¸üÖ ×´Ö™ü»Öê.
(ŸÖÖÓ²Ö›ü¶Ö ¿ÖÖ‡ÔŸÖß»Ö (ÆüÖ) ¿Öê¸üÖ 5 ÃÖ¯Ö™Óü²Ö¸ü 1932 ¸üÖê•Öß ×»Ö×Æü»ÖÖ.
×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü)
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†Ö•Ö ¾Ö úÖ»Ö ÃÖã™üß †ÃÖ»µÖÖÖê 2 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÃÖã™üß“µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ÊÖ“Ö ²Ö¸üÖúßŸÖ
úÖë›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. úÖ¸üÖ ÃÖã™üß“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß 12 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Ö ÃÖß Œ»ÖÖÃÖ“Öß úÖ´Öê †Ö™üÖê¯ÖŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖæÖ
†Ö´ÆüÖ»ÖÖ ²Ö¸üÖú ´ÖÖêúôûß —ÖÖ»Öß. ÃÖÖµÖÓúÖôûß 3…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ úÖ»Ö šü¸ü»Öê»ÖÖ ¯ÖÏÖêÖÏÖ´Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ. ÖêÆü´Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê
ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ›üôûß ´ÖÖ—µÖÖ ÆüÖÓŸÖ¹ýÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß •Ö´Ö»Öß. ´ÖÖ—µÖÖ ÆüÖÓŸÖ¹ýÖÖ•Ö¾Öôû“Ö Ã¾ÖÖ´Öß ÃÖÆü•ÖÖÖÓ¤üÖÓ“Öê ÆüÖÓŸÖ¹ýÖ
ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏ£Ö´Ö “”ûÖê™üÖ»ÖÖ»Ö ‘Öê»ÖÖ³ÖÖ‡Ô ÖÖÓ¬Öß (†Óú»ÖêÀ¾Ö¸ü, ³Ö›üÖê“Ö) ÊÖÓ“Öê •ÖîÖ ¬Ö´ÖÖÔ¾Ö¸ü ÃÖã´ÖÖ¸êü 1 ŸÖÖÃÖ³Ö¸ü
¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. Æêü Ã¾ÖŸÖ: •ÖîÖ †ÖÆêüŸÖ. ÖÓŸÖ¸ü †¬ÖÖÔ ŸÖÖÃÖ ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü Ã¾ÖÖ´Öß ÃÖÆü•ÖÖÖÓ¤üÖ“Öê
ÖÖ´ÖÃ´Ö¸üÖ ÊÖ¾Ö¸ü ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. Ö¸êü ¯ÖÖÆüŸÖÖ Æêü ¾µÖÖµÖÖÖ ¾Öê¤üÖÓŸÖ Øú¾ÖÖ †«îü¾ÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü“Ö ÆüÖêŸÖê. ŸÖê
úÖÆüß•ÖÖÖÓÖÖ †Ö¾Ö›ü»Öê. ÖêÆü´Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Öß“Ö †¬µÖÖ šü¸ü»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú ¬Ö´ÖÖÔ¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öê ¾µÖÖµÖÖÖ
¾ÆüÖ¾ÖµÖÖ“Öê. ¯ÖÖ ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü úÖúÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖß. Œ¾ÖßÖßÖ ±úÖ¸ü (—ÖÖ»µÖÖÖê ?) úÖÖ ²Ö×Æü¸êü —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê.
†¬µÖÖÃ£ÖÖÖß ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖ—Öê ÖÖ¤üß¾Ö¸ü úÖÓ²Öôêû ¯ÖÖÓ‘ÖºþÖ ´Öß †¬ÖÖÔ ú»Ö»Öê»ÖÖ“Ö ¯Ö›ü»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ´ÖÖ—Öê
¾µÖÖµÖÖÖ ŸÖÆüæú²Ö êú»Öê. ¯Öãœêü ×ÖŸµÖÖ“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»Öß. ŸÖß ´Öß“Ö “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ´ÖÖ †Ö´Æüß ×Ö•Ö»ÖÖê.
ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 18 †ÖòÖÃ™ü 1930
ÃÖúÖôûß 11 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖãÖ: †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¯Öæ¾ÖÔÃ£Öôûß ´ÆüÖ•Öê †Ó¬ÖÖ¸üßŸÖ ¾ÖÖò›Ôü ÖÓ. 1 ¾Ö ¤üÖêÖ´Ö¬µÖê
†Ö×Ö»Öê. µÖê£Öê ¯ÖÓ×›üŸÖ ´ÖÖêŸÖß»ÖÖ»Ö ¾Ö •Ö¾ÖÖÆü¸ü»ÖÖ»Ö ÖêÆüºÓþÖÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö¸üŸÖ Öê»µÖÖ´Öãôêû
†Ö´ÆüÖ»ÖÖ µÖê£Öê ¯ÖãÖ: †Ö×Ö»Öê. †Ö´Æüß ÃÖÔú»Ö ÖÓ²Ö¸ü 3 ²Ö¸üÖú ÖÓ²Ö¸ü 1 ´Ö¬µÖê ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖê£ÖæÖ µÖêŸÖÖÖÖ úÖÆüß
œêüæúÖ †Ö×Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ Öê»Öê ÃÖÖŸÖ ×¤ü¾ÖÃÖ †Ö´Æüß ‹ú¡Ö ÃÖãÖÖŸÖ ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê. Æüß ²Ö¸üÖú 52
»ÖÖê  úÖÓ Ã ÖÖšü ß Æü Ö ê Ÿ Öß. ŸÖê £ Öê †Ö´Æü ß 14 •ÖÖ Æü Ö ê Ÿ ÖÖê . ¯ÖÖ ŸÖã ¹ Ó ý ÖÖŸÖ †»Ößú›ê ü Ö¤ü á
—ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ÊÖ“Ö ²Ö¸üÖúßŸÖ †Ö´Æüß µÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá 85 ÃÖß Œ»ÖÖÃÖ“Öê îú¤üß ÆüÖêŸÖê. ÆüÖ ²Öß †Ö×Ö ÃÖß Œ»ÖÖÃÖ´Ö¬µÖê
±ú¸üú. †Ö´Æüß µÖê£Öê Öê»µÖÖ (¾Ö¸ü) ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß“Ö ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›Óü™ü ŸÖ¯ÖÖÃÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê. œêüæúÖ ±úÖ¸ü
†ÖÆêüŸÖ. †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÊÖ ÖÓ²Ö¸ü 1 “µÖÖ ²Ö¸üÖúß»ÖÖ ˆ¢Ö´Ö ¸üßŸÖßÖê “ÖãÖÖ »ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖÖ±úÃÖ±úÖ‡Ô
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß !
ÊÖ ²Ö¸üÖúßŸÖæÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ †ÖôÓû¤üß“Öê ¾ÖÖ™êü¾Ö¸üß»Ö ¤üÖêÖ ›üÖëÖ¸ü ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖÖê ×Æü¸ü¾ÖêÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖ
ÆüÖŸê Öê. ÊÖ ŸÖßÖ ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ÆüÖ ÃÖéÂ™üß“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ Ö¾ÖßÖ“Ö ¯ÖÖÆæüÖ ±úÖ¸ü †ÖÖÓ¤ü ÆüÖŸê Ö †ÃÖê. úÖÆüß †ÃÖÖê, †Ö´Æüß
¯Öæ¾Öá“µÖÖ •ÖÖÖß †Ö»ÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖß“Ö †Ö´ÆüÖ»ÖÖ †Ö¾Ö›üŸÖê †ÃÖê ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ŸÖÖë›æüÖ †Ö»Öê !
†Ö•Ö ‘Ö¸ü“µÖÖ ´ÖÓ›üôûß»ÖÖ ³Öê™üß»ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖµÖÖ ×“Ö. •ÖÖÖŒúÖ»ÖÖ ‹ú ¯Ö¡Ö ×»Ö×Æü»Öê. µÖêŸÖÖÖÖ ‹ú
¤üÖîŸÖ, ÃÖÖ²ÖÖÖ“Öß ¾Ö›üß, ÃÖã»Ö³Ö ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß Ö¾Öß ¯ÖÏŸÖ ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öß.
´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 19 †ÖòÖÃ™ü 1930
×ÖŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê òú£Öò×»Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖê»ÖÖ ÃÖúÖôûß Öê»ÖÖê. ¿Öê¾Ö™üß ±úÖ¤ü¸ü »ÖÖò›ü¸ü ´ÆüÖÖ»Öê, "ŸÖã´Æüß ¯Öãœü“µÖÖ
´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸üß µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß ú¤üÖ×“ÖŸÖ ? úÖ¸üÖ úÖÆüß ŸÖ¸üß ÃÖ´Öê™ü µÖêŸµÖÖ ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü“µÖÖ †ÖŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ¯Ö¡Öê
´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ŸÖã´Æüß ÃÖã™üÖ»Ö."
(ÊÖ †Ö¿Öê“Öß ¯Öãœü“µÖÖ ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü“ÖÖ Weekly ¯ÖÖÆæüÖ ×Ö¸üÖ¿ÖÖ —ÖÖ»Öß ! ¯ÖÖ ŸÖÖ. 31 ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü“ÖÖ
†Óú ¯ÖÖÆæüÖ ¯ÖãÖ: †Ö¿ÖÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öß.)
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²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 20 †ÖòÖÃ™ü 1930
ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ †£ÖÖÔŸÖË ²Ö¸üÖ“Ö ¾Öêôû ˆ¤üÖÃÖßÖŸÖêŸÖ •ÖÖŸÖÖê. ¯ÖÖ ÊÖŸÖ ´Ö»ÖÖ ÆüÂÖÔ ¤êüµÖÖÃÖ ×úŸµÖêú ¾ÖêôûÖ ‹ú
¯ÖÖß µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸÖÖê ÃÖÖôãÓûúß ÆüÖ ÆüÖêµÖ ! ×Æü»ÖÖ“Ö ´ÖîÖÖÆüß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ×Æü“Öß “ÖÖë“Ö ¾Ö ¯ÖÖµÖ ×¯Ö¾Öôêû
†ÃÖŸÖÖŸÖ. †Ö×Ö ¸ÓüÖ ´Öôûú™ü úÖôûÃÖ¸ü ³Öã¸üÖ †ÃÖŸÖÖê. “ÖÖë“Ö »ÖÖÓ²Ö™ü †Ö×Ö ›üÖêóµÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖßÆüß ×¯Ö¾Öôêû¯ÖÖÖ
†ÃÖŸÖÖê. ÊÖ ¯ÖÖÖú›êü ¯Ö×Æü»Öê úß ´Ö»ÖÖ •µÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖÖŸÖ †ŸµÖÓŸÖ †Ö¤ü¸üµÖãŒŸÖ ¯ÖÏê´Ö ¾ÖÖ™üŸÖê ŸµÖÖ
†Æü»µÖÖ²ÖÖ‡Ô Ø¿Ö¤êü14 ÊÖÓ“Öß †Öšü¾ÖÖ µÖêŸÖê.
ÃÖÖµÖÓúÖôûß 5 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖ úÖë›ü»ÖÖ Öê»ÖÖê ´ÆüÖ•Öê ¯ÖãÂúôû ¾ÖêôûÖ ÊÖ ¯ÖµÖÖÓ“Öê •ÖÖê›ü¯Öê ´ÖÖ—µÖÖ
ÖÖê»ÖßŸÖß»Ö ˆÓ“Ö ”û¯Ö¸üÖ“µÖÖ ¾ÖÖ¿ÖÖ¾Ö¸ü µÖê‰úÖ ²ÖÃÖŸÖ †ÃÖŸÖê. ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö15 ¾Ö †Æü»µÖÖ²ÖÖ‡Ô“Ö
´Ö»ÖÖ ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê ! ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ! †ÆüÖê, ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ †ÃÖê ×²ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÖÃÖŸÖê ²Ö¸êü !
†Æü»µÖÖ²ÖÖ‡Ô, ŸÖã´ÆüßÆüß †ÃÖê †¾Ö×“ÖŸÖ µÖÖµÖ“Öê ! Æüß ¯ÖÖÖ¸êü ÊÖ ÖÖê›ü ú»¯ÖÖêÖê ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö †Ö¾Ö›üŸÖß
—ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ ×“Ö´ÖµÖÖ ú²ÖãŸÖ¸êüÆüß ¯ÖãÂúôû, ³ÖÖú¸üß“Öê ŸÖãú›êü ™üÖú»Öê»Öê ÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
¯ÖÖ, ´Ö»ÖÖ Æêü ´ÖîÖÖÓ“Öê“Ö •ÖÖê›ü¯Öê ‡ŸÖêú úÖ ´ÖÖêÆæüÖ ™üÖúŸÖê ²Ö¸êü. ÆüÖ ¯ÖÖß ±úÖ¸ü »ÖÖ•ÖÖôæû †ÖÆêü. ×“Ö´ÖµÖÖ,
¯ÖÖ¸ü¾µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‡ŸÖúÖ ÆüÖ ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ·µÖÖ»ÖÖ ˆ³ÖÖ ¸üÖÆüÖŸÖ ÖÖÆüß. ´ÆüÖæÖ Æüß •ÖÖê›ü¯Öß
êú¾ÆüÖŸÖ¸üß-‹êúú“Ö •ÖÖê›ü¯Öê-†Ö´ÆüÖ»ÖÖ úÖë›ü»µÖÖ¾Ö¸ü “ÖÆæüú›êü ÃÖÖ´ÖÃÖæ´Ö —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ÖÖê»Öß¯Öãœüß»Ö
†ÓÖÖÖŸÖ ˆŸÖ¸üŸÖ. Æüß ¯ÖÖÖ¸êü úôû¯Ö úºþÖ ¸üÖÆüÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ, •Ö¿ÖÖ ×“Ö´ÖµÖÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÖ¸ü¾Öê ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. Øú¾ÖÖ
úÖ¾ÖóµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ‹ú‹ú™êü“ÖÆüß ú¬Öß ØÆü›üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ÊÖÓ“Öß ÖêÆü´Öß •ÖÖê›üß“Ö ×¤üÃÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß.
ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ¾Ö †Æü»µÖÖ²ÖÖ‡Ô ÊÖÓ“Öß •ÖÖê›üßÆüß ´Ö»ÖÖ †¿Öß“Ö ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ †Æü»µÖÖ²ÖÖ‡Ô !
†Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üß ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ µÖêÖê ×Ö¸üÖôêû, †Ö×Ö ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¾Ö ŸÖêÆüß ´Ö»ÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖ úÖë›ü»µÖÖ¾Ö¸ü
µÖêÖê“Öê ×Ö¸üÖôêû. Æêü ŸÖã´Ö“Öê ´ÖÖêšêü ¬ÖÖ›üÃÖ ! ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö, ŸÖã´Ö“Öê ´Ö•Ö²Ö¸ü ×úŸÖß ¯ÖÏê´Ö †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸÖã´Æüß †ÃÖê
ŸÖã¹ÓýÖÖ“Öê ×ÖµÖ´Ö ´ÖÖê›æü ÖúÖ ÆüÖê ! ¯ÖÖ ŸÖã´Æüß úÃÖ“Öê ‹êúŸÖÖ ! ŸÖã´Æüß ¯ÖÏê´ÖÖÓ¬Ö ú¾Öß !!
ÆüÖ ¯ÖÖß ´ÖÖêšüÖ ÖÖÖÖ¸üÖ †ÖÆêü, Æêü ´Ö»ÖÖ ¯Öæ¾Öá ´ÖÖÆüßŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ´ÆüÖæÖ "ÃÖÖôãÓûúß ´ÖÓ•Öæôû ú¸üßŸÖÃÖê
¾ÖÖÖß" Æêü ŸÖãúÖ¸üÖ´ÖÖ“Öê ¾ÖÖŒµÖ ´Ö»ÖÖ Öß™ü ÃÖ´Ö•ÖŸÖ ÖÃÖê. ¯ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ÖÖê»Öß“µÖÖ ˆÓ“Ö ×Ö›üúßŸÖ ²ÖÃÖæÖ Æêü
•ÖÖê›ü¯Öê Öã»ÖÖã»Ö ²ÖÖê»Öæ »ÖÖÖ»Öê ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖ—Öê úÖôûß•Ö •ÖÖæ ˆ›æüÖ ŸµÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“Öê ´Ö¬µÖê •ÖÖ‰úÖ ²ÖÃÖê. ‡ŸÖúÖ
†ÖÖÓ¤ü ´Ö»ÖÖ ÆüÖê‡Ô ! ŸÖê¾ÆüÖ ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öê úß ´ÖîÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ²ÖÖê»ÖúÖ ¯ÖÖß ÆüÖ“Ö ¯ÖÖ ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö Øú¾ÖÖ
†Æü»µÖÖ²ÖÖ‡Ô ÊÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÖÖ ÖÖŸÖÖ ŸÖ¸ü ´Öãôûß“Ö µÖêŸÖ ÖÖÆüß. Æêü ´ÖÖêšêü ¾ÖŒŸÖêÆüß ÖÖÆüßŸÖ. ÖôûÖ •Ö¸üß ÖÖê›ü ÖÖÆüß
ŸÖ¸üß ŸÖã´ÆüÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ÖÖê›ü - ×úŸÖßŸÖ¸üß ÖÖê›ü †ÖÆêü, Ö¾Æêü ? ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ŸÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ˆŸÖÖ¸ü¾ÖµÖÖŸÖ
´Öß ‡ŸÖ¸üÖÓ“Öß ‘Ö¸êü ¾Ö ÃÖÓÖŸÖß ¾Ö•µÖÔ êú»Öß ŸÖ¸üß ¬ÖÖ¾ÖæÖ ŸÖã´Ö“Öê ‘Ö¸üß µÖêŸÖÖê ÖÖ ! †Ö×Ö ŸÖß ¯Ö¸üŸÖ³Öê™ü ŸÖã´Æüß ´Ö»ÖÖ
ÊÖ ˆ¤üÖÃÖ¾ÖÖµÖÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ †¿ÖÖ úÖ¾µÖ´ÖµÖ ´ÖÖÖÖÔÖê ¤êüŸÖÖ úÖµÖ ? ¬ÖµÖ ŸÖã´Ö“Öß ! ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö, ŸÖã´Æüß ú¾Öß
Ö¸êü. †Ö•Ö¯ÖÖÃÖæÖ ´Öß ŸÖã´Ö“Öê ÖÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü Æêü ¸ü§ü úºþÖ ÃÖÖôãÓûÖê Æêü úÖ¾µÖ´ÖµÖ Ö¾Öê ÖÖ¾Ö “ÖÖ»Öæ ú×¸üŸÖÖê !
†Ö×Ö †Æü»µÖÖ²ÖÖ‡Ô ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ †Ö•Ö¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖîÖÖ²ÖÖ‡Ô ´ÆüÖæÖ ÆüÖú ´ÖÖ¸üßÖ. ŸÖã´Æüß ´Ö»ÖÖ •Öß ´ÆüÖÖ»Ö ÖÖ ?
ŸÖã´Æüß ´ÖîÖÖ²ÖÖ‡Ô ÃÖÖôãÓûÖê !! †ÃÖÖ ÖÖ´Öú¸üÖ×¾Ö¬Öß †Ö•Ö —ÖÖ»ÖÖ.
( Æüß úÖ»¯Ö×Öú ÖÖêÂ™ü Ö¸üß, úß ¯Öãœüß»Ö Ö¸üß ³Öê™ü ú»¯ÖÖÖ ?
¯Öãœêü ŸÖÖ. 23 ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸üß“Ö ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö¸üÖ¾Ö ´Ö»ÖÖ ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖÃÖ †Ö»Öê. ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓ“Öê²Ö¸üÖê²Ö¸ü †Æü»µÖÖ²ÖÖ‡Ô Ø¿Ö¤êü
‰ú±Ôú ´ÖîÖÖ²ÖÖ‡Ô ÃÖÖôãÓûÖê ´Ö»ÖÖ Ö¸üÖêÖ¸üß“Ö ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖÃÖ †Ö»µÖÖ ÆüÖ úÖµÖ µÖÖêÖÖµÖÖêÖ ! ÊÖ 15 ×´Ö×Ö™üÖÓ“µÖÖ
³Öê™üß Ã¾Ö¯ÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ³ÖÖÃÖŸÖÖŸÖ !)
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Öã¹ý¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 21 †ÖòÖÂ™ü 1930
×ÖŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö•Ö Öã¹ý¾ÖÖ¸ü“µÖÖ ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖßÃÖÖšüß ´Öê•Ö¸ü ´ÖÖÙ™üÖ ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›Óü™ü µÖê‰úÖ Öê»Öê.
´Öß µÖê£Öê †Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÖ—Öê ¾Ö•ÖÖ ‹úÃÖÖ¸üÖê ×úŸÖß ú´Öß ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü Æêü ´ÖÖ—µÖÖ History Ticket
²ÖãúÖŸÖæÖ ¾Ö•ÖÖÖ“Öê †Öú›êü ´ÖÖÙ™üÖ ÃÖÖê. ÖÖ ¤üÖÖ×¾Ö»Öê. ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ †Ö»ÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ´ÖÖ—Öê ¾Ö•ÖÖ 156 ¯ÖÖï›ü
³Ö¸ü»Öê. ¤ü¸ü ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ¾Ö›ü¶Ö»ÖÖ ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ÃÖúÖôûß †Ö´Ö“Öê ¾Ö•ÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸÖÖ. 10-8-30 ¸üÖê•Öß ´ÖÖ—Öê
¾Ö•ÖÖ 144 ¯ÖÖï›ü ³Ö¸ü»Öê. ŸÖßÖ ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ´ÖÖ—Öê 12 ¯ÖÖï›ü ¾Ö•ÖÖ ú´Öß —ÖÖ»Öê ! µÖêŸµÖÖ ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ×úŸÖß ¾Ö•ÖÖ
³Ö¸üŸÖê Æêü ¯ÖÖÆæüÖ ¯ÖãÖ: ÃÖÖÓÖµÖÖÃÖ ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›Óü™üÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ´Öß µÖê£Öê †Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ •ÖæÖ ´Ö×ÆüµÖÖ“Öê ¿Öê¾Ö™ü“Öê
†Öšü¾Ö›ü¶ÖŸÖ †Ö´ÖÖÓ¿ÖÖÖê †Ö•ÖÖ¸üß ¯Ö›ü»ÖÖê. ŸµÖÖŸÖ“Ö ´Ö»ÖÖ (ÖÖî™ü) ÃÖÓ¬Öß¾ÖÖŸÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖ“Öê úôû»Öê.
´ÖÖ—µÖÖ ˆ•Ö¾µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ¯Ö×Æü»Öß ŸÖßÖß ²ÖÖê™êü ÖÖÖÓ•Ö¾Öôû ¯ÖÖôûß¯ÖÖôûßÖê ÃÖã•ÖæÖ ¤ãüÖæ »ÖÖÖ»Öß. ÆüÖ †Ö•ÖÖ¸ü
´Ö»ÖÖ ¯Öæ¾Öá ú¬Öß —ÖÖ»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ´Ö»ÖÖ ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö´Ö¬µÖê ÃÖã´ÖÖ¸êü †Öšü ×¤ü¾ÖÃÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
ŸÖÖ. 14 †ÖòÖÃ™ü ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸üß ×“Ö. ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö, ¸üÖ. ¯ÖÖŸÖÖ›êü16, ÃÖã³Öê¤üÖ¸ü ‘ÖÖ™üÖê17 ¾Ö ²ÖÖ²Öæ¸üÖ¾Ö •Öê¬Öê ³Öê™æüÖ
Öê»Öê. ŸµÖÖ¾Öêôûß ´Öß ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö´Ö¬µÖê ÆüÖêŸÖÖê. ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ †Öò×±úÃÖ´Ö¬µÖê •ÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ¿ÖŒŸÖß Ö¾ÆüŸÖß. úÖšüß
™êüúßŸÖ úÃÖÖ ŸÖ¸üß Öê»ÖÖê. ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÓÖÖŸÖ ŸÖÖ¯Ö ³Ö¸ü»ÖÖ. ¯ÖÖµÖÖ“Öê ²ÖÖê™ü ¸üÖ¡Ö³Ö¸ü šüÖæúÖ ±úÖ¸ü“Ö
¡ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ ! ¯ÖÏéúŸÖß“Öß úÖôû•Öß ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öß. ²ÖÖê™üÖ»ÖÖ ¸üÖê•Ö ŸÖßÖ“ÖÖ¸ü¤üÖ ¿ÖêúµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ—ÖÖ
²Ö›ü¤üÖ¿Öß, úÖôû•Öß ‘ÖêµÖÖÃÖ šêü¾Ö»Öê»Öê ´ÖÖãÂµÖ ±úÖ¸ü“Ö ³Ö»ÖÖ ´ÖÖÖæÃÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê ±úÖ¸ü •Ö¯ÖŸÖ †ÃÖê. ¤ãüÃÖ¸êü
×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖã•Ö»Öê»Öê ²ÖÖê™ü ±ãú™ü»Öê. ¯Öæ Öê»µÖÖ´Öãôêû †Ö¸üÖ´Ö ¯Ö›ü»ÖÖ.
ŸÖÖ. 9 ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸üß (•ÖæÖ) ´Ö»ÖÖ ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö´Ö¬µÖê šêü×¾Ö»Öê. ŸÖÖ. 19 •ÖæÖ Öã¹ý¾ÖÖ¸üß ´Ö»ÖÖ ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö´Ö¬ÖæÖ
¯ÖãÖ: †Ó¬ÖÖ¸üß ÖÓ²Ö¸ü 3 ¾ÖÖ›Ôü´Ö¬µÖê ¯Ö¸üŸÖ †Ö×Ö»Öê. ŸÖÖ. 1 •Öã»Öî ¸üÖê•Öß ´Ö»ÖÖ ³ÖÖÃú¸ü •ÖÖ¬Ö¾Ö ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖÃÖ
†Ö»Öê ! (¯Öãœüß»Ö ¯ÖÖÖÖ¾Ö¸ü)
¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 22 †ÖòÖÂ™ü 1930
ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÏéúŸÖß ÖÖ¤ãü¹ýÃŸÖ“Ö †ÖÆêü.
•Öã»Öî“Öê ¿Öê¾Ö™üß ¯ÖãÖ: £ÖÖê›üÖÃÖÖ †Ö´ÖÖÓ¿Ö Øú¾ÖÖ †×ŸÖÃÖÖ¸üÖ“ÖÖ ˆ¯Ö¦ü¾Ö —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÖ¸üÖß
†¿ÖŒŸÖŸÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. ÆüÖÓŸÖ¹ýÖÖŸÖ ¯Ö›üµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ †Ö•ÖÖ¸üß ÖÖÆüß, ÖêÆü´Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖÖŸÖÖê, ×¯ÖŸÖÖê, úÖ´ÖÆüß
¯ÖÖ ú×¸üŸÖÖê. ´ÖÖ¡Ö ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ†Ö›ü ¸üÖ¡Öß úÖúÖ µÖêŸÖê. †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖßÖ †Öšü¾Ö›êü ™üÖò×Öú“Öß ²ÖÖ™ü»Öß
(Iron) “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. ›üÖò. (Sayyad) ÖêÆü´Öß ¸üÖê•Ö ÃÖúÖôûß ÃÖ¾ÖÖÔ»ÖÖ“Ö ¯ÖÖÆæüÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ´Ö¬ÖæÖ´Ö¬ÖæÖ
ÛŒ¾ÖÖßÖ ‘ÖêŸÖÖê. ¯ÖÖ ˆŸÃÖÖÆü Øú¾ÖÖ ¿ÖŒŸÖß úÖÆüß †Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. ÆüÖÓŸÖ¹ýÖÖŸÖ ×Ö•Ö»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ
ÆüÖŸÖ¯ÖÖµÖ ´ÖÖê›æüÖ †Ö»µÖÖÃÖÖ¸üÖê ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¸üÖê•Ö úÖ£µÖÖ ¾ÖôûµÖÖ“Öê úÖ´Ö 6…… ŸÖÖÃÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖ»µÖÖ´Öãôêû
ÆüÖŸÖÖ“Öß ²ÖÖê™üê ¤ãüÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö›ü»µÖÖ •ÖÖÖê¾ÖºþÖ ˆšüŸÖÖÖÖÆüß ÁÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ÆüÖ ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ¾ÖÖ¬ÖÔŒµÖÖ“ÖÖ úß ŸÖã¹ÓýÖÖ“ÖÖ ?
¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 22 †ÖòÖÂ™ü 1930
†Ö•Ö ´ÖÖ—Öß ÖÖŸÖ ×“Ö. ¯ÖÏŸÖÖ¯ÖÖ“Öß ¯Ö×Æü»Öß ´Öã»ÖÖß •Ö´ÖæÖ ¤üÖêÖ ´Ö×ÆüÖê —ÖÖ»Öê ´ÆüÖæÖ ´Öß ×ŸÖ“ÖêÃÖÖšüß
¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ êú»Öß. ×ŸÖ“Öê ´Öß ×¾ÖÖÖê¤üÖÖê ŸÖã¹ÓýÖß Æêü ÖÖ¾Ö šêü×¾Ö»Öê †ÖÆêü ! ŸÖß ÃÖãÖß †ÃÖÖê !!
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¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 23 †ÖòÖÂ™ü 1930
†Ö•Ö ÃÖÖµÖÓúÖôûß ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö¸üÖ¾Ö ´Ö»ÖÖ ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ †Ö»ÖÖ. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö êúôûú¸ü18 ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö
¿ÖÖÃÖÖê †Ö»Öê. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ´Ö»ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ †Ö¾Ö›üÖÖ·µÖÖ †Æü»µÖÖ²ÖÖ‡Ô Ø¿Ö¤êü ÊÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´Ö»ÖÖ
ÖÆüß¾Ö¸ü †Ö»ÖÖ. ×“Ö. êú¿Ö¾Ö19, ×Æüºþ, ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ÊÖÓÖÖ ŸµÖÖÓÖß †ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ †ÖŸÖ ´Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
µÖêµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ×´ÖôûÖ»Öß ÖÖÆüß ! úÖ¸üÖ “ÖÖ¸ü“Ö ´ÖÖÖÃÖê ‹úÖ ³Öê™üßŸÖ ³Öê™æü ¿ÖúŸÖÖŸÖ. ´Öß ¤üÖ¸üÖŸÖ ˆ³ÖÖ
¸üÖÆæüÖ ÊÖ »ÖÆüÖÖµÖÖÓÖÖ ¯ÖÖÆæü ¿Öú»ÖÖê †ÃÖŸÖÖê ¾Ö ŸÖßÆüß ´Ö»ÖÖ ¯ÖÖÆæü ¿Öú»Öß †ÃÖŸÖß.¯ÖÖ ²Ö·µÖÖ“Ö ÖÖêÂ™üß
²ÖÖê»ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. 20 ×´Ö×Ö™êü ÃÖÓ¯Ö»Öß ´ÆüÖæÖ •Öê»Ö¸ü ×´Ö. ‹´ÖÔÖê ŸÖÖÖ¤üÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»ÖÖ. Ö¤üáŸÖ ´Öã»Öê ²ÖÖÆêü¸ü
´ÖÖê™üÖ¸üßŸÖ ŸÖ¿Öß“Ö ¸üÖ×Æü»Öß !
†Æü»µÖÖ²ÖÖ‡Ô ‰ú±Ôú ´ÖîÖÖ²ÖÖ‡Ô ÃÖÖôãÓûÖê ÊÖÓÖÖ ´Öß ŸÖÖ. 20 †ÖòÖÂ™ü ¸üÖê•Öß ¸üÖ•ê Ö×Ö¿ÖßŸÖ úÖµÖ ŸµÖÖÓ“ÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß
×»Ö×Æü»Öê ŸÖê Ö¤üáŸÖ ‹ú ¤üÖêÖ ¾ÖÖŒµÖÖÓŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ŸÖê ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ´Ö•Ö»ÖêÆüß ÖÃÖê»Ö. ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾ÖÆüß †Ö»Öê †ÃÖŸÖê
ŸÖ¸ü ×úŸÖß ²Ö¸êü !
´Ö»ÖÖ ŸÖÖ. 12 ´Öê 1930 ¸üÖê•Öß ¯Öú›ü»Öê ¾Ö ŸµÖÖ“Ö ¸üÖê•Öß ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ÊÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ †Ö×Ö»Öê. ŸµÖÖ“Öê
†Ö¤ü»Öê ×¤ü¾Ö¿Öß ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ´Öß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¿ÖÖôêûŸÖ úÖî™ãÓü×²Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ¸üÖ. ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü
ŸµÖÖ“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ Öê»Öê ÆüÖêŸÖê, ¯ÖÖ †Æü»µÖÖ²ÖÖ‡Ô †Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ÃÖÓ¬µÖÖúÖôû¯ÖµÖÕŸÖ †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß
¸üÖ×Æü»µÖÖ. •ÖÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖ ´Ö•Öú›êü †Ö»µÖÖ ¾Ö Ö´ÖÃúÖ¸ü úºþÖ "ÊÖ¾Ö¸ü †ÖŸÖÖ ³Öê™ü êú¾ÆüÖ" ÆüÖ †£ÖÔ¯ÖæÖÔ
¯ÖÏ¿Ö êú»ÖÖ. ´Ö»ÖÖ ¯Öú›üµÖÖ“Öß ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¤üÖ™ü ¾Ö¤ÔüŸÖÖ ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖæÖ ¯ÖãÖ: ³Öê™üß“ÖÖ ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö ÆüÖêŸÖÖ úß úÖµÖ,
ŸµÖÖ¾Öêôûß úôû»Öê ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ¤ãüÃÖ¸êü“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß ´Ö»ÖÖ ¯Öú›ü»Öê ! ´Öß ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ÃÖÖµÖÓúÖôûß úÖêÖÖÃÖ ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖÃÖ,
±úÖ¸ü £Öú»µÖÖ´Öãôêû, úÖêšêü Öê»ÖÖê ÖÖÆüß. ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾ÖÖÓ“Öß ³Öê™ü —ÖÖ»Öß“Ö ÖÖÆüß.
¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏÃÖÓÖÖ“Öê Ã´Ö¸üÖ †Ö•Ö †Æü»µÖÖ²ÖÖ‡ÔÓÖÖ ×¤ü»Öê, ¾Ö ×¾ÖÖÖê¤üÖÖê ´Æü™ü»Öê, †Æü»µÖÖ²ÖÖ‡Ô ´Ö»ÖÖ
ŸÖã´Ö“ÖÖ ¿ÖÖ¯Ö ²ÖÖ¬Ö»ÖÖ úÖµÖ ? ŸµÖÖ ¯Ö¤ü¸üÖÖê ›üÖêôêû ¯ÖãÃÖæ »ÖÖÖ»µÖÖ, ŸÖê¾ÆüÖ ´Öß ×¾ÖÂÖµÖ ²Ö¤ü»Ö»ÖÖ ! ŸµÖÖÓ“Öê
´ÖîÖÖ²ÖÖ‡Ô Æêü ÖÖ¾Ö ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×¾ÖÃÖ¸ü»ÖÖê. ‘Ö¸üß ŸÖã¹ÓýÖß¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ´ÖÖ‡Ô“Öß ¯ÖÏéúŸÖß
Aminic ´ÆüÖ•Öê ¸üŒŸÖÖ“ÖÖ ú´Öß ÃÖÖšü¶Ö“Öß ²ÖÖ¬ÖÖ ‹êæúÖ úÖôû•Öß ¾ÖÖœæü »ÖÖÖ»Öß. †ÃÖÖê. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ †¿ÖÖ
‘Ö¸ü“µÖÖ ³Öê™üß´Öãôêû ÃÖãÖÖ¯ÖêÖÖ Æãü¸üÆãü¸ü“Ö ±úÖ¸ü ¾ÖÖ™üŸÖê. ²ÖÆãüŸÖêú ¸üÖ¡Öß ¯Öãœêü •ÖÖÖ¸üÖ“Ö ÆüÖêŸÖê ! ÃÖãÖÖ³Öá ¤ãü:Ö
¾Ö ¤ãü:ÖÖ³Öá ÃÖãÖ ÊÖ“Öê ¸üÆüÃµÖ ŸÖê Æêü“Ö !!
¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 24 †ÖòÖÂ™ü 1930
¤ü¸ü ¯ÖÓ¬Ö¸ü¾Ö›ü¶Ö“Öê †Ö´Ö“Öê ¾Ö•ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ´ÖÖÖß»Ö ¯ÖÓ¬Ö¸ü¾Ö›ü¶Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö•ÖÆüß
´ÖÖ—Öê ¾Ö•ÖÖ 144 ¯ÖÖï›ü“Ö ³Ö¸ü»Öê. ú´Öß •ÖÖÃŸÖ úÖÆüß ÖÖÆüß.
†Ö´ÆüÖ»ÖÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ Illustrated Weekly of India Æêü ‹ú“Ö ‡ÓÖÏ•Öß ×“Ö¡ÖÖ“Öê ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú ×´ÖôûŸÖê.
¸üÖ•ÖúßµÖ ´Ö•Öæú¸ü ÖÃÖŸÖÖê“Ö ´Æü™ü»Öê ŸÖ¸üß “ÖÖ»Öê»Ö. •Öß úÖÆüß £ÖÖê›üß ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü“Öß ²ÖÖŸÖ´Öß †ÃÖŸÖê ×ŸÖ“ÖêÃÖÖšüß
†Ö´Æüß †Öšü¾Ö›üÖ³Ö¸ü »ÖÖôû ‘ÖÖê™üßŸÖ ™üú »ÖÖ¾ÖæÖ ²ÖÃÖ»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖê. “ÖÖ»Öæ ¬Ö´ÖÔµÖã¨üÖ“ÖÖ úÖÆüß ÃÖ´Öê™ü
—ÖÖ»µÖÖ“Öß ²ÖÖŸÖ´Öß †Ö•Ö ×´Öôêû»Ö †¿Öß †Ö¿ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ †ªÖ×¯Ö úÖÆüß“Ö ×ÖúÖ»Ö úôûŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖê
¾ÖÖ“ÖæÖ ×Ö¸üÖ¿ÖÖ —ÖÖ»Öß ! ŸÖã¹ÓýÖ¾ÖÖÃÖÖ¯ÖêÖÖ †Ö¿Öê“µÖÖ ¾Ö †¯ÖêÖê“µÖÖ ¾Öê¤üÖÖ †ÃÖÊ —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖã™üêú“Öê
×¤ü¾ÖÃÖ •ÖÃÖê •ÖÃÖê •Ö¾Öôû µÖêŸÖÖŸÖ ŸÖ¿ÖÖ ÊÖ ¾Öê¤üÖÖ ŸÖß¾ÖÎ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ! ÊÖ´Öãôêû“Ö ¾Ö•ÖÖ ú´Öß
ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü !!
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ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 25 †ÖòÖÂ™ü 1930
úÖ»Ö ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß ´ÖÖ—µÖÖ ˆ•Ö¾Ößú›ü“µÖÖ †Öê™üßŸÖ •ÖÖÓ‘Öê¾Ö¸ü“µÖÖ ¯ÖÖê™üÖ“µÖÖ ÖÖ»Ö“µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ £ÖÖê›êüÃÖê
¤ãüÖ»µÖÖÃÖÖ¸üÖê ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê. †Ö•Ö ÃÖúÖôû¯ÖÖÃÖæÖ Æüß úôû •ÖÖÃŸÖ ³ÖÖÃÖæ »ÖÖÖ»Öß †ÖÆêü. “ÖÖ»ÖŸÖÖÖÖ £ÖÖê›êü
»ÖÓÖ›üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. †Ö•Ö ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß ¾ÖéÂÖÖÖ“Öß ˆ•Ö¾Öß ÖÖê™üß ÃÖã•ÖæÖ ²Ö¸üß“Ö ´ÖÖêšüß —ÖÖ»Öê»Öß †Öœüôû»Öß.
ÆüÖŸÖ »ÖÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ˆ•Ö¾Ößú›êü ¤ãüÖŸÖê. ˆªÖ ²Ö¸êü ¾ÖÖ™ü»Öê ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ›üÖòŒ™ü¸ü»ÖÖ úôû¾ÖÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö.
´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 26 †ÖòÖÂ™ü 1930
ÃÖúÖôûß òú£Öò×»Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖê»ÖÖ Öê»ÖÖê.
¸ü±ú ÖÖê™ü ²Öãú ¯ÖÖÖ 8 ¾Ö¸ü ŸÖê¸ü¤üÖôû ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êüú›æüÖ †Ö»Öê»Öê ¤üÖêÖ ÖÆüÖÖÖŸÖ, 1 “ÖÓ¦üÖ²ÖÖ‡Ô ³ÖÏŸÖÖ¸ü
×ÃÖ¤ü¸üÖ´Ö¯¯ÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö 2 éúÂÖÖ²ÖÖ‡Ô ´ÖÓÖÃÖãôûß ÊÖÓÖß ×»ÖÆæüÖ ×¤ü»Öê ŸÖê ¾Ö ÃÖÖê²ÖŸÖ“Öê ¯ÖÖ“Ö úÖÖ¤ü ÊÖÓ“ÖÖ
ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ×»Ö×Æü»ÖÖ †ÃÖê †ÖãÎú´Öê 2000 ¹ý. ¾Ö 3000 ¹ý.
²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 27 †ÖòÖÂ™ü 1930 ÖÖê¿Ö“ÖŸÖã£Öá
†Ö•Ö †¬ÖÖÔ ×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖã™üß ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖ•Öê †Ö´ÆüÖ»ÖÖ 12 ¾ÖÖ•Öê¯ÖµÖÕŸÖ úÖ´Ö ×¤ü»Öê. 2…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ •Öê¾ÖÖ
×´ÖôûÖ»Öê. 3 ¾ÖÖ•ÖµÖÖ“Öê ¯Öæ¾Öá“Ö ÖÖê»ÖßŸÖ úÖë×›ü»Öê.
†Ö•Ö ›üÖòŒ™ü¸üÖÃÖ ¯ÖÏéúŸÖß ¤üÖÖ×¾Ö»Öß. ŸµÖÖÓÖß ×ÖŸµÖÖ“Öê †ÖîÂÖ¬ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö êú»ÖÖ. †Öê™üßŸÖ •Öß úôû
µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß ŸÖß †Ö•Ö Øú×“ÖŸÖ ²Ö¸üß †ÖÆêü.
ŸÖÖ. 21 •Öã»Öî ¯ÖÖÃÖæÖ "´ÖÖ—µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö †Öšü¾ÖÖß †Ö×Ö †Öã³Ö¾Ö" ÆüÖ ×¾ÖÃŸÖéŸÖ »ÖêÖ
×»ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß. †Ö•Ö¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ÃÖã´ÖÖ¸êü 200 ¯ÖÖÖê —ÖÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ. †Ö•Ö £ÖÖê›üß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ
×»Ö×Æü»Öß. ÊÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü •Ö¸ü ×»ÖÆüßÖ ŸÖ¸ü ÆüÖ ÖÏÓ£Ö 1000 ¯ÖÖÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖ‡Ô»Ö.
´Öß ‡ÓÖÏ•Öß ¿ÖÖôêûŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¾ÖÖ“Ö»Öê»Öê ÖÏÓ£Ö :
¬Ö´ÖÔ--- ¯ÖÖÓ›ü¾Ö¯ÖÏŸÖÖ¯Ö, ¸üÖ´Ö×¾Ö•ÖµÖ, Æü×¸ü×¾Ö., ³ÖŒŸÖ×¾Ö., Öã¹ý“Ö×¸ü¡Ö, ú¸ü¾Öß¸ü´ÖÆüÖŸ´µÖ, ×¿Ö¾Ö»Öß»ÖÖ´ÖéŸÖ,
¿Ö×Ö´ÖÖÆüÖŸ´µÖ, ¾µÖÓú™êü¿ÖÃŸÖÖê¡Ö, ÖµÖÖÃÖã¸ü†ÖµÖÖÖ, ‹úÖÖ£Öß ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ, Ö¾ÖÖßŸÖ.
úÖÓ¤ü²Ö·µÖÖ--- ´ÖÓ•Öã‘ÖÖêÂÖÖ, ×¾Ö×“Ö¡Ö¯Öã¸üß, ´Ö¤üÖ´ÖÓ•Ö¸üß, ¿ÖéÓÖÖ¸üÃÖãÓ¤ü¸üß, ¾ÖÃÖÓŸÖúÖê×úôûÖ, ¾Öê¿Ö¬ÖÖ¸üß ¯ÖÓ•ÖÖ²Öß,
¾ÖêŸÖÖôû¯ÖÓ“Ö×¾Ö¿Öß, ¿Öãú²ÖÆüÖ¢Ö¸üß, ²Ö×¢ÖÃÖ¯ÖãŸÖôûß, †¸ü²Öß ÖÖ‡™ËüÃÖ, ¯ÖÓ“ÖŸÖÓ¡Ö, ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾Ö †Ö×Ö ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß.
ÃÖÓ³ÖÖ•Öß“Ö×¸ü¡Ö ¾ÖÖ“Ö»Öê, ¯ÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß“Ö×¸ü¡Ö ŸµÖÖ¾Öêôûß —ÖÖ»Öê Ö¾ÆüŸÖê !
Öã¹ý¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 28 †ÖòÖÂ™ü 1930
†Ö•Ö ÃÖã¯Ö×¸ü™ëü›ëü™ü“Öß ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß —ÖÖ»Öß. ´ÖÖ—µÖÖ ×ÆüÃ™ü¸üß ×™üêú™ü´Ö¬µÖê ŸÖÖ. 21 ÃÖ¯™Óü²Ö¸ü
1930 Æüß ŸÖÖ¸üßÖ ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖã™üêú“Öß ÃÖÓ³Ö¾ÖÖßµÖ ŸÖÖ¸üßÖ ´ÆüÖæÖ ×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêü. Æêü ×™üêú™ü ´ÆüÖ•Öê †Ö´Ö“µÖÖ
ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ»µÖÖ ÆüÖ»ÖÆü¾ÖÖ»Öß“Öê ŸÖÖ¸ßüÖ¾ÖÖ¸ü ¤üÖÖ»µÖÖ“Öê ”ûÖ¯Öß»Ö ¯ÖãÃŸÖú †ÃÖŸÖê. †Ö•Ö ´Öß ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™üÖÖ
ÊÖ¾Ö¸üß»Ö ŸÖÖ×¸üÖê×¤ü¾Ö¿Öß Ö¸êü“Ö ´ÖÖ—Öß ÃÖã™üúÖ ÆüÖê‡Ô»Ö úÖµÖ, ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê. ŸÖê ´ÆüÖÖ»Öê, ´ÖÖ—Öß ÃÖã™üúÖ
†ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü“µÖÖ ´Ö¬µÖÖ»ÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ÃÖŒŸÖ´Ö•Öã¸üß“µÖÖ îúªÖ»ÖÖ ¤ü¸ü ´Ö×ÆüµÖÖ»ÖÖ 4 ×¤ü¾ÖÃÖ ´ÖÖ±úß †ÃÖŸÖê. Ö¾ÖÓ²Ö¸ü
21 ŸÖÖ×¸üÖêÃÖ ´ÖÖ—Öê ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüÖê ³Ö¸üŸÖÖŸÖ. ÊÖÓŸÖæÖ 24 ×¤ü¾ÖÃÖ ¾Ö•ÖÖ ú¸üŸÖÖ ŸÖÖ. 18 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 1930
»ÖÖ ´ÖÖ—Öß ÃÖã™üúÖ ¾ÆüÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×Æü¿Öê²Ö úºþÖ ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™üÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÃÖÖ¾Öê. ¯ÖÖ
¾Ö¸üß»Ö ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ˆÖÖ“Ö 2 ´Ö×ÆüµÖÖ“Öß ´ÖÖ±úß úÖ ×»Ö×Æü»Öß ŸÖê úôûŸÖ ÖÖÆüß.
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¤ü¸ü ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸üß †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ‹ú¡Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß †ÃÖÖ¾Öß †ÃÖê ´Öß ×´Ö. ¸üÖò•ÖÃÖÔÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê ŸÖ¸ü ŸÖß ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖê •Öê»Ö¸üú›æüÖ úôû»Öê.
¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 24 †ÖòÖÂ™ü 1930
´ÖÖ—Öß ¬ÖÖÙ´Öú ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê ´Ö»ÖÖ ¾Öêôêû¾Ö¸ü ¯ÖÖê“ÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. 4 ¯Öîúß 2 ŸÖ¸ü ´Öãôûß“Ö ¯ÖÖê“ÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
¸üÖ¡Öß“ÖÖ ×¤ü¾ÖÖ 9…… ¯ÖµÖÕŸÖ †ÖÃÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê ŸÖÖê Ö‰ú»ÖÖ“Ö ²ÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖÖê, ¾ÖÖî¸êü ŸÖÎúÖ¸üß ¯ÖãÂúôû úºþÖ úÖÆüß
‡»ÖÖ•Ö ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß, ´ÆüÖæÖ ×´Ö. ¸üÖò•ÖÃÖÔ (“Öß) ²Ö¸üß“Ö úÖÖˆ‘ÖÖ›üÖß êú»Öß. ÆüÖ »ÖÖÃ™ü •Öê»Ö¸ü †ÖÆêü. ¾Ö ²Öß
Œ»ÖÖÃÖ“Öß ¤êüÖ¸êüÖ ÊÖ“µÖÖú›êü †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ ÆüÖ ¸üÖê•Ö †Ö´Ö“Öêú›êü µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ÆüÖ †ÖµÖ×¸ü¿Ö ´ÖÖãÂµÖ †ÖÆêü.
ÊÖ»ÖÖ ØÆü¤üß ×¿ÖúÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêü. ´ÖÖãÂµÖ ÃÖÖ¬ÖÖ³ÖÖêôûÖ ²Ö¸üÖ †ÖÆêü. ÊÖ“ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ²Ö¸üÖ“Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
²Ö¸üÖ“Ö ¾Öêôû ´ÖÖ—µÖÖ¿Öß ÃÖ»ÖÖßÖê ²ÖÖê»ÖŸÖ ˆ³ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ´Öß ŸµÖÖ»ÖÖ ´Æü™ü»Öê, †Ö´Ö“µÖÖ úÖ´ÖÖ“Öß ŸÖæ ‡ŸÖúß
“ÖÖîú¿Öß ú¸üŸÖÖêÃÖ ¾Ö ŸÖÃÖ¤üß »ÖÖ¾ÖŸÖÖêÃÖ, ¯ÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ Ö¸ü•ÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö ŸÖÎúÖ¸üà“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßÃÖ, Æêü
úÖµÖ ? †Ö´Ö“µÖÖ ŸÖÎúÖ¸üß»ÖÖ ŸÖæ ´ÖÖÖ ¤êü¿Öß»Ö ŸÖ¸ü ŸÖã—µÖÖ ŸÖÎúÖ¸üß»ÖÖ †Ö´Æüß ŸÖ¸üß úÖ ´ÖÖÖÖ¾Öê ? ŸÖÖê ´ÆüÖŸÖÖê,
†¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖêÂ™üß ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™üú›êü“Ö †ÖÆêüŸÖ.
†Ö•Ö ÊÖ Ã¾ÖÖ¸üßÖê ´Ö»ÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß "×¾Ö×¾Ö¬Ö¾Öé¢Ö" Æêü ¯Ö¡Ö †Ö´Ö“Öê Ö“ÖÖÔÖê †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ×´ÖôûµÖÖ“Öß
¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß I. G. Inspector of Gaols ŸÖã¹ÓýÖÖ“µÖÖ ´ÖãµÖ ‡Ã¯ÖêŒ™ü¸üú›æüÖ ×´ÖôûÖ»Öß †ÖÆêü! †Ö´Æüß µÖê‰úÖ
3/4 ´Ö×ÆüÖê —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÊÖ »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ ÖÖêÂ™üß“Öß †ÖŸÖÖ ¤üÖ¤ü »ÖÖÖŸÖê ! ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ ¤ãü¯¯Ö™ü ×ŸÖ¯¯Ö™ü îúªÖÓ“Öß Ö¤üá
—ÖÖ»µÖÖÖê †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖÖ úÖ´Ö ±úÖ¸ü ¯Ö›üŸÖê Æüß ŸµÖÖÓ“Öß ãú¸üãú¸ü †ÃÖŸÖê“Ö. †Ö•Ö“Ö ´Öß ×¾Ö×¾Ö¬Ö¾Öé¢Ö ¯Ö¡Ö
´ÖÖ—µÖÖ Ö“ÖÖÔÖê ×´ÖôûÖ¾Öê †¿Öß »ÖêÖß ´ÖÖÖÖß êú»Öß †ÖÆêü.
ŸÖÖ. 30 ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü †ÖòÖÂ™ü 1930
×´Ö. ¸üÖ•ò ÖÃÖÔ ´ÆüÖŸÖÖê úß ÃÖã¯ÖØ¸ü™üë›üë™ü“Öß ´ÖÖ—µÖÖ ×“Öšüß¾Ö¸ü ÃÖÆüß ‘Öê‰úÖ ´Ö»ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö¾Öé¢Ö ¯Ö¡Ö ×´ÖôûÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ
4/6 (×¤ü¾ÖÃÖ) ŸÖ¸üß »ÖÖÖŸÖß»Ö ! ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ “ÖÖ¸ü ¯ÖÖ“Ö Æü•ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü îú¤üß —ÖÖ»µÖÖÖê ¸üÖ¡Ö×¤ü¾ÖÃÖ úÖ´Ö ¯Ö›üŸÖê.
†Ö•Ö úÖ´ÖÖ»ÖÖ úÖ£µÖÖ ÃÖÓ¯Ö»ÖÖ †ÖÆêü. •ÖãÖß ŸÖ¸ü™êü ˆú»ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×¤ü»Öß. ŸµÖÖŸÖ œêüæúÖ Ö““Ö ³Ö¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê.
ŸÖÖ. 31 ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü 1930 †ÖòÖÂ™ü
†Ö•Ö“ÖÖ †Öšü¾Ö›ü¶Ö“ÖÖ ™üÖ‡Ô´ÃÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ ÃÖ´Öê™üÖ“Öß †Ö¿ÖÖ †ÖÖÖß ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öß. Öê»µÖÖ ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß
×Ö¸üÖ¿ÖÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß ! •ÖµÖú¸üÃÖ¯ÖÏæ ×´Ö¿ÖÖ ¾ÆüÖ‡ÔüÃÖ¸üÖòµÖ“ÖÖ ²Ö¸üÖ“Ö †Öãæú»Ö ×Ö¸üÖê¯Ö ‘Öê‰úÖ úÖ»Ö †Ö•Ö
ÖêÆüºþ«üµÖÖ»ÖÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ ³Öê™æüÖ »Ö¾Öú¸ü“Ö ´Ö. ÖÖÓ¬ÖàÖÖ ¯ÖãÖ: ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ µÖê£Öê µÖêÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ.
´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 2 ÃÖ¯Ö™Óü²Ö¸ü 1930
¯ÖÏŸµÖêú ŸÖßÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓÖß ‹ú †ò›ü¾ÆüÖµÖÃÖ¸üß ú×´Ö™üß ŸÖã¹ÓýÖ ¯ÖÖÆü¾ÖµÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. •ÖæÖ ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ
´Öß ¤ü¾ÖÖÖÖµÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Æüß ú×´Ö™üß †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ¾Öêôûß ×´Ö. ´Öò±úúß, ú×´Ö¿ÖÖ¸ü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
7/8 µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ ¾Ö ØÆü¤üß ÖéÆüÃ£Ö †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. †Ö•ÖÆüß ‹ú µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ ²Ö›êü †Öò×±úÃÖ¸ü, ¯ÖãµÖÖ“Öê ú»ÖêŒ™ü¸ü
¾Ö úÖÆüß ØÆü¤üß ´ÖÓ›üôûß †Ö»Öß. Æüß ´ÖÖÖÃÖê ÖãÃÖŸÖê †Ö´Ö“µÖÖú›êü •ÖÖæ úÖµÖ †Ö´Æüß ¯ÖÏÖÖßÃÖÓÖÏÆüÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö
¯ÖÏÖÖß“Ö †ÖÆüÖêŸÖ, †ÃÖê ¯ÖÖÆæüÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ ! úÖêÖß úÖêÖÖ»ÖÖ úÖÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ´ÖÖ ÊÖ ú×´Ö™üß“ÖÖ
úÖµÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ! ×Ö¤üÖÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß úôû»ÖÖ ÖÖÆüß ! ´Öß ÖãúŸÖÖ“Ö ¤æü¬Ö ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ÖÖ»Öß ²ÖÃÖÖÖ¸ü
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--- ÖãúŸÖÖ“Ö òú£ÖÖò×»Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖêÆæüÖ †Ö»ÖÖê --- ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ ÆüÖ úôû¯Ö †Ö»ÖÖ. ¤ãüÃÖ·µÖÖ úÖêÖÖ•Ö¾Öôû Ö
ˆ³ÖÖ ¸üÖÆüŸÖÖ ¿Öê¾Ö™üß ´Ö•ÖÃÖ´ÖÖê¸ü ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ †Ö×Ö»Öê. ´ÖÖ—Öê ×ÆüÃ™ü¸üß ×™üêú™ü ´ÖãµÖ ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß (¤üÖÖ×¾Ö»Öê).
´ÖÓ›üôûß ´ÖãŒµÖÖ“Öê ¾ÖÎŸÖ ¯ÖÖôæûÖ “ÖÖ»ÖŸÖß —ÖÖ»Öß. ´Ö»ÖÖ Æêü ¤ãü:ÃÖÆü ¾ÖÖ™ü»Öê !
´ÖÖÖ“Öê ¾Öêôûß, ×´Ö. ´ÖòúßÖê“Ö ´ÖÖ—Öß †ÖêôûÖ ¬Ö¸ü»Öß. You have changed your occupation
= ŸÖã´Æüß †Ö¯Ö»Öß ¾Öé¢Öß ²Ö¤ü»Ö»Öß †ÃÖê ´Æü™ü»Öê. ´Öß †ÖêôûÖ »ÖÖÖŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖê ´Æü™ü»Öê¾Ö¸ü ×›ü. ÃÖß. ×´Ö¿ÖÖ
(¾Ö¸ü) ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖê ´ÆüÖÖ»Öê. ´ÖÖ—Öß †ÖêôûÖ ¬Ö×¸ü»µÖÖ²Ö§ü»Ö ´Öß •Ö¸üß ŸµÖÖÓÖÖ Thank you †Ö³ÖÖ¸ü
´ÖÖÖŸÖÖê ´Æü™ü»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ™üÖê´ÖÖÖ ´Ö»ÖÖ †Ö¾Ö›ü»ÖÖ ÖÖÆüß Æêü ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß Æüß ¾Öé¢Öß ÖÃÖæÖ ¾Öé¢Öß“ÖÖ
†³ÖÖ¾Ö †ÖÆêü,ü †ÃÖê ´ÆüÖÖ»ÖÖê.
†Ö•Ö ‡ŸÖêúÆüß úÖêÖß ²ÖÖê»Ö»Öê ÖÖÆüß !
†Ö•Ö ÃÖÖµÖÓúÖôûß ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öß ‹ú ´ÖÖêšüß ÃÖ¸ü µÖê‰úÖ †Ö´Ö“ÖÖ ¾Æü¸üÖÓ›üÖ ÃÖ¾ÖÔ ×³Ö•Ö»ÖÖ. ´Öß ŸÖÖê ´ÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ ¬Öã¾ÖæÖ úÖœü»ÖÖ.
²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 3 ÃÖ¯Ö™Óü²Ö¸ü 1930
úÖ»Ö †Ö×Ö †Ö•Ö ´ÖÖ—Öê ¯ÖÖê™ü ¿ÖêúµÖÖÃÖ ÆüÖò™ü ¾ÖÖò™ü¸ü²ÖòÖ ×´ÖôûŸÖê. ÖÖÖÖÃÖÖê ¤êü¾Ö“Öêú ÖÖ¾ÖÖ“Öê
ÖÖ¸ü“µÖÖ †ÖÖ£ÖÖ»ÖµÖÖ“Öê ÃÖã¯Ö×¸ü™ëü›ëü™ü †Ö´Ö“Öê“Ö ¾ÖÖò›Ôü´Ö¬µÖê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓÖß ´Ö•Öú×¸üŸÖÖ ›üÖòŒ™ü¸üú›æüÖ Æüß ²ÖòÖ
†ÖÖ×¾Ö»Öß. †Ö•Öß²ÖÖ‡ÔÃÖÖ¸üÖß ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß úÖôû•Öß ‘ÖêµÖÖ“Öß ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ¾ÖµÖ“Ö »ÖÖÖ»Öß †ÖÆêü.
Öã¹ý¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 4 ÃÖ¯Ö™Óü²Ö¸ü 1930
†Ö•Ö ÃÖã¯Ö×¸ü™üë›üë™ü“Öß ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß —ÖÖ»Öß. ´ÖÖ—Öß ¬ÖÖÙ´Öú ¯Ö¡Öê ×¤ü»Öß ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖÃÖê '×¾Ö×¾Ö¬Ö¾Öé¢Ö'
¯Ö¡Ö ×´Ö. ¸ü Ö ò • ÖÃÖÔ  Öß ×´Öôê û »Ö †ÃÖê ÃÖÖÓ × ÖŸÖ»Öê , ŸÖê ´Öß »Öê  Öß ´ÖÖÖæ  Ö †Ö•Ö 6 ×¤ü ¾ ÖÃÖ
—ÖÖ»Öê ŸÖ¸üß úÖÆüß“Ö ¤üÖ¤ü ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ ´Öß ¯ÖãÆüÖ ŸÖÎúÖ¸ü êú»Öß. ¬ÖÖÙ´Öú ¯Ö¡ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †Ö¯Ö»µÖÖÃÖ úÖÆüß“Ö
´ÖÖÆüßŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖê ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™üÖê ´Æü™ü»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü Æüß ¯Ö¡Öê µÖêŸÖÖŸÖ †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ŸÖßÖ úÖ¸üæúÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ, †ÃÖê
´Öß ´ÆüÖÖ»ÖÖê. »ÖÖê“Ö úÖ¸üãúÖÖ»ÖÖ ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™üÖê ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ ¯ÖãÖ: †Ö´Ö“Öêú›êü †Ö»Öê. úÖ¸üãúÖÖÖê ´Öß
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»Öß ÆüúßúŸÖ ú²Öæ»Ö êú»Öß. ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™ü Øú×“ÖŸÖ ¸üÖÖÖ¾Ö»Öê. ÊÖŸÖ •Öê»Ö¸ü“Öß “Öæú úÖµÖ ŸÖê úôêûÖÖ
úÖÆüß. †Ö•Ö ¤üÖêÖ †Óú ‡Œ¾ÖÖµÖ¸ü“Öê ×´ÖôûÖ»Öê. ×¾Ö×¾Ö¬Ö¾Öé¢Ö †Ö×Ö ´ÖÖ—Öß “ÖÖ¸üß ¬ÖÖÙ´Öú ¯Ö¡Öê ×´ÖôûÖ¾ÖßŸÖ
´ÆüÖæÖ ´Öß ¯ÖãÖ: ¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™ü»ÖÖ“Ö †Ö•Ö ŸÖÖ¸üÖê»ÖÖ ¯Ö¡Ö ×»Ö×Æü»Öê. ŸÖê ¸üÖò•ÖÃÖÔ“Öê ´ÖÖ±ÔúŸÖ ˆªÖ ¯ÖÖšü¾ÖßÖ.
¸üÖ. úÖÖß™üú¸üÖÓ Öß ›êü»Öß –ÖÖÖ¯ÖÏúÖ¿ÖÆüß †Ö•Ö ´ÖÖÖ×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öß Æüß ™üÖê»Ö¾ÖÖ™üÖ»ê Ö¾Öß Ö´ÖãÖê¤üÖ¸ü
†ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖŸÖÔÖÖŸÖ ¯ÖãÂúôû †Öãæú»Ö ±ú¸üú ¯Ö›üŸÖ †ÖÆêü ÖÖÃÖ ! Æüß “ÖÖÓÖ»Öß ×“ÖÆêü †ÖÆêüŸÖ.
úÖ»Ö †Ö×Ö †Ö•Ö •ÖµÖú¸ü ÃÖ¯ÖÏæ ¯ÖãÖ: ¾ÖÖ™üÖ‘ÖÖ™ü úºþÖ Öê»Öê. ¯ÖãÂúôû †Ö¿ÖÖ †ÖÆêü !
¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 6 ÃÖ¯Ö™Óü²Ö¸ü 1930
†Ö•Ö ÃÖúÖôûß ¯ÖÆüÖ™êü ˆšü»µÖÖ¾Ö¸ü ×ÖŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ŸµÖÓŸÖ ¿ÖÖÓŸÖ¸üÃÖÖ“Öê ŸÖÖÛ¢¾Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÖŸÖ µÖê‰ú
»ÖÖÖ»Öê. ²ÖÆãüŸÖêú 4 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ •ÖÖÖ µÖêŸÖê“Ö. †Ö•Ö ŸÖß 3 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †Ö»Öß. úÖ»Ö ´ÖÖ—µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ¾Ö †Öã³Ö¾Ö
×»Ö×ÆüµÖÖ“ÖÖ Óú™üÖôûÖ êú»ÖÖ. ´ÆüÖæÖ ´Ö»ÖÖ †Öšü¾ÖÖß —ÖÖ»µÖÖ ¾Ö †Öã³Ö¾Ö †Ö»ÖÖ ŸÖÖê †ÃÖÖ : ´ÖÖ—µÖÖ
²ÖÖôû¯ÖÖß Öêôû ¾Ö ÖÖê›ü¶Ö êú»µÖÖ, ŸÖ¹ýÖ¯ÖÖß ÁÖéÓÖÖ¸ü êú»ÖÖ --- ( ¯ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¾ÖÖ™ü¶Ö»ÖÖ ŸÖÖ¹ýµÖ
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†Ö»Öê“Ö ÖÖÆüß. ²ÖÖ»µÖ 1927 ÃÖÖ»Öß ÃÖÓ¯Ö»Öê †Ö×Ö ¾ÖÖ¬ÖÔŒµÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ †Ö¬Öß“Ö ´ÆüÖ•Öê 1885 ÃÖÖ»Öß
´ÖÖ—ÖÖ ¾Ö›üß»Ö ³ÖÖ‰ú ¾ÖÖ¸ü»ÖÖ †Ö×Ö ´Öß ÆüÖµÖÃæú»Ö´Ö¬µÖê Öê»ÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ“Ö †Ö»Öê ) --- ¾Ö ¾Öé¨ü¯ÖÖß ´Öß
ŸÖ¢¾ÖØ“ÖŸÖê»ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖê. Öêôû, †Öã¸üÖÖ, †Ö×Ö ú´ÖÔµÖÖêÖÖŸÖß»Ö ŸµÖÖÖ ÊÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ¯ÖÏê´Ö Æêü ‹ú“Ö ÖÖ¾Ö †ÖÆêü.
‹ú“Ö ¾Öé¢Öß ŸÖ´Ö, ¸ü•Ö, ÃÖ¢¾Ö ŸÖßÖ ºþ¯ÖÖÖê ú´Öß †×¬Öú ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ™ü ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ
´ÖÖÖ¾Öß †ÖŸ´µÖÖ“Öê ¯ÖæÖÔ Ã¾Öºþ¯Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ²ÖÎÉ×¾ÖÆüÖ¸ü (ú¹ýÖÖ, ´Öã×¤üŸÖÖ, ´Öî¡Öß, ˆ¯ÖêÖÖ Æêü ²ÖÖî¨üÖÖê ×¤ü»Öê»Öê
ÖÖ¾Ö) Øú¾ÖÖ ÃÖÛ““Ö¤üÖÖÓ¤ü (Æêü †«îüŸÖ¾Öê¤üÖÓŸµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»Öê ÖÖ¾Ö) †ÃÖê ´ÖÖ—µÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖÃÖ †Ö•Ö ¯ÖãÖ: †Ö»Öê.
1/2 ŸÖÖÃÖ ÊÖ ¬ÖµÖ ×¾Ö¾ÖêúÖ“Öê ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öß ÖêÆü´Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖ—Öß Ã´Ö¸üÖß ‘Öê‰úÖ ´ÖÖ—ÖÖ
¿ÖÖÓ×ŸÖ•Ö¯Ö êú»ÖÖ ! »ÖÆüÖÖ ´Öæ»Ö ÖêôûŸÖê, ŸÖºþÖ ŸÖ¹ýÖß¿Öß ¸üŸÖ ÆüÖêŸÖÖê, ¯ÖÖêŒŸÖ ´ÖÖãÂµÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖ¯Öæ¾ÖÔú
ú´ÖÔµÖÖêÖß (³ÖÖ¾Ö¤ËüßŸÖêŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê) ¾Ö ¿Öê¾Ö™üß ¾Öé¨ü ÃÖ´ÖÖ¬Öß (²Öã¨üÖÓ Öß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×Ö¾ÖÖÔÖÖ“Öß)
‘ÖêŸÖÖê. ÊÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ¯ÖÏê´Ö, ¾Ö»»Ö³ÖÖ“ÖÖµÖÔ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Øú¾ÖÖ God is Love, St. John Öê
´Æü™ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ‹ú“Ö ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. êú¾Öôû Öî×ŸÖú µÖÖµÖ (Justice) ¯ÖêÖÖ Æêü ¯ÖÏê´Ö †£Ö¾ÖÖ ³ÖŒŸÖß †£ÖÖÔŸÖ
ÁÖêÂšü †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ ¿ÖãÂú ú´ÖÔµÖÖêÖÖ¯ÖêÖÖ ¸ü×ÃÖú ³ÖŒŸÖß´ÖÖÖÔ ÁÖêÂšü ÆüÖêµÖ. ŸÖÖê •ÖÖÃŸÖ ¾µÖÖ¯Öú †ÖÆêü.
•Öß¾ÖÖŸ´µÖÖ“ÖÖ ¯Ö¸ü´ÖÖŸ´µÖÖŸÖ »ÖµÖ ÆüÖêŸÖÖê ŸÖÖê êú¾Öôû ú´ÖÖÔÖê Øú¾ÖÖ –ÖÖÖÖÖê“Ö ÖÃÖæÖ ³ÖŒŸÖßÖê †×¬Öú ¯ÖæÖÔ
†Ö×Ö Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖÖê. ¾Ö»»Ö³ÖÖ“ÖÖµÖÖÕ“ÖÖ ¯ÖãÂ™üß ´ÖÖÖÔ = Way of Grace •Ö¸üß ´Ö»ÖÖ †ªÖ×¯Ö úôû»ÖÖ ÖÖÆüß
ŸÖ¸üß ³ÖŒŸÖß´ÖÖÖÔ ´ÖÖ—µÖÖ †Öšü¾ÖÖßÖê ¾Ö †Öã³Ö¾ÖÖÓÖß úôû×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ³ÖŒŸÖß“ÖÖ ´Öß †×¬ÖúÖ¸üß, ¾Ö ‡ÔÀ¾Ö¸ü“Ö
êú¾Öôû (Grace = éú¯Öê“ÖÖ) †ÖãÖÏÆüÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß †ÖÆêü. †ÃÖÖê. ´ÖÖ—Öß ³ÖŒŸÖß ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“µÖÖ †ÖãÖÏÆüÖ»ÖÖ
¯ÖÖ¡Ö †ÖÆêü úß ÖÖÆüß Æêü ´Öß ¯ÖÖÆüÖŸÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê ŸÖ¸ü ´Öß Ö¸üÖ ³ÖŒŸÖ“Ö Ö¾Æêü ´Öæ»Ö ÖêôûŸÖÖÖÖ, ŸÖºþÖ ŸÖ¹ýÖß¿Öß
¸ü´ÖŸÖÖÖÖ, ¯ÖÏÖîœü ¯Öã¹ýÂÖ †ÖÖÃÖŒŸÖ ú´ÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ †Ö×Ö ¾Öé¨ü ŸÖ¢¾ÖØ“ÖŸÖÖ´ÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, ŸÖÖê ‡ÔÀ¾Ö¸üß
éú¯Öê»ÖÖ †Ö¯ÖÖ ¯ÖÖ¡Ö †ÖÆêü úÖµÖ Æêü ¯ÖÖÆüŸÖÖê úÖµÖ ? ´ÖÖ ´Öß“Ö úÖ ‡ÔÀ¾Ö¸üß éú¯Öê“Öß †ÖúÖÓÖÖ ú¸üÖ¾Öß ?
¯ÖÖ ¾Ö»»Ö³ÖÖ“ÖÖµÖÖÕ“Öê ´ÆüÖÖê †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê úß ´ÖÖãÂµÖ (ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ£ÖÔ ´Öß) •ÖÃÖÖ •ÖÃÖÖ ³ÖŒŸÖß»ÖÖ ¾Ö¿Ö ÆüÖêŸÖÖê
ŸÖÃÖÖ ‡ÔÀ¾Ö¸üÆüß †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö“Ö éú¯Öê»ÖÖ ¾Ö¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. ‡ÔÀ¾Ö¸ü ³ÖŒŸÖÖ¯ÖêÖÖÆüß ÖÖ»Ö“µÖÖ ¯ÖÖµÖ¸üß»ÖÖ •ÖÖ‰úÖ †Ö¯ÖÖ“Ö
éú¯ÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ³ÖŒŸÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüßÃÖ »ÖÖÖŸÖÖê. ÆüÖ“Ö •Ö¸ü ¾Ö»»Ö³ÖÖ“ÖÖµÖÖÕ“ÖÖ ¯ÖãÛÂšü´ÖÖÖÔ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖÖê ÖÖÃÖ
ÃÖãÓ¤ü¸ü †ÖÆêü. ¯ÖÖ ÆüÖ ´ÖÖÖÔ ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. ´ÖÖ—µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ ÃÖÆü•Ö ¸ü×ÃÖúŸÖÖ ˆ±Ôú ¯ÖÏê´Ö ˆ±Ôú ³ÖŒŸÖß ˆ±Ôú
Love --- úÖêÖß úÖÆüß ´ÆüÖÖêŸÖ, úÖêÖß ØÖ¤üÖêŸÖ, úÖêÖß ¾ÖÖÖÖêŸÖ--- ¯ÖÏŸµÖÖ ‡ÔÀ¾Ö¸üÆüß éú¯ÖÖ ú¸üÖê Ö ú¸üÖê-- ´ÖÖ—Öê ¯ÖÏê´Ö“Ö ´Ö»ÖÖ Ö¸êü †Ö×Ö ´ÆüÖæÖ“Ö ´Ö»ÖÖ ŸÖê ¯Öã¸êü !
ŸÖÖ. 7 ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖ¯Ö™Óü²Ö¸ü 1930
ÃÖ´Öê™üÖ×¾ÖÂÖµÖß †Ö´Ö“Öß úÖ»Ö“Ö ×Ö¸üÖ¿ÖÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. †Ö•Ö ™üÖ‡Ô´ÃÖ ¾Öã‡ú»Öß“Öê ¸ü›üÖÖÖê ¾ÖÖ“ÖæÖ
×¾Ö¿ÖêÂÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™üµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ˆ¸ü»Öê Ö¾ÆüŸÖê. ŸÖ¸üß “ÖÆãüú›êü ˆ¤üÖÃÖßÖŸÖê“Öê œüÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü ×¤üÃÖæ
»ÖÖÖ»Öê“Ö ! ´ÖÖãÂµÖ ÆüÖ †Ö¿Öê¾Ö¸ü •ÖÖÖÖ¸üÖ ¯ÖÏÖÖß †ÖÆêü. ÊÖ µÖÖµÖÖÖê ¯ÖãÖ: ¯Öãœü“µÖÖ ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü“Öß ¾ÖÖ™ü
¯ÖÖÆüµÖÖ“Öê †Ö´Æüß šü¸ü×¾Ö»Öê !
†Ö•Ö ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ¾Ö›ü¶Ö“Öê ¾Ö•ÖÖ —ÖÖ»Öê. ´ÖÖ—Öê 145 ¯ÖÖï›ü ´ÆüÖ•Öê Öê»µÖÖ ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ¾Ö›ü¶Ö¯ÖêÖÖ 1 ¯ÖÖï›ü •ÖÖÃŸÖ
³Ö¸ü»Öê. ™üÖò×Öú ÃÖŸÖŸÖ ÃÖ¾¾ÖÖ ´Ö×ÆüÖÖ “ÖÖ»Öæ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏéúŸÖßŸÖ ²Ö¸üÖ“Ö †Öãæú»Ö ±ú¸üú ³ÖÖÃÖŸÖ
†ÖÆêü. ŸÖ¸üß ¯ÖÖ ˆšüŸÖÖ ²ÖÃÖŸÖÖ †¿ÖŒŸÖ¯ÖÖÖ ³ÖÖÃÖŸÖ“Ö †ÖÆêü !
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ŸÖÖ. 8 ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖ¯Ö™Óü²Ö¸ü 1930
†Ö•Ö ¯ÖÖ¿Öá ÃÖÖÖ²Ö§ü»Ö †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ÃÖã™üß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ †ÖÓŸÖ “ÖŸÖãÔ¤ü¿Öß²Ö§ü»Ö Öê»µÖÖ ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸üß ÃÖã™üß
Ö¾ÆüŸÖß. ¯ÖÖ ÃÖã™üß“Öê ×¤ü¾Ö¿Öß 3 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Ö úÖë›üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. †Ö×Ö úÖ´Ö ÖÃÖŸÖê. ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê ŸÖ¸ü †—ÖæÖß
¾ÖÖ“ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»Öß ÖÖÆüßŸÖ. ×¾Ö×¾Ö¬Ö¾Öé¢Ö, –ÖÖÖ¯ÖÏúÖ¿Ö ×´Öôêû»Ö ´ÆüÖæÖ ¾Ö“ÖÖ ¤êü‰úÖ ŸÖê †ªÖ×¯Ö ŸÖ¸üß
¯ÖÖôûµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû †¿ÖÖ ÃÖã™üß´Öãôêû ´ÖÖÖ»ÖÖ ˆ»ÆüÖÃÖÖ‹ê¾Ö•Öß ˆ¤üÖÃÖßÖŸÖÖ •ÖÖÃŸÖ“Ö ˆÖÏ
³ÖÖÃÖŸÖê ! ‹úÖÓŸÖ¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖ Óú™üÖôûÖ µÖêŸÖÖê, †¿ÖÖ¾Öêôûß †Ö´Ö“µÖÖ ¤üÖêÖ ¾ÖÖ›üÖÔŸÖ»Öê ²Öß Œ»ÖÖÃÖ“Öê 14 •ÖÖ
×´ÖôæûÖ úÖÆüß ¬ÖÖÙ´Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖ úºþ ´Æü™ü»Öê ŸÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖÆüß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß ! ´ÖÖ ÃÖß
Œ»ÖÖÃÖ“Öß úÖêÖ †¾ÖÃ£ÖÖ !
Öã¹ý¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 11 ÃÖ¯Ö™Óü²Ö¸ü 1930
†Ö•Ö ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™ü“Öß ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß —ÖÖ»Öß. ´ÖÖ—µÖÖ ×ÆüÃ™ü¸üß ×™üêú™ü´Ö¬µÖê ´Öß ÃÖã™üµÖÖ“Öß
ÃÖÓ³Ö¾ÖÖßµÖ ŸÖÖ¸üßÖ ÃÖ¯Ö™Óü²Ö¸ü 11 †ÃÖê ×»Ö×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ÖÖê›æüÖ †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 26 Æüß ŸÖÖ¸üßÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê»Öß †Ö•Ö
Ö¾ÖßÖ“Ö ×¤üÃÖ»Öß. ´Öß ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™ü»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê úß ´ÖÖÖß»Ö Öê¯ÖêÃÖ †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü“µÖÖ ´Ö¬µÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ—Öß ÃÖã™üúÖ
ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ŸÖê ´ÆüÖÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ †ÖŸÖÖ †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü“Öê ¿Öê¾Ö™üß Æüß ŸÖÖ¸üßÖ 26 ú¿Öß ? ŸÖÖ. 26 †ÖŒ™.ü»ÖÖ
¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü µÖêŸÖÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸÖÖ. 22 ¸üÖê•Öß ²Ö×ôû¯ÖÏ×ŸÖ¯Ö¤üÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Öê¯Öæ¾Öá ŸÖßÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖã¼üß †ÖÆêü. ‹æúÖ ŸÖÖ.
18 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü»ÖÖ ŸÖ¸üß ´ÖÖ—Öß ÃÖã™üúÖ ÆüÖêÖê ¸üÖÃŸÖ †ÖÆêü. ŸÖß ÆüÖê‡Ô»Ö úÖµÖ ´ÆüÖæÖ ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê. ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™ü
´ÆüÖÖ»Öê Æüß ŸÖÖ¸üßÖÆüß 26 †ªÖ¯Ö ×ÖÛÀ“ÖŸÖ ÖÖÆüß. †—ÖæÖß ‹ú ´Ö×ÆüÖÖ †¾ÖúÖ¿Ö †ÖÆêü. ¯Öãœêü ´Ö»ÖÖ
†ÖÖÖß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ. ¯ÖÖÆæü úÖµÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖê.
¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 13 ÃÖ¯Ö™Óü²Ö¸ü 1930
‘Ö¸üß ×“Ö. •ÖÖÖŒúÖÖÖ ¯Ö¡Ö ×»Ö×Æü»Öê. 1 ´ÖÖ—Öê »ÖêÖ ¾µÖÖµÖÖÖê20 2 ¸üÖ. éú. ²ÖÖ²Ö¸ü ´ÖÖÃŸÖ¸üÖÓÖß
×»Ö×Æü»Öê»Öê Ö¾ÖßÖ “Ö×¸ü¡Ö21 3 ²Öã¨ü¬Ö´ÖÔ †Ö×Ö ÃÖÓ‘Ö22 4 ´ÖÖ—Öß ‡Ó»ÖÓ›üÖŸÖ»Öß ´ÖÖêšüß ›üÖµÖ¸üß 5 ±úµÖãÔÃÖÖ
úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö ›üÖµÖ¸üß 6 ™üÖúÖ“Öß ¤üÖêÖ ×Ö²ÃÖ ‡ŸÖêú ÃÖÖ´ÖÖÖ ‘Öê‰úÖ ¯Öãœü“Öê ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü“Öê †ÖŸÖ úÖêÖß ŸÖ¸üß
³Öê™üÖ¾ÖµÖÖÃÖ µÖÖ¾Öê †ÃÖê ×»Ö×Æü»Öê. ×¾Ö×¾Ö¬Ö¾Öé¢ÖÖ“Öê ´ÖÖÖß»Ö ¤üÖêÖ“ÖÖ¸ü †Óú ¾Ö ‹ú ŸÖÖ•ÖÖ †Óú †ÖÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ
×»Ö×Æü»Öê.
¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 14 ÃÖ¯Ö™Óü²Ö¸ü 1930
†Ö•Ö“µÖÖ ¾Öã‡ú»Öß´Ö¬µÖê ÃÖ´Öê™üÖ“Öê †Öë±úÃÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ¾ÖÖ“Ö»Öê. Æüß ×Ö¸üÖ¿ÖÖ †ÖÖê¤ü¸ü“Ö —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß.
×¾Ö×¾Ö¬Ö¾Öé¢ÖÖ“Öê ´ÖÖÖß»Ö 4 †Óú 4 ´Ö×ÆüµÖÖ“Öê ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê úÖÖß™üú¸üÖÓú›æüÖ ¾ÖÖ“ÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê.
ŸÖÖ. 15 ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖ¯Ö™Óü²Ö¸ü 1930
†Ö•Ö ŸÖÖ. 23 †ÖòÖÃ™ü“µÖÖ ‡Œ¾ÖÖµÖ¸ü¸ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÏ´Ö£Ö»ÖÖ»Ö ÃÖêÖ ú»Öú¢µÖÖŸÖß»Ö
Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖÖ“Öê23 †Ö“ÖÖµÖÔ ¾ÖÖ¸ü»µÖÖ“Öê ¾ÖÖ“Ö»Öê. ‡Ó×›üµÖÖ ´ÖêÃÖë•Ö¸ü ´Ö»ÖÖ Ö ×¤ü»µÖÖ´Öãôêû Æüß ²ÖÖŸÖ´Öß ´Ö»ÖÖ
‡ŸÖŒµÖÖ ˆ¿Öß¸ü ¯ÖÖê“Ö»Öß. ×“Ö. ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö“Öê ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™ü»ÖÖ †Ö»Öê»Öê ¯Ö¡Ö ´Ö»ÖÖ ¤üÖÖ×¾Ö»Öê. ¯ÖÖ ŸµÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê
¯Ö¡Ö ´ÖÖ¡Ö ´Ö»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê ÖÖÆüß.
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´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 16 ÃÖ¯Ö™Óü²Ö¸ü 1930
†Ö•Ö òú£ÖÖò×»Öú ´ÖÖÃÖ»ÖÖ Öê»ÖÖê. Öê»µÖÖ ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸üß ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ´Öãôêû •ÖÖŸÖÖ †Ö»Öê ÖÖÆüß. †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
ÃÖ²ÖÓ¬Ö †Öšü¾Ö›üÖ³Ö¸ü ¯ÖÖ‰úÃÖ ¯Ö›üŸÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖ !
Öã¹ý¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 18 ÃÖ¯Ö™Óü²Ö¸ü 1930
†Ö•Ö ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™ü“µÖÖ ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß“Öê ¾Öêôûß ´Öß òú£ÖÖê×»Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ »Öò×™üÖ´Ö¬µÖê ÆüÖêŸÖê,
¤ãüÃÖ¸üßú›êü ¯ÖÏÖ™ê êüÃ™Óü™ü ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ÆüÖŸê Öê ×ŸÖ»ÖÖ •ÖÖµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öß. ¯ÖÖ ×ŸÖú›êü úÖêÖÖ»ÖÖ“Ö
•ÖÖµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ÖÖÆüß, †ÃÖê ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™ü ´ÆüÖÖ»Öê. ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖ¸üÖÖ¾ÖºþÖ ´Ö»ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ×´ÖôûŸÖ
ÖÖÆüß úÖµÖ, †ÃÖê ´Öß ¯ÖãÖ: ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê. úÖ¸üÖ ×ŸÖú›êü ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ, ´ÆüÖæÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ÖÃÖÖ¾Öß
Æêü ´Ö»ÖÖ úôû»Öê ÆüÖêŸÖê. úÖÆüß †ÃÖÖê ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ×´ÖôûÖ»Öß ÖÖÆüß. ÖÓŸÖ¸ü ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê, úß ´Öß ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖæÖ
ÃÖã™ü»µÖÖ¾Ö¸ü îúªÖÓÖÖ úÖÆüß ŸÖ¸üß †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ˆ¯Ö¤êü¿Ö ú¸üµÖÖ“Öß †Ö¸ü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü ‘ÖêµÖÖ“Öß
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üÖ¾Öß. †Ö×Ö Æüß êú¾Öôû úÖêÖŸµÖÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ»ÖÖ êú¾Öôû †ÖãÃÖºþÖ Ö ÆüÖêŸÖÖ ØÆü¤ãü-´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ×õÖÃŸÖß úÖêÖŸµÖÖÆüß îúªÖ»ÖÖ ÊÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ×´ÖôûÖ¾ÖÖ †¿Öß ŸÖ•Ö¾Öß•Ö ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™ ü(“Öß) ÖÖÃÖ ³Öê™ü ÆüÖê‡Ô»Ö úÖµÖ ? ŸÖê ´ÆüÖÖ»Öê, ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öß Æü¸üúŸÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÖ
Æüß ÖÖêÂ™ü ´Ö¬µÖ³ÖÖÖ ú×´Ö¿ÖÖ¸ü“Öê ÆüÖŸÖÖŸÖ †ÖÆêü. ´Öß ´Æü™ü»Öê ŸµÖÖÓÖÖ ³Öê™üµÖÖ¯Öæ¾Öá ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü ‘ÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß †Ö×Ö ÃÖÆüúÖµÖÖÔ×¿Ö¾ÖÖµÖ Æüß ÖÖêÂ™ü ÆüÖêÖê ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ÊÖ»ÖÖ
ˆ›ü¾ÖÖˆ›ü¾Öß“Öê“Ö ˆ¢Ö¸ü ×´ÖôûÖ»Öê.
´ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖã™üêú“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ×Ö‘ÖÖ»ÖÖ. •Öê»Ö¸ü ×´Ö. Œ¾ÖßÖÖê ´ÖÖ—Öê ×ÆüÃ™ü¸üß ×ŸÖêú™ü ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖŸÖ ŸÖÖ.
26 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 30 (¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü) Æüß ŸÖÖ¸üßÖ ¯ÖÖ×Æü»Öß. Æüß“Ö úÖµÖ´Ö ŸÖÖ¸üßÖ. ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™üÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ
×¤ü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´Ö»ÖÖ ŸÖÖ. 25 “Öê †ÖÖê¤ü¸ü •ÖÖŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ´Öß ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™ü»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖ "†¿Öß ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ
¤êüµÖÖÃÖÖ¸üÖê ŸÖã´Æüß úÖµÖ êú»Öê †ÖÆêü," †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ÆüÖÃÖæÖ ´ÆüÖÖ»Öê. "Æüß ÖÖêÂ™ü ´Ö•Ö¯ÖêÖÖ †Ö¯ÖÖ“Ö •ÖÖÃŸÖ
ÃÖÖÓÖæ ¿ÖúÖ»Ö. ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ ´Ö»ÖÖ úÖµÖ ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü ?" †ÃÖê ´Öß ˆ¢Ö¸ü ×¤ü»Öê. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ Æüß ¾ÖêôûÆüß
£Ö¼êü¾ÖÖ¸üß“Ö ´ÖÖºþÖ Öê»Öß ! ´Öß “Öã¸ü´Öã¸êü ÖÖŸÖ ˆ³ÖÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖê.
¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 20 ÃÖ¯Ö™Óü²Ö¸ü 1930
†Ö•Ö ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö“Öß ³Öê™ü —ÖÖ»Öß. úÖ¸üæúÖ ¸üÖ. ¸üÖÃÖê ÊÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸üß ³Öê™üß“Öß
¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ×¤ü»µÖÖ“Öê ¯Ö¡Ö ¯ÖÏŸÖÖ¯ÖÖ»ÖÖ ŸÖÖ. 17 ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸üß“Ö Öê»Öê ´ÆüÖæÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ´ÆüÖÖ»ÖÖ úß ŸµÖÖ»ÖÖ
†¿ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß“Öê ¯Ö¡Ö ×´ÖôûÖ»Öê“Ö ÖÖÆüß. ŸÖ¸üß ŸÖÖê ÃÖÖµÖú»Öß¾Ö¸ü †Ö»ÖÖ ´ÆüÖæÖ ´ÖÖ—ÖÖß ³Öê™ü —ÖÖ»Öß. µÖê£Öß»Ö
»ÖÖêú Ö¸êü ²ÖÖê»ÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ, ÊÖ“Öß ×úŸÖß ŸÖ¸üß ˆ¤üÖÆü¸üÖê Æüß ! †ÃÖÖê. ¯ÖÏŸÖÖ¯ÖÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ ›üÖµÖ·µÖÖ ¾Ö
´Ö“”û¸ü¤üÖÖß ¾Ö ´Öß ŸÖÖ. 13 ÃÖ¯Ö™Óü²Ö¸ü“Öê ¯Ö¡ÖÖŸÖ ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öê»Öê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ´ÖÖÖ †Ö×Ö»Öê. ›êü¯µÖã™üß •Öê»Ö¸ü ×´Ö.
´ÖòŒ»ÖßµÖÖ ÊÖÓÖß ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ´ÖÖÖ ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö ¯ÖÖÃÖ úºþÖ ×¤ü»Öê. ×´Ö. ¸üÖò•ÖÃÖÔ ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“Öß ¾Ö
´ÖòŒ»ÖßµÖÖ“Öß †ÖêôûÖ úºþÖ ×¤ü»Öß.
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´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 23 ÃÖ¯Ö™Óü²Ö¸ü 1930
òú£ÖÖò×»Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖê»ÖÖ Öê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸üß ×´ÖôûÖ»Öê»Öß ´Ö“”û¸ü¤üÖÖß »ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ †Ö•Ö
—ÖÖ»Öß. ×´Ö. ¾Æüß»Ö¸ü Mr. Wheeler ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ µÖæ¸üÖ×ê ¯ÖµÖÖ ¾ÖÖò›Ôü¸ü Ø³ÖŸÖßŸÖ ×Öôêû ´ÖÖºþÖ ¤êüµÖÖú×¸üŸÖÖ †Ö»ÖÖ.
ÆüÖ ±úÖ¸ü †ÖÖÓ¤üß, Öã»ÖÆüÖî¿Öß, ²ÖÖê»ÖúÖ †ÖÆêü. ×Öôêû ´ÖÖ¸üŸÖÖ ´ÖÖ¸üŸÖÖ "¸ü‘Öã¯Ö×™ü ¸üÖ‘Ö¾Ö ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö… ¯Ö™üß™ü ¯ÖÖ¾ÖÖ
¿Öß™üÖ¸üÖ´Ö…" Æêü ³Ö•ÖÖ ÖãÖÖãÖæ »ÖÖÖ»ÖÖ ! ´Öß ´Æü™ü»Öê "†¸êü ŸÖã—ÖÖ ÖÖ‡ÔÂ™ü †Ö×Ö ¯ÖÖ¦üß ¸üÖÖÖ¾ÖŸÖß»Ö
ÖÖ ?" ŸÖÖê ´ÆüÖŸÖÖê, "Damn that Padri I am my own Padri !! ´Öê»ÖÖ ŸÖÖê ¯ÖÖ¦üß, ´Öß“Ö ´ÖÖ—ÖÖ
¯ÖÖ¦üß !" “ÖÖ¸ü ×Öôêû ´ÖÖºþÖ †Öšü †ÖÖê »ÖÖ¾Ö ´ÆüÖæÖ ÆüÖŸÖ ¯Öãœêü êú»ÖÖ ! ´Öß ´Æü™ü»Öê µÖê¾Öœüß ˆ¬ÖÖ¸üß ¸üÖÆæü
¤êü •ÖÖ ! ÆüÖÃÖŸÖ ×Ö¤üôûŸÖ Ã¾ÖÖ¸üß “ÖÖ»ÖŸÖß —ÖÖ»Öß !
ÃÖÖê´Öû¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 29 ÃÖ¯Ö™Óü²Ö¸ü 1930
†Ö•Ö †Ö´Ö“µÖÖ "²Ö" ¾ÖÖÖÔŸÖ»µÖÖ îúªÖÓ¯Öîúß •Ö¾Öôû •Ö¾Öôû 22 îú¤üß ×´Ö¡Ö ÊÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖæÖ ÖÖ×¿Öú
µÖê£Öß»Ö ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖ“ÖÖ Æãüæú´Ö —ÖÖ»ÖÖ ! ×ÖóµÖÖ †ÖúÖ¿ÖÖŸÖæÖ ‹ú¤ü´Ö ´Öê‘Ö¾ÖéÂ™üß“Öß ´ÖãÃÖôû¬ÖÖ¸ü
»ÖÖÖÖ¾Öß ×ŸÖŸÖúÖ †Ö“ÖÓ²ÖÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. »ÖÖÖ»Öß“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÖãÃÖŸµÖÖ ÖÖÃÖÖß ÃÖÖ´ÖÖÖÖÃÖú™ü †Ö´Ö“µÖÖ
†Ó¬ÖÖ¸üß ¾ÖÖ›Ôü ÖÓ. 2 ´Ö¬ÖæÖ “ÖÖî‘ÖÖÓÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü úÖœü»Öê. ÊÖŸÖ Ö¾ÖßÖ †Ö»Öê»Öê ¤üÖêÖ ×¾ÖªÖ£Öá †Ö×Ö ÖÖÖÖÃÖÖê.
¤êü¾Ö“Öêú †Ö×Ö ÖÖßÖ¤üÖÃÖ Æêü “ÖÖî‘Öê ÆüÖêŸÖê. ÖÓ²Ö¸ü 1 ´Ö¬ÖæÖ ÖÖ›üß»Öú¸ü, ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ×Æü¸êü ¾Ö ¤üÖêÖ ×¾ÖªÖ£Öá
‡ŸÖêú ×´ÖôæûÖ †Öšü ÆüÖêŸÖê. ¯Öîúß ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¾Ö ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰Óú“ÖÖ ¾Ö ´ÖÖ—ÖÖ ±úÖ¸ü ×•Ö¾ÆüÖôûÖ •Ö´Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖê
¤üÖê‘ÖêÆüß ÖÆüß¾ÖºþÖ ´ÖÖ—ÖÖ ×Ö¸üÖ¯ê Ö ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ—Öêú›êü †Ö»Öê. ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ›üÖêêú šêü×¾Ö»Öê. ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ
ˆ“Ö»ÖæÖ ú›üú›üßŸÖ †Ö»ÖàÖÖ ×¤ü»Öê.
¯ÖÖ ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ŸµÖÖÓ“Öß ÖÖ›üß “Öãú»Öß ´ÆüÖæÖ ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖãÖ: ¯Ö¸üŸÖ †Ö»Öê !
¯ÖÖ“Ö ¾ÖÖ•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ×ÖµÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö´ÆüÖ»ÖÖ úÖë›ü»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öê ‹ú ¯ÖÖÃÖÔ»Ö †Ö»Öê †ÖÆêü ´ÆüÖæÖ
´Ö»ÖÖ †Öò×±úÃÖÖŸÖæÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖÖê †Ö»Öê. Öê»µÖÖ¾Ö¸ü "ú´ÖÔ¾Öß¸ü ×¾ÖªÖ£Öá" Æêü ¸üÖ. éúÂÖ¸üÖ¾Ö ²ÖÖ²Ö¸üÖê ×»Ö×Æü»Öê»Öê
´ÖÖ—Öê “Ö×¸ü¡ÖÖ“Öê ¯ÖãÃŸÖú ¯ÖÏŸÖÖ¯ÖÖÖê ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê»Öê ´Ö»ÖÖ •Öê»Ö¸ü ×´Ö. Œ¾ÖßÖÖß ×¤ü»Öê. ŸµÖÖÓÖÖ ´Ö¸üÖšüß £ÖÖê›êü µÖêŸÖê.
ŸÖê ¾ÖÖ“ÖµÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ “ Öß ‡“”ûÖ ×¤ü Ã Ö»Öß. ¯ÖÖ ÃÖ´Ö•Öê  ÖÖ. ŸÖê ¾ Æü Ö Öã Ã ÖŸÖÖ
´ÖÖ—ÖÖ ±úÖê™üÖê ŸÖê¾ÖœüÖ ¯ÖÖÆæüÖ ŸÖê¾Öœü¶Ö¾Ö¸ü“Ö ŸÖé¯ŸÖ ÆüÖê‰úÖ ¯ÖãÃŸÖú ´Ö»ÖÖ ×¤ü»Öê !
úÖµÖ µÖÖêÖÖµÖÖêÖ ! Æêü ¯ÖãÃŸÖú ´Öß ÖÖÖÖÃÖÖê.ÃÖÖšüß“Ö ´ÖÖÖ×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öß †Ö•Ö“Ö ²Ö¤ü»Öß ¾ÆüÖ¾Öß !
ŸµÖÖÓ“Öß ÖÖ›üß “ÖãúÖ¾Öß ! †Ö×Ö ŸÖÖ. 24 »ÖÖ ´ÖÖÖ×¾Ö»Öê»Öê ¯ÖãÃŸÖúÆüß ´Ö»ÖÖ †Ö•Ö“Ö ×´ÖôûÖ¾Öê. ´ÖÖ—Öê “Ö×¸ü¡Ö
¾Ö »ÖêÖ ¾ÖÖ“ÖµÖÖ“Öß ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß ŸÖß¾ÖÎ †Ö×Ö ´ÖÖ:¯Öæ¾ÖÔú ‡“”ûÖ †¿Öß ±úôûÖÃÖ †Ö»Öß !
´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 30 ÃÖ¯Ö™Óü²Ö¸ü 1930
†Ö•Ö ÃÖúÖôûß òú£ÖÖò×»Öú ´ÖÖÃÖ»ÖÖ Öê»ÖÖê. 1 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ "²Ö" ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü 30 îú¤üß ÖÖ×¿Öú»ÖÖ
Öê»Öê. †Ó¬ÖÖ¸üß 1 ¾Ö 2 ¾ÖÖò›Ôü´Ö¬µÖê †Ö´Æüß 6 •ÖÖ“Ö ˆ¸ü»ÖÖê. ŸµÖÖŸÖ Æü×¸ü³ÖÖ‰ú ŸÖãôû¯Öãôêû,24 ²ÖÖôæûúÖúÖ
úÖÖß™üú¸ü, ¾Ö ´Öß ×ŸÖ‘Öê“Ö ´Ö¸üÖšêü !
¤üÃÖ¸üÖ, Öã¹ý¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 2 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 1930
†Ö•Ö ¤üÃÖ¸üÖ †ÃÖæÖ †¬ÖÖÔ“Ö ×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖã™üß ×´ÖôûÖ»Öß ! ÃÖã™üß“ÖÖ †£ÖÔ ‡ŸÖúÖ“Ö úß ÃÖúÖôûß 7
¯ÖÖÃÖæÖ 9…… ¯ÖµÖÕŸÖ †Ö×Ö ´ÖÖ 11-12 ¯ÖµÖÕŸÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ úÖ´Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. 9…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÃÖúÖôûß“Öê
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µÖê¸ü¾Ö›ü¶Ö“µÖÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß

¾Ö 1 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÃÖÓ¬µÖÖúÖôû“Öê †¿Öß ¤üÖêÖ •Öê¾ÖÖê ×´ÖôûÖ»Öß. ¾Ö »ÖÖê“Ö 1……… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß
ÃÖúÖôû¯ÖµÖÕŸÖ úÖë›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÆüÖ“Ö ¤üÃÖ¸üÖ ! ÃÖÖÖ×¤ü¾Ö¿Öß •Öê¾ÖÖÖŸÖ ´Öãôûß“Ö ±ú¸üú ÖÃÖŸÖÖê. ˆ»Ö™ü
»Ö¾Öú¸ü úÖë›üŸÖÖŸÖ.
ÃÖúÖôûß ×ÖŸµÖÖ“Öß ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú ÃÖã¯ÖØ¸ü™üë›ëü™ü“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß —ÖÖ»Öß. ´Öß Öê»µÖÖ ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸üß ‘Ö¸üß ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê»Öê
¯Ö¡Ö ´ÖÖ—µÖÖ ×ÆüÃ™ü¸üß ²ÖãúÖŸÖ Ö´Öæ¤ü êú»Öê»Öê Ö¾ÆüŸÖê. Æüß ŸÖÎúÖ¸ü ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™üú›êü êú»Öß. ÃÖ¯Ö™Óü²Ö¸ü ŸÖÖ. 18
Öã¹ý¾ÖÖ¸ü»ÖÖ ‹ú ¯Ö¡Ö ‘Ö¸üß †Öò×±úÃÖÖê ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê úß ´ÖÖ—µÖÖ ³Öê™üß“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ×¤ü»Öß †ÖÆêü. ŸÖê“Ö “ÖãæúÖ
´ÖÖ—µÖÖ ²ÖãúÖŸÖ Ö´Öæ¤ü êú»Öê Öê»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ—Öê Öê»µÖÖ ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü“Öê ¯Ö¡Ö †Öò×±úÃÖÖŸÖ“Ö ¤üÖ²ÖæÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ
†Ö»µÖÖ´Öãôêû ´Ö»ÖÖ "–ÖÖÖ¯ÖÏúÖ¿Ö" †ªÖ×¯Ö ×´ÖôûÖ»ÖÖ ÖÃÖÖ¾ÖÖ. úÖ¸üÖ Öê»µÖÖ ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü“µÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖ ´Öß
"–ÖÖÖ¯ÖÏúÖ¿Ö" ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú ´ÖÖÖ×¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †¿ÖÖ “ÖãúÖÓ´Öãôêû îúªÖÓ“Öß •Öß Öî¸üÃÖÖêµÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖß †×¬ÖúÖ¸üß
¿ÖÖÓŸÖ¯ÖÖê »ÖµÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ !
¸üÖ. ÆüÖ. ú¸ü ÊÖÓÖÖ25 éú×¡Ö´Ö ¸üßŸÖßÖê †Ö ¯ÖÖê™üÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê †ÃÖê úôû»Öê ! »Ö¾Öú¸ü“Ö “ÖÖ»Öæ
»ÖÖÖŸÖß»Ö Æêü ‹êæúÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ —ÖÖ»Öê !
ÃÖÖê´Öû¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 6 †ÖòŒ™üÖêü²Ö¸ü 1930
¸üÖ. “”ûÖê™üÖ»ÖÖ»Ö ‘Öê»ÖÖ³ÖÖ‡Ô ÖÖÓ¬Öß (†Óú»ÖêÀ¾Ö¸ü-³Ö›üÖê“Ö) Æêü îú¤üß²ÖÓ¬Öæ ´ÖÖ—µÖÖ ¾ÖÖ›üÖÔŸÖ †Ö»µÖÖ´Öãôêû
¾Ö ŸÖê ³ÖÖ×¾Öú •ÖîÖ¬Ö´Öá †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ´Öß •ÖîÖ¬Ö´ÖÖÔ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»Öê
"ÃÖÖÖŸÖÖ •ÖîÖ ÖÏÓ£Ö´ÖÖ»ÖÖ" ¯ÖÏ£Ö´ÖÖêÖã“”ûú:26 (×ÖÖÔµÖÃÖÖÖ¸ü ”ûÖ¯ÖÖÖÖÖ 1905) ÊÖ ÃÖÓÃéúŸÖ ¯ÖãÃŸÖúÖÓŸÖß»Ö
×úŸµÖêú ÖÏÓ£Ö ¾Ö †×´ÖŸÖÖ×ŸÖ †Ö“ÖÖµÖÔ×¾Ö¸ü×“ÖŸÖ "ŸÖ¢¾Ö³ÖÖ¾ÖÖÖ" †Ö×Ö ²ÖéÆüŸÖË ÃÖÖ´ÖÖ×µÖú ¯ÖÖšü Æêü ¤üÖêÖ ÖÏÓ£Ö
(×¾ÖÎú´Ö ÃÖÓ¾ÖŸÖË 1070) Æêü †Ó¿ÖŸÖ: ¾ÖÖ“Ö»Öê †ÖÆêü. †Ö•Ö •ÖîÖ ¬Ö´ÖÖÔŸÖ ‡ÔÀ¾Ö¸ü¾ÖÖ¤ü †ÖÆêü, †ÃÖê “”ûÖê™üÖ»ÖÖ»Ö
ÊÖÓ“Öê ´ÆüÖÖê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ (¿Öß) ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü úºþÖ •ÖîÖ¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö ‡ÔÀ¾Ö¸ü¾ÖÖ¤ü ×Ö¸üÖôûÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¬Ö´ÖáµÖÖÓ“ÖÖ
‡ÔÀ¾Ö¸ü ×Ö¸üÖôûÖ †ÃÖê †Ö´ÆüÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“Öê ¿Öê¾Ö™üß ´ÖŸÖîŒµÖ —ÖÖ»Öê.
‡ŸÖ¸üÖÓ“ÖÖ ‡ÔÀ¾Ö¸ü úŸÖéÔŸ¾Öºþ¯Öß †ÖÆêü. ŸÖÃÖÖ •ÖîÖÖÓ“ÖÖ ÖÃÖæÖ ŸÖÖê ‹ú †Öêú ¯Ö¸ü´ÖÖŸ´µÖÖ¯Öîúß ‹ú
¯Ö¸ü´ÖÖŸ´ÖÖ †ÖÆêü.
²Öã¬Öû¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 8 †ÖòŒ™üÖêü²Ö¸ü 1930
†Ö•Ö ÁÖß. “”ûÖê™üÖ»ÖÖ»Ö ÊÖÓ“µÖÖ¿Öß ³ÖÖÂÖÖÖŸÖ •ÖîÖÖÖê ÃÖÖ´ÖÖ×µÖú ¾ÖÎŸÖ (ÃÖÓ¬µÖÖ) †Ö×Ö ¯ÖÏ×ŸÖÎú´ÖÖ
(Confession) úÖµÖ †ÖÆêü, ¾Ö ÊÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü úÃÖÖ †ÖÆêü ¾ÖÖî¸êü ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê.
Öã¹ý¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 9 †ÖòŒ™üÖêü²Ö¸ü 1930
ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›Óü™ü“Öß †Ö•Ö ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß —ÖÖ»Öß. ŸÖÖ. 26 †ÖòŒ™üÖê.ü“Öß ŸÖÖ¸üßÖ ´ÖÖ—µÖÖ ×ÆüÃ™ü¸üß
×™üêú™ü´Ö¬µÖê ×»Ö×Æü»Öê»Öß“Ö úÖµÖ´Ö“Öß šü¸ü»Öß ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ´ÖÖ—Öß ÃÖã™üúÖ ‹ú †Öšü¾Ö›üÖ †ÖÖê¤ü¸ü ´ÆüÖ•Öê ŸÖÖ.
18 ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸üß ÆüÖ‡ê Ô»Ö úÖµÖ ŸÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê. †ÖòŒ™üÖ²ê Ö¸ü ´Ö¬µÖÖ»ÖÖ ÃÖã™üúÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ´ÖÖÖê ‹ú¤üÖ ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›üÓ™üÖß
´Æü™ü»Öê ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ“Öß †Öšü¾ÖÖ ×¤ü»Öß. ŸµÖÖÓÖß •Öê»Ö¸ü»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê. ŸÖÖ. 22 »ÖÖ ÃÖã™üúÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ŸÖê
´ÆüÖÖ»Öê. ´Öß ´Æü™ü»Öê ŸµÖÖ“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß ŸÖ¸ü ×¤ü¾ÖÖôûß“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ¯Ö¤üÖ †ÖÆêü. ÃÖã¼üß †ÖÆêü. ´ÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÖß ŸÖÖ. 18
¿Ö×Ö¾ÖÖ¸üß ÃÖÖê›üµÖÖ“Öê ú²Öæ»Ö êú»Öê. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Öß ‘Ö¸üß úôû×¾ÖµÖÖÃÖ ¯Ö¡ÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öß. ŸÖßÆüß
ŸµÖÖÓÖß ×¤ü»Öß. 22 †Öšü¾Ö›êü ×¿ÖÖÖ ³ÖÖê×Ö»µÖÖ“Öê ¤ãü:Ö ×¾ÖÃÖºþÖ ‹ú †Öšü¾Ö›ü¶Ö“Öß •ÖÖÃŸÖ ´ÖÖ±úß ×´ÖôûÖ»µÖÖ“ÖÖ“Ö
†ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖ¸üß †Ö—ÖãÖß ‹ú †Öšü¾Ö›üÖ úÖœüÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü“Ö. ŸÖÖê ¤ãü:ÃÖÆü —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü !
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¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 11 †ÖòŒ™üÖêü²Ö¸ü 1930
†Ö•Ö ‘Ö¸üß ‹ú ¯Ö¡Ö ×»Ö×Æü»Öê. †Ö•Ö †Ö´Ö“Öê ¾ÖÖò›üÖÔŸÖ ÖÖ›üß ×¾ÖÖµÖÖ“Öê ¤üÖêÖ ´ÖÖÖ †ÖÖæÖ ˆ³Öê
êú»Öê.
ÃÖÖµÖÓúÖôûß †¾Ö×“ÖŸÖ ×“Ö. ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖÃÖ †Ö»ÖÖ. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖÖî. ºþÛŒ´ÖÖß²ÖÖ‡Ô, ×“Ö. ²Ö²ÖÖ, ¸üÖ.
ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö †Ö×Ö †ÖŸ´ÖÖ¸üÖ´Ö ¯ÖÖ™üß»Ö ‡ŸÖúß ´ÖÓ›üôûß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓÖß "ú´ÖÔ¾Öß¸ü ×¾ÖªÖ£Öá" Æêü ´ÖÖ—Öê “Ö×¸ü¡Ö
¾Ö ŸÖÖ. 10 –ÖÖÖ¯ÖÏúÖ¿ÖÖŸÖ ŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö †×³Ö¯ÖÏÖµÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü –ÖÖÖ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ“ÖÖ ‹ú †Óú †Ö×Ö»ÖÖ. ¯ÖÖ ¤îü×Öú
–ÖÖÖ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ“ÖÖ ŸÖÖ. 11 “ÖÖ †Óú ´Ö»ÖÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ×´ÖôûÖ»Öß ÖÖÆüß. ŸÖÖ. 18 ¸üÖê•Öß ´ÖÖ—Öß ÃÖã™üúÖ
ÆüÖêÖÖ¸ü Æêü úôû×¾Ö»Öê. ŸµÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ´ÖÓ›üôûß ´Ö»ÖÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ µÖê‡Ô»Ö. úÖÖß™üú¸üÖÓ“Öß úÖÆüß ¯ÖãÃŸÖêú ¾Ö
´ÖÖ—Öß úÖÆüß ¯ÖãÃŸÖêú ‘Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖ êú»Öß. ³ÖÖ¸ü ú´Öß êú»ÖÖ. ™üÖ™üÖ Ã™üß»Ö Óú¯ÖÖß“µÖÖ ×›üÛ¾Æü›ëü™ü¾Ö¸ü ÃÖÆüß êú»Öß.
´Öß µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ ×¤ü¾ÖÖôûß ‘Ö¸üß ú¸üÖÖ¸ü Ö¾ÆüŸÖê. †ÖŸÖÖ ú¸üŸÖÖê †ÃÖê ÃÖÖî. ´ÆüÖÖ»µÖÖ. ¯ÖÖ ›üÖêôêû †Öê»Öê
—ÖÖ»Öê“Ö ¿Öê¾Ö™üß ! ŸÖÖ. 18 ¸üÖê•Öß ´ÖÖ‡Ô ¾Ö ŸÖã¹ÓýÖß ´Ö»ÖÖ µÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ µÖêÖÖ¸ !
(ÊÖ¯Öãœüß»Ö ŸÖßÖ ¯ÖÖÖê ŸÖÖ. 5 ÃÖ¯Ö™Óü²Ö¸ü 1932 ´ÆüÖ•Öê •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÕÖß ×»Ö×Æü»Öß †ÖÆêüŸÖ.-×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü)
ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 13 †ÖòŒ™üÖêü²Ö¸ü 1930
†Ö•Ö ÃÖÖµÖÓúÖôûß 5 ¾ÖÖ•ÖµÖÖ“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ´Öß ¾Ö ²ÖÖôæûúÖúÖ †ÖÓÖÖÖŸÖ ¿ÖŸÖ¯ÖÖ¾Ö»Öß ú¸üßŸÖ
†ÃÖŸÖÖ, †Ö´Ö“ÖÖ ¾ÖÖò›Ôü¸ü ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ¬ÖÖêú¸êü ‹ú¤ü´Ö ´Ö•Öú›êü µÖê‰úÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö›æüÖ ¸ü›æü
»ÖÖÖ»ÖÖ. 10/15 ×´Ö×Ö™êü úÖÆüß úÖ¸üÖ ÃÖÖÓÖêÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¯Ö¿“ÖÖŸÖÖ¯Ö —ÖÖ»ÖÖ µÖê¾Öœêü“Ö ´ÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
´Ö»ÖÖ ´ÖÖÖÖÆæüÖ úôû»Öê úß ´ÖÖ—Öß ÃÖã™üúÖ ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ŸÖÖ. 14 ¸üÖê•Öß ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸üß“Ö ÆüÖêÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß Æêü ŸµÖÖ»ÖÖ
úôû»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ´Ö»ÖÖ úôû×¾ÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü Ö¾ÆüŸÖÖ. ˆªÖ ÃÖúÖôûß µÖêµÖÖ“Öê ¯Öæ¾Öá“Ö ´ÖÖ—Öß
ÃÖã™üúÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖæÖ Æêü ¸ü›êü.
¸üÖ¡Öß úÖë›ü»µÖÖ¾Ö¸ü ¤ãüÃÖ¸êü ¾ÖÖò›Ôü¸ü µÖê‰úÖ ´Ö»ÖÖ ˆªÖ ÃÖã™üúÖ ÆüÖêÖÖ¸ü úÖµÖ, ×¾Ö“ÖÖºþ »ÖÖÖ»Öê. ‹Óú¤ü¸ü
Ö›ü²Ö›ü ¯ÖÖÆæüÖ ´Öß ˆªÖ ÃÖã™üÖÖ¸ü ´ÆüÖæÖ †£ÖÖÔŸÖ †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ.
†Ö•Ö ¸üÖ¡Öß —ÖÖê¯Ö µÖê‡ÔÖÖ. ÖêÆü´Öß“Öê ×»Ö×ÆüÖê ÆüÖê‡ÔÖÖ. ¯ÖÖôûßÃÖ •Ö´ÖÖ¤üÖ¸ü ¸üÖ¡Öß µÖê‰úÖ ×¾Ö“ÖÖºþ »ÖÖÖ»ÖÖ
úß ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖÓ¬ÖÖ²ÖÖÓ¬ÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß †ÖÆêü úÖµÖ ? ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö ‹êæúÖ ´Ö»ÖÖ ÃÖã™üµÖÖ“Öß •Ö¾Öôû •Ö¾Öôû ÖÖê™üßÃÖ“Ö
×´ÖôûÖ»Öß.
ŸÖÖ. 14 †ÖòŒ™üÖêü²Ö¸ü 1930
ÃÖúÖôûß ˆšü»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü úÖ»Ö“µÖÖ“Ö •Ö´ÖÖ¤üÖ¸üÖÖê µÖê‰úÖ ´Öß ÃÖã™ü»ÖÖê ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß »Ö¾Öú¸ü
úºþÖ †Öò×±úÃÖÖŸÖ µÖêµÖÖ“Öß ¾Ö¤üá ×¤ü»Öß. ¯ÖãÖê ¿ÖÆü¸ü úÖÑÖÏêÃÖ ú×´Ö™üß“Öê ÃÖêÎêú™ü¸üß •ÖÖê¿Öß ´ÖÖ—Öê²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖã™ü»Öê.
´ÖÖ—Öß Æüß ›üÖµÖ¸üß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü »ÖêÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖæÖ úÖÆüß †ÖÖê¯Ö ×Ö‘ÖŸÖß»Ö úß úÖµÖ ³ÖßŸÖß ÆüÖêŸÖß. ŸÖÃÖê úÖÆüß
—ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. 8 ¾ÖÖ•ÖµÖÖ“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ †Ö´Æüß ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»ÖÖê. ÖÖ¾ÖÖŸÖæÖ ‹úÖ ×´Ö¡ÖÖú›æüÖ ´ÖÖê™ü¸ü †ÖÖµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß
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ŸÖã¹ÓýÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»ÖÖ ™êü»Öß±úÖêÖ ú¸üµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ×¤ü»Öß. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß
´Ö•Ö¿Öß ´ÖÖ—µÖÖ ŸÖã¹ÓýÖ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ´Ö»ÖÖ ²Ö¸êü ¾ÖÖÖ×¾Ö»Öê. ´Öß ‘Ö¸üß 9-10 “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. »ÖÖÖ»Öê“Ö •ÖÖê¿Öß
ÊÖÓ“Öê ‘Ö¸üß ¾Ö ¯Öãœêü ¤ãüÃÖ·µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ¸êü ´ÖÖìú™üÖŸÖ •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ ³ÖºþÖ †×³ÖÖÓ¤üÖ —ÖÖ»Öê. ¿Öê¾Ö™üß ´ÖÖôû
‘ÖÖŸÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öß ´Æü™ü»Öê úß "†ÖŸÖÖ úÖµÖ¤êü³ÖÓÖ úºþÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ •ÖÖÖê ‡ŸÖúß ÃÖÖ´ÖÖµÖ ÖÖêÂ™ü —ÖÖ»Öß †ÖÆêü
úß †¿ÖÖ ´ÖÖôûÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖæÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ“µÖÖ ÖóµÖÖŸÖ Ö ‘ÖÖ»ÖŸÖÖ, ŸµÖÖ ´ÖÖôûÖ †ªÖ×¯Ö ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ Ö
Öê»Öê»µÖÖÓ“µÖÖ“Ö ÖóµÖÖÓŸÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê»µÖÖ ²Ö·µÖÖ." Æêü ‹æúÖ ÃÖ³ÖêŸÖ Æü¿ÖÖ †Ö×Ö ™üÖóµÖÖ —ÖÖ»µÖÖ. Öê»µÖÖ ÃÖÆüÖ
´Ö×ÆüµÖÖŸÖ»µÖÖ ÊÖ ÖÖê™ü¶Ö ÖÖ™üúÖ“ÖÖ †ÃÖÖ ÖÖê›ü ¿Öê¾Ö™ü —ÖÖ»ÖÖ.
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‡. ÃÖ. 1928 †ÖòÖÃ™ü 2, Öã¹ý¾ÖÖ¸ü
×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß ´ÖÓã²Ö‡Ô ‹ŒÃÖ¯ÖÏêÃÖÖê ŸÖßÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖãÖê Ã™êü¿ÖÖ¾ÖºþÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öê
ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ÃÖÖÃÖÖê ÆüÖêŸÖê. Ã™êü¿ÖÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖŸÖÖ›êü, ‘ÖÖ™üÖê, ÃÖã³Öê¤üÖ¸ü ÊÖÓÖß ×´Ö¿ÖÖŸÖ±ìú ÆüÖ¸ü ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ. ÃÖÖµÖÓúÖôûß
×“ÖÖ»Ö¾ÖÖ›üßŸÖ ‹úÖÖ£ÖÖ“Öê ‘Ö¸üß ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê.
†ÖòÖÃ™,ü ŸÖÖ. 3
ÃÖúÖôûß •ÖµÖ¸üÖ´ÖÖÖÖÖ“Öê ‘Ö¸üß ŸµÖÖÓÖÖ ³Öê™ü»ÖÖê. ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾ÖÖÓÖß ¸üÖ. †ÖÃÖ‡Ôú¸üÖÓ“Öß ÆüúßúŸÖ
úôû¾Ö»Öß. ÃÖÖµÖÓúÖôûß ÖÖÖÖÃÖÖê ÃÖæµÖÔ¾ÖÓ¿Ößú›êü Öê»ÖÖê. ‘Ö¸üß †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖ¯ÖÖ“Öß úÖúÖ †Ö»Öß ´ÆüÖæÖ
¸üÖ¡Öß“Öß šü¸ü»Öê»Öß ÖÖ›üß ‘ÖêŸÖ»Öß ÖÖÆüß.
†ÖòÖÃ™,ü ŸÖÖ. 4, ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü, ÖÖÓ¤üÖÖ¾Ö
ÃÖúÖôûß 8 “µÖÖ ×¤ü»»Öß ‹ŒÃÖ¯ÖÏêÃÖÖê ²ÖÖê¸üß²ÖÓ¤ü¸üÖÆæüÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×´Ö¡Ö ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ÃÖÖÃÖÖê
ú»Öú¢µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÖÖ›üßŸÖ ´Öãôûß“Ö Ö¤üá Ö¾ÆüŸÖß. ÃÖã´ÖÖ¸êü ¤üÖêÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ÖÖ×¿Öú ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö
ÖÖÓ¤üÖÖ¾Ö µÖê£Öß»Ö ´Ö¸üÖšüÖ ²ÖÖêÚ›üÖÖŸÖ †Ö»ÖÖê. ×Ö¾ÖÖÓŸÖ Ã£Öôû ¯ÖÖÆæüÖ †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ. 18 ´Öã»Öê ÆüÖêŸÖß. ú¾Ö›êü
ÃÖã¯Ö×¸ü™ëü›ü¸üÖß †×ŸÖ¿ÖµÖ “ÖÖÓÖ»Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê. ÃÖÖµÖÓúÖôûß •ÖãÖÖ ¾Ö Ö¾ÖÖ ÖÖ¾Ö ¾Ö ´ÖÆüÖ¸ü¾ÖÖ›üÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ.
²ÖÖêÚ›üÖ“Öê ÁÖß´ÖÓŸÖ †ÖÁÖµÖ¤üÖŸÖê ´ÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß ÖéÆüÃ£Ö ˆ¤üÖ¸ü ¾Ö ×¾ÖÖµÖ¾ÖÖÖ ×¤üÃÖ»Öê. ´Öã»ÖÖÓ¯Öãœêü ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖ —ÖÖ»Öê.
ÃÖúÖôûß ŸÖßÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¬ÖãóµÖÖú›êü •ÖÖÖÖ¸üß “ÖÖôûßÃÖÖÖ¾Ö“Öß ÖÖ›üß ‘ÖêŸÖ»Öß. 5 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¬ÖãóµÖÖÃÖ ÖÖ›üß
²Ö¤ü»Ö»Öß.
†ÖòÖÃ™ü, ŸÖÖ. 5, ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü, ¬Öãôêû
7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¬ÖãóµÖÖÃÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ¸üÖ. ¤êü¾Ö ¾Ö×ú»ÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß Öê»ÖÖê. ŸµÖÖÓÖß Ã¾ÖÖÖŸÖ úºþÖ »ÖÖê“Ö
ÃÖÖµÖÓúÖôûß ÃÖ³ÖÖ ¾Ö ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß ‹úÖ ¿ÖêŸÖú¸üß ¯ÖÏ³Öæ ÖéÆüÃ£ÖÖ“Öê ×¤ü¾ÖÖÖÖÖµÖÖŸÖ ÖÖÃÖÖß ÃÖ³ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öß.
ÖÖÃÖÖß ÃÖ³ÖêÃÖ ŸÖßÃÖ-“ÖÖôûßÃÖ ´ÖÓ›üôûß, ¾Öúß»Ö, ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß, ¿ÖêŸÖú¸üß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖ³µÖ ÖéÆüÃ£Ö ÆüÖêŸÖê. •ÖÖÆüß¸ü
ÃÖ³ÖêÃÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 2000 (¤üÖêÖ Æü•ÖÖ¸)ü ´ÖÖÖÃÖê •Ö´Ö»Öê»Öß ¯ÖÖÆæüÖ ˆŸÃÖÖÆü ×¤üÃÖ»ÖÖ. 'ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“Öê ¿ÖêŸÖú¸üß ¾Ö
ÃÖ¸üúÖ¸ü' ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ. ›üÖò. ‘ÖÖêÖ¸êü †¬µÖÖ ÆüÖêŸÖê. ¸üÖ¡Öß ›üÖò. ‘ÖÖêÖ¸êü ÊÖÓÖß ‘Ö¸üß Öê»Öê ¾Ö ŸÖê£Öê ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ
¸üÖ×Æü»ÖÖê.
†ÖòÖÃ™ü, ŸÖÖ. 6, ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü, ¬Öãôêû
¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖúÖôûß ŸÖê£Öß»Ö ´Ö¸üÖšüÖ ²ÖÖêÚ›üÖ ¯ÖãÖ: Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÖÖÃÖÖß ÃÖ³ÖÖ —ÖÖ»Öß.
¸üÖ. ÃÖÖÃÖÖê ÊÖÓÖß ¯ÖãÂúôû ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê ŸÖ¸üß úÖÆüß —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ¸üÖ¡Öß ŸÖ¹ýÖ ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖÖê †Ö¯Ö»Öê
´Öî¤üÖÖÖŸÖ •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ êú»Öß. 'ØÆü¤üæ ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ÃÖÖÖŸÖÖŸ¾Ö' ÊÖ¾Ö¸ü ²ÖÖê»Ö»ÖÖê. ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖúÖôûß •ÖôûÖÖ¾Ö»ÖÖ
´ÖÖê™üÖ¸üßŸÖæÖ Öê»ÖÖê. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ›üÖò. ‘ÖÖêÖ¸êü ÆüÖêŸÖê.
†ÖòÖÃ™ü, ŸÖÖ. 7, ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü, •ÖôûÖÖ¾Ö
¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ²ÖÖ¸üÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¸üÖ. ×¿Öìú ‹•µÖãêú¿ÖÖ †Öò±úÃÖ¸üú›êü ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. ÃÖÖî. †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Õ“Öß ¯ÖÏéúŸÖß
ÖÖ¤ãüºþÃŸÖ †Öœüôû»Öß. ±ãú°±ãúÃÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖ¸ü †ÖÆêü.
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†ÖòÖÃ™, ŸÖÖ.ü 8, ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸
ÃÖúÖôûß •ÖÖê¿Öß ¾Öúß»Ö †Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß ÖÖÃÖÖß ÃÖ³ÖÖ ÃÖÖµÖÓúÖôûß 5 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ šü¸ü»Öß.
†ÖŸ´ÖÖê¨üÖ¸üúŸÖì “ÖÖî¬Ö¸üßú›êü ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß •Öê¾ÖÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. ÃÖêÖæ ÖÖ¸üÖµÖÖ ´Öêœêü ÊÖÓ“Öê '†Ã¯Öé¿µÖ' ²ÖÖêÚ›üÖ
¯ÖÖ×Æü»Öê. 27 ²ÖÖê›ÔüÃÖÔ ÆüÖêŸÖê. ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú †ÖÆêü. ´Ö¸üÖšüÖ ²ÖÖêÚ›üÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê. ‡´ÖÖ¸üŸÖ ³Ö¾µÖ †ÖÆêü. ²ÖÖê›ÔüÃÖ
ÃÖã´ÖÖ¸êü 40 ¿ÖÖôêûÃÖ Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ÖÖÃÖÖß ÃÖ³ÖÖ ÆüÖê‰úÖ •ÖôûÖÖ¾Ö ¿ÖêŸÖú¸üß ÃÖÓ‘Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖê“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔÖã´ÖŸÖê
¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. ²ÖÎÖÉÖ ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸üÖ“Öê ÃÖ»ÖÖêµÖÖ“Öê ×´ÖôæûÖ —ÖÖ»Öê»Öê Æêü“Ö ¯Ö×Æü»Öê úÖµÖÔ, †ÃÖê “ÖÖî¬Ö¸üß ´ÆüÖÖ»Öê.
¸üÖ¡Öß 9 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´Öî¤üÖÖÖŸÖ •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ —ÖÖ»Öß. ¿Öê•ÖÖ¸ü“µÖÖ Öê›ü¶ÖŸÖæÖ ¿ÖêŸÖú¸üß †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. •ÖÖê¿Öß ¾Öúß»Ö
†¬µÖÖ ÆüÖêŸÖê. Ö¤üá ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ÆüÖêŸÖß. ¾µÖÖµÖÖÖ ˆ¢Ö´Ö ¾Öšü»Öê.
†ÖòÖÃ™ü, ŸÖÖ. 9, Öã¹ý¾ÖÖ¸ü, ˆ´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß
ÃÖúÖôûß 7.30 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖßÃÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. †ÖµÖŸµÖÖ ¾Öêôûß ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö †Ö»Öê. †Ö¤üß ÖÖ›üß
×Ö‘ÖÖ»Öß ¾Ö ŸÖê ÖÖ›üßŸÖ “Öœü»Öê. ÃÖÖ´ÖÖÖ ±êúæúÖ ‘µÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖßÃÖ ›üÖò. ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö
¤êü¿Ö´ÖãÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ¸üÖ¡Öß úÖÆüß ´ÖÓ›üôûß ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öß. ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ´Öãôêû ÖãÃÖŸÖê ¯ÖÖ™üß»Ö ¾Ö ²ÖÖÖ¾Öê ²ÖÖ×¸üÂ™ü¸ü
†Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
†ÖòÖÃ™ü, ŸÖÖ. 10, ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü
ÃÖúÖôûß ÁÖß. †¯¯ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ¸üÖ¾ÖÖÓÖÖ ³Öê™ü»ÖÖê. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖê™üÖ¸üßŸÖ ¸üÖ. ×ŸÖ›ü¾Öêú¸ü,
´Öã™üêúú¸ü, ÆüÖ´ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ, ›üÖò. ³Ö™ü ¾ÖÖî¸ëüÖÖ ³Öê™ü×¾Ö»Öê. ¸üÖ¡Öß ÖÖê¿Ö ×£Ö‹™ü¸üÖÓŸÖ 'ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÔ ¾Ö
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ' ¾Ö¸ü ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. †ÖÖê¤ü¸ü ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß ˆ´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß úÖò»Öê•ÖÖŸÖ Failure of Modern
Education µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß ¾µÖÖµÖÖÖ ú¸ü×¾Ö»Öê. ¯ÖÏ£Ö´Ö ×¾ÖÂÖµÖ ú›üú ¾ÖÖ™ü»µÖÖ¾ÖºþÖ µÖã¸üÖ×ê ¯ÖµÖÖ
×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖ»Ö“Öß †Öã´ÖŸÖß ×´ÖôûÖ»Öß ÖÖÆüß. ×¾ÖÂÖµÖ ¿ÖîÖ×Öú †ÃÖæÖÆüß †Öã´ÖŸÖß ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ´ÖÖ—Öß ´Öãôûß“Ö
¾µÖÖµÖÖÖ ¤êüµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß ÖÖÆüß †ÃÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ¸üÖêú›üÖ •Ö²ÖÖ²Ö Öê»ÖÖ. ¯ÖÖÆãüµÖÖÓ“ÖÖ †ÃÖÖ †¯Ö´ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖê †ÃÖê
¯ÖÖÆæüÖ ŸÖÖê“Ö ×¾ÖÂÖµÖ šü¸ü¾ÖæÖ ´Ö»ÖÖ ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖ»Ö Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ‰úÖ ŸÖÖÃÖ ´Ö¸üÖšüßŸÖ ×¾ÖÖÖê¤ü¯ÖæÖÔ
³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê. ÃÖ¾ÖÔ ÖæÂÖ —ÖÖ»Öê. ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖúÖôûß ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ¾Ö¸ü ¤ãüÃÖ¸êü ³ÖÖÂÖÖÖ“Öê ×Ö´ÖÓ¡ÖÖ †Ö»Öê.
¸üÖ¡Öß“µÖÖ •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖêÃÖ ×£Ö‹™ü¸ü Ö““Ö ³Ö¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ›üÖò. ÆüÖ´ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ †¬µÖÖ ÆüÖêŸÖê.
†ÖòÖÃ™ü, ŸÖÖ. 11, ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸
ÃÖúÖôûß 7 ¾ÖÖ. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ ¾Ö ¯ÖÖÖÃÖã¯ÖÖ¸üß. ÖÓŸÖ¸ü 9 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ
Genesis of Indian History ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê£Öß»Ö Historical Association ¯Öãœêü ¾µÖÖµÖÖÖ. ÖÓŸÖ¸ü
11 ¾ÖÖ. ¸üÖ. ´Öã™üêúú¸üú›êü ³ÖÖê•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö †Ö×Ö 11…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ²Ö›üÖê¸üÖ µÖê£ÖæÖ ÖÖÖ¯Öã¸üÖú›êü ¯ÖÏµÖÖÖ
—ÖÖ»Öê. ²Ö›üÖê¸üÖ µÖê£Öê †¯¯ÖÖÃÖÖê ¾Ö •ÖÖÖ¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ, ´Öã™üêúú¸ü, ÆüÖµÖÃãú»Ö“Öê Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸ü ÃÖÖÃÖÖê Æüß ´ÖÓ›üôûß
²Ö›üÖê¸üÖÃÖ ¯ÖÖêÆü“Ö×¾ÖµÖÖÃÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. 4 ¾ÖÖ. ÖÖÖ¯Öã¸üÖŸÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê.
†ÖòÖÃ™ü, ŸÖÖ. 12, ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü, ÖÖÖ¯Öæ¸ü
Ã™êü¿ÖÖÖ¾Ö¸ü 4 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß ¸üÖ. ²Ö¾Öì, ²ÖÓ¤üÃÖÖê›êü, ÖÖ¯Ö›ìü ¾ÖÖî¸êü ´ÖÓ›üôûß †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ¸üÖ.
¹ý‡Ôú¸üÖú›êü ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. Æêü ¾Öúß»Ö †ÃÖæÖ ´Ö•Öæ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖ“Öê ÃÖêÎêú™ü¸üß ÆüÖêŸÖê. ¿ÖêŸÖú¸üß ÃÖÓ‘Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß
ŸµÖÖÓ“Öß úôûúôû ×¤üÃÖ»Öß. ÃÖÖµÖÓúÖôûß ™üÖîÖÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ '¿ÖêŸÖú¸üß ¾Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü' µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü
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—ÖÖ»Öß. ÃÖß. †ÖµÖ. ›üß. ×¸ü¯ÖÖê™Ôü¸ü»ÖÖÆüß ŸÖê ‡ŸÖêú úÖ¾µÖ´ÖµÖ, ¸ü×ÃÖú ¾Ö †ÖúÖÔú ¾ÖÖ™ü»Öê úß ×¸ü¯ÖÖê™Ôü Ö ‘ÖêŸÖÖ
‹êúŸÖ“Ö ²ÖÃÖÖ¾Öê †ÃÖê ¾ÖÖ™ü»Öê †¿Öß ŸµÖÖ“Öß Ã¾ÖŸÖ:“Öß •Ö²ÖÖÖß ¹ý‡Ôú¸üÖÓ¯Öãœêü ×¤ü»Öê»Öß ŸµÖÖÓÖÖ úôû×¾Ö»Öß.
¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ¯ÖãÖ: ¾µÖÖµÖÖÖÖ“ÖÖ †ÖÖÏÆü ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ.
ŸÖÖ. 13, ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü
¸üÖ. Ö¾Ö‡Ô ¾ÖÖî¸êü ´ÖÓ›üôûàÖß “ÖÖêÖÖ´ÖêôûÖ ²ÖÖêÚ›üÖÖŸÖ Öê»Öê. ²ÖÖêÚ›üÖÖŸÖ 100 ´Öã»Öê ÃÖãÖÖÖê ¸üÖÆüŸÖß»Ö
‡ŸÖúß ×¾ÖÃŸÖßÖÔ Ã¾ÖŸÖ:“Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ †ÖÆêü. ‹êúúÖôûß 75 ´Öã»Öê †ÃÖŸÖÖ †ÖŸÖÖ ×Ö´´Öß“Ö †ÖÆêüŸÖ. ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú ÖÖÆüß. ³ÖÖê•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖÃÖ 10/12 ´ÖÓ›üôûß ÆüÖêŸÖß. ÃÖÖµÖÓúÖôûß ¹ý‡Ôú¸üú›êü ÖÖÃÖÖß ÃÖ¾ÖÔ
¯ÖÖÖ“Öß ÃÖ³ÖÖ ÆüÖê‰úÖ ¯ÖÏÖÓŸÖ ¾Ö·ÆÖ›ü ¿ÖêŸÖú¸üß ÃÖÓ‘Ö Ã£ÖÖ¯ÖµÖÖŸÖ µÖê‰úÖ 25 ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÖßµÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ“Öß ú×´Ö™üß
Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»Öß. ÖÓŸÖ¸ü ÁÖß. ŸÖÖŸµÖÖÃÖÖê Öã•Ö¸ü ÊÖÓ“Öêú›êü ¯ÖÖÖÃÖã¯ÖÖ¸üß —ÖÖ»Öß. '´Ö¸üÖšü¶ÖÓ“Öß ÃÖÓÃéúŸÖß ¾Ö ÃÖ¬µÖÖ“Öß
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß' ÊÖ¾Ö¸ü ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê.
ŸÖÖ. 14, ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü
¸üÖ.......... ¯Öæ¾Öá“Öê ×¾ÖªÖ£Öá ÊÖÓ“µÖÖú›êü ³ÖÖê•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö —ÖÖ»ÖÖ. †ÖÖê¤ü¸ü ±úÖê™üÖê ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ™üÖîÖ ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê ›üÖò. ´ÖãÓ•Öê ÊÖÓ“Öê †¬µÖÖŸ¾ÖÖÖÖ»Öß •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ —ÖÖ»Öß. 1. ¿ÖêŸÖú¸üß ÃÖÓ‘Ö
Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ¾Ö 2. ú×´Ö™üß 3. ´Ö¬µÖ¯ÖÏÖÓŸÖ úÖîÛÃÖ»Ö´Ö¬Öß»Ö ÃÖê™ü»Ö´Öë™ü ×²Ö»ÖÖÓ“ÖÖ ×ÖÂÖê¬Ö †ÃÖê ŸÖßÖ šü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖÃÖ
—ÖÖ»Öê. ¯ÖÏ£Ö´Ö ´ÖÖ—Öê ¯ÖÏÖÃŸÖÖ×¾Öú ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê. ²Öò. †³µÖÓú¸ü ²ÖÖê»Ö»Öê. ŸµÖÖÓÖß ¿Öê¾Ö™üß ›üÖò. ´ÖãÓ•Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÖÖ“ÖÖ ˆ‘Ö›üˆ‘Ö›ü ±úÖ¸ü ×ÖÂÖê¬Ö êú»ÖÖ. ŸÖÖê †¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ ¾Ö †¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ¾Öêôûß ´ÖãÓ•Öê Æêü
†¬µÖÖÃ£ÖÖÖ ÃÖÖê›æüÖ ¾ÖêÖôêû ²ÖÃÖ»Öê ¾Ö ´Öß †³µÖÓú¸üÖÃÖ ×¾ÖÖ×¾Ö»Öê. ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß ‡“”ûÖ ¯ÖæÖÔ úºþÖ
‘ÖêŸÖ»Öß. Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖÆüß †Ö¾Ö›ü»Öê ÖÖÆüß. ¸üÖ¡Öß œü¾Öôêû ¾Ö×ú»ÖÖÓú›êü ³ÖÖê•ÖÖÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö —ÖÖ»ÖÖ.
†ÖòÖÃ™, ŸÖÖ.ü 15, ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü
ÃÖúÖôûß 7…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü¿ÖÖÖ¾Ö¸ü ú»Öú¢ÖÖ ´Öê»Ö ÖÖšü»Öß. Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü ¹ý‡Ôú¸ü, Ö¾Ö‡Ô, ²ÖÓ¤üÃÖÖê›êü
ŸµÖÖÓ“Öê †ÖãµÖÖµÖß ¾Ö “ÖÖêÖÖ´ÖêôûÖ ²ÖÖêÚ›üÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»Öê ÊÖÓÖß ¯Öé£Öú ¯Öé£Öú ¯ÖãÂúôû ÆüÖ¸ü ‘ÖÖŸÖ»Öê. ²ÖÓ¤üÃÖÖê›êü
ÊÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß ¾Ö ´Öã»Öê ÊÖÓÖß †Ö¯Ö»ÖÖ ÆüÖ¸ü ‘ÖÖ»ÖæÖ ´Ö»ÖÖ ×¿Ö¤üÖê¸üß ¯ÖÖ£ÖêµÖ ×¤ü»Öê ŸÖê ±úÖ¸ü †Ö¾Ö›ü»Öê.
ŸÖÖ. 16, Öã¹ý¾ÖÖ¸
ÃÖúÖôûß 7…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÆüÖ¾Ö¸üÖ µÖê£Öê ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ¾ÖÖ™êüŸÖ úÖê»ÖÖ ‘ÖÖ™ü µÖê£Öê ´Öã¬ÖÖêôû“Öê ×´Ö¸ü•Öú¸ü ÃÖÆüúã ™ãÓü²Ö
³Öê™ü»Öê. ŸÖê ´Öã¬ÖÖêôûú¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ µÖã¾Ö¸üÖ•ÖÖÃÖ ÃÖÖêµÖ×¸üú ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ ú»Öú¢µÖÖÃÖ “ÖÖ»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
ŸÖÖ. 17, ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸
ÃÖúÖôûß 7…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ú»Öú¢µÖÖÃÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ¸üÖ. ÃÖÖÃÖÖê Æêü ú»Öú¢µÖÖÃÖ †Ö»Öê.
ŸÖÖ. 18, ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¿ÖŸÖÃÖÖÓ¾ÖŸÃÖ¸üß“ÖÖ ˆŸÃÖ¾Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ. ÃÖÖµÖÓúÖôûß ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß“Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ †¬µÖÖ
²ÖÖ²Öæ Æêü¸Óü²Ö“ÖÓ¦ü ×´Ö¡ÖÖÓÖß êú»Öê ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ²ÖÓÖÖ»Öß ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ“Öß ØÆü¤üßŸÖ ²ÖÓÖÖ»ÖßŸÖ Ã¾ÖÖÖŸÖ¯Ö¸ü ³ÖÖÂÖÖê —ÖÖ»Öß.
´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ±ìú ˆ¢Ö¸ü ¤êüµÖÖ“Öê ´Ö•Öú›êü úÖ´Ö †Ö»Öê. ´ÖÖ—Öê ´ÖÖÖæÖ ›üÖò. ÖÖÓ›ü¾ÖÖ»ÖÖ Æêü Öã•Ö¸üÖ£Ö ŸÖ±ìú ²ÖÖê»Ö»Öê.
´ÖÖ—Öê ³ÖÖÂÖÖÖ“Öß ”ûÖ¯Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ²ÖÃÖ»µÖÖÖê ÃÖ¾ÖÔ ˆŸÃÖ¾Ö³Ö¸ü ´Öß ±úÖ¸ü µÖê£Öê »ÖÖêú×¯ÖÏµÖ —ÖÖ»ÖÖê.
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†ÖòÖÃ™ü, ŸÖÖ. 19, ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸
ÃÖúÖôûß ÃÖŸÖß¿Ö“ÖÓ¦ü “ÖÎú¾ÖŸÖá ÊÖÓÖß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ¤üÖêÖ ¾ÖÖ•Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¸üÖ¡Öß
7 ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¬Ö´ÖáµÖÖÓ“Öß ´Ö•Ö»ÖÃÖ —ÖÖ»Öß. ¯ÖÖ¿Öá, ØÆü¤æü, ²ÖÖî¨ü, ×õÖÃŸÖß, ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ, ²ÖÆüÖ‡Ô ‡ŸÖŒµÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öê
¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ¯Ö×Æü»µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ ²ÖÖê»Ö»Öê. ›üÖò. ÆüÖò¾Öê»Ö ×ÃÖ¸üÖ´Ö¯Öæ¸ü ×õÖÃŸÖß ×´Ö¿ÖÖ úÖò»Öê•Ö“Öê ×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖ»Ö“Öê
³ÖÖÂÖÖ ±úÖ¸ü •ÖÖê¸üÖŸÖ ¯ÖÏÖÖ×ŸÖú —ÖÖ»Öê. ÃÖò»¾Öê¿ÖÖ †Ö´Öá“Öê »Öê. úÖÔ»Ö ´Öòëú—Öß ÊÖÓÖß ú»Öú¢ÖÖ µÖê£Öß»Ö
¯Ö×ŸÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ¾Ö ²ÖêúÖ¸üßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß “ÖÖÓÖ»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß. ¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ˆ¢Ö´Ö ³ÖÖÂÖÖ úÖê. ‹ÃÖ. ‹“Ö.
úÖê¸êü¿Öß ÊÖÓÖß ²ÖÆüÖ‡Ô ¬Ö´ÖÖÔ¾Ö¸ü êú»Öê. †¾Ö‘µÖÖ 10 “Ö ×´Ö×Ö™üÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ‡ŸÖŒµÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ¾Ö Ã¯ÖÂ™ü, ¿Ö²¤üÖÓŸÖ
†Ö¯Ö»Ö ×Ö¸üÖê¯Ö úôû×¾Ö»ÖÖ úß ÃÖ³ÖÖ ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß Ö¸üÖ›üÖ“Ö ¯Ö›ü»ÖÖ. †¬ÖÖÔ ŸÖÖÃÖ ÃÖã¼üß
—ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖãÖ: ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü»Öß. †ÖµÖÔ ÃÖ´ÖÖ•Ö, ×£Ö†ÖòÃÖ±úß ¾Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö ÊÖ¾Ö¸ü ³ÖÖÂÖÖê —ÖÖ»Öß. ¯ÖÖ ´Öß
±úÖ¸ü £Öú»µÖÖ´Öãôêû Öê»ÖÖê ÖÖÆüß.
ŸÖÖ. 20, ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü
ÃÖúÖôûß Æêü¸Óü²Ö“ÖÓ¦ü ´Öî¡Ö ÊÖÓÖß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ÊÖÓ“ÖÖ Ã¾Ö¸ü “ÖœüˆŸÖÖ¸ü ‹úÖ ÖÖ»ÖÖŸÖ“Ö Ö
—ÖÖ»µÖÖÖê Öß™ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖêŸÖ¤êüÖß»Ö ¤êü¾ÖÖÓ¿Öß ³ÖÖÓ›ü»µÖÖÃÖ ³ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê. úÖêÖÖÃÖ ¾ÖÖ™üÖ¾Öê úß
Æêü •ÖÖæ ¤êü¾ÖÖÃÖ ¤ü¸ü›üÖ¾ÖßŸÖ“Ö †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö¤üÖ¯ê Ö¤üß †Ö¯Ö»µÖÖ ‡Ó»ÖÓ›ü-†´Öê×¸üêúŸÖß»Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“Öê †Öã³Ö¾Ö ÃÖÖÓÖÖµÖ“Öß
ÊÖÓÖÖ ÖÖê›ü“Ö »ÖÖÖ»Öß †ÖÆêü. ‹´ÖÃÖÔÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ ×¤ü»µÖÖ¾ÖÖ“ÖæÖ ÊÖÓÖÖ “ÖÖ¸ü ¯ÖÖ¾Ö»ÖêÆüß “ÖÖ»Ö¾ÖŸÖ ÖÖÆüß.
ÃÖÖµÖÓúÖôûß 7…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÃÖ¸ü ¯Öß. ÃÖß. ¸üÖµÖ“Öê †¬µÖÖŸ¾ÖÖÖÖ»Öß ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü
³ÖÖÂÖÖê —ÖÖ»Öß. ÃÖã¸ü¾ÖÖŸÖß“Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ú¸üÖê ´Ö•Öú›êü †Ö»Öê. ŸÖß ´Öß ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ êú»Öß ŸÖß ÃÖŸÖß¿Ö“ÖÓ¦ü “ÖÎú¾ÖŸÖâÖÖ
±úÖ¸ü †Ö¾Ö›ü»Öß †ÃÖê ŸÖê ´Öã§üÖ´Ö µÖê‰úÖ ´ÆüÖÖ»Öê. ¯Ö×Æü»Öê ³ÖÖÂÖÖ ´ÖÖ—Öê“Ö —ÖÖ»Öê. ŸÖê ±úÖ¸ü •ÖÖê¸üÖŸÖ £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ
¾Ö ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ´ÖãªÖÓ“Öê —ÖÖ»Öê. »ÖÖêúÖÓÖÖ ±úÖ¸ü †Ö¾Ö›ü»Öê. ¯ÖÏÖê. ¸ü•ÖÖßúÖÓŸÖ ÖãÆü ÊÖÓÖß ŸÖ¸ü ´ÖÖ—ÖÖ ÆüÖŸÖ ¬ÖºþÖ
•ÖÖê¸üÖ•ÖÖê¸üÖÖê ÆüÖ»Ö×¾Ö»ÖÖ. †ŸÖã»Ö“ÖÓ¦ü ÃÖÖê´Ö ¾Ö ×²Ö¯ÖßÖ“ÖÓ¦ü ¯ÖÖ»Ö ÊÖÓÖß ¾ÖÖÆü¾ÖÖ êú»Öß. ÖÓŸÖ¸ü ×¡Ö¾Öê¤üß ¬Öß¸ëü¦üÖÖ£Ö
“ÖÖî¬Ö¸üß ¾Ö ú™üú“Öê ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö úÖ¸ü ÊÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖê —ÖÖ»Öß. Ö¤üá ×“ÖúÖ¸ü ÆüÖêŸÖß.
†ÖòÖÃ™,ü ŸÖÖ. 21, ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü
ÃÖúÖôûß 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´Öß“Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ¯ÖÏŸµÖêúÖÖê †Ö¯Ö†Ö¯Ö»ÖÖ ¤êü¾Ö ‘Ö›ü×¾Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
¯ÖÖÙ£Ö¾Ö ¯Öæ•ÖêŸÖ •ÖÃÖê ×ÖŸµÖ Ö¾Öê Ø»ÖÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê ¾Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö´Æüß †Ö¯Ö»ÖÖ ¤êü¾Ö ²ÖÖ¾ÖÖ¾ÖÖ. ÃÖŸµÖ,
–ÖÖÖ, †ÖÓŸÖ Æüß ÖÖ¾Öê †Ö´Æüß“Ö ¤êü¾ÖÖ»ÖÖ ×¤ü»Öß †ÖÆêüŸÖ. ³ÖÛŒŸÖ×¾Ö•ÖµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ£Ö´ÖÖ¬µÖÖµÖÖŸÖ ¤êü¾Ö ³ÖŒŸÖÖÓÖß
úÃÖÖ ÖÖ¾ÖÖºþ¯ÖÖÃÖ †Ö×Ö»ÖÖ ŸÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏÖ£ÖÔÖêŸÖ ´Æü™ü»Öê O God thy names are but our
moods. May we he as moodless as thou art Oh Transcendent God ! Æüß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ †Ö¿ÖÖãú´ÖÖ¸ü
²ÖÖÖ•Öá»ÖÖ †Ö¾Ö›ü»Öß. ÊÖÖÓŸÖ¸ü †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ‘Ö™üÖÖ 'ÊÖ¾Ö¸ü ¯ÖÓ×›üŸÖ ÃÖßŸÖÖÖÖ£Ö ŸÖ¢¾Ö³ÖæÂÖÖ ÊÖÓ“µÖÖ
†¬µÖÖŸ¾ÖÖÖÖ»Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü —ÖÖ»Öß. ŸÖß 10 ¯ÖµÖÕŸÖ —ÖÖ»Öß. †Ö¯ÖÖ ÃÖÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ»ÖÖ (ÃÖêŒ™ü) »ÖÖ “ÖÖÆüŸÖÖê †ÃÖê
†¬µÖÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ŸÖÃÖê“Ö ŸÖ¹ýÖÖÓ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß ±úÖ¸ü ™üßúÖ êú»Öß. ŸÖ¹ýÖÖ“µÖÖ ²ÖÓ›üÖ»ÖÖ mob rule Ö¤üá“Öê
¸üÖ•µÖ †Ö¸ü ÖãÓ›ü¿ÖÖÆüß †ÃÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»µÖÖ²Ö§ü»Ö ¾Ö¸ü¤üÖúÖÓŸÖ ²ÖÃÖæÖ ÊÖÓ“Öß ×ÖÂÖê¬Ö ¾µÖŒŸÖ êú»ÖÖ. Æüß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü
ŸÖÖ 23 Öã¹ý¾ÖÖ¸üß ÃÖúÖôûß 7 ŸÖê 10 ¯ÖµÖÕŸÖ —ÖÖ»Öß.'
ÊÖÖÓŸÖ¸ü 7.45 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×´ÖÃÖêÃÖ êú. ‹Ö. ¸üÖòµÖ ÊÖ ×¾Ö¤æüÂÖß ú¾Öß ²ÖÖ‡Õ“µÖÖ †¬µÖÖŸ¾ÖÖÖÖ»Öß
†Ö´Ö“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ¾Ö '‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ¬ÖÖÙ´Öú •Öß¾ÖÖ' ÊÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÂÖ¤ü —ÖÖ»Öß. ¾Öé¨ü ¿Ö×¿Ö³ÖæÂÖÖ ¤ü¢Ö
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ÊÖÓÖß Ö¸üß²Öß“Öê ÖÖê›ü¾Öê ÖÖ‡Ô»Öê. ÃÖŸÖß¿Ö²ÖÖ²ÖæÓÖß Evening at home ÖÖÆüß¿ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ, ÃÖÖµÖÓúÖôûß ÃÖ¾ÖÔ
ãú™ãÓü²ÖÖÖê ‹ú¡Ö Ö •Ö´ÖŸÖÖ ×ÃÖÖê´ÖÖ ¾ÖÖî¸êüÃÖÖšüß ²ÖÖÆêü¸ü ¾Öêôû ‘ÖÖ»Ö×¾ÖÖê ÊÖ²Ö§ü»Ö ¤ãü:Ö ¤üÖÖ×¾Ö»Öê. †ÖÓ¬ÖÐÖŸÖß»Ö
¯Öß. ‹»Ö. ÖÖ¸üÖµÖÖ ¾Ö »ÖÖÆüÖê¸ü †´Ö»Öãú´ÖÖ¸ü ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ÊÖÓ“Öß ‘Ö™üÖê×¾ÖÂÖµÖß ÃÖæ“ÖÖÖ —ÖÖ»µÖÖ. ÃÖÖµÖÓúÖôûß
´ÖÖêšêü ÖÖ¸ü ÃÖÓúßŸÖÔÖ —ÖÖ»Öê.
†ÖòÖÃ™, ŸÖÖ.ü 22, ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸
ÊÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ²ÖÓÖÖ»Öß ³ÖÖ¦ü¯Ö¤ü ´ÖÖÃÖÖ“Öß ÂÖÂšüß †ÃÖ»µÖÖÖê ÆüÖ“Ö ÊÖ ¿ÖŸÖÃÖÖ¾ÖÓŸÃÖ×¸üú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖß»Ö
´ÖãµÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖúÖôûß 5…… ¾ÖÖ. ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ Ö¤üá •Ö´Öæ »ÖÖÖ»Öß. †Ö•Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
ú×¾Ö¾ÖµÖÔ ›üÖò. ¸üØ¾Ö¦üÖÖ£Ö šüÖæú¸ü ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. 7…… —ÖÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸÖê †Ö•ÖÖ¸üß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
†Ö»Öê ÖÖÆüßŸÖ ´ÆüÖæÖ ŸÖê µÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖŸÖß¿Ö ²ÖÖ²ÖæÓÖß ˆ¤Ëü²ÖÖê¬ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. 8…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ú×¾Ö¾ÖµÖÔ
†Ö»Öê. ´Öß ÊÖÓÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö“Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê. “ÖêÆü¸üÖ †ŸµÖÓŸÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ÖÓ³Ö¸üß, Øú×“ÖŸÖ †Öî¤üÖÃÖßµÖÖ“Öß ”û™üÖ ×¤üÃÖ»Öß.
¯ÖÏÖ“ÖßÖ Šú×ÂÖúÖôûÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ ´ÖæŸÖÔ Ã¾Öºþ¯ÖÖ»ÖÖ †Ö»Öß. ¾Öê¤üß ÃÖ¾ÖÔÃ±æúŸÖÔ —ÖÖ»Öß. ¾Öê¤üß³ÖÖê¾ÖŸÖß ´ÖÖêšü´ÖÖêšêü
»ÖÖ»Ö ˆŸ±ãú»»Ö Öã»ÖÖ²ÖÖ“Öß ±ãú»Öê ×¾Öú×ÃÖŸÖ ÆüÖê‰úÖ ú¾Öß“Öê ˆ¤ËüÖÖ¸ü ‹êúµÖÖÃÖ ™ü¯Ö»µÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ.
ÖÖ»Öß ´ÖÖÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ •Öê ¯Ö©ÖÃÖÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê ŸÖê †¬ÖÖÔ ŸÖÖÃÖ ¾Ö¸ü“Ö ¯ÖÖÆüßÖÖŸÖ. †Ö¾ÖÖ•Ö †»ÖÖã•ÖÖÃÖÖ¸üÖÖ úÖê´Ö»Ö
¾Ö Çü¤üµÖ¯ÖÏ¾Öê¿Öß ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖ ¯Öãœêü ×¾Ö¸ü»Ö ×¾Ö¸ü»Ö †¯ÖÖÓÖ ¥üÂ™üßÖê ÁÖÖêŸÖé¾ÖéÓ¤üÖú›êü ¯ÖÖÆüŸÖ ¯ÖÖÆüŸÖ †Ö¯Ö»Öê ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖ
¾ÖÖ“Öæ »ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖ¾Öêôûß ú´Ö»ÖÖµÖÖ ´ÆüÖæÖ úÖµÖ “Öß•Ö †ÃÖŸÖê ŸÖß †Öã³Ö¾ÖÖÃÖ †Ö»Öß. êú¿Öú»ÖÖ¯ÖÖ“Öß
¿Öã³ÖÏ ¿ÖÖê³ÖÖ ÖÖê¬Öæ´ÖúÖÓŸÖß“µÖÖ ³Ö¾µÖ ú¯ÖÖ»Ö±ú»ÖúÖ¾Ö¸ü ×¾Ö»ÖÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. Ø¯ÖÖ™ü ¸ÓüÖÖ“ÖÖ ¸êü¿Ö´Öß ÃÖî»Ö ÃÖ¤ü¸üÖ,
¾Ö¸ü ŸµÖÖ“Ö ¸ÓüÖÖ“Öß “ÖÖ¤ü¸ü ¯ÖÃÖ¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖ¸ü»Ö ÖÖ×ÃÖúÖ, ×¾ÖÖã¸ü»Öê»Öß ¤üÖœüß. ¯ÖÖÖß¤üÖ¸ü ¥üÛÂ™ü×¾ÖÖê¯Ö.
‹Óú¤ü¸üßŸÖ ‹ú ¤îü¾ÖŸÖ“Ö ¯Öãœêü ×¤üÃÖ»Öê. ‹ú ŸÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖ —ÖÖ»Öê. ‡ÔÀ¾Ö¸üß ¤üµÖê»ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¸üÖî¦ü Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê
úÖë¤üÖ †ÃÖŸÖê. ×¾Ö³ÖæŸÖß“Öê ´ÖÖêšêü¯ÖÖ ÃÖÓú™üÖ»ÖÖ ÃÖŸÖŸÖ ŸÖÖë›ü ¤êüµÖÖŸÖ“Ö †ÃÖŸÖê ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖÖ †Ö¿ÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖÂÖÖ ²ÖÓÖÖ»ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸üß ŸµÖÖŸÖ ÃÖÓÃéúŸÖ ¿Ö²¤üÖ“Öß »ÖµÖ»Öæ™ü †ÃÖ»µÖÖÖê ²Ö¸êü“Ö úôû»Öê. ¿Öê¾Ö™üß
»ÖÖêúÖÖÏÆüÖ¾ÖºþÖ ‹ú »ÖÆüÖÖÃÖê ¯Öª ÖÖ‰úÖ ¤üÖÖ×¾Ö»Öê. ŸµÖÖ¯Öæ¾Öá ŸµÖÖÓÖß •Öê †»¯ÖÃÖê ÛÃ´ÖŸÖ êú»Öê ŸÖê
Çü¤üµÖÃ¯Ö¿Öá ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ×¾ÖÃÖ¸üÖê ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß. ÆüÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ †Ö¤üß 100 ¾µÖÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖÖ»ÖÖ ¿ÖÖê³ÖµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ
—ÖÖ»ÖÖ. Æüß Ã´ÖéŸÖß ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ ÖÖ»Öß »ÖÖÓ²Ö¾Ö¸ü ¾ÖÖÆüŸÖ •ÖÖ‡Ô»Ö ÊÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖµÖ ÖÖÆüß !
†ÖòÖÃ™,ü ŸÖÖ. 23, Öã¹ý¾ÖÖ¸
ÃÖúÖôûß 7 ¾ÖÖ. ×¡Ö¾Öê¤üßÖê ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. (¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß ÆüúßúŸÖ ´ÖÖÖß»Ö ¯ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÆüÖ.)
ÃÖÖµÖÓúÖôûß 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ›üÖò. ¯ÖÏÖÖéúÂÖ †Ö“ÖÖµÖÔ ÊÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸ¾ÖÖÖÖ»Öß '²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö' ¾Ö¸ü
×²Ö¯ÖßÖ“ÖÓ¦ü ¯ÖÖ»Ö ÊÖÓ“Öê †Ö¾Öê¿Ö¯Ö¸ü ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê. ¯ÖÏŸµÖêúÖÖê ¤êü¾ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †Ö¯Ö»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö ‘µÖÖ¾ÖÖ.
¸üÖ•ÖÖ ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ¤êü¾Öë¦üÖ“µÖÖ ¤êü¾ÖÖ¾Ö¸ü ×¾ÖÃÖÓ²Öæ ÖµÖê. ŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü Öê»Öê. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ
†ÖŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö úºþ »ÖÖÖ»Öê ´ÆüÖæÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê úÖµÖÔ †Ö™ü¯Ö»Öê ´ÆüÖÖÖ¸üÖ“Öß ¥üÂ™üß Öã¦ü †ÃÖŸÖê.
•ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ †µÖÖµÖ †ÖÆêü ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖúÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö ¸üÖÆüÖÖ¸ü“Ö ¾ÖÖî¸êü ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã±æúÙŸÖ¤üÖµÖú
ÆüÖêŸÖê. ÖÓŸÖ¸ü ›üÖò. ÃÖãÖ™üÖú¸ü ²ÖÖê»Ö»Öê. ¯ÖÖ»Ö“Öê †ÖÖê¤ü¸ü ¤êü¾Ö¤ü¢Ö ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü ÊÖÓÖß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö ÆüÖ ØÆü¤æü
“ÖÖ»Öß¸üßŸÖß¿Öß »ÖÖÖæÖ ¸üÖÆüÖµÖÖŸÖ ŸµÖÖ“Öê úÃÖê ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ †ÖÆêü ŸÖê ÃÖÖÓÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß ³ÖÖ‡Ô
ÃÖßŸÖÖ¸üÖ´ÖÖ“Öê ØÆü¤üßŸÖ ¾Ö ÃÖŸµÖÖÖÓ¤ü ¤üÖÃÖ ÊÖÓ“Öê ²ÖÓÖÖ»ÖßŸÖ ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öß.
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ŸÖÖ. 24, ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸
ÃÖúÖôûß ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö úÖ¸ü“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ. ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ×¾ÖÂÖµÖ '†Ö´Ö“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÏ¿Ö'. †¬µÖÖ ÃÖŸÖß¿Ö“ÖÓ¦ü
“ÖÎú¾ÖŸÖá ÊÖÓÖß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖêŸÖ ²Ö·µÖÖ“Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ´Öã§ü¶ÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ. ¯ÖÏ£Ö´Ö ×´ÖÃÖêÃÖ êú. ‹Ö. ¸üÖòµÖ
²ÖÖ‡ÕÖß ²ÖÓÖÖ»ÖßŸÖ ³ÖÖÂÖÖ êú»Öê. ŸµÖÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖß ÖéŸµÖÖÖÖ ¾Ö ÖÖ™üúÖŸÖ •ÖÖµÖÖŸÖ úÖÆüß ¾ÖÖ¾ÖÖê ÖÖÆüß †ÃÖê
ÃÖÆü•Ö ÃÖ´Ö£ÖÔÖ êú»Öê. »ÖÖÖ»Öê“Ö †¬µÖÖÖÓÖß ˆšæüÖ ‡¿ÖÖ¸üÖ ×¤ü»ÖÖ, úß ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü úÖêÖß ²ÖÖê»Öæ ÖµÖê †ÃÖê
¯Öæ¾Öá“Ö šü¸ü»Öê †ÖÆêü. †ÃÖÖ †Ö•Ö šü¸üÖ¾Ö ¾ÆüÖ¾ÖÖ †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖæ“ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß. ´Öß ´ÆüÖÖ»ÖÖê, šü¸üÖ¾ÖÖ“Öß •Ö¹ý¸üß
ÖÖÆüß. †¬µÖÖÖÓ“ÖÖ ‡¿ÖÖ¸üÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖß ´ÖÖÖÖ¾ÖÖ. ¯ÖÖ •µÖÖ†£Öá ²ÖÖ‡ÕÖß ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ ¯Öãœêü †ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ†£Öá ŸµÖÖ»ÖÖ
¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•Öæú›æüÖ ˆ¢Ö¸ü †Ö»Öê“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÊÖ¾Ö¸ü ´Öß ˆšæüÖ Ã¯ÖÂ™ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß ˆ¢Ö¸ü †Ö»µÖÖÃÖ ¯ÖãÖ:
¯ÖÏŸµÖã¢Ö¸ü µÖê‡Ô»Ö ¾Ö ÊÖ ÖÖ•Öæú ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖêšêü µÖã¨ü ´ÖÖ•Öê»Ö ¾Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“ÖÖ ¾Öêôû ŸµÖÖŸÖ“Ö •ÖÖ‡Ô»Ö. ×¿Ö¾ÖÖµÖ
ŸµÖÖŸÖ Ã¡Öß¤üÖ×ÖµÖÆüß ÖÖÆüßÃÖê ÆüÖê‡Ô»Ö. Æêü ×¡Ö¾Öê¤üß»ÖÖ †Ö¾Ö›ü»Öê ÖÖÆüß. ÊÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖŸÖ Free Love
¯ÖÏê´ÖÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ ´Öã§üÖ †¯ÖÏÃŸÖãŸÖ¯ÖÖê ¯Öãœêü †ÖÖæÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü †¬µÖÖÖ“Öê ´ÖŸÖ ×ÖÖÖÔµÖú ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öê. ŸÖê ŸµÖÖÓÖß
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¾ÖŸÖßÖê †£ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö ×¤ü»Öê. ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÏê´ÖÖ»ÖÖ ²ÖÓ¬ÖÖ †ÃÖ»Öê“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
Ã¯ÖÂ™ü ´ÖŸÖ ¯Ö›ü»Öê. ÖÓŸÖ¸ü ¿Öê¾Ö™üß ´ÖÖ—Öê ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê. Öê»µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ ¯ÖãúÖ¸üÖ
êú»ÖÖ †ÖÆêü. †ÖŸÖÖ ¯Öãœü»µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ •ÖÖŸÖÖ •ÖÖÖéŸÖ ÆüÖêÖÖ¸ü, ÛÃ¡ÖµÖÖ ÃÖ´ÖÖÖÖ×¬ÖúÖ¸üß ÆüÖêÖÖ¸ü †Ö×Ö µÖã¾Öú
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÆüÖê ÖÖ¸ü. ¤üÖÃÖ ´ÖÖÖê¾Öé¢Öß“Öê Slave meatality ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖú›æüÖ ×Ö´ÖæÔ»ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö¸üß»Ö ×ŸÖÆüß
²ÖÖ•ÖæÓÖß ¾ÖÖ¾Ö™üôû ˆšüÖÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÆêü úÖµÖ ? †Ö•Ö¾Ö¸ü ¬ÖÖÙ´Öú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê
³ÖÖ¾ÖÖÖ´ÖµÖ µÖã¨ü —ÖÖ»Öê. µÖê£ÖæÖ ¯Öãœêü †ÖÙ£Öú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú µÖã¨ü •ÖãÓ¯ÖÖÖ¸ü ŸµÖÖŸÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö
´ÖÖ‘ÖÖ¸ü ‘Öê‡Ô»Ö ŸÖ¸ü †Ö¯ÖÖ“Ö ˆšü×¾Ö»Öê»µÖÖ ¾ÖÖ¾Ö™üôûßŸÖ †Ö¯ÖÖ“Ö ÖÖ¸ü¤ü ÆüÖêµÖÖ“Öß †Ö¯Ö¢Öß µÖêÖÖ¸ü !
ŸÖÖ. 25, ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸
ÃÖúÖôûß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ. ³ÖÖ‡Ô ÃÖßŸÖÖ¸üÖ´Ö, ŸµÖÖ¾Öêôûß ×´Ö. ×±ú×»Ö¯ÃÖÖê †ÖŸ´Ö×Ö¾Öê¤üÖ êú»Öê. Æêü ¯ÖÏ£Ö´Ö ØÆü¤æü
ÖÓŸÖ¸ü ×õÖÃŸÖß, ÖÓŸÖ¸ü †ÖµÖÔÃÖ´ÖÖ•Öß †ÖŸÖÖ ²ÖÎÖÉ úÖ ¾Ö úÃÖê —ÖÖ»Öê ÊÖ“Öê ú£ÖÖ êú»Öê. 7.45 ×´Ö¿ÖÖ“Öê
úÖµÖÔ ÊÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÂÖ¤ü —ÖÖ»Öß. ´Öß“Ö †¬µÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖßÖ ³ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. 1. Ã¾Ö¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö, 2. ²ÖÖÆêü¸ü ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö
úÖµÖÔ, 3. ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †Ö×Ö ¤ü×»ÖŸÖ ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö úÖµÖÔ. ¯Ö×Æü»Öê ¤üÖêÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÃÖúÖôû“µÖÖ ²ÖîšüúßŸÖ
10 ¯ÖµÖÕŸÖ —ÖÖ»Öê. ¯ÖãÆüÖ 3 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÃÖãºþ ÆüÖê‰úÖ 5 ¯ÖµÖÕŸÖ ×ŸÖÃÖ¸üÖ ×¾ÖÂÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ. úÖ×»Ö¤üÖÃÖ ÖÖÖ ÊÖÓ“Öê
²ÖÖÊ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö úÖµÖÔ ÊÖ¾Ö¸ü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ³ÖÖÂÖÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ÆüÖê‡Ô»Ö ´ÆüÖæÖ
ŸÖê ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öê ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ›üÖò. ×“Ö™üÖßÃÖ ¾Ö ÃÖã¬Öß¸ü“ÖÓ¦ü ²ÖòÖ•Öá ÊÖÓ“Öß ²ÖÖÊ
¤êü¿ÖßµÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ³ÖÖÂÖÖê —ÖÖ»Öß. ÃÖÖµÖÓúÖôûß Ö´Ö:¿Öæ¦ü ¾ÖŒŸµÖÖÓ“Öß ²Ö¸üß“Ö ˆ¤Ëü²ÖÖê¬Öú ³ÖÖÂÖÖê —ÖÖ»Öß.
ÊÖÖÓŸÖ¸ü ›üÖò. ¯ÖÏÖÖéúÂÖ †Ö“ÖÖµÖÖÔ“µÖÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖÖ×Ö×´Ö¢Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß Öê»Öê. ¯Öãœêü 6 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´Öê¸üß
úÖ¯Öì™ü¸ü ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê ´ÖÖêšüÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´ÖêôûÖ •Ö´Ö»ÖÖ, ŸÖê£Öê ›üÖò. ›üß. ‹Ö. ´Öî¡Ö ÊÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ´Öò×•Öú »Öò™üÖÔ“Öê
¤êüÖÖ¾Öê ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖê¾ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÖ“Öê úÖµÖÔ ¤üÖÖ×¾Ö»Öê.
ŸÖÖ. 26, ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸
ÃÖúÖôûß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ. ¤ãü¯ÖÖ¸üß ŸÖ¹ýÖÖ“Öß ÃÖ³ÖÖ ¾Ö ÃÖÖµÖÓúÖôûß »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ´ÖêôûÖ —ÖÖ»ÖÖ. †ŸµÖÓŸÖ
£Öú¾ÖÖ †Ö»µÖÖ´Öãôêû ´Öß Öê»ÖÖê ÖÖÆüß. ¸üÖ. ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ÃÖÖÃÖÖê Æêü ŸÖÖ. 22 ¸üÖê•Öß †×ŸÖÃÖÖ¸üÖÖê †Ö•ÖÖ¸üß ¯Ö›ü»Öê.
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¿Öê¾Ö™üß ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖÖ. 25 ¸üÖê•Öß ÃÖúÖôûß ›üÖò. ÃÖãÖ™üÖú¸üÖÓÖß ´ÖêµÖÖê ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö´Ö¬µÖê Öê‰úÖ šêü×¾Ö»Öê. ŸµÖÖ ¸üÖ¡Öß
ŸµÖÖÓÖÖ ‹úÖ‹úß ³ÖµÖÓú¸ü ¯ÖÖê™ü¿ÖãôûÖ“µÖÖ ¾Öê¤üÖÖ ÆüÖê‰úÖ ÃÖÖ¸üß ¸üÖ¡Ö ŸµÖÖÓÖß ³ÖµÖÓú¸ü †ÖúÖÓŸÖ êú»ÖÖ. 26 ¸üÖê•Öß
ŸµÖÖÓ“Öß ×“Ö÷üß †Ö»Öß. ´Öß •ÖÖ‰úÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê. ²Ö¸êü ÆüÖêŸÖê. ‘Ö¸üß ŸÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ›üÖò. ÃÖã¬Öß¸ü ãú´ÖÖ¸ü ¤ü¢Ö ÆüÖ‰úÃÖ
ÃÖ•ÖÔÖ»ÖÖ ³Öê™ü»ÖÖê. ³Ö»Öê ÖéÆüÃ£Ö †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÖÃÖÖê ²Ö¸êü †ÖÆêüŸÖ.
†ÖòÖÃ™,ü ŸÖÖ. 27
ÃÖÖê´Ö ŸÖÖ. 24 ¸üÖ. ×Ö×¸ü•ÖÖ¿ÖÓú¸ü ×¡Ö¾Öê¤üßÖê ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖêÎêú™ü¸üß»ÖÖ ´Ö•ÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß
³ÖµÖÓú¸ü †µÖÖµÖÖ“Öê ¯Ö¡Ö ×»Ö×Æü»Öê. ŸµÖÖŸÖ ´Ö•Ö×¾ÖÂÖµÖß ¸üÖ•ÖÁÖß éúÂÖÖú›æüÖ ‹ú †×ŸÖ¿ÖµÖ ÖÖê™êü ¯Ö¡Ö ×»ÖÆæüÖ
‘Öê‰úÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ •ÖÖê›ü»Öê, ÆüÖ ŸÖ¸ü ‹ú †×ŸÖ¿ÖµÖ ´ÖÖêšüÖ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ. ¸üÖ. éúÂÖÖ Æêü ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ‹ú ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü †ÖÆêüŸÖ. Æêü ¯ÖãµÖÖÃÖ ´Ö•Öú›êü ¯ÖÖÆãüÖ“ÖÖ¸üÖÃÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖÖ. 18 †ÖòÖÃ™ü ¸üÖê•Öß
´ÖÖ—Öê ¾Ö ÊÖÓ“Öê ú»Öú¢µÖÖÃÖ ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖ ´Öß •ÖÖÖÖ¸ü ¾Ö ŸµÖÖÓÖßÆüß ŸÖê£Öß»Ö ²ÖÖµÖúÖÓ“Öê
ÃÖÖï¤üµÖÔ ¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ éúÂÖÖ ÊÖÓÖß ´Ö•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü µÖÖ¾Öê, ´Öß ¤üÖî·µÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖŸÖÖê ŸÖê êú¾Öôû Æêü ÃÖÖï¤üµÖÔ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ
•ÖÖŸÖÖê ¾ÖÖî¸êü †ŸµÖÓŸÖ ×Ö»ÖÔ••Ö¯ÖÖÖ“ÖÖ ÖÖê™üÖ ´Ö•Öæú¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ÊÖ¾ÖºþÖ ¯ÖÏê´ÖÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ´ÖÖ—Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ ‘ÖÖŸÖú †ÖÆêüŸÖ ´ÆüÖæÖ Æêü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖÖê›üÖ¾ÖêŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö »ÖêÖß ¤ãü:Ö ¯ÖÏ¤üÙ¿ÖŸÖ ú¸üÖ¾Öê Øú¾ÖÖ
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê úÖ´Ö ÃÖÖê›üÖ¾Öê †¿Öß ÃÖêÎêú™ü¸üßÃÖ ×¡Ö¾Öê¤üà“Öß ÃÖæ“ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß. ´Ö•ÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÊÖ ÖãóµÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖ“Öê
¾Öî¸ü ÊÖ £Ö¸üÖ»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö ÊÖ“Öß ´Ö»ÖÖ ú»¯ÖÖÖ Ö¾ÆüŸÖß. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ú×´Ö™üß ×¡Ö¾Öê¤üß¯ÖêÖÖ ´Ö»ÖÖ †×¬Öú
†ÖêôûÖŸÖê †ÃÖÖê, ²ÖÖ²Öæ Æêü´Ö“ÖÓ¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü ¾Ö ÃÖŸÖß¿Ö“ÖÓ¦ü “ÖÎú¾ÖŸÖá µÖÖÓÖß †ÃÖê ´ÆüÖæÖ ÃÖêÎêú™ü¸üßú›æüÖ ŸÖê ¯Ö¡Ö
†Ö¯ÖÖ ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖ“ÖÖ µÖÖêµÖ ×ÖúÖ»Ö ú¸üµÖÖ“Öê ¯ÖŸú¸ü»Öê. ×¡Ö¾Öê¤üà“µÖÖ †×¬Öú ¯ÖÏÃÖÓÖÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü
¾ÖÖ™ü»Öê. ÃÖêÎêú™ü¸üß ¸üÖ. ²ÖÎ•ÖÃÖãÓ¤ü¸ü ¸üÖµÖ ÊÖÓÖß ¯Öæ¾ÖÔ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ö ú¸üŸÖÖ ‹ú¤ü´Ö ´ÖÖ—Öê ˆ¢Ö¸ü ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öê. ¾Ö
ú×´Ö™üß“Öê úÖµÖÖÔŸÖ †ÃÖ»Öê ×Æü¸ü¾Ö™ü ¯ÖÏú¸üÖ šêü¾Ö»Öê ÊÖ²Ö§ü»ÖÆüß ŸµÖÖÓÖß Öê¤ü ¯ÖÏ¤üÙ¿ÖŸÖ êú»ÖÖ. ´Öß ŸµÖÖÓÖÖ
úôû×¾Ö»Öê úß ´Öß ÃÖŸÖß¿Ö“ÖÓ¦üÖÓÖÖ ‹ú¤üÖ“Ö ×»ÖÆüßÖ. ŸµÖÖ¯Ö»Ößú›êü ´Öß úÖÆüß úÖêÖÖ»ÖÖÆüß úÖÆüß ˆ¢Ö¸ü ¤êüÖÖ¸ü
ÖÖÆüß. ú×´Ö™üßÖê †ÃÖ»µÖÖ¯ÖÏú¸üÖß †Ö¯Ö»Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †ÖêôûÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
ŸÖÖ. 26, ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸
›üÖò. ×“Ö™üÖßÃÖ ¾Ö ›üÖò. ÖÖÓ›ü¾ÖÖ»ÖÖ †Ö•Ö ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß •Ö¯ÖÖÖ»ÖÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖ±ú¸üß¾Ö¸ü ×Ö‘ÖÖÖ¸ü
ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖÖ ×Ö¸üÖê¯Ö ¤êüµÖÖú×¸üŸÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖÁÖ´ÖÖŸÖ •ÖÖÆüß¸ü ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»Öß. ŸÖß “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ´Ö»ÖÖ
×¾ÖÖÓŸÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. éúÂÖãú´ÖÖ¸ü ×´Ö¡Ö, ÃÖŸÖß¿Ö“ÖÓ¦ü ÊÖÓ“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖêÖÓŸÖ¸ü £ÖÖê›üß ³ÖÖÂÖÖê ¾Ö ×“Ö™üÖßÃÖ,
ÖÖÓ›ü¾ÖÖ»ÖÖ ÊÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖê —ÖÖ»Öß. †Ö•Ö“Ö éúÂÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ Öê»Öê. ´Ö»ÖÖ ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖÃÖ †Ö»Öê. ¯ÖÖ ×¡Ö¾Öê¤üß»ÖÖ
×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ ¯Ö¡ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ´Ö»ÖÖ ŸµÖÖÓÖß úÖÆüß“Ö ´Æü™ü»Öê ÖÖÆüß. ú¯Ö™üÖ“Öß ú´ÖÖ»Ö !
ŸÖÖ. 30, Öã¹ý¾ÖÖ¸
ˆ»™üÖ›üÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ˆŸÃÖ¾Ö —ÖÖ»ÖÖ. Æêü ×šüúÖÖ ú»Öú¢µÖÖŸÖ“Ö úÖòÖÔ¾ÖÖ»ÖßÃÖ Ã™Òüß™ü¯ÖÖÃÖæÖ ¤üÖêÖ
´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü. µÖê£Öê 5/7 ²ÖÎÖÉãú™ãÓü²Öê ¸ÖüÆüŸÖ †ÃÖæÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖÃÖ ÃÖÖ¸üß ŸÖê£Öß»Ö ¤üÖêÖ/ŸÖßÖ“Ö ´ÖÖÖÃÖê †Ö»Öß
ÆüÖêŸÖß. úÖòÖÔ¾ÖÖ»ÖßÃÖ Ã™Òüß™üú›üß»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖÃÖÖ¸üÖß ²ÖÖÆêü¸ü“Öß 10/12 •ÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ‹úÖ ÃÖ¤ËüÖéÆüÃ£ÖÖÖê
»ÖÆüÖÖÃÖê ´ÖÓ×¤ü¸ü ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ×¤ü»Öê †ÃÖŸÖÖ Æüß ÛÃ£ÖŸÖß.
141
¾ÖÖµÖ 473-27

´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü, ÃÖ´ÖÖÏ ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖ, ÖÓ›ü-2 ¸üÖ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

¯Öæ¾ÖÔ ²ÖÓÖÖ»Ö“Öß ÃÖ±ú¸ü
ÃÖ¯™ëü²Ö¸, ŸÖÖ.ü 1, ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸
Æêü´Ö“ÖÓ¦üÖÖê ´Ö•ÖÃÖÖšüß ¯Öæ¾ÖÔ ²ÖÓÖÖ»Ö, ˆ¢Ö¸ü ²ÖÓÖÖ»Ö, ×²ÖÆüÖ¸ü, ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¯ÖÏÖÓŸÖ †Ö×Ö ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö ÊÖ ¯ÖÖ“Ö
×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü 50/60 ´ÖãµÖ ×šüúÖÖß ´ÖÖêšü¶Ö ¾µÖÖµÖÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ «üÖ¸üÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö
¿ÖŸÖÃÖÖÓ¾ÖŸÖŸÃÖ¸üß×Ö×´Ö¢Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü úºþÖ ÊÖ ¾ÖÂÖÖÔ†Öê¸ü ¯ÖãµÖÖÃÖ •ÖÖ¾Öê †ÃÖê šü¸ü×¾Ö»Öê. ´ÖÖ—Öê ¾ÖµÖ, ´Ö»Öê×¸üµÖÖ´Öãôûê
†Ö»Öê»Öß †¿ÖŒŸÖŸÖÖ, †¿ÖÖ ‘ÖÖ‡Ô“µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü úÖµÖÖÔÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖÖ—ÖÖ †ÖãŸÃÖÖÆü ¾Ö ×¡Ö¾Öê¤üßÃÖÖ¸üµÖÖ“ÖÖ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü
¾ÖÖî¸êü †Öêú úÖ¸üÖÖÓ´Öãôêû ´Öß ÖÖÖæÂÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖÖ ²ÖÓÖÖ»µÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üµÖÖ»ÖÖ úÖêÖß ²ÖÓÖÖ»Öß ×´Ö¿ÖÖ¸üß ŸÖµÖÖ¸ü
ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß Æêü ¯ÖÖÆæüÖ •Öã»Ö´ÖÖÖê ´Ö»ÖÖ Æêü ¡ÖÖÃÖ¤üÖµÖú ¯ÖÖ ´Ö»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ †ÖÛŸ´Öú¥üÂ™ü¶Ö ×¯ÖÏµÖ úÖµÖÔ
Ã¾ÖßúÖ¸üÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ¯Öæ¾ÖÔ ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûÖ, ´Ö»Öê×¸üµÖÖ, ´Ö»ÖÖ ¾Ö Ö ¹ý“ÖÖÖ¸üê †®Ö, Ö ÃÖ´Ö•ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÂÖÖ
ÊÖ¾Ö¸ü ×Ö¤üÖÖ ²ÖÓÖÖ»ÖÖŸÖß»Ö úÖ´ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÖ—Öß ÃÖã™üúÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ ²Ö¸êü —ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖê. ¯ÖÖ ×¡Ö¾Öê¤üà“µÖÖ
éú¯Öê´Öãôêû ´ÆüÖÖ Øú¾ÖÖ ²ÖÓÖÖ»Öß ×´Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖêÆü»ÖÖê³ÖÖÖê ´ÆüÖÖ ´Öß ‡ŸÖ¸ü 7 •ÖÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´Öß ¯Öæ¾ÖÔ ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖ
×“Ö¢ÖÖÖÖÑÖ¯ÖÖÃÖæÖ ˆ¢Ö¸ü ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖß»Ö ×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖ¾Öê †ÃÖê šü¸ü»Öê.
¸üÖ¡Öß éúÂÖãú´ÖÖ¸ü ×´Ö¡Ö ÊÖÓÖß ÃÖÖ¬ÖÖÖÁÖ´ÖÖŸÖ †Ö´Ö“µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ¤üôûÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ êú»Öß ¾Ö †Ö´Æüß
¯Öãœüß»Ö ÃÖÖŸÖ •ÖÖ ¸üÖ¡Öß 9/11 (Ã™òü›ü›Ôü ™üÖ‡´Ö) ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×ÃÖµÖÖ»›üÖ Ã™êü¿ÖÖ ÃÖÖê›ü»Öê. ¸ü´Öê¿Ö“ÖÓ¦ü ´Öãú•Öá 1,
²ÖÖ¸üßÃÖÖ»Ö“Öê 2, ¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸ü ‘ÖÖêÃÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´Öã»ÖÖÖ 3, ×•ÖŸÖë¦ü ãú´ÖÖ¸ü 4, †×Ö»Ö“ÖÓ¦ü “ÖÖî¬Ö¸üß, 5 ÃÖã¬Öß¸ü
ãú´ÖÖ¸ü ²ÖÖêÃÖ, 6 ²Ö³ÖÏã¾ÖÖÆüÖ šüÖæú¸ü, 7 ´ÖÖ¬Ö¾Ö“ÖÓ¦ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¾Ö ´Öß (×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü)
ŸÖÖ. 2, ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ ´Ö×»ÖµÖÖ™ü
¯ÖÆüÖ™êü 2 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ØÃÖ‘ÖÖ‡Ô (•ÖîÃÖÖê¸ü ×•Ö»ÆüÖ) Ã™êü¿ÖÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»ÖÖê. ´Öã¸üãÓú™üÖ“ÖÖ úÆü¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ³Öî¸ü¾Ö
Ö¤üß¾Ö¸ü ²ÖÖê™ü ‘ÖêŸÖ»Öß. ŸÖß ¯ÖÖ‰úÖ ´Öî»Ö Ã™êü¿ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †ÖÆêü. †¹ýÖÖê¤üµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ×¾Ö»ÖÓ²Ö —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖßÖ-“ÖÖ¸ü
ŸÖÖÃÖÖÓÖß ´Ö»ÖßµÖÖ™üß»ÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ¾ÖÖ™êüŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖŸÖ, Ö¤üß¯ÖÏ¾ÖÖÆü, ×úÖÖ¸üÖ ¾Ö ²ÖÖê™üß ÊÖÓ“ÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ¤êüÖÖ¾ÖÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ.
´Öã»Öß“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. †ÖÃÖ´ÖÓŸÖÖŸÖ 40/50 ´Öî»Ö ¯ÖÖÖß ¯ÖÃÖ¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖŸÖ“Ö ³ÖÖŸÖ, †ÖÓ²ÖÖ›üß,
†Öôæû, úÖê“Ö¸üß ¾ÖÖî¸ëü“Öß ¸üÖÖê ´ÖÖ•Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. Öê›üß Øú×“ÖŸÖ ˆÓ“Ö¾Ö™ü¶Ö¾Ö¸ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖß ŸÖê¾Öœüß
¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖß. ‹úÖ Öê›ü¶ÖŸÖæÖ •Ö¾Öôû“µÖÖ 100 µÖÖ›üÖÔ¾Ö¸üß»Ö ×šüúÖÖß •ÖÖµÖÖ»ÖÖ ¯Ö›üÖ¾ÖÖ“Öß •Ö¹ý¸üß
»ÖÖÖê. ÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖ“Öê ×Ö¤üÖÖ “ÖÖ¸ü ´Ö×ÆüÖê ŸÖ¸üß †ÃÖŸÖÖê. ×¯Öêú ´ÖÖ“ÖÔ ‹×¯ÖÏ»Ö ´Ö¬µÖê“Ö ¯Öê¸üÖ¾Öß
»ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ÃÖ´Ö«üÖ¸ü“Öê ‘Ö¸ü ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ ´ÖÖŸÖ²²Ö¸ü. ŸµÖÖÓ“Öêú›êü ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸ü“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ¾Ö •Öê¾ÖÖ “ÖÖ»Öê. 5 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ
×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ´ÖÖêÆü»µÖÖÓŸÖæÖ ÖÖ¸üÃÖÓúßŸÖÔÖ 7 ¯ÖµÖÕŸÖ —ÖÖ»Öê. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ´ÖÖêÆü»µÖÖŸÖæÖ •ÖÖŸÖÖÖÖ ¯Ö›üÖ¾ÖÖŸÖæÖ úßŸÖÔÖ
—ÖÖ»Öê. ‡ÓÖÏ•Öß ¿ÖÖôêûŸÖ ´ÖÖ—Öê ØÆü¤üßŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. 9 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö“ÖÓ¦üÖ“Öê ´Öò×•Öú »ÖÑ™üÖÔ ¾µÖÖµÖÖÖ
—ÖÖ»Öê. ¿ÖÖôêû“Öê ÃÖêÎêú™ü¸üß «üÖ¸üúÖÖÖ£Ö ×´ÖÁÖ ÊÖÓ“Öêú›êü 1 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ •Öê¾ÖÖ —ÖÖ»Öê.
ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, ŸÖÖ. 3, ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸
ÃÖúÖôûß ¯ÖÏÖŸÖÙ¾Ö¬Öß“Öß ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¯Ö›ü»Öß. †Ö´Æüß ¸üÖÆüŸÖÖê ŸÖÖê ´ÖÖêÆü»ÖÖ †¾Ö‘ÖÖ 4/5 ‹ú¸üÖÓ“ÖÖ.
“ÖÖêÆüÖê ú›æüÖ ¯ÖÖµÖÖÖê ¾ÖêÂ™ü»Öê»ÖÖ. ¿ÖÖî“ÖÖÃÖ úÖêšüê •ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê úôêûÖÖ. ‹úÖÃÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê ŸÖ¸ü ŸµÖÖÖê ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸üß»Ö
²ÖÖê™üßŸÖ ²ÖÃÖ¾ÖæÖ ¤æü¸ü ÖãÖêÖê •ÖÖµÖÖÃÖ ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê. ´Öß ²ÖÖê™üßŸÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê ŸÖÖê ŸÖÖê»Ö ÃÖÓ³ÖÖôêûÖÖ. úÃÖê ŸÖ¸üß ¯Öãœêü
Öê»ÖÖê ŸÖÖê ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ×¯ÖúÖÖÖ»Öß ¯ÖÖÖß“Ö ! ‹úÖ ´Öã»ÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ²ÖÖê™üßŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ´ÖÖ—ÖÖ ¯Ö›üÖ¾Ö ´Öß ŸÖÃÖÖ“Ö
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ÃÖÖê›ü»ÖÖ. ³ÖÖÂÖê“µÖÖ †³ÖÖ¾Öß ´Ö»ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖêÆü»µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ¯ÖãÖ: •ÖÖÖÖ ¿ÖÖê¬ÖÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß. ¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸ü
²ÖÖ²Öæ ¾Öé¨ü 67 ¾ÖÂÖÖÔ“Öê. ŸÖê ¾Ö ´Öß ‹úÖ †ÖÓ²ÖÖ›üß“µÖÖ ˆÓ“Ö ×¯ÖúÖŸÖ ×¾Ö¬Öß †Ö™üÖê¯Ö»ÖÖ. ÊÖ †Öã³Ö¾ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
ÊÖ Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ÆüÖ»Ö †¯ÖêÂ™êü“Öß ú»¯ÖÖÖ †Ö»Öß.
ÃÖúÖôûß 9 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯Ö›üÖ¾ÖÖŸÖæÖ úßŸÖÔÖ ú¸üßŸÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖôêû•Ö¾Öôûß»Ö ²ÖÎÉ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ Öê»ÖÖê.
¸ü´Öê¿Ö“ÖÓ¦ü ´Öãú•ÖâÖß ¤üÖêÖ ŸÖÖÃÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. "£ÖÖúÖê ÃÖÖÖ" Æêü úßŸÖÔÖ ‹êúŸÖ †ÃÖŸÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ
›üÖêóµÖÖŸÖß»Ö †ÁÖã¯ÖÏ¾ÖÖÆü †Ö¾Ö¸êüÖÖ. ÃÖ¾ÖÔ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ Öß™ü ²ÖÓÖÖ»ÖßŸÖ ÃÖ´Ö•Ö»Öß. ¯ÖÓ×›üŸÖ ×´ÖÁÖ ´ÖÖ—Öê •ÖãÖê ×´Ö¡Ö
ÊÖÓ“Öêú›êü 1 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ •Öê¾ÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸÖê Ö¾ÆüŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öê ²ÖÓ¬Öæ ÆüÖêŸÖê.
ÃÖÖµÖÓúÖôûß ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ´Öãôêû ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü»Öß ÖÖÆüß. ¸üÖÆüµÖÖ“Öê ×šüúÖÖß“Ö ´Öãú•Öá ²ÖÖ²ÖæÖê ¾µÖÖµÖÖÖ
×¤ü»Öê. ¯ÖÖ ‹êúÖ¾ÖµÖÖÃÖ 4/5 •ÖÖ“Ö ¸üÖ×Æü»Öê. ²ÖÓÖÖ»ÖßŸÖ ²ÖÖê»Ö»Öê ŸÖ¸üß ²ÖÖµÖúÖ´Öã»ÖÖÓÖÖ ŸµÖÖŸÖ †ÖúÂÖÔÖ
Ö¾ÆüŸÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ²ÖÓÖÖ»Öß »ÖÖêúÖÓÖÖ £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ †Ö™ü¯ÖµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖµÖ“Ö ÖÖÆüß. ¸üÖ¡Öß •Öê¾ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü 10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ
†Ö´Æüß ²ÖÖê™üßŸÖæÖ ´Ö¿ÖßÆüÖ™üßú›êü ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ÃÖã´ÖÖ¸êü 12 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ³Öî¸ü¾Ö Ö¤üß¾Ö¸üß»Ö “ÖëÖã×™üµÖÖ ‘ÖÖ™üÖ¾Ö¸ü †Ö»ÖÖê.
ŸÖê¾ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÔÃÖ —ÖÖê¯Ö »ÖÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖúÖôûß 7 ¯ÖµÖÕŸÖ ²ÖÖê™ü ŸÖê£Öê“Ö £ÖÖÓ²Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.
ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, ŸÖÖ. 4, ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸
¸üÖ•ÖÖ¯Öæ¸ü
“ÖëÖã™üßµÖÖ µÖê£Öê ´Ö¿ÖßÆüÖ™üßÆæüÖ µÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÖéÆüÃ£Ö †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ¤üÖêÖ »ÖÆüÖÖ ²ÖÖê™üß ¾Ö ¯ÖÖ“Ö
´ÖÖÖÃÖê ´Ö•Öæ¸ü †ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ´Ö¿ÖßÆüÖ™üß “ÖëÖã™üßµÖÖ †ÖÖÖÖ›üß Ã™êü¿ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ 9 ´Öî»Ö †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ
¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖŸÖæÖ —ÖÖ»ÖÖ. ³ÖÖŸÖ, ú“ÖÖê¸üß, ú´ÖôûÖÓÖß ¸üÃŸÖÖ ¾µÖÖ¯Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. 10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ¾ÖÖ™êüŸÖ
‹ú ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ•ÖÖ¯Öæ¸ü ÖÖ¾Öß ´Ö•Öã¸üÖÓÖß µÖÖÆüÖ¸üß êú»Öß. †Ö´ÆüÖÓ»ÖÖÆüß †Öê»Öê ÖÖ¸üôû, úÖú¾Öß ×´ÖôûÖ»Öß. 11
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. 3 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´Ö¿ÖßÆüÖ™üß»ÖÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»ÖÖê. ¾ÖÖ™êüŸÖ ˆÖ ¾Ö ¯ÖÖ‰úÃÖ ¤üÖêÆüß »ÖÖÖ»Öß. ˆ‘Ö›ü¶Ö ²ÖÖê™üß
†ÃÖ»µÖÖÖê ”û¡µÖÖÓ×¿Ö¾ÖÖµÖ †ÖÁÖµÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ÃÖÖ´ÖÖÖÖ»ÖÖ ‹ú ¯Ö›üÖ¾Ö ¾Ö Ö‰ú ´ÖÖÖÃÖÖÓÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ¯Ö›üÖ¾Ö. ¾ÖÖ™êüŸÖ
²Ö¸üÖ“Ö ¡ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. úßŸÖÔÖ ú¸üßŸÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÏ¾Öê¿Ö êú»ÖÖ. ÃÖ¾ÖÔ ÆüÖµÖÃæú»Ö ×úŸÖß ¾Öêôû ŸÖ¸üß ¯ÖÏŸÖßÖÖ ú¸üßŸÖ
‘ÖÖ™üÖ¾Ö¸ü ˆ³Öê ÆüÖêŸÖê. †¯Öæ¾ÖÔ ˆŸÃÖÖÆü ×¤üÃÖ»ÖÖ. ¾ÖÖ™êüŸÖß»Ö ÁÖ´ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÆüÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ.
ÃÖÖµÖÓúÖôûß ÃÖ³Öê»ÖÖ 1,000 ´ÖÖÖÃÖê •Ö´Ö»Öß. ¯ÖÖ‰úÃÖ †ÃÖæÖÆüß ‡ŸÖúÖ ˆŸÃÖÖÆü. ÊÖ“Öê úÖ¸üÖ
µÖê£Öß»Ö Ö´Ö:¿Öæ¦üÖ“Öê ÆüÖµÖÃæú»Ö. ´ÖÖ—Öê ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ ²ÖÖ²Öæ †ÖÓŸÖ“ÖÓ¦ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸üÖê ²ÖÓÖÖ»ÖßŸÖ
´Ö¬ÖæÖ´Ö¬ÖæÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. Öê›ü¾ÖôûÖÓÖÖ ÃÖ´Ö•Ö»Öê ÖÖÆüß.
ŸÖÖ. 5, ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸
´Ö¿ÖßÆüÖ™üß
¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Öê›ü¶ÖŸÖæÖ ÖÖ¸üÃÖÓúßŸÖÔÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»Öê. ÆüÖµÖÃæú»Ö“Öê ×¾ÖªÖ£Öá ¾Ö
×¿ÖÖúÖÓÖß ÖÖ‰úÖ ÖÖ“ÖæÖ ˆ»ÆüÖÃÖ ¾ÖÖœü×¾Ö»ÖÖ. ÖÓŸÖ¸ü ¿ÖÖôêûŸÖ ´Öãú•ÖâÖß 10 ¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖãµÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ êú»Öß.
¸üÖ´Öãú´ÖÖ¸ü ²ÖÖ²Öæ, 65 ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ¾Öé¨ü ¯ÖÖ ÃÖÓúßŸÖÔÖÖŸÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ×“Ö¸Óü•Öß¾Ö •ÖßŸÖë¦ü²ÖÖ²Öæ ±úÖ¸ü“Ö
´ÖÖÖêÆü¸ü ÖÖµÖú †ÖÆêüŸÖ. ²Ö³ÖÏã¾ÖÖÆüÖ Æêü Ö´Ö:¿Öæ¦ü ÖÖê»Ö ´Öé¤ÓüÖ ¾ÖÖ•Ö×¾ÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ ŸÖê †Ö•Ö †Ö•ÖÖ¸üß —ÖÖ»Öê.
¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ×¿ÖÖúÖÓÖß µÖê£Öê ‹ú ²ÖÎÖÉ ´ÖÓ¤üß¸ü ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“Öß ×¾ÖÖÓŸÖß êú»Öß.
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×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß “ÖÖ¸ü ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÊÖ ÆüÖµÖÃæú»Ö“µÖÖ Ö¾µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¤üÖ›ü ²ÖÃÖ×¾ÖµÖÖ“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö ´ÖÖ—Öê ÆüÖŸÖæÖ —ÖÖ»ÖÖ. ÃÖÓÖßŸÖ, ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸üÖÓÖß †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»ÖÖ. ÖÓŸÖ¸ü
´ÖÖ—Öê ´ÖÖÖæÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ³ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¤üÖ›üÖ•Ö¾Öôû ÖÓ³Öß¸ü¯ÖÖê Öê»Öß. ´Öß ØÆü¤üßŸÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ úºþÖ ŸÖßÖ ¾ÖÖ™üÖ
•ÖÖÖê“µÖÖ ˆ¢Ö¸ü ÃÖß´Öê¾Ö¸ü ²ÖÃÖ×¾Ö»µÖÖ ÖÓŸÖ¸ü ÃÖ³Öê“µÖÖ ×šüúÖÖß ´ÖÖêšüÖ •Ö´ÖÖ¾Ö •Ö´Ö»ÖÖ. ÃÖã´ÖÖ¸êü 2000 ÆüÖêŸÖÖ.
²ÖÖµÖúÖ´Öã»Öß ×Ö¤üÖÖ 150 ÆüÖêŸµÖÖ. ´ÖÖ—Öê ¯ÖÏ£Ö´Ö ØÆü¤üßŸÖ ³ÖÖÂÖÖ, ÖÓŸÖ¸ü ¿Ö¸ü““ÖÓ¦ü ´Öã—Öæ´Ö¤üÖ¸ü †Ö×ÃÖÃ™Óü™ü
Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸üÖÓÖß †Ö³ÖÖ¸ü¯ÖÏ¤ü¿ÖÔú ³ÖÖÂÖÖ êú»Öê. ÖÓŸÖ¸ü ¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸üÖÓ“Öê †¬µÖÖŸ¾ÖÖÖÖ»Öß ¤ãüÃÖ¸üß ÃÖ³ÖÖ —ÖÖ»Öß.
´ÖÖ¬Ö¾Ö“ÖÓ¦ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ÖÖ´Ö¿Öã¦üÖÓŸÖ¸ü Æêü´Ö“ÖÓ¦ü ´Öãú•Öâ“Öß †Ö¾Öê¿ÖµÖãŒŸÖ ²ÖÓÖÖ»ÖßŸÖ ³ÖÖÂÖÖê —ÖÖ»Öß. Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸üÖÓÖß
†Ö³ÖÖ¸üÖ“Öê¾Öêôûß ¯ÖãÖ: ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ.
´Ö»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ˆŸÃÖÖÆü ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ´Ö¤üŸÖ êú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö ÖÖÆüßÃÖê ¾ÖÖ™ü»Öê. ´Öß ¿Öê¾Ö™üß
ˆšæüÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖÖµÖÖÃÖÖšüß ³ÖÖÂÖÖ êú»Öê. ´ÖÓ×¤ü¸üÖÃÖ ×Ö¤üÖÖ 200 ¹ý. ŸÖ¸üß ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸ü
´ÆüÖÖ»Öê. ŸµÖÖ¯Öîúß 100 •Ö¸ü µÖê£Öß»Ö ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ×ÆüŸÖØ“ÖŸÖúÖÓÖß •Ö´Ö¾ÖÖ¾ÖêŸÖ ´ÆüÖæÖ ²ÖÖúß“Öê 100 ¹ý.
´Öß Ã¾ÖŸÖ: ¤êü‡ÔÖ †ÃÖê ´Öß ¾Ö“ÖÖ ×¤ü»Öê. ÃÖ³ÖêŸÖ †ÖÖÓ¤üÖ“ÖÖ •ÖµÖ‘ÖÖêÂÖ —ÖÖ»ÖÖ. Æêü 200 ¹ý¯ÖµÖê •Ö´Ö»Öê ŸÖ¸ü
†ÖÖÖß 300 •Ö´Ö×¾ÖÖê ÃÖÖê¯Öê ÆüÖê‡Ô»Ö. 500 ¹ý¯ÖµÖÖŸÖ “ÖÖÓÖ»Öß ú““Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸ü
´ÆüÖÖ»Öê. ¾Ö ŸÖê£Ö»µÖÖ ŸÖê£Öê ¹ý¯ÖµÖê ¤êüµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÓ›üôûßÃÖ ²Ö•ÖÖ¾Ö»Öê.
2 ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¾Ö ŸÖßÖ ¿Öæ¦üÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß †ÃÖê 5 ™ÒüÃ™üß †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ ´ÆüÖ•Öê ´Öß ´ÖÖ—Öß ¸üŒú´Ö
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖêÎêú™ü¸üßú›êü êú¾ÆüÖÆüß ¯ÖÖšü¾ÖßÖ ´ÆüÖÖ»ÖÖê. ¿Ö¸ü““ÖÓ¦ü ´Öã—Öæ´Ö¤üÖ¸ü ²Öß.‹. Æêü ‹êúúÖôûß
ÖÖÛÃŸÖú ÆüÖŸê Öê. ¯ÖÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖÓÖßŸÖ ‹êæúÖ ‹êúÀ¾Ö¸üß ˆ¯ÖÖÃÖú —ÖÖ»Öê †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß“Ö †ÖŸ´Ö×Ö¾Öê¤üÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê.
´ÖÓ×¤ü¸ü Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯ÖÖ †Ö“ÖÖµÖÖÔ“Öê úÖ´Ö ³ÖÛŒŸÖ³ÖÖ¾ÖÖÖê úºþ †ÃÖê ¾Ö“ÖÖ ×¤ü»Öê. Æêü ´Ö¿ÖßÆüÖ™üß
µÖê£Öß»Ö úÖµÖ´Ö“Öê ×¯Öœüß•ÖÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ.
ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, ŸÖÖ. 6, Öã¹ý¾ÖÖ¸
ÃÖúÖôûß »Ö¾Öú¸ü Öã»ÖµÖÖú›êü ×Ö‘ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ´ÖÓ›üôûßŸÖ †Öã³Ö¾Öß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß úÖêÖß Ö¾ÆüŸÖÖ.
¾Öé¨ü £Öú»Öê»Öê ¾Ö ŸÖ¹ýÖ ²Öê¯Ö¾ÖÖÔ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖ ¯Ö›üÖ¾Ö¾ÖÖ»Öê ×´ÖôûµÖÖ“Öß ¯ÖÓ“ÖÖ‡ŸÖ. ÊÖ´Öãôêû 6 ŸÖÖÃÖ
ˆ¿Öß¸ü ÆüÖê‰úÖ ÃÖÖµÖÓúÖôûß 4…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. úßŸÖÔÖ ú¸üßŸÖ ²ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ÃÖã´ÖÖ¸êü 25 ´Ö¿ÖßÆüÖ™üß“Öê
ŸÖ¹ýÖ ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ²ÖÖê™ü ú¹ýÖ †¬ÖÖÔ ´Öî»Ö ¯ÖÖê“Ö¾ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ †Ö»Öê. ´Ö¿ÖßÆüÖ™üßÃÖÖ¸üÖê Ã¾ÖÖÖŸÖ úÖêšêü“Ö
—ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ¸üÖ¡Öß 8 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¯ÖÖ‰úÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. ÃÖã¤îü¾ÖÖÖê †Ö´Æüß ¸üÖ•ÖÖ¯Öæ¸ü ÖÖ¾Ö •Ö¾Öôû“Ö ÖÖšü»Öê.
ŸÖê£Öß»Ö ÖÖ¾Öú·µÖÖÓÖß •Öê¾ÖÖÖ“ÖÖ †ÖÖÏÆü êú»ÖÖ. •Öê‰úÖ 11 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. Ø“Ö‘Öã×¸üµÖÖ 1 ´Öî»Ö“Ö ÆüÖêŸÖê.
¯ÖÖ 2 ŸÖÖÃÖ »ÖÖÖ»Öê. ±úÖ¸ü ¡ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. 1 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü¿ÖÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»ÖÖê. †Ö´ÆüÖ»ÖÖ †›üß“Ö“Öß ´Öê»Ö
ÖÖšüÖ¾ÖµÖÖ“Öß ´ÆüÖæÖ ¡ÖÖÃÖ ÃÖÖêÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ ´Öê»Ö µÖê£Öê £ÖÖÓ²ÖÖÖ¸ü“Ö Ö¾ÆüŸÖß. ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖúÖôûß 9 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“µÖÖ
ÖÖ›üßÖê Öã»ÖµÖÖÃÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê.
ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, ŸÖÖ. 7, ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸
Öã»ÖÖÖ
10…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Öã»ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»ÖÖê. 2 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ •Öê¾ÖÖ —ÖÖ»Öê. ¸üÖ¡Öß 6 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ úÖò¸üÖêÖê¿ÖÖ
ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ —ÖÖ»Öß. ú»Öú¢µÖÖÆæüÖ ²ÖÖ²Öæ éúÂÖãú´ÖÖ¸ü ×´Ö¡Ö ¾Ö ²ÖÖ¸üÖÃÖÖ»ÖÆæüÖ ´ÖÖ´ÖÖêÆüÖ “ÖÎú¾ÖŸÖá
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†Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ×´Ö¡ÖÖÓ“Öß †¬µÖÖÖ“Öê •ÖÖÖß µÖÖê•ÖÖÖ —ÖÖ»Öß. ¯ÖÏ£Ö´Ö ´ÖÖ—Öê ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ÖÓŸÖ¸ü “ÖÎú¾ÖŸÖá †Ö×Ö ¸ü´Öê¿Ö
²ÖÖ²ÖæÓ“Öß ²ÖÓÖÖ»ÖßŸÖ ³ÖÖÂÖÖê —ÖÖ»Öß. ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ ÖÖ¾Ö †ÃÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ‹ú“Ö ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü †ÖÆêü. •ÖÖê¸üÖ“ÖÖ
¯ÖÖ‰úÃÖ ¯Ö›ü»ÖÖ. ÁÖÖêŸÖéÃÖ´ÖÖ•Ö µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß †¿Öß ³ÖßŸÖß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö 200/300 ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ †ÖÃ£ÖÖ
Ö¾ÆüŸÖß. †Ö´Æüß ÃÖã²ÖÖê¬Ö“ÖÓ¦ü ´Öã—Öæ´Ö¤üÖ¸ü“Öê ‘Ö¸üß ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ ˆŸÖ¸ü»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. Æêü ÖãÃÖŸÖê ×ÆüŸÖØ“ÖŸÖú †ÃÖæÖ Ã¾ÖÖÖŸÖ
“ÖÖÓÖ»Öê êú»Öê. •Öê¾ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü ²ÖÖê™üßŸÖæÖ ´Ö¤üÖ¸üŸÖã»Ößú›êü ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ¾Ö ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö Ã¾ÖÖÖŸÖÖ“ÖÖ
³Öê¤ü úôû»ÖÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê úÖ´Ö †ÖŸÖÖ ˆ““Ö ¾ÖÖÖÔŸÖ ˆ¸ü»Öê ÖÖÆüß †ÃÖê ¾ÖÖ™ü»Öê. ÖÖ´Ö¿Öæ¦üÖŸÖ“Ö †×¬Öú úÖ´Ö
—ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¸üÖ¡Öß ²ÖÖê™üßŸÖæÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ, ×¤ü¾ÖÃÖÖ úÖ´Ö †ÃÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü “ÖÖ»Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ²ÖÖê™üßŸÖ —ÖÖê¯Ö “ÖÖÓÖ»Öß
»ÖÖÖŸÖê. ›üÖÃÖ ÖÃÖŸÖÖŸÖ. †ªÖ¯ÖŸÖ¸üß ¯ÖÏéúŸÖß ²Ö¸üß †ÖÆêü.
ÃÖ¯™ëü²Ö¸, ŸÖÖ.ü 8, ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸
´Ö¤üÖ¸üŸÖÖê»Öß
¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß 12 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ µÖê£Öê ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. µÖê£Öê ‹ú ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ‡µÖ¢Öê¯ÖµÖÕŸÖ ‡ÓÖÏ•Öß ¿ÖÖôûÖ, 1 ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú
¿ÖÖôûÖ ¾Ö ‹ú ´Öã»Öà“Öß ¿ÖÖôûÖ †ÖÆêü. ˆŸÃÖÖÆü “ÖÖÓÖ»ÖÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ. ´ÖÆêü¿Ö“ÖÓ¦ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ŸÖ¹ýÖ ¯ÖŸÖß,
´Öã»Öà“µÖÖ ¿ÖÖôêû“Öê Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸ü ¾Ö †×ÃÖÃ™Óü™ü †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¤üÖêÆüß •Öê¾ÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß“Ö —ÖÖ»Öß. ¸ü´Öê¿Ö²ÖÖ²Öæ
¸üÖ¡Öß £Öú»Öê. ²Ö¸êü ¾ÖÖ™üŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ÃÖ³ÖêÃÖ ´Ö»ÖÖ †¬µÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸ü ²ÖÖ²Öæ †Ö×Ö Ã£ÖÖ×Öú
ÖÖ´Ö¿Öæ¦ü: ÖéÆüÃ£ÖÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖê —ÖÖ»Öß. ¸üÖ¡Öß 10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ •Ö»ÖÖúÖ™üßú›êü †Ö´Æüß †Ö»ÖÖê. ŸµÖÖ“Ö ²ÖÖê™üßŸÖæÖ
†šü¸üÖ²ÖÖúß Ö¤üßú›æüÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê.
ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, ŸÖÖ. 9, ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸
ÃÖ““Öß¤üÆüÖ
ÃÖúÖôûß 7…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ µÖê£Öê ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. µÖê£Öê Ö´Ö:¿Öæ¦üÖÓ“Öß ¤üÖêÖ ÆüÖµÖÃæú»ÖÃÖË †ÖÆêüŸÖ. ¸ü×ÃÖú»ÖÖ»Ö ¸üÖµÖ
²Öß. ‹. Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸ü †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ´Ö¤üÖ¸üŸÖÖê»Öß µÖê£Öê ²ÖÖê»Ö¾ÖÖµÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Öãœêü µÖê‰úÖ ŸµÖÖÓÖß ¿ÖÖôêûŸÖ Öê»Öê.
ÃÖúÖôû“Öê •Öê¾ÖÖ †Ö™ü¯ÖæÖ 9…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ •ÖÖ»ÖúÖê™üßÃÖ •ÖÖµÖÖÃÖ ´ÖÖêšüß Ã™üß´Ö¸ü ‘ÖêŸÖ»Öß.
•ÖÖ»ÖÖêúÖ™üß
ÃÖÖµÖÓúÖôûß †Ö´Æüß •ÖÖ»ÖÖêúÖ™üß ÖÖ¾Öß ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ²ÖÖ¸üßÃÖÖ»Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †Ö“ÖÖµÖÔ ²ÖÖ²Öæ ´ÖÖ´ÖÖêÆüÖ
“ÖÎú¾ÖŸÖá †ÖÖê¤ü¸ü µÖê£Öê †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ÆüÖ ÖÖ¾Ö ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß •ÖãµÖÖ ´ÖŸÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖêšü¶Ö úÂ™üÖÖê †Ö¯Ö»Öê ¾Ö•ÖÖ
Ö“ÖæÔÖ ŸµÖÖÓÖß ‹ú •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ ú¸ü×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖß úÖ»Öß“Öê ¤êü¾ÖôûÖÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö ³Ö¾µÖ ÃÖ³ÖÖ´ÖÓ›ü¯ÖÖŸÖ ³Ö¸ü»Öß.
ÆüÖ ÆüÖ ´ÆüÖŸÖÖ »ÖÖêú •Ö´Ö»Öê. ¯ÖÏ£Ö´Ö 10 “Ö ×´Ö×Ö™êü ´ÖÖ—Öê ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê. ¯Ö×Æü»Öß ¤üÖêÖ ×´Ö×Ö™êü ´Öß
4/5 ¾ÖÖŒµÖê ²ÖÓÖÖ»ÖßŸÖ ²ÖÖê»Ö»ÖÖê. Æêü ´ÖÖ—Öê ¯Ö×Æü»Öê“Ö ²ÖÓÖÖ»Öß ³ÖÖÂÖÖ. »ÖÖêúÖÓÖÖ ±úÖ¸ü úÖîŸÖãú ¾ÖÖ™ü»Öê. ÖÓŸÖ¸ü
´ÖÖ´ÖÖêÆüÖ ²ÖÖ²ÖæÓ“Öê ±úÖ¸ü ÃÖãÓ¤ü¸ü ¾ÖŒŸÖéŸ¾Ö —ÖÖ»Öê. Æêü ‹ú ²ÖÖ¸üßÃÖÖ»Ö“Öê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¾ÖŒŸÖê †ÖÆêüŸÖ.
ÃÖ¯™ëü²Ö¸,ü ŸÖÖ. 10, ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸
ÃÖúÖôûß •ÖÖ»ÖÖêúÖê™üß“ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü“ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ. 6…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÖÖ¸üÖŸÖæÖ †Ö´Ö“Öê ÃÖÓúßŸÖÔÖ —ÖÖ»Öê.
†Ö¾Ö›ü»Öê. ÖÓŸÖ¸ü †Ö´Æüß ÃÖÖÖ ú¹ýÖ 9 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ •Öê¾Ö»ÖÖê. •µÖÖ“Öê ‘Ö¸üß †Ö´ÆüÖÃÖ ˆŸÖ¸ü×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê, ŸÖê
ÃÖúÖôûß †Ö¯Ö»Öê ‘Ö¸üß †Ö»Öê ¾Ö ‹¾Öœüß †¯Ö×¸ü×“ÖŸÖ ´ÖÖÖÃÖÓ ¯ÖÖÆæüÖ ³ÖÖÓ›æü »ÖÖÖ»Öê. ´Öß ŸµÖÖ¾Öêôûß ‘Ö¸üß Ö¾ÆüŸÖÖê.
ÊÖ¾ÖºþÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖ ×šüúÖÖß ×úŸÖß ×¯ÖÏµÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖê ×¤üÃÖŸÖê. úÃÖê²ÖÃÖê úºþÖ ÊÖ ÖéÆüÃ£ÖÖ“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ
—ÖÖ»Öß. ŸÖê †Ö´ÆüÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÖÖ¸üÃÖÓúßŸÖÔÖÖÃÖ µÖê‰úÖ ÖæÂÖ —ÖÖ»Öê. †Ö´Æüß ŸÖ¸ü úÖê›üÖê“Ö.
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ãú¸üß†ÖÖÖ
ÃÖã´ÖÖ¸êü 9…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¤üÖêÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¯Ö›üÖ¾Ö úºþÖ †Ö´Æüß ãú¸üß†ÖÖÖú›êü Ö¤üßŸÖæÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. Æüß ‹ú
»ÖÆüÖÖ Ö¤üß ÆüÖêŸÖß. ¤ãüŸÖ±úÖÔ ±úÖ¸ü ÃÖãÓ¤ü¸ü ¿ÖÖê³ÖÖ ¡ÖÖ¾ÖÖúÖê¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß 3 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ãú¸üß†ÖÖÖ
ÆüÖµÖÃæú»Ö´Ö¬µÖê ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. Æêü êú¾Öôû Ö´Ö:¿Öæ¦üÖÓÖß “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê»Öê †Öšü¾Öê ÆüÖµÖÃæú»Ö ²ÖÖ¸üßÃÖÖ»Ö ×•Ö»ÊÖŸÖ
†ÖÆêü. ¿ÖÖôêû“Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ×úÖÖ·µÖÖ»ÖÖ †Ö¤üß ×“Öú™æüÖ 10-5 µÖÖ›üÖÔŸÖ“Ö ÆüÖêŸÖß. †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
"¾Æüß. †Ö¸ü. Ø¿Ö¤êü¸ü •ÖµÖ" †ÃÖÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¬¾ÖÖß ¤ãü´Ö¤ãü´Öæ »ÖÖÖ»ÖÖ. ´Öß »ÖÖê“Ö ÆüÖ †µÖÖêµÖ •ÖµÖ•ÖµÖúÖ¸ü ²ÖÓ¤ü
ú¸ü×¾Ö»ÖÖ. ¤ãüŸÖ±úÖÔ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ¸üÖÓÖ ˆ³Öß ÆüÖêŸÖß. Æüß ¿ÖÖôûÖ ´Ö¿ÖßÆüÖ™üß¯ÖêÖÖ ´ÖÖêšüß ×¤üÃÖ»Öß. Ã¾ÖÖÖŸÖ “ÖÖÓÖ»Öê
—ÖÖ»Öê. ¸üÖ¡Öß ´Öò×•Öú »ÖÑ™üÖÔ —ÖÖ»ÖÖ.
ÃÖ¯™ëü²Ö¸, ŸÖÖ. 11, ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸
ÃÖúÖôûß ˆÂÖÖúßŸÖÔÖ Öê›ü¶ÖŸÖæÖ —ÖÖ»Öê. ‹úÖ ‘Ö¸üÖŸÖæÖ ¤ãüÃÖ¸üßú›êü •ÖÖµÖÖÃÖ ¾ÖÖ™êüŸÖ »ÖÆüÖÖ »ÖÆüÖÖ
ÖÖ»Öê ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü ÖÖ¸üôûß“Öê ÖÖê›ü ™üÖæúÖ ¯ÖÖµÖ¾ÖÖ™üÖ êú»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. úßŸÖÔÖ ´ÖêóµÖÖ»ÖÖ úÂ™ü —ÖÖ»Öê. ÃÖã´ÖÖ¸êü
100 ×¾ÖªÖ£Öá ¾Ö ×¿ÖÖú ˆŸÃÖÖÆüÖÖê ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¸ü´Öê¿Ö²ÖÖ²ÖæÓÖß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ÖÓŸÖ¸ü
†Öšü ‘Ö¸ü ÖÖ¾ÖÖ“Öß ‹ú ¾ÖÖ›üß 1 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖß. ŸÖê£Öê ²ÖÖê™üßÖê Öê»ÖÖê. ÃÖ³ÖêŸÖ ´Ö»ÖÖ †¬µÖÖ êú»Öê. ¯ÖÏ£Ö´Ö
²ÖÓÖÖ»ÖßŸÖ †»¯Ö ³ÖÖÂÖÖ ´Öß êú»Öê. ŸÖê ´ÖÓ›üôûßÃÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †Ö¾Ö›ü»Öê. ØÆü¤üßŸÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ êú»Öß.
×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß 4…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ —ÖÖ»Öß. ´ÖÖ´ÖÖêÆüÖ²ÖÖ²Öæ †¬µÖÖ. ´Ö»ÖÖ ‹ú »ÖÆüÖÖÃÖê
´ÖÖÖ¯Ö¡Ö †¯ÖÔÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ´Öß †»¯Ö ²ÖÓÖÖ»ÖßŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ úºþÖ ¯Öãœêü 10 ×´Ö×Ö™êü ‡ÓÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖÖ
êú»Öê. ²ÖÓÖÖ»ÖßŸÖ ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ¸ü —ÖÖ»Öê. ÖÓŸÖ¸ü ´Öãú•Öá ¾Ö ¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸üÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖê —ÖÖ»Öß. ÖÓŸÖ¸ü ¸üÖê×ÆüÖßãú´ÖÖ¸ü
×¿Öú¤üÖ¸ü, ²Öß. ‹. ¸üÖ´Ö“Ö¸üÖ ²ÖÖ»ÖÖ ²Öß. ‹. Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸ü ²ÖÖê»Ö»Öê. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ¸ü ÖÏÆüÖ êú»Öê úß,
¯Öã¸êü, ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÆüÖêµÖÖ“Öß •Ö¹ý¸üß ÖÖÆüß. ¤êü¾Ö ¤êü¾Öß“Öß ¯Öæ•ÖÖ ÃÖÖê›üµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ÖÖÆüß †ÃÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ³ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ.
Æêü †Ö´Ö“µÖÖ ´ÖÓ›üôûßÃÖ †Ö¾Ö›ü»Öê ÖÖÆüß. 6 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´ÖÖ´ÖÖêÆüÖ ²ÖÖ²ÖæÓÖß ‡ÔÀ¾Ö¸üÖê¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. •Öê¾ÖÖ
ú¹ýÖ 10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ²Ö×¸üÃÖÖ»Ö¾ÖºþÖ †Ö´Æüß †Ö»Öê»µÖÖ ²ÖÖê™üßÖê ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸ü ¾Ö ¸üÖê×ÆüÖß²ÖÖ²ÖæÓÖß ÃÖ³ÖêŸÖ
Øú×“ÖŸÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»µÖÖ²Ö§ü»Ö ´ÖÖ±úß ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öß. ÃÖÖ¸üÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ˆ‘Ö›êü ²ÖÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ‘ÖÖ´ÖÖÖê Ø“Ö²Ö ×³Ö•ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê.
ŸÖ¹ýÖ ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖŸÖŸÖ ¯ÖÓµÖÖÖê ¾ÖÖ¸üÖ ‘ÖÖ»ÖßŸÖ. †»ÖÖê™ü †Ö¤ü¸ü ×¤üÃÖ»ÖÖ.
ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, ŸÖÖ. 12, ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸
²ÖÖ¸üßÃÖÖ»Ö
ÃÖúÖôûß ÃÖã´ÖÖ¸êü 10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ²ÖÖ¸üßÃÖÖ»Ö»ÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ´ÖÖ´ÖÖêÆüÖ ²ÖÖ²ÖæÓ“Öê ‘Ö¸üß ŸÖÖ. 13 ÃÖÖµÖÓúÖôû¯ÖµÖÕŸÖ
ÆüÖêŸÖÖê. ²ÖÖ²ÖæÓÖß †Ö•Ö ¾Ö ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ×±úºþÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖ¾Ö ¤üÖÖ×¾Ö»ÖÖ. ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ“Öß †Ö´Ö“Öß
†ÖêôûÖ úºþÖ ×¤ü»Öß. ÃÖÖµÖÓúÖôûß ´ÖÖ´ÖÖêÆüÖ ¤üÖÃÖÖã¯ŸÖ ÃÖêÎêú™ü¸üß“Öê ‘Ö¸üß, ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸ü ²ÖÖ²ÖæÓ“Öê
‘Ö¸üß ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê •Öê¾ÖÖ —ÖÖ»Öê.
ŸÖÖ. 13, Öã¹ý¾ÖÖ¸
µÖê£Öß»Ö ‹ú ¿ÖÓú¸üÖ“ÖÖµÖÔ †ÖãµÖÖµÖÖÓ“ÖÖ ´Öšü ¾Ö ²ÖÎ•Ö´ÖÖêÆüÖ úÖò»Öê•Ö †ÖÛÀ¾ÖÖßãú´ÖÖ¸ü ¤ü¢ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ
¾Ö×›ü»ÖÖÓ“µÖÖ Ã´Ö¸üÖÖ£ÖÔ Ã£ÖÖ×¯Ö»Öê»Öê ¯ÖÖ×Æü»Öê. úÖò»Öê•Ö ¾Ö ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆü, ¾µÖÖµÖÖ´Ö ³Öæ´Öß, •Ö»ÖÖ¿ÖµÖ ²Ö¸üß“Ö
×¾ÖÃŸÖßÖÔ ¾Ö ˆ‘Ö›ü¶Ö Æü¾ÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÖµÖÓúÖôûß 6 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™ãü†ÖÖÖ»Öß»ÖÖ Ã™üß´Ö¸ü´Ö¬ÖæÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ŸÖÖê
´Ö¬µÖÆü ¸üÖ¡Öß ŸÖê£Öß»Ö ²ÖÎÖÉ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê.
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ŸÖÖ. 14, ¯ÖÖ™ãü†ÖÖÖ»Öß
¯ÖÖ™ãü†ÖÖÖ»Öß ÖÖ¾Ö ØÆü¤æü ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖ²Ö§ü»Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü †ÖÆêü. •Ö´ÖÖÂ™ü´Öß“ÖÖ ´ÖÆüÖêŸÃÖ¾Ö ÖãúŸÖÖ“Ö —ÖÖ»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ¾Öêôûß 4000/5000 ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß“Öê ÃÖÆü³ÖÖê•ÖÖ —ÖÖ»Öê, †ÃÖê ±úÖò¾ÖÔ¸ü´Ö¬µÖê ¾ÖÖ“Ö»Öê. ‹úÖ »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ
éúÂÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ¯Öãœêü ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ´ÖÖÓ›ü¾Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê ¯ÖÖÆæüÖ ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖÁÖ´Ö ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 10/20 ÃÖŸµÖÖÖÏÆüß
Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öú †ªÖ×¯Ö ÆüÖêŸÖê. 1000 ÃÖŸµÖÖÖÏÆüß¤ü»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖæÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê, †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. µÖê£Öß»Ö
›êü¯µÖã™üß ú»ÖêŒ™ü¸ü ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¾ÖÃŸÖß ¿Öêú›üÖ 95 ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ †ÃÖê úôû»Öê. ¤üÖêÆüß ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ
»ÖÖêúÖÓÖÖ ¤êü¾ÖôûÖ¯ÖãœæüÖ ¾Ö ´Ö×¿Ö¤üß¯ÖãœæüÖ ëú¾ÆüÖÆüß ³Ö•ÖÖ ú¸üßŸÖ •ÖÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÖÆêü, †ÃÖê ¤üÖê‘ÖÖÓÖß
•ÖÖÆüß¸ü ú²Öæ»Ö êú»Öê †ÖÆêü. ´ÖÖ¡Ö †ÖÖê¤ü¸ü µÖÖêµÖ ¸üßŸÖßÖê ¯ÖÖÃÖ úÖœüÖ¾ÖÖ. ¯ÖÖÃÖ úÖœüµÖÖÃÖ ¾Öêôû Ö¾ÆüŸÖÖ
´ÆüÖæÖ †Ö´Ö“Öê ÖÖ¸üÃÖÓúßŸÖÔÖ ÃÖúÖôûß ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ †Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ“Ö —ÖÖ»Öê. ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ´ÖÖêÆüÖ ²ÖÖ²ÖæÓÖß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ
“ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖê“Öê •ÖÖÖß ×Ö•ÖµÖÖ“Öß ¾Ö •Öê¾ÖµÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ êú»Öê»Öß ´Öß †Ö•Ö µÖê£Öê“Ö
¯ÖÖ×Æü»Öß. ŸÖß êú¾Öôû †¯Ö¾ÖÖ¤üú ÆüÖêŸÖß. ÃÖÖµÖÓúÖôû“µÖÖ ÃÖÓÖŸÖ ÃÖ³ÖêŸÖ ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖß ×Ö²ÖÕ¬Ö †ÃÖÖ¾ÖÖ †¿Öß ´Öß
ÃÖæ“ÖÖÖ êú»Öß. ™æüÃ™ü›üß›ü »Ö¾Öú¸ü úºþÖ †ÃÖê ×ÖµÖ´Ö ú¸üÖ¾ÖêŸÖ †ÃÖê ´ÖÖ´ÖÖêÆüÖ ²ÖÖ²ÖæÓÖß ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê.
6…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ éúÂÖ´ÖÓ×¤ü¸üÖ¯Öãœüß»Ö ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ´ÖÓ›ü¯ÖÖŸÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ÃÖ³ÖÖ —ÖÖ»Öß. ´Öß ¾µÖÖµÖÖÖ ¤êüÖÖ¸ü †¿Öß
¤ü¾ÖÓ›üß †ÖÖê¤ü¸ü“Ö ×¯Ö™ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ×¿Ö¾ÖÖµÖ †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖ³ÖêÖÓŸÖ¸ü ‹úÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ²ÖÖ»ÖÖÖµÖúÖ“Öê ¾ÖîÂÖ¾Ö úßŸÖÔÖ
ÆüÖêÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ 1000/1500 ¾Ö¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö •Ö´Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÖãÃÖŸµÖÖ ²ÖÖµÖúÖ“Ö 500 †ÃÖŸÖß»Ö.
²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖæÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸üÆüß ¯Ö›ü¤üÖ úÃÖÖ •ÖÖŸÖ †ÖÆêü ÊÖ“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ Æêü †ÖÆêü. ´Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö £ÖÖê›êü
²ÖÓÖÖ»ÖßŸÖ ²ÖÖê»ÖæÖ 20 ×´Ö×Ö™êü ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ²ÖÖê»Ö»ÖÖê. •Öê ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ¾Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö ‹ú ¿ÖŸÖú
ú¸üßŸÖ †Ö»ÖÖ ŸÖê“Ö †Ö•Ö •ÖÖÖéŸÖ ØÆü¤æü ÃÖ´ÖÖ•Ö ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. ÖÓŸÖ¸ü ¸ü´Öê¿Ö²ÖÖ²Öæ ¾Ö ´ÖÖ´ÖÖêÆüÖ ²ÖÖ²Öæ ²ÖÖê»Ö»Öê,
²ÖÖ»ÖÖÖµÖúÖ“Öê ÃÖãÓ¤ü¸ü ÃÖÓúßŸÖÔÖ ¾Ö ÖŸÖÔÖ —ÖÖ»Öê. ¾ÖµÖ 8 ¾ÖÂÖì. ²ÖÖ»ÖéúÂÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖãÓ¤ü¸ü “ÖêÆü¸üÖ, êú¿Öú»ÖÖ¯Ö
¾Ö ¾ÖÖ´ÖÖ»ÖÖ, ¸üŒŸÖÖÓ²Ö¸ü. ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖÛ¢¾Öú ¤êüÖÖ¾ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¸üÖ¡Öß 12 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯Ö¸üŸÖ ²ÖÖê™üßÖê ×Ö‘ÖæÖ ÃÖúÖôûß
8 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ²ÖÖ×¸üÃÖÖ»Ö»ÖÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖê. Ã™üß´Ö¸ü´Ö¬µÖê ÃÖÓúßŸÖÔÖ —ÖÖ»Öê. ´ÖÖ´ÖÖêÆüÖ²ÖÖ²ÖæÖê ‹ú ¿ÖŸÖ¾ÖÖÙÂÖú
ÖÖÃÖ ¯Ö¤ü ¸ü×“Ö»Öê. ŸµÖÖ“Öß ŸÖÖ¸üß±ú —ÖÖ»Öß.
ÃÖ¯™ëü²Ö¸,ü ŸÖÖ. 15, ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸
²ÖÎ•ÖÃÖãÓ¤ü¸ü ¸üÖòµÖ (ÃÖêÎêú. ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖ. ÃÖ.) “Öê ‘Ö¸ü ×¸üúÖ´Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖÆãüµÖÖÓ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖŸÖß¿Ö“ÖÓ¦ü “ÖÎú¾ÖŸÖá, ×²Ö×¯ÖÖ“ÖÓ¦ü ¯ÖÖò»Ö, †´ÖéŸÖ»ÖÖ»Ö Öã¯ŸÖ, ²ÖÎÉÖÖÓ¤ü ¤üÖÃÖ ¾ÖÖî¸êü Ö¾ÖßÖ ¯ÖÖÆãüÖê
†Ö»Öê.
ÃÖÖµÖÓúÖôûß 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖÖÆãüµÖÖÓ“Öê •ÖÖÆüß¸ü Ã¾ÖÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê. ²ÖÖ²Öæ ´ÖÖ´ÖÖêÆüÖ ÊÖÓÖß †¬µÖÖ¯Ö¤üÖ¾ÖºþÖ
²ÖÖ¸üßÃÖÖ»Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖÓÖæÖ ²ÖÖÆêüºþÖ †Ö»Öê»Öê ¯ÖÖÆãüÖê ²ÖÖ²Öæ ×²Ö×¯ÖÖ“ÖÓ¦ü ²ÖÖêÃÖ, ÃÖŸÖß¿Ö“ÖÓ¦ü,
×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü, ¸ü´Öê¿Ö“ÖÓ¦ü ¾ÖÖî¸ëü“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ úºþÖ ×¤ü»ÖÖ. ÖÓŸÖ¸ü ÃÖŸÖß¿Ö“ÖÓ¦ü ¾Ö ¯ÖÖ»Ö ÊÖÓÖß ˆ¢Ö¸üÖ¤üÖÖ»Ö
³ÖÖÂÖÖê êú»Öß. ¯ÖÖ»Ö ÊÖÓ“Öß ²ÖÓÖÖ»ÖßŸÖß»Ö †¯Öæ¾ÖÔ ¾ÖŒŸÖéŸ¾Ö ‹êæúÖ £ÖŒú —ÖÖ»ÖÖê. 71 ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ¾ÖµÖ ¯ÖÖ
¾ÖÖŒµÖÃÖÖ´Ö£µÖÔ †ŸÖã»Ö ¿ÖŒŸÖß¿ÖÖ»Öß. ŸÖê ´ÆüÖÖ»Öê, "²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö ¿ÖæµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖú ÖÖÆüß. ¯ÖÏŸµÖêú Ã¡Öß
¯Öã¹ýÂÖÖ¯Öîúß ‹úÖ¾Ö¸üÆüß †µÖÖµÖ Øú¾ÖÖ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ¤êü¾ÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÖÖ¾Ö ¤êü¾ÖÖ“Öß
¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ. ´ÖÖ ²ÖÎÖÉÖ»ÖÖ ×Ö•Öá¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖ´Öê“Öß úÖµÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ?" ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÓ×¤ü¸ü Ö““Ö ³Ö¸ü»Öê ÆüÖêŸÖÖê.
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ÃÖ¯™ëü²Ö¸,ü ŸÖÖ. 16, ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸
ÖÖ¸üÃÖÓúßŸÖÔÖ ú¸üßŸÖ ´ÖÓ¤üß¸üÖŸÖ Öê»ÖÖê. ÃÖúÖôûß ÃÖŸµÖÖÖÓ¤ü ¤üÖÃÖÖß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ÖÓŸÖ¸ü
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ÊÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ “Ö“ÖÖÔ —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖŸÖ ¤üÖÃÖ, ÃÖŸÖß¿Ö²ÖÖ²Öæ, ¸ü´Öê¿Ö²ÖÖ²Öæ ¾ÖÖî¸ëüÖß ³ÖÖÖ
‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ÃÖÖµÖÓúÖôûß ÃÖŸÖß¿Ö²ÖÖ²ÖæÓÖß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß.
ŸÖÖ. 17, ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸
¯ÖãÆüÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¸üÃŸµÖÖ¾ÖºþÖ úßŸÖÔÖ ú¸üßŸÖ ÃÖúÖôûß ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ Öê»ÖÖê. †´ÖéŸÖ»ÖÖ»Ö Öã¯ŸÖÖß
ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯Öãœêü ÃÖŸÖß¿ÖÖß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ¸üÖ¡Öß 7……
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖÖ»Ö ²ÖÖ²Öæ“Öê "²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö Ã£ÖÖÖ" ¾Ö¸ü ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ²ÖÓÖÖ»Ö“Öß 1
Ã¾ÖÖ¬ÖßÖŸÖÖ ¾Ö 2 ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ ÊÖ ¤üÖêÖ ŸÖ¢¾ÖÖ´Öãôêû ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ‡ÓÖÏ•Öß ÃÖÓÃéúŸÖß¿Öß ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖ¯ÖêÖÖ
ÆüÖ ¯ÖÏÖÓŸÖ ŸÖÖ¤üÖŸ´µÖ ¯ÖÖ¾ÖæÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ ÖÖ•Ö×¾ÖŸÖÖê. ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ýŸÖß, ÖÖ¯ÖŸÖ ¾ÖÖî¸ëü“Öß ¯Öæ•ÖÖ †ÖÆêü ŸÖ¿Öß
²ÖÓÖÖ»ÖÖê ú¬Öß êú»Öß ÖÖÆüß. ²ÖÓÖÖ»Ö“Öß ¤êü¾ÖŸÖÖ êú¾Öôû úÖ»Öß Æüß ´ÖÖÖ¾ÖŸÖê“Öê ×“ÖÆü. ÖÓŸÖ¸ü ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ
²ÖÓúß´Ö“ÖÓ¦üÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖŸÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ¸ü †ÖÆêü, ¾ÖÖî¸êü ²ÖÖê»Ö»Öê. ŸµÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ³ÖÖÖ ´Ö»ÖÖ
¯Ö™ü»ÖÖ ÖÖÆüß. †Ö•Ö Ö¤üá †×ŸÖ¿ÖµÖ ÆüÖê‰úÖ ¯ÖãÂúôûÖÓÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü ˆ³Öê ¸üÖÆüµÖÖ»ÖÖÆüß •ÖÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß ÖÖÆüß. Æêü
¾µÖÖµÖÖÖ ™üÖîÖ ÆüÖò»ÖÖŸÖ ¾ÆüÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê ÆüÖêŸÖê.
ÃÖ¯™ëü²Ö¸,ü ŸÖÖ. 18, ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸
ÃÖúÖôûß ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü ÊÖÓÖß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ˆ¤Ëü²ÖÖê¬ÖÖÖŸÖ ´ÖÖÓ›üãŒµÖ ˆ¯Ö×ÖÂÖ¤üÖŸÖß»Ö †ÖŸ´µÖÖ“Öê
“ÖÖ¸ü ¯ÖÖ¤ü ¾ÖÖ“ÖæÖ, ˆ¯Ö¤êü¿ÖÖŸÖ ¬Ö´´Ö¯Ö¤üÖŸÖß»Ö ÃÖÆüÃ¡Ö¾ÖÖÔ ¾ÖÖ“ÖæÖ ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ¿Öß ÖÖÃÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ¯ÖÏŸµÖêúÖÖê ÃÖÖ¬ÖÖê
¾Ö ‡ÔÀ¾Ö¸ü ÃÖÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖ Æêü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ÖÓŸÖ¸ü ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ úÖÆüß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü
´ÖÖ´ÖÖêÆüÖ ¾Ö ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü ÊÖÓÖß “Ö“ÖÖÔ êú»Öß ÃÖÖµÖÓúÖôûß ×¾ÖÀ¾Ö•ÖÖßÖ ¬Ö´ÖÔ Universal Religion ÊÖ¾Ö¸ü
¯ÖÏ£Ö´Ö ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü 1…… ŸÖÖÃÖ ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü ×²Ö×¯ÖÖ“ÖÓ¦ü ¯ÖÖ»Ö“Öê †¬ÖÖÔ ŸÖÖÃÖ ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ¯ÖÏ£Ö´Ö
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖß ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ úºþÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´ÖÖ×¤ü ÃÖÖ¬ÖæÓÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê
úÃÖê ¯Öãœêü †Ö×Ö»Öê ¾Ö ×¾Ö«üŸÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öß Æêü ÃÖÖÓÖæÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö Æêü ‹ú ¸üÖ•ÖÖ ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ“Öê
Ã¾Ö¯Ö Öê»µÖÖ 100 ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ÃÖú»Ö ²ÖÎÖÉÖÓú›æüÖ ´ÖæŸÖÔ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ ¯ÖÖê“ÖŸÖ †ÖÆêü Æêü ¾ÖÖÔÖ †ÖÆêü. ¸üÖê´Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖ
´ÖÖµÖêú»Ö †ÖÓ•Öê»ÖÖê ÊÖÓÖß ´ÖÖê•ÖêÃÖ“ÖÖ ŸÖÖê ¯ÖãŸÖôûÖ êú»ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ 40 ¾ÖÂÖì »ÖÖÖ»Öß. ŸµÖÖ“Öß ´ÖæŸÖá †ÖÓ•Öê»ÖÖê“µÖÖ
´ÖÖÖŸÖ †Ö¬Öß ´ÖæŸÖÔ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖß ŸµÖÖÓÖß ÃÖÓÖ´Ö¸ü¾Ö¸üß ¤üÖ›üÖŸÖæÖ •ÖÖæ ¯ÖÖêÖºþÖ úÖœü»Öß. ŸÖß •ÖÖæ †ÖŸÖ
¤ü›ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖ«üŸÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö †Ö¬Öß“Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ“Öß ‡ÔÀ¾Ö¸üÖÖê ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖÖÃÖ Ã¾Ö¯ÖÖŸÖ ÃÖæ“ÖÖÖ ×¤ü»Öß.
ŸÖß ²ÖÎÖÉÖÓÖß ÃÖú»Ö ²ÖÖÊ ãúÃÖÓÃúÖ¸ü ÆüôæûÆüôæû ¤æü¸ü ú¹ýÖ Öê»µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ˆ‘Ö›ü êú»Öß. Æêü †Ö×¾ÖÂú¸üÖ
†ªÖ¯Ö ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ŸÖÖ•Ö´ÖÆü»Ö“Öê Ã¾Ö¯Ö ¿ÖÆüÖ•ÖÆüÖÖÖÃÖ †ÖÖê¤ü¸ü“Ö ¯Ö›ü»Öê. ŸÖê 20,000 ´ÖÖÖÃÖÖÓÖß
22 ¾ÖÂÖì Ö¯ÖæÖ ´ÖæŸÖÔ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ †Ö×Ö»Öê. ŸÖÃÖê“Ö ²ÖÎÖÉ ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ‡×•Ö¯ŸÖ ¯ÖÏÖŸÓ ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖê¸üê, ØÆü¤üãÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö
´ÖÖêšü´ÖÖêšüß ¤êü¾Öôêû Æüß ÃÖ¾ÖÔ Æü•ÖÖ¸üÖê îúªÖÓú›æüÖ †£Ö¾ÖÖ ¾ÖêšüßÃÖ ¬Ö¸ü»Öê»µÖÖ ´Ö•Öã¸üÖÓú›æüÖ ˆ³ÖÖ¸ü»Öß †ÖÆêüŸÖ.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖµÖÓú¸ü †µÖÖµÖÖ“Öß úÂ™üÖÓ“Öß Ã´ÖÖ¸üêú †ÖÆêüŸÖ.
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²ÖÎÖÉ-²ÖÎÖ×ÉúÖÓÖß •Öê ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ˆ³ÖÖ¸üÖßÃÖÖšüß Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖ¯Öæ¾ÖÔ úÂ™ü ¾Ö µÖÖŸÖÖÖ ÃÖÖê×¿Ö»µÖÖ
ŸµÖÖ Ã¾ÖÃÖÓŸÖÖêÂÖÖÖê ÃÖÖê×¿Ö»µÖÖ. †ÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖÓ¿Ö•Ö ¾Ö ²ÖÖÆêü¸ü“Öê »ÖÖêú ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã´ÖÖ¸üúÖ“ÖÖ ˆ¯Ö³ÖÖêÖ ±ãúú™ü
‘ÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. Æüß ÃÖãÓ¤ü¸ü ˆ¯Ö´ÖÖ ÁÖÖêŸÖé¾ÖÓ¤üÖÃÖ ±úÖ¸ü †Ö¾Ö›ü»Öß †ÃÖê ¯ÖãÂúôûÖÓÖß ˆ‘Ö›ü µÖê‰úÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
ÃÖŸÖß¿Ö“ÖÓ¦ü “ÖÎú¾ÖŸÖâÖß ŸÖ¸ü ´Ö»ÖÖ †ÖÖÓ¤üÖÖê µÖê‰úÖ ú¾Ö™üÖôû»Öê ¾Ö ×Ö³ÖÔ¸ü×“Ö¢ÖÖÖê †×³ÖÖÓ¤üÖ êú»Öê. ¯ÖÖ»Ö
µÖÖÓÖß †Ö¤üß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖÂÖÖ êú»Öê. ÃÖ¾ÖÔ ¬Ö´ÖÖÔŸÖ ×¾ÖÀ¾Ö•ÖÖßÖŸÖÖ †ÖÆêü, Æêü ŸµÖÖÓ“Öê ´ÆüÖÖê ²ÖÎÖÉ ´ÖÓ›üôûß»ÖÖ
†Ö¾Ö›ü»Öê ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖÓÖÖ †Ö¾Ö›ü»Öê. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ¯ÖÖ»Ö“µÖÖ ´ÆüÖµÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü ú¸üÖê“Ö
ÁÖêµÖÃú¸ü †ÖÆêü.
¸üÖ¡Öß •Öê¾ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü 11 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ “ÖÖÓ¤ü¯Öæ¸üú›êü •ÖÖµÖÖÃÖ †ÖÖ²ÖÖê™üßŸÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ²ÖÖê™ü 2 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ
²ÖÓ¤ü¸üÖŸÖæÖ ×Ö‘ÖÖ»Öß. †Ö´Ö“µÖÖ Ã™Òüß´Ö¸ü“Öê ÖÖ¾Ö '¯ÖëÖ¾ÖßÖ' †ÃÖê ÆüÖêŸÖê. Ö¤üá ²Ö¸üß“Ö ÆüÖêŸÖß.
ÃÖ¯™ëü²Ö¸,ü ŸÖÖ. 19, ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸
ÃÖúÖôûß 8 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´Öê‘ÖÖÖ Ö¤üß“µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ †Ö»ÖÖê. ÖÓ³Öß¸ü úßŸÖÔÖÖÖÓŸÖ¸ü †´ÖéŸÖ»ÖÖ»Ö Öã¯ŸÖ ÊÖÓ“Öß
¯ÖÏÖÓ•Ö»Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ —ÖÖ»Öß. ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß ‹úŸÖÖÖ —ÖÖ»Öê. 10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯Ö©Ö ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü Ö¤üß“µÖÖ †±úÖ™ü
¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ †Ö»ÖÖê. ÃÖÖÖ¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Æüß ×¾Ö¿ÖÖ»Ö †Ö×Ö ³ÖµÖÖÖú †ÖÆêü. ¯ÖãÂúôû¤üÖ ×ÆüÖê ÆüÖÆüÖ:úÖ¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü.
×Æü“µÖÖŸÖ ³ÖµÖÓú¸ü ´ÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ÊÖ ÖªÖ ²ÖÎÉ¯Öã¡ÖÖ Ö¤üß“µÖÖ ˆ¯Ö¿ÖÖÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ÊÖ Ö¤üß“Öê •Ö»Ö¯ÖæÖÔ¯ÖÖ¡Ö
×Ö¤üÖÖ ¤üÖê Ö ŸÖßÖ ´Öî»Ö ŸÖ¸üß ¹Óý¤ü †ÃÖÖ¾Öê ! •Ö»Ö´Öã¸üß Ã™êü¿ÖÖÖ¾ÖºþÖ ŸÖ¸ü Ö¤üß“Öê ¯Ö¸üŸÖß¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ¾ÖÖ¸üÖ•Öß ‹úÖ
†Ó¬Öæú ¸êüÖêÃÖÖ¸üÖß ¿ÖÖê³ÖŸÖê. µÖê£Öê ¯ÖÖ¡Ö 5/6 ´Öî»Ö ¹Óý¤ü †ÃÖÖ¾ÖÓ †ÃÖÓ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ !
“ÖÖÓ¤ü¯Öæ¸
ÃÖã´ÖÖ¸êü 1 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß “ÖÖÓ¤ü¯Öæ¸ü ‘ÖÖ™üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ÃÖŸÖß¿Ö“ÖÓ¦ü ÃÖêÖ ²ÖÖê™üß¾Ö¸ü Ã¾ÖÖÖŸÖÖÃÖ
†Ö»Öê. µÖê£Öê ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö ÖÖÆüß. úÖêÖß ²ÖÎÖÉÆüß ÖÖÆüß. ´ÖÖ¡Ö úÖò»Ö·µÖÖ“µÖÖ ŸÖã¸üôûú êúÃÖêÃÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ †ÃÖê
úôû»Öê. ¸ü´Öê¿Ö²ÖÖ²ÖæÓÖß †Ö¯Ö»Öê µÖê£Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß †ÃÖÖ ÃÖ´Ö•Ö ú¹ýÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ¯ÖÖ ÆüÖ ÃÖ´Ö•Ö
“Öãúß“ÖÖ šü¸ü»ÖÖ. †Ö´Ö“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ›üÖú ²ÖÓÖ»µÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ‹úÖ ¸üÖ¡ÖßÃÖÖšüß †Ö´ÆüÖ 8 •ÖÖÖÃÖ 4 ¹ý. ¾Ö
²ÖÖßÃÖ 1 ¹ý. †Ö´Æüß ×¤ü»Öß. ‹¸ü¾Öß •Öê¾ÖÖÖ“Öß ¾Ö ÃÖ³Öê“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ “ÖÖÓÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ´Öß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ¸üÖ¡Öß
¯ÖãÂúôû¤üÖ •Öê¾ÖŸÖ ÖÃÖŸÖÖê.
¤ãüÃÖ¸êü ÃÖúÖôûß ÖÖ¸üÃÖÓúßŸÖÔÖÖŸÖ ÖÖ¾Ö“Öß ¯ÖÏ´ÖãÖ ´ÖÓ›üôûß Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖß. ÃÖã¸ëü¦üÖÖ£Ö ´Öãú•Öá ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
²ÖÓ¬ÖæÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö ˆŸéúÂ™ü šêü×¾Ö»Öß. ÃÖ³Öê“Öê †¬µÖÖ Æü¸ü¤üµÖÖ»Ö ÖÖÖ Æêü ÖÖÓ¬Öß ¯ÖÖÖ“Öê
Ö§ü¸ü¾ÖÖ»Öê †×ŸÖÃÖÖ¬Öê ¾Ö ¬ÖÖÙ´Öú ÆüÖêŸÖê. ´Öãú•Öá ²ÖÓ¬Öæ Æêü •ÖãµÖÖ ´ÖŸÖÖ“Öê ãú»ÖßÖ ²ÖÎÖÉÖ †ÃÖæÖ ŸÖê ¤üÖê‘ÖêÆüß
†Ö´Ö“µÖÖ ¯ÖÓŒŸÖßÃÖ •Öê¾ÖÖÖÃÖ ²ÖÃÖ»Öê. †Ö´Ö“µÖÖ ´ÖÓ›üôûßÃÖ ±úÖ¸ü ²Ö¸êü ¾ÖÖ™ü»Öê. ÃÖŸÖß¿Ö²ÖÖ²ÖæÓÖß ¸üÖ¡Öß Ã™êü¿ÖÖÖ¾Ö¸ü
†ÖÖê¤ü¸ü •ÖÖ‰úÖ †Ö´ÆüÖÃÖÖšüß ‹ú ›ü²ÖÖ ¸üÖÖæÖ ¾ÖÖî¸êü ˆ¢Ö´Ö ÃÖÖêµÖ êú»Öß. †¿ÖÖ ×šüúÖÖß †Ö´Ö“Öß ³ÖßŸÖß
×Ö¸üÖ¬ÖÖ¸ü šü¹ýÖ †Ö´Æüß »ÖÛ••ÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖê. ¸ü´Öê¿Ö²ÖÖ²Öæ ´ÖÖ¡Ö †Ö¯Ö»Öê ´ÆüÖÖê Ö¸êü ´ÆüÖÖÖ¸êü ¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖêÆüß ´ÖŸÖ
²Ö¤ü»Ö»Öê. 10 ¾ÖÖ ¸üÖ¡Öß ¸êü»ÖÖê ×“ÖŸÖÖÖÖÑÖ»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ¾µÖÖµÖÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ '†´ÖéŸÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö' ÆüÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´Öß
‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ 1…… ŸÖÖÃÖ ¾Ö ¸ü´Öê¿Ö ²ÖÓÖÖ»ÖßŸÖ 1 ŸÖÖÃÖ ²ÖÖê»Ö»ÖÖê.
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ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, ŸÖÖ. 21,
×“ÖŸÖÖÖÖÑÖ
ÃÖúÖôûß 7…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×“ÖŸÖÖÖÖÑÖ Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¯Öã¹ýÂÖ ´Öã»Öê ×´ÖôæûÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü
20/25 •ÖÖ ÖÖê»Ö, ú¸üŸÖÖ»Ö, ¯ÖŸÖÖúÖ ‘Öê‰úÖ Ã™êü¿ÖÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖ™ü ¯ÖÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖê. †Ö´Æüß ÃÖ¾ÖÔ ÖÖ¸üÃÖÓúßŸÖÔÖ
ú¸üßŸÖ 10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. µÖê£Öê ¤üÖêÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö (Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖ, ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ) †ÖÆêüŸÖ. †£ÖÖÔŸÖ †Ö´Æüß
ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖÖ“Öê ¯ÖÖÆãüÖê ÆüÖêŸÖÖê. ´ÖÓ¤üß¸ü ¯Öã¸êüÃÖê ¾Ö ¤ãü¹ýÃŸÖ †ÖÆêü. ˆŸÃÖ¾ÖÖÃÖÖšüß úÖÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ŸÖµÖÖ¸üß ×¤üÃÖ»Öß ÖÖÆüß.
ˆ»Ö™êü ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ÖêÆü´Öß“Öß †¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×¤üÃÖ»Öß. ´ÖÖ¡Ö 8 ×¤ü¾ÖÃÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖêÖÏÖ´Ö ²ÖÓÖÖ»ÖßŸÖ ”ûÖ¯Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ.
²ÖÓÖÖ»Öß Æêü ×úŸÖß ¾ÖÖ»ÖÖê»Öæ¯Ö †ÖÆêü Æêü úôû»Öê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÖêÖÏÖ´Ö ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖãºþ ÆüÖêÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ, ŸÖ¸üß
(†Ö•Ö) ÃÖÖµÖÓúÖôûß ´ÖÓ›üôûàÖß ´ÖÖ—Öê ¾µÖÖµÖÖÖ šêü×¾Ö»Öê. ŸÖê 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸ü 6 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ‹ú•ÖÖ 105 ”ûÖ¯Öß»Ö ÖÖê×™üÃÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ. †£ÖÖÔŸÖ 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 7/8 “Ö ÁÖÖêŸÖê •Ö´Ö»Öê. ´Öß ¾ÖÖ™ü»µÖÖÃÖ ¾µÖÖµÖÖÖ
¸üÆüßŸÖ ú¸üÖ¾Öê †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÆüÖÖê ×¤üÃÖ»Öê. ´Öß '²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¿ÖŸÖ¾ÖÂÖì' ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ 1 ŸÖÖÃÖ
²ÖÖê»Ö»ÖÖê. ´ÖÓ›üôûß •Ö´ÖŸÖ •Ö´ÖŸÖ 40/50 •Ö´Ö»Öß. ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ ™ÒüÃ™ü›üß›üÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÊÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¾ÖÖ¤ü ´ÖÖ•ÖæÖ
†ÖÖÃ£ÖÖ “ÖÖ»Ö»Öß †ÖÆêü. »ÖÖêú Ö¸üß²Ö †ÖÆêüŸÖ. ¸ü´Öê¿Ö²ÖÖ²Öæ»ÖÖ †Ö•Ö Øú×“ÖŸÖ •¾Ö¸ü †Ö»ÖÖ. ŸÖê ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ µÖê‰ú
¿ÖúŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
†Ö•Ö ÃÖúÖôûß ‹ú †×¯ÖÏµÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ‘Ö›ü»ÖÖ. †×Ö»Ö ¾Ö ÃÖã¬Öß¸ü Æêü ¤üÖêÖ ŸÖ¹ýÖ úÖ»Ö ¸üÖ¡Öß Ã™êü¿ÖÖÖ¾Ö¸ü
•ÖÖ‰úÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö´Ö“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ú¤üÖ×“ÖŸÖ —ÖÖê¯Ö ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖê ¡ÖÖÃÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. Ã™êü¿ÖÖÖ¾ÖºþÖ
ÖÖ¸üÃÖÓúßŸÖÔÖ ú¸üßŸÖ •ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ´Æü™ü»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †×Ö»ÖÖÖê ›üÖêôêû ¾Ö™üÖ¸ü»Öê. ÆüÖ úÖµÖ ¯ÖÖÖ»Ö¯ÖÖÖ †ÃÖê
ŸµÖÖÓÖß ¸üÖÖÖÖê ˆ¤ËüÖÖ¸ü úÖ×œü»ÖÖ. ÆüÖ Ö¸üÖ“Ö ˆ¨ü™ü¯ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ ´ÖÓ›üôûß¯Öãœêü ¤ãü»ÖÔµÖÖßµÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ ¾Öé¨ü
¯ÖÖÖ“Öê •Ö´Ö¤üÖß ¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸ü ²ÖÖ²ÖæÓÖß ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÖÕÃÖ´ÖÖ“Ö ŸÖÖë›ü ÃÖÖê›ü»Öê. “ÖÆüÖ ×¯ÖŸÖÖÖÖÆüß ŸµÖÖÓ“Öê ŸÖÖë›ü
´ÖÖêšü¶ÖÖê “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖê. úßŸÖÔÖÖÃÖ ×Ö‘ÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß •Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ êú»Öß, ŸµÖÖŸÖ ÊÖ †×¯ÖÏµÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ“ÖÖ ×ÖÂÖê¬Ö
êú»ÖÖ. †Ö¤üß ÖÖ‡Ô“µÖÖ ¾ÖÖÖÖ“Öê †Ö´Ö“Öê ´Ö¾ÖÖôû ¸ü´Öê¿Ö²ÖÖ²Öæ ´Ö•Ö•Ö¾Öôû µÖê‰úÖ ´ÆüÖÖ»Öê, ÊÖ ¤üÖêÖ ŸÖ¹ýÖÖÓÖÖ
¯Ö¸üŸÖ ú»Öú¢µÖÖÃÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ, ×“ÖŸÖÖÖÖÑÖ“µÖÖ ´ÖÓ›üôûß¾Ö¸ü †Ö¯Ö»Öß “ÖÖÓÖ»Öß ”ûÖ¯Ö ²ÖÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
´Öß úÃÖê ŸÖ¸üß ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ †Ö¾ÖºþÖ ÊÖ ¤üÖêÖ ¹ýÃÖ»Öê»µÖÖ ŸÖ¹ýÖÖÓÖÖ ÃÖÓúßŸÖÔÖÖŸÖ †Öêœü»Öê. ¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸üÖÓÖß
´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ¯ÖÖê“Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖãÖ:¿ÖêÂÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ êú»Öß. †Ö×Ö »ÖÖê“Ö ŸµÖÖÓÖß •ÖÖ‰úÖ †×Ö»Ö ²ÖÖ²Öæ»ÖÖ ‘Ö¼ü ú¾Ö™üÖôû»Öê.
´ÖÖ ´ÖÖ¡Ö ´Ö»ÖÖ ÊÖ ²ÖÓÖÖ»µÖÖ“µÖÖ “Ö¾Ö“ÖÖ»Ö ³ÖÖ¾ÖÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ÆüÃÖÖ¾Öê úß ¸ü›üÖ¾Öê †ÃÖê —ÖÖ»Öê. †ÃÖ»µÖÖ ¸ÓüÖ
²Ö¤ü»ÖÖÖ·µÖÖ ²ÖÎÖÉ³ÖÖ¾ÖÖÖÓ“Öß ×²Ö×¯ÖÖ“ÖÓ¦ü ¯ÖÖ»Ö ÃÖÖ¸üÖê ¬ÖæŸÖÔ ¾ÖŒŸÖê ×ŸÖ¸ü¯Öß™ü ˆ›ü¾ÖŸÖÖŸÖ ÊÖŸÖ úÖµÖ Ö¾Ö»Ö ?
‹Óú¤ü¸üßŸÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¯ÖŸÖÖúÖ ¯Öãœüß»Ö ¿ÖŸÖúÖÓŸÖ ˆ“Ö»ÖæÖ ¬Ö¸üµÖÖ“Öß ŸÖÖú¤ü ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖæÖ ú´Öß ÆüÖê‰ú
»ÖÖÖ»Öß †ÖÆêü ¾Ö ŸÖß ²ÖÓÖÖ»µÖÖ²ÖÖÆêü¸ü †ªÖ×¯Ö ×¤üÃÖæÆüß »ÖÖÖ»Öß ÖÖÆüß, ÊÖ²Ö§ü»Ö ´ÖÖ—µÖÖ †ÓŸÖ¸üÖŸ´µÖÖŸÖß»Ö
¾Öê¤üÖÖ êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ †ÃÖÊ ÆüÖêŸÖÖ. ‚ ¿ÖÖÓŸÖß.
ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, ŸÖÖ. 22, ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸
¸ü´Öê¿Ö“ÖÓ¦üÖ“Ó ÖÖ ŸÖÖ¯Ö ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ÃÖÖµÖÓúÖôûß 5 ÖÖ¸üÃÖÓúßŸÖÔÖ ÖÖ¸üÖŸÖæÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê. ŸÖê ÆüÖŸÖ¹ýÖÖŸÖ
ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ †¿Öß ¤üÖêÖ ´ÖÓ×¤ü¸êü. ¯ÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ“Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ™ÒüÃ™ü›üßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖÖêšüÖ ¾ÖÖ¤ü ´ÖÖ•ÖæÖ
úÖê™üÖÔŸÖ Ö™ü»ÖÖ “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. ÊÖ´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¿ÖŒŸÖß ±úÖ¸ü“Ö ú´Öß ÆüÖê‰úÖ ²ÖÖÆêü¸üß»Ö »ÖÖêúÖŸÖ ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß
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±úÖ¸ü ú´Öß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ÃÖÓúßŸÖÔÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ±ú»Ö¤üÖµÖß —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖÖ´ÖÖ“Ö¸üÖ ÃÖêÖ
ÊÖÓÖß ¯Ö×Æü»Öß (ˆ¤Ëü²ÖÖê¬ÖÖ) ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß.
ÃÖ¯™ëü²Ö¸,ü ŸÖÖ. 23, ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸
†Ö•Ö ÃÖ¾ÖÔ ×¤üÖÖêŸÃÖ¾Ö ÆüÖŸê ÖÖ. ÃÖúÖôûß ¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸ü ‘ÖÖêÃÖÖß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ¯ÖãÂúôû ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖ“Ó Öß
²ÖÖµÖúÖÓ´Öã»Öê ÃÖã´ÖÖ¸êü 100 ÃÖ¾ÖÔ ×¤ü¾ÖÃÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“Öê †Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÏß×ŸÖ³ÖÖê•ÖÖ —ÖÖ»Öê. ¯ÖÖ †Ö•Ö ¸ü´Öê¿Ö²ÖÖ²ÖæÓ“ÖÖ
•¾Ö¸ü 1050 ¯ÖµÖÕŸÖ “Öœü»µÖÖÖê ˆŸÃÖÖÆü³ÖÓÖ —ÖÖ»ÖÖ. ÃÖÖµÖÓúÖôûß 1030 ¯ÖµÖÕŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ÃÖÖµÖÓúÖôûß ¯ÖãÖ:
¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸üÖÖê“Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ´Öß †Ö•Ö Æêü´Ö“ÖÓ¦üÖ»ÖÖ ú»Öú¢µÖÖÃÖ ¯Ö¡Ö ×»ÖÆæüÖ ¸ü´Öê¿Ö“ÖÖ †Ö•ÖÖ¸ü
úôû×¾Ö»ÖÖ. úÖµÖ ú¸üÖ¾Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê, 200 ¹ý. Ö“ÖÖÔÃÖ ŸÖÖ¸êüÖê ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öê.
ÃÖ¯™ëü²Ö¸,ü ŸÖÖ. 24, ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸
¸ü´Öê¿Ö»ÖÖ ŸÖÖ¯Ö †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ´Ö»ÖÖ 100 ×›üÖÏß ŸÖÖ¯Ö †Ö»ÖÖ. ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸ü ´Öß úÖÆüß ÖÖ»»Öê ÖÖÆüß.
ÃÖúÖôûß ×´ÖÃÖêÃÖ (¤êü¾Öë¦üÖ“Öß ¯ÖŸÖß Æêü´Ö»ÖŸÖÖ) ³Ö¼üÖ“ÖÖµÖÔ ×ÆüÖê ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ¤êü¾Öë¦ü Æêü ¯ÖÏ£Ö´Ö •ÖãµÖÖ
´ÖŸÖÖ“Öê ²ÖÎÖÉÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ²ÖÎÖÉ —ÖÖ»Öê»Öê ¯ÖÏ£Ö´Ö Æêü´Ö»ÖŸÖê»ÖÖ †Ö¾Ö›ü»Öê ÖÖÆüß. ŸÖê ‘Ö¸üßÆüß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ úºþ »ÖÖÖ»Öê.
ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖß †×¬Öú“Ö ³µÖÖ»Öß. ¯ÖÖ ¿Öê¾Ö™üß •Öê¾ÆüÖ ¤êü¾Öë¦üÖÓ“µÖÖ ÃÖÓŸÖÖ¯Öß ²ÖÖ¯ÖÖÖê ¤êü¾Öë¦üÖ»ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¤üÖµÖ³ÖÖÖ
¤êüµÖÖ“Öê ÖÖúÖºþÖ ŸÖÖê ÃÖ¾ÖÔ ‹úÖ •ÖãµÖÖ ¤êü¾ÖôûÖ»ÖÖ ×¤ü»ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ ¤êü¾Öë¦üÖÓ“µÖÖ ×Ö¿“ÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖÛ¢¾Öú¯ÖÖ ×ŸÖ»ÖÖ
úôû»ÖÖ ¾Ö ×ŸÖÖê ¤üÖµÖ³ÖÖÖÖ“ÖÖ ×¬Ö:úÖ¸ü úºþÖ Ã¾ÖŸÖ: ²ÖÎÖÉ —ÖÖ»Öß. ×ŸÖ“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ‹êæúÖ ´Öß ¦ü¾Ö»ÖÖê.
´Ö•Ö×¾ÖÂÖµÖß ×ŸÖÖê ±úÖ¸ü“Ö ¯Öæ•µÖ²Öã¨üß ¤üÖÖ¾ÖæÖ †ÖŸµÖ ¯ÖÏú™ü êú»Öê. ×ŸÖ»ÖÖ ‡ÓÖÏ•Öß µÖêŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ×ŸÖ“Öê¿Öß
²ÖÓÖÖ»ÖßŸÖ“Ö ²ÖÖê»Ö»ÖÖê. ´Ö»ÖÖ †ÖŸÖÖ Ö¸ü•Öê¯Öã¸üŸÖê ²ÖÖê»ÖŸÖÖ µÖêŸÖê. ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸ü¯ÖÖÃÖæÖ ´Öß ×Ö•ÖæÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖê. ŸÖÖ¯Ö ÆüÖêŸÖÖ
ŸÖ¸üß ´ÖÖ—Öê O what India needs of To Brahma Samaj Æêü ¾µÖÖµÖÖÖ ´Öß ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ 1 ŸÖÖÃÖ ×¤ü»Öê.
´ÖÓ›üôûß ²Ö¸üß“Ö •Ö´Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¾Ö›ü»Öê. Æêü´Ö»ÖŸÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö †Ö¤ü¸ü³ÖÖ¾ÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ Ö¾Ö·µÖÖÃÖÆü
´Ö•Ö•Ö¾Öôû ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß µÖêˆãÖ ²ÖÃÖ»Öß. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †ÖŸÖÖ †¿Öß ˆ¤üÖÆü¸üÖê ú´Öß. Æêü´Ö²ÖÖ²ÖæÃÖ ¤ãüÃÖ¸êü
ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ¯Ö¡Ö ×»Ö×Æü»Öê.
†Ö•Ö ¸ü´Öê¿Ö“ÖÖ ŸÖÖ¯Ö ˆŸÖ¸ü»ÖÖ ´ÆüÖæÖ ŸÖê ÃÖÖî. Æêü´Ö»ÖŸÖê“µÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ †Ö»Öê. ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ †Ö™ü¯Ö»µÖÖ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü
²ÖÖ²Öæ ¸ü´ÖÖ¯Ö×ŸÖ¸üÖµÖ, †×ÃÖÃ™Óü™ü †Öò×›ü™ü¸ü †Öò±ú ‡. ²ÖÓÖÖ»Ö ¸êü»¾Öê ÊÖÓ“Öê ¯ÖŸÖßÖê ´Ö»ÖÖ, ¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸ü ²ÖÖ²Öæ»ÖÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ ²ÖÓÖ»µÖÖ¾Ö¸ü Öê»Öê. Æêü ²ÖÖ²Öæ ÃÖÖŸÖ ¾ÖÂÖì ‡Ó»ÖÓ›üÖŸÖ †úÖï™Óü™ü“Öß ¯Ö¸üßÖÖ ¯ÖÖÃÖ ÆüÖê‰úÖ †Ö»Öê»Öê ¯Ö×Æü»Öê
ØÆü¤üß †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ×ŸÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ²ÖÖ‡Ô Øú×“ÖŸÖ ÖÙ¾ÖÂšü ×¤üÃÖŸÖê. ¸üÖÆüÖß“ÖÖ £ÖÖ™ü ÁÖß´ÖÓŸÖß“ÖÖ †ÖÆêü. úÖ»Ö
ˆ¯ÖÖÃÖÖêŸÖ ×ÆüÖê 2 ¯Ö¤êü ±úÖ¸ü ÃÖãÓ¤ü¸ü ÖÖ‡Ô»Öß. ²ÖÖ²Öæ ¸ü´ÖÖ¯ÖŸÖß Ö´ÖÏ ¾Ö †Ö¤ü²Ö¿Öß¸ü †ÖÆêü. ²ÖÖ‡Ô“ÖÖ ŸÖÖšü¸ü¯ÖÖÖ
×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÆêü. †Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú “ÖÆüÖ¯ÖÖÖ —ÖÖ»Öê.
†Ö•Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü ‘Ö›ü»ÖÖ. ÃÖúÖôû“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü, ¸ü´Öê¿ÖÖê µÖê£Öß»Ö ‹úÖ
¸ü´Öê¿Ö“ÖÓ¦ü ÃÖêÖ»ÖÖ ¾Ö †Ö´ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öê ¾Ö ¸ü´Öê¿Ö ´Öãú•ÖáÖß ¸ü´Öê¿Ö ÃÖêÖ“Öê ‘Ö¼ü ¯ÖÖµÖ ¬Ö×¸ü»Öê. Æêü ÃÖêÖ
²ÖÖ²Öæ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ±úÖ¸ü ú»ÖÆü ´ÖÖ•Ö×¾ÖÖÖ¸êü †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ™ÒüÃ™üß“ÖÖ ú»ÖÆü ÊÖÖß“Ö ´ÖÖ•Ö×¾Ö»ÖÖ ¾Ö
¬Öã´ÖÃÖŸÖ šêü×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü ¾ÖÖî¸êü. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ÊÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ´Öãôûß“Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ÖÖÆüß. ÃÖÖ¾Ö¬Ö ¸üÆüÖ¾Öê ¾ÖÖî¸êü ´Öãú•ÖáÖß
´Ö»ÖÖ †ÖÖê¤ü¸ü“Ö úôû×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖêÖ ²ÖÖ²ÖæÓÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ×¾Ö¹ý¨ü úÖÆüß •ÖÖÖÓÖÖ ÆüÖŸÖÖ¿Öß ¬ÖºþÖ úÖê™üÖÔŸÖ
Ö™ü»ÖÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê ¯Ö¸üŸÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“Öê ‹ú¤ü´Ö ‘Ö¼ü ¯ÖÖµÖ ¬Ö×¸ü»Öê. ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖ •Öê †ŸµÖÓŸÖ
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†Ö•ÖÖ¸üÖÖê ¤ãü²Öôêû —ÖÖ»Öê»Öê †ÖŸÖÖ ‹ú¤ü´Ö ¬Ö¸üÖß¾Ö¸ü ¯Ö›üŸÖÖ“Ö †Ö´Æüß ÃÖ¾ÖÔ “ÖúßŸÖ —ÖÖ»ÖÖê. úÖ¸üÖ
úôû»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ ÆüÖ•Ö¸ü ´ÖÓ›üôûß ÃÖêÖ²ÖÖ²ÖæÓÖÖ †ÖÖÏÆüÖÖê ×¾ÖÖÓŸÖß“ÖÖ •ÖÖê¸ü êú»µÖÖ¾Ö¸ü ×²Ö“ÖÖ·µÖÖ“Öß ŸÖÖ¸üÖÓ²Öôû
ˆ›æüÖ ÆüÖêµÖ ÖÖÆüß ú¸üŸÖÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¤üß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê 12 †ÖµÖÖ“µÖÖ Ã™üÖÓ¯Ö¾Ö¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ
ŸÖÎúÖ¸üß“ÖÖ ¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ ×¤ü»ÖÖ. !
¸ü´ÖÖ¯ÖŸÖß¸üÖµÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖÖê “ÖÆüÖ¯ÖêÖÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¸ü´Öê¿Ö ÃÖêÖ ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ˆ»Ö™ü
´ÖÖ×ÆüŸÖß“Ö •ÖÖÃŸÖ ×¤ü»Öß. ŸµÖÖÓ“Öê ´ÆüÖÖê úß ÃÖêÖ²ÖÖ²ÖæÖê †ÖÖãÂšüÖ×ÖúÖÓ“ÖÖ ‹ú ×Ö¸üÖôûÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö“Ö úºþÖ
´ÖÓ¤üß¸ü ŸµÖÖÓ“Öê Ã¾ÖÖ¬ÖßÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¾Ö Æü»»Öß“µÖÖ ´ÖÓ›üôûàÖÖ Ã¾Öò¯Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü “ÖÖ»Ö×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
Ö×»ÖÖßãú´ÖÖ¸ü ¤ü¢Ö, ¯Öß‹“Ö. ›üß. ×Ö¾ÖÖ¸üÖ“ÖÓ¦ü (†Ö´Æüß ˆŸÖ¸ü»ÖÖê †ÖÆüÖê ÊÖ ‘Ö¸ü“Öê ´ÖÖ»Öú), ¸ü´Öê¿Ö ÃÖêÖ
¾ÖÖî¸ëü“ÖÖ ‹ú ¯ÖÖ. ÃÖêÖ Æêü ‹ú ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ´ÖãúŸµÖÖ¸ü ¾Öúß»Ö †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖ¡Ö ´ÖÖêšêü Ö™ü¯Ö™üß ¾Ö “Ö»ÖÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
¾Ö•ÖÖ ±úÖ¸üÃÖê ÖÖÆüß. ¸ü´Öê¿Ö“Öê ´ÆüÖÖê úß ™ÒüÃ™ü›üß›ü´Ö¬µÖê ´ÖÓ¤üß¸ü ˆ¯ÖÖÃÖú ´ÖÓ›üôûß“Öê ÖÖ¾Öê †ÃÖÖ¾Öê †ÃÖê
†ÃÖŸÖÖ ´ÖÓ›üôûß“ÖÖ ¾Ö ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“Öß ´ÖãµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †ÖãÂšüÖÖÖÖê ¾ÖÖÖÖÖ·µÖÖ
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ¾ÆüÖ¾Öß †ÃÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖÃÖ³ÖêÖê •ÖÖê ±ú¸üú êú»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê †µÖÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü.
ÊÖ“µÖÖ ˆ»Ö™ü ´ÖãµÖ †Ö“ÖÖµÖÔ Æü×¸ü“ÖÓ¦ü ¤ü¢Ö, ¸ü´ÖÖ¯ÖŸÖß ¸üÖµÖ, ÃÖêÎêú™ü¸üß »Ö×»ÖŸÖ ´ÖÖêÆüÖ ¸üÖòµÖ ¾ÖÖî¸êü ´ÖÓ›üôûß
†ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ´ÆüÖÖê úß ™ÒüÃ™ü›üß›ü“µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖŸÖ †ÃÖÖ ±ú¸üú Ö êú»µÖÖÃÖ ´ÖÓ¤üß¸ü ØÆü¤æü »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ
(²Öê•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü) ÆüÖŸÖß •ÖÖ‡Ô»Ö.
ÃÖ¯™ëü²Ö¸,ü ŸÖÖ. 25, ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸
´Öãú•Öá»ÖÖ ¯ÖãÖ: ŸÖÖ¯Ö 1040 †Ö»ÖÖ. ¾ÖÖÓŸÖß ¾Ö ›üÖêêú ¤ãüÖÖê ÊÖÓÖß ŸÖê ±úÖ¸ü ²Öê•ÖÖ¸ü»Öê. ÃÖúÖôûß
´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ †®Ö¤üÖ“Ö¸üÖ ¤üÖÃÖÖê ¾Ö ÃÖÖµÖÓúÖôûß ¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸üÖê ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ êú»Öß. Æêü´Ö“ÖÓ¦ü»ÖÖ ¯ÖãÖ: ‹ú úÖ›Ôü
×»Ö×Æü»Öê.
×´ÖÃÖêÃÖ ¸üÖµÖÖß ´Ö»ÖÖ ÃÖúÖôûß ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ŸÖß ´Öß ÃÖ¾ÖÔ ØÆü¤üßŸÖ
“ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»Öß ÃŸÖãŸÖß †Ö¸üÖ¬ÖÖÖ †Ö¾Ö›üŸÖ ÖÃÖÖ¾Öß. ¾ÖéÖ, »ÖŸÖÖ, ¯Ö¾ÖÔŸÖ, ÃÖ´Öã¦üÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÖï¤üµÖÖÔ“µÖÖ ¾Ö ÖÖÓ³ÖßµÖÖÔ“µÖÖ †Ö¸üÖ¬ÖÖÖ †Ö¾Ö›üŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ´ÖÖÖ¾Öß ´ÖÖŸÖê»ÖÖ ŸµÖÖ †Ö¾Ö›üŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. êú¾Öôû
†Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖÖÖê ÃÖãÖß ¾ÆüÖ¾Öê, “ÖÖÓÖ»Öê ¾ÆüÖ¾Öê ‡ŸÖúß“Ö ×ŸÖ“Öß †¯ÖêÖÖ. ´ÖÖ Ã¾ÖÖáµÖ ´ÖÖŸÖê“Öß †¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ
úÖµÖ †ÃÖÖÖ¸ü ? ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö´Æüß ŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓŸÖÖÖÖÓÖß ¯Ö×¾Ö¡Ö ¾Ö ÃÖÖÛ¢¾Öú ¾ÆüÖ¾Öê, Æüß ŸµÖÖÓ“Öß µÖÖ“ÖÖÖ
†Ö´Æüß †´ÖÖµÖ úºþÖ †Ö´Æüß êú¾Öôû »ÖÖÓ¾Ö¿Öß †Ö¸üÖ¬ÖÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ •Öê¾ÆüÖ ²ÖÃÖŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖ»ÖÖ úÖµÖ
¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖÖ¾Öê, ÆüÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê ´ÖÓ›üôûàÖÖ †Ö¾Ö›ü»ÖÖ.
ÖÓŸÖ¸ü ²µÖÖ×¸üÃ™ü¸ü •µÖÖêØŸÖ¦ü ´ÖÖêÆüÖ ÃÖêÖÖã¯ŸÖ ú»Öú¢µÖÖÆæüÖ µÖê£Öê †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖÓÖÖ ´Öß, ¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸ü
³Öê™üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. ¸ü´Öê¿Ö ÃÖêÖÖê †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ´Öã§üÖ´Ö Öê»Öê. ²Öò×¸üÃ™ü¸üÃÖÖê ÊÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ¾Ö ™ÒüÃ™üß
†ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê »ÖÖ ´Öãôûß“Ö ÖÖÆüß. †Ö¯Ö»µÖÖÃÖ ™ÒüÃ™üß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖÆüßŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖê ŸÖê Ã¾ÖŸÖ:“Ö
´ÆüÖÖ»Öê, ÊÖÓ“Öê ¾Ö›üß»Ö •ÖÖ¡ÖÖ´ÖÖêÆüÖ ÃÖêÖ Æêü ‹ú ÁÖß´ÖÓŸÖ ³ÖÖ×¾Öú ÖéÆüÃ£Ö. ÊÖÓ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¾ÖÖ›üÖ ¾Ö ¯ÖÏ•ÖÖ µÖê£Öê
†ÖÆêü. ŸÖê ÊÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ‹ú ÃÖÓÃ£ÖÖ¯Öú ¾Ö ´ÖÖêšêü ³ÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖê. ²Öò×¸üÃ™ü¸üÃÖÖÆêü²Ö Æêü Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ¯ÖÖÖ“Öê ¤êü¿Ö²ÖÓ¬Öã
¤üÖÃÖ“Öê ´ÖÖÖê ´ÖÖêšêü ¯ÖãœüÖ¸üß. ú»Öú¢ÖÖ úÖò¸ü¯ÖÖê¸êü¿ÖÖ“Öê »ÖÖ›Ôü ´ÖêµÖ¸ü. ¯ÖÖ ÃÖë×™üÖ¸üß ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ú»Öú¢µÖÖŸÖÆüß
ú¬Öß †Ö»Öê ÖÖÆüßŸÖ.
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´ÖÖ—µÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖŸÖæÖ ÁÖß. êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦ü ÃÖêÖ“µÖÖ úŸÖéŸÔ ¾ÖÖ“ÖÖ ÖêÆü´Öß —ÖÖ»Öê»ÖÖ ˆ»»ÖêÖ µÖê£Öß»Ö Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ´ÖÓ›üôûàÖÖ ±úÖ¸ü †Ö¾Ö›ü»ÖÖ. ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÏÃÖÓÖß ŸÖê µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖÖ“Öê
×Ö¸üÖôêû Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´ÖÓ×¤ü¸êü Ö¾Æü´Öí™ü úÖò»Öê•Ö“Öê•Ö¾Öôû ‹ú ˆÓ“Ö¾Ö™ü¶Ö¾Ö¸ü †ÖÆêü. ÃÖã´ÖÖ¸êü 5/6 “Ö †ÖãÂšüÖ×Öú
ãú™ãÓü²Öê †ÖÆêüŸÖ. ¤ü¸ü ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü“µÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêŸÖ 5/7 “Ö •ÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
×“ÖŸÖÖÖÖÑÖ
Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö
†Ö•Ö ÊÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ´Ö»ÖÖ •ÖÖÆüß¸ü ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖÃÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öê. •ÖÖÆüß¸ü ¯Ö¡Öêú ¾ÖÖ™ü»µÖÖ´Öãôêû
ÃÖÖµÖÓúÖôûß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ²Ö¸üß“Ö Ö¤üá •Ö´Ö»Öß. ´Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖß †ÃÖæÖ ´Ö»ÖÖ ¾Öê¤üß¾ÖºþÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖÃÖ
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü †Ö¤üß †¯Öæ¾ÖÔ; ¾Ö †ú»¯ÖÖßµÖ ‹êŒµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ, †ÃÖê ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ ´ÆüÖæÖ
»ÖÖÖ»Öê. ´ÖÖ—Öê †×³ÖÖÓ¤üÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê. ŸÖ¸üß ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ úÖÆüß •ÖÖÖÓÖÖ ÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü †Ö¾Ö›ü»ÖÖ
ÖÖÆüß. ¸ü´Öê¿Ö ÃÖêÖ“Öß Æüß úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô †ÃÖÖ¾Öß †ÃÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¿ÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´Öß 'ÃÖ´Ö¾ÖµÖ' ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ
¯ÖÏ¾Ö“ÖÖ êú»Öê. ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ØÆü¤üßŸÖ êú»Öß. ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ŸÖß ÃÖ´Ö•Ö»Öß. êú¿Ö¾Ö“µÖÖ Baptism in fire, Invisible
Church ¾ÖÖî¸üê »ÖêÖÖÓ´Öãôûê ´ÖÖ—Öê ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ÆüÖ‰ê úÖ ´Öß ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †Ö»ÖÖê †ÃÖê ´Ö•ÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×Ö¾Öê¤üÖ êú»Öê.
‘Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖ µÖê‡¯Ô ÖµÖÕŸÖ ¸ü´Öê¿Ö ´Öãú•Öá ¾Ö †×Ö»Ö “ÖÖî¬Ö¸üß Æêü ú»Öú¢µÖÖÃÖ •ÖÖµÖÖÃÖ Ã™êü¿ÖÖÖ¾Ö¸ü Öê»Öê ÆüÖŸê Öê.
†Ö•Ö ¸üÖ•ÖÖ ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖòµÖ“Öê ÁÖÖ¨ü. ÃÖúÖôûß Æü×¸üÀ“ÖÓ¦ü ¤ü¢Ö ÊÖÓÖß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ÃÖÖµÖÓúÖôûß
5 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ —ÖÖ»Öß. '¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖµÖ' ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü Rev Mr. Agnus, Prof. J.
C. Sinha, Prof. K. Rehman, Mr. V. R. Shinde ÊÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖê —ÖÖ»Öß. Mr. S. L. Khastagir
µÖê£Öß»Ö ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †¬µÖÖ Æêü †¬µÖÖÃ£ÖÖÖß ÆüÖêŸÖê. ´ÖÓ›üôûß ²Ö¸üß“Ö •Ö´Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÏÖê. ¸üÆü´ÖÖÖ
ÊÖÓÖß »ÖÖÓ²Ö ×Ö²ÖÓ¬Ö ×»ÖÆæüÖ †Ö×Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ¾Ö¹ýÖ ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ×¯ÖÏµÖ ×¤üÃÖŸÖÖê.
ÃÖ¯™ëü²Ö¸,ü ŸÖÖ. 28, ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸
†Ö•Ö ÃÖúÖôûß ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ²ÖÖ²Öæ ¿ÖÖ´ÖÖ“Ö¸üÖ ÃÖêÖ ÊÖÓÖß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ÖÓŸÖ¸ü †Ö´Æüß µÖê£Öß»Ö
²Öã¨ü×¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ Öê»ÖÖê. ÊÖ ×¾ÖÆüÖ¸üÖÃÖ ´ÖÖ—Öß ×ŸÖÃÖ¸üß ³Öê™ü. µÖê£Öß»Ö ×³ÖÖæ µÖê£Öß»Ö úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ»Öß ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü
†ÖÆêüŸÖ. ±úÃÖ¸ü †ÖŸµÖ¿Öß»Ö †ÖÆêüŸÖ. ¤üÖêÖ ¾ÖêôûÖ ŸµÖÖÓ“Öß •Öê¾ÖÖÖ“Öß ¾Öêôû †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ±ãú¸üÃÖŸÖßÖê
²ÖÖê»ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»Öê ÖÖÆüß.
ÃÖ¯™ëü²Ö¸,ü ŸÖÖ. 29, ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸
ãúŸÖã²Ö×¤üµÖÖ ´ÖÃú»Öß
ÃÖúÖôûß 8 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×Ö»ÖÖ Ã™üß´Ö¸üÖê úÖòŒÃÖ²Ö—ÖÖ¸ü»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ¾ÖÖ™êüÖê ÃÖãÓ¤ü¸ü ¤êüÖÖ¾ÖÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ.
ÃÖã´ÖÖ¸êü ‹ú ŸÖÖÃÖÖÖê Ö¤üß ²ÖÓÖÖ»Ö“Öê ˆ¯ÖÃÖÖÖÖ¸üÖÃÖ ×´ÖôûÖ»Öß. ŸÖê£Öê ¯ÖÖê“Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ´Öã¦üÖ»ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ †ŸÖß †ÖÖÓ¤ü
—ÖÖ»ÖÖ. ¯Öãœêü ãúŸÖã²Ö×¤üµÖÖ ¾Ö ´ÖÃú»Öß ²Öê™üÖ•Ö¾Öôû ÖÖ›üßŸÖæÖ Öê»ÖÖê. 3…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯Ö›üÖ¾ÖÖŸÖ ²ÖÃÖæÖ
3 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸üß»Ö úÖòŒÃÖ²Ö—ÖÖ¸ü»ÖÖ µÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ 3 ŸÖÖÃÖ »ÖÖÖ»Öê. ¾ÖÖ™êüŸÖ ÖÖ¾ÖÖ›ü¶Ö¿Öß ú™üú™ü —ÖÖ»Öß.
úÖòŒÃÖ²Ö—ÖÖ¸ü ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ •ÖÖêÖë¦üÃÖêÖ ¾Öúß»Ö †ÖòÖ¸ü¸üß ´Öò×•ÖÃ™Òêü™ü Æêü ‹ú“Ö ²ÖÎÖÉ †ÃÖæÖÆüß †Ö´Ö“Öê
Ã¾ÖÖÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Ø¤ü›ß, ¯ÖŸÖÖúÖ ‘Öê‰úÖ ´Öã»ÖÖ²ÖÖôûÖÃÖÆü ÃÖã´ÖÖ¸êü 100 ´ÖÖÖÃÖê ²ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.
†¯Öæ¾ÖÔ ˆŸÃÖÖÆü ×¤üÃÖ»ÖÖ.
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ÃÖ¯™ëü²Ö¸,ü ŸÖÖ. 30, ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸
ÃÖúÖôûß ³Ö»µÖÖ ¯ÖÆüÖ™êü 5…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÃÖÓúßŸÖÔÖ £ÖÖ™üÖÖê ×Ö‘ÖÖ»Öê. µÖê£Öê ²ÖÎÉß¾ÖÃŸÖß ±úÖ¸ü †ÖÆêü.
²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖæÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ²ÖÎÉß“Ö ×¤üÃÖ»Öê. ÆüÖ ¯Öæ¾Öá“ÖÖ ²ÖÎÉ¤êü¿Ö“ÖÖ“Ö ³ÖÖÖ †ÖÆêü. †Ö¸üúÖÖß ²ÖÎÉàÖÖ µÖê£Öê ´ÖÖ
´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ÆüÖ ²ÖÎÉß ´ÖÖÑÖ †¯Ö³ÖÏÓ¿Ö †ÖÆêü. Æêü“Ö ´ÖÖÓÖ †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. ´Ö‘Ö ²ÖÎÖÉÖÖ¿Öß ÊÖ“ÖÖ úÖÆüß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÖÃÖÖ¾ÖÖ.
ÃÖÖµÖÓúÖôûß µÖê£Öê ²ÖÖî¨ü ×¾ÖÆüÖ¸ü ¾Ö ™êüú›üß¾Ö¸ü »ÖÆüÖÖÃÖÖ ¯ÖÖÖê›üÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ÃÖ´Öã¦üÖúÖšüÖ¾Ö¸üß»Ö ™êüú›üß¾Ö¸ü“ÖÖ
¤êüÖÖ¾ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö ²ÖÆüÖ¸üß“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ“ÖæÃÖÖ¸üµÖÖ ×Æü¸ü¾µÖÖ ˆÓ“Ö Ö¾ÖŸÖÖÓÖß ¾ÖêôæûÖß ¾Ö ŸÖ¹ý»ÖŸÖÖÓÖß ™êüú›üß ³ÖºþÖ
Öê»Öê»Öß ×¤üÃÖ»Öß. œüÖÖÓÖß Ö³Ö †Ö“”ûÖ¤æüÖ ¯ÖÖ‰úÃÖ †Ö»ÖÖ. †Ö´Æüß 5/6 •ÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖÖÖê›ü¶ÖŸÖ †ÖÁÖµÖÖÃÖ
²ÖÃÖ»ÖÖê.
¸üÖ¡Öß 7…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ µÖê£Öß»Ö »ÖÖµÖ²ÖÎ¸üß ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê ×¿Ö¾ÖÖÖ£Ö ¿ÖÖÃ¡Öß ÊÖ“µÖÖ ÁÖÖ¨üÖ×Ö×´Ö¢Ö ´Öß ØÆü¤üßŸÖ
ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ¾Ö ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖ êú»Öê. Ö¸üÖ Ã´Öé×ŸÖ×¤üÖ úÖ»Ö“Ö ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ •Ö»Ö¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê †Ö•Ö ú¸üÖ¾ÖÖ
»ÖÖÖ»ÖÖ.
†ÖòŒ™üÖê²Ö¸,ü ŸÖÖ. 1, ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸
ÃÖúÖôûß •ÖÖêÖë¦ü ÃÖêÖ ÊÖÓÖß ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ êú»Öß. Æêü Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖ ´ÖŸÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ. †Ö´Ö“µÖÖ
Ã¾ÖÖÖŸÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ Ö“ÖÔ ÊÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü“Ö ÆüÖêŸÖÖ. Æêü ±úÖ¸ü ÃÖ••ÖÖ ÖéÆüÃ£Ö †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú
¤ü»ÖÖ¾Ö¸ü ™üßúÖ êú»Öß. ÊÖ“Öê úÖ¸üÖ úÖ»Ö ¸üÖê•Öß †Ö´Æüß ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖÓÖß •Öê¾ÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ“Ö ³ÖÖÓ›üÖŸÖÓ™üÖ
êú»ÖÖ. ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÖêÖÏò´Ö •ÖÖêÖë¦üÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖºþÖ êú»ÖÖ ´ÆüÖæÖ ¾Öé¨ü ¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸ü ²ÖÖ²ÖæÓÖÖ ‘ÖãÃÃÖÖ
†Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Ö•Ö ÃÖúÖôûß •ÖÖêÖë¦üÖ“Öê ‘Ö¸üß ãú™Óüã²Öˆ¯ÖÖÃÖÖÖ šü¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖß ŸµÖÖÓÖß ×¾ÖÖÖúÖ¸üÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ
ÃÖ³ÖêŸÖ •ÖÖÆüß¸ü êú»Öß. ´Öß ´Æü™ü»Öê ÃÖúÖôûß ´Öß ×±ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ •ÖÖ‡ÔÖ úÖî™ãÓü×²Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ÃÖÖµÖÓúÖôûß —ÖÖ»µÖÖÃÖ
µÖê‡ÔÖ. ‹¸ü¾Öß µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸ü ´ÆüÖÖ»Öê, úß •ÖÖÆüß¸ü êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖúÖôûß“Ö úÖî™ãÓü×²Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ
—ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¯ÖÖ Ã¾ÖŸÖ: •ÖÖêÖë¦ü ´ÆüÖÖ»Öê úß ‘Ö¸üß ²ÖÖµÖúÖê †Ö•ÖÖ¸üß †ÃÖ»µÖÖÖê ÃÖúÖôûß †Öãæú»Ö
ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ŸÖ¸üß ¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸üÖÓ“Öê ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ÆüÖê‡ÔÖÖ. ´Öß ´Æü™ü»Öê ¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸üÖ“ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ŸÖÖ´ÖÃÖß ¿Öß‘ÖÐúÖê¯Öß
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´Öß ŸµÖÖ“µÖÖ¿Öß ¾ÖÖ¤ü×¾Ö¾ÖÖ¤ü ú¹ý ‡Û“”ûÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸ü ³Ö›üú»Öê, ´ÆüÖÖ»Öê úß ŸÖê
´Ö•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ úºþ ‡Û“”ûŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ´Öß ´Æü™ü»Öê ŸµÖÖÓ“Öß ´Ö•Öá, ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´Öã»ÖÖÖ ×•ÖŸÖë¦ü ¸üÖÖÖÖê ´ÆüÖÖ»ÖÖ
úß, ´Öß úÖµÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú ¤ü»ÖÖ“ÖÖ ÖêŸÖÖ †ÖÆêü ? ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¤ü¾ÖÃÖ †ÃÖÖ ŸÖãÃÖ›êü¯ÖÖÖÖÓ Öê»ÖÖ. †Ö•Ö ÃÖúÖôû“µÖÖ
ˆ¯ÖÃÖÖêŸÖ ¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸ü ¾Ö ŸÖßÖ ŸÖ¹ýÖ †Ö»Öê ÖÖÆüßŸÖ. •ÖÖêÖë¦üÖÃÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸üÖÃÖ Æêü Ö †Ö¾Ö›æüÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖÖŸÖ
™üßúÖ êú»Öß.
×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß 3…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ µÖê£Öß»Ö ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ ´Öã»ÖÖÓ¯Öãœêü ´ÖÖ—Öê ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê. ´Öß ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ“Öß
²ÖÖ»Ö¯ÖÖÖ“Öß ÖÖêÂ™ü ÃÖÖÓÖæÖ ÊÖ ´Öã»ÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö úÖêÖ ÃÖÖÓÖê»Ö ŸµÖÖÓÖß ÆüÖŸÖ ¾Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ ´ÆüÖÖ»ÖÖê. ŸµÖÖ¯Öîúß
‹ú ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ´Öã»ÖÖÖê ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ Æêü ÖÖ¾Ö ˆŸÃÖÖÆüÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ´Öß ˆ¤ËüÖÖ¸ü»ÖÖê ÆüÖ ¯ÖÆüÖ ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ
×¾Ö•ÖµÖ. ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖ»ÖÖÆüß ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö ´ÖÖÆüßŸÖ †ÖÆêü ¾ÖÖî¸êü.
ÃÖÖµÖÓúÖôûß •ÖÖêÖë¦üÖ“Öê ‘Ö¸üß 50/60 ´ÖÖÖÃÖê 20/30 ²ÖÖµÖúÖ •Ö´Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸üÖÓÖß
ÛÃ¡ÖµÖÖÓÃÖÖšüß ÃÖãÓ¤ü¸ü ˆ¯Ö¤êü¿Ö êú»ÖÖ. Ã¡Öß ´ÖÖêšüß ¿ÖŒŸÖß †ÖÆêü. ¯Öã¹ýÂÖÖ“Öê ²Öôû ×ŸÖ“µÖÖ ¯ÖÏê´ÖÖ¾Ö¸ü“Ö †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ
†ÖÆêü. ¾ÖÖî¸êü.
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¸üÖ¡Öß 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Message and Messengers of the Brahma Samaj ÊÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öê
‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü ³ÖÖÂÖÖ ‹ú ŸÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê. úÖòŒÃÖ ²Ö—ÖÖ¸ü“Öê ›êü¯µÖã™üß ú»ÖêŒ™ü¸ü †¬µÖÖÃ£ÖÖÖß ÆüÖêŸÖê.
Individual Freedom And Mutual Felloship and Universial Freedom Æêü ŸÖßÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
ÃÖÓ¤êü¿Ö ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ, ¤êü¾Öë¦ü, êú¿Ö¾Ö Æêü ŸÖ¸ü ´ÖÖêšêü ÃÖÓ¤êü¿ÖÆüÖ¸üß ´ÖÖÆüßŸÖ“Ö †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ »ÖÆüÖÖ»ÖÆüÖÖ †Öêú
ÃÖÓ¤êü¿ÖÆüÖ¸üß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ Öê»Öß 100 ¾ÖÂÖì ÆüÖê‰úÖ Öê»Öê. ŸµÖÖ“Öê ±úôû †Ö•Ö“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö †Ö•Ö“Öê ³ÖÖ¸üŸÖ¾ÖÂÖÔ.
ŸµÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ ŸÖ¸üß ³ÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖŸÖ ×“Ö¸üÃ£ÖÖµÖß ¸üÖÆüŸÖß»Ö. Æüß ú»¯ÖÖÖ •Ö´Ö»Öê»µÖÖ
´ÖÓ›üôûßÃÖ ‡ŸÖúß †Ö¾Ö›ü»Öß úß ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖúÖôû¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÓ›üôûß ´ÖÖ—ÖÖ ÖÖî¸ü¾Ö ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖãÂúôû
´ÖÖÖÃÖê ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß 8 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖÖêÆüÖê“ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ²ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖ»ÖÖ›Ôü ²ÖÖê™üßÖê †Ö´Æüß ×“ÖŸÖÖÖÖÑÖ»ÖÖ
¯Ö¸üŸÖ»ÖÖê.
†ÖòŒ™üÖê²Ö¸,ü ŸÖÖ. 2, ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸
×“ÖŸÖÖÖÖÑÖ
†Ö•Ö ´Ö»ÖÖ ÃÖÖ Ã™ÒüÖêú (´ÖÛÃŸÖÂúŸÖÖ¯Ö) —ÖÖ»ÖÖ. ¸üÖ¡Öß †Ö¤üÖ“Ö¸üÖ ¤üÖÃÖ“Öê ‘Ö¸üß ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ †Ö´ÖÓ¡ÖÖ
ÆüÖêŸÖê. ŸÖê£Öê Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öê ´ÖÖ£Öê ×±úºþ »ÖÖÖ»Öê. ´Öß Ã¾ÖÃ£Ö ¯Ö›æüÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖê. ´ÖÖêšüß ´Öã»ÖÖß †´ÖßµÖÖ ¤üÖÃÖ •Öß
´ÖÖ—Öß ÖêÆü´Öß ±úÖ¸ü úÖôû•Öß ‘Öê‡Ô, ×ŸÖÖê †¬ÖÖÔ ŸÖÖÃÖ ´ÖÃŸÖúÖ¾Ö¸ü £ÖÓ›ü ¯ÖÖµÖÖ“Öß ÃÖÓŸÖŸÖ¬ÖÖ¸ü ¬ÖºþÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü
‹ú ŸÖÖÃÖ ¾ÖÖ¸üÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ. ÖÓŸÖ¸ü ˆšæüÖ ´Öß ÃÖ¾ÖÖÕ²Ö¸üÖê²Ö¸ü •Öê¾ÖÖ êú»Öê.
†ÖòŒ™üÖê²Ö¸,ü ŸÖÖ. 3, ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸
¯ÖÆüÖ¸üŸÖ»Öß
†Ö•Ö ÃÖúÖôûß ×“ÖŸÖÖÖÖÑÖ •Ö¾Öôûß»Ö 3 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÆüÖ¸üŸÖ»Öß Ã™êü¿ÖÖ»ÖÖ ‘ÖÖê›ü¶Ö“µÖÖ ÖÖ›üßÖê Öê»ÖÖê.
ŸÖê£ÖæÖ 1 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖãÓ¤ü¸ü ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ™êüú›ü¶ÖÓ´Ö¬ÖæÖ ŸÖôêû †ÖÆêü. µÖê£Öß»Ö ¤êüÖÖ¾ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÏêÖÖßµÖ †ÖÆêü. ŸÖê£Öê
¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ êú»Öß. ¯ÖÆüÖ¸üŸÖ»Öß µÖê£Öê ²ÖÖ²Öæ ¤êü¾Öë¦ü ³Ö¼üÖ“ÖÖµÖÔ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖ“Öê ‘Ö¸üß •ÖÖµÖÖÃÖ
¾Öêôû ×´ÖôûÖ»ÖÖ ÖÖÆüß.
²Ö¸üÖ´ê ÖÖ
¸ü´Öê¿Ö ÃÖêÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß 3…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †Ö´Æüß ²Ö¸üÖê´ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê Öê›êü 18/20 ´Öî»Ö †ÖÆêü ŸÖê£Öê
´ÖÖê™üÖ¸ü »ÖÖÑ“ÖÖê Öê»ÖÖê. ÃÖÖµÖÓúÖôûß ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ´Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ êú»Öß.
†ÖòŒ™üÖê²Ö¸,ü ŸÖÖ. 4, Öã¹ý¾ÖÖ¸
¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖúÖôûß ÖÖ¸ü úßŸÖÔÖ. ¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸ü“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ. ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß ÆüÖµÖÃæú»Ö´Ö¬µÖê
´ÖÖ—Öê ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ. ¸üÖ¡Öß ´ÖÖ—Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»Öß.
†ÖòŒ™üÖê²Ö¸, ŸÖÖ. 5, ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸
±êúÖß (×•Ö. úÖò×´Ö»ÖÖ)
¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ¯ÖÆüÖ™êü ´ÖÖê™üÖ¸ü »ÖÖÑ“ÖÖê ¯Ö¸üŸÖ 11 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×“ÖŸÖÖÖÖÑÖ»ÖÖ †Ö»ÖÖê. 4 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ±êúÖßú›êü
†ÖÖÖÖ›üßŸÖæÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê. ¸üÖ¡Öß 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ±êúÖß µÖê£Öê ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ²ÖÖ²Öæ Ÿ¾Ö×¸üŸÖ Öã¯ŸÖ Æêü ×ŸÖ¯Ö¸üÖ (×¡Ö¯Öã¸üÖ)
ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖ“Öê ¾Ö×Æü¾ÖÖ™ü¤üÖ¸ü ÊÖÓ“Öê †ò×±ú×¿Ö†»Ö ¯ÖÖÆãüÖê ÆüÖêŸÖÖê. ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖß £ÖÖ™üÖ“Öß ÆüÖêŸÖß.
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†ÖòŒ™üÖê²Ö¸, ŸÖÖ. 6, ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸
ÃÖúÖôûß ÖÖ¸üÃÖÓúßŸÖÔÖ ¾Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸üÖÖê “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß 4…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ú“Öê¸üß
¯Öãœüß»Ö ´Öî¤üÖÖÖŸÖ •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ ¾Ö ¸üÖ¡Öß 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ µÖê£Öß»Ö úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ´ÖÖ—Öß ØÆü¤üßŸÖ ¾Ö ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖê
—ÖÖ»Öß.
†ÖòŒ™üÖê²Ö¸, ŸÖÖ. 7, ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸
ÖÖê¾ÖÖÖÖ»Öß
ÃÖúÖôûß 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×Ö‘ÖæÖ 12 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÖÖê¾ÖÖÖÖ»Öß µÖê£Öê ¸üÖµÖ²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¸üÖ¬ÖÖúÖÓŸÖ †Ö‡ÃÖ ÊÖÓ“Öê
¯ÖÖÆãüÖê ¸üÖ×Æü»ÖÖê. ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ´Öãôêû ¤ãüÃÖ¸êü úÖÆüß —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ¸üÖ¡Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»Öß. ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü´Öãôêû ¯ÖÖÃÖ
Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖ´Öãôêû ÖÖ¸üÃÖÓúßŸÖÔÖ —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß 3 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ úÖò´Öß»ÖÖú›êü ×Ö‘ÖæÖ ŸÖê£Öê ¸üÖ¡Öß 7……
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê.
ÖÖê¾ÖÖÖÖ»Öß ÆüÖ ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ ÖÖ¾Ö †ÖÆêü ¯ÖÖ ´Öê‘ÖÖÖ ¾Ö ¯Ö©Ö Ö¤üß“µÖÖ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸üÖ´Öãôêû 3/4 ÖÖ¾Ö
ÆüôæûÆüôæû ¾ÖÖÆæüÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ²ÖÖúß“ÖÖ ŸµÖÖ“Ö ¯ÖÓ£ÖÖ»ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¤ü×ÖÖ¯Öæ¾ÖÔ ¾Ö úÖÆüß ˆ¢Ö¸ü³ÖÖÖ ³ÖµÖÖÖ,
†ÖêÃÖÖ›ü ×³Ö•Ö»Öê»µÖÖ ×“ÖÖ»ÖÖ“ÖÖ 8/10 ´Öî»Ö ¯ÖµÖÕŸÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ¯ÖÖ¡ÖÖ•Ö¾Öôû Öê»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ •Ö´ÖßÖ úÖŸÖºþÖ
¯ÖÖµÖÖŸÖ ™üÖúµÖÖ“ÖÖ ÖªÖÓ“ÖÖ Îú´Ö ÃÖŸÖŸÖ “ÖÖ»Öæ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ×¾Ö¬ÖÖŸµÖÖ“Öß ×¾ÖÖÖ¿Öú »Öß»ÖÖ !
µÖê£Öê ²ÖÎÖÉ´ÖÓ×¤ü¸ü †ÖÆêü ¯ÖÖ ÖÖ¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÆüß úÖŸÖ¸ü»ÖÖ •ÖÖ‰úÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü •Ö¾Öôû-•Ö¾Öôû †ÖêÃÖ
¯Ö›ü»Öê †ÖÆêü. ¸üÖµÖ²ÖÆüÖ¤æü¸ü ‹ú™êü“Ö ²ÖÎÖÉ (ŸÖêÆüß †ÖãÂšüÖ×Öú ÖÖÆüßŸÖ) Æêü †Ö´Ö“µÖÖÃÖÖšüß úÖò×´Ö»ÖÖÆæüÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ ×“Ö¸Óü×•Ö¾ÖÖ“Öê ‘Ö¸üß ÖÖê¾ÖÖÖÖ»Öß µÖê£Öê †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÆüÖ•Öê ¾Öúß»Ö, ›üÖòŒ™ü¸ü, ÃÖ¸üúÖ¸üß
†×¬ÖúÖ¸üß †¿ÖÖ ˆ¯Ö·µÖÖ, ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖÖÓ“ÖÖ. Ã£ÖÖ×µÖú ±úÖ¸ü“Ö ú´Öß. Æêü ¿ÖÖôæûÃÖÖê²ÖŸÖß “ÖÖêÆüßú›êü ¯ÖÖÓÖæÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü
†ÖêÃÖ ¯Ö›ü»µÖÖ“Öß ˆ¤üÖÆü¸üÖê ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ¯ÖãÂúôû“Ö ¯ÖÖ Öã§ü ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖ ŸÖ¸ü †×¬Öú“Ö ! Æêü ×šüúÖÖ
ŸÖ¸ü ‹ú ´ÖÖêšêü“Ö ˆ¤üÖÆü¸üÖ †ÖÆêü.
†ÖòŒ™üÖê²Ö¸, ŸÖÖ. 8, úÖò×´Ö»»ÖÖ
¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üÖÖÓŸÖ¸ü 3 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÖÖê¾ÖÖÖÖ»ÖßÆæüÖ 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¸üÖ¡Öß úÖò×´Ö»»ÖÖ µÖê£Öê ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ÃÖ´ÖÖ•Ö
´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÓ Ö ²ÖÖ¸üßÃÖÖ»Ö“Öê ×´Ö¿ÖÖ¸üß ²ÖÖ²Öæ ´ÖÖ´ÖÖêÆüÖ “ÖÎú¾ÖŸÖâ“Öê ¾µÖÖµÖÖÖ “ÖÖ»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ÆüÖ ‹ú ¯Öæ¾ÖÔ ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖß»Ö
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¾ÖŒŸÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú †ÃÖæÖ ÁÖÖêŸÖé ÃÖ´ÖÖ•Ö ²ÖêŸÖÖ“ÖÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ‰úÃÖ ¯Ö›üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ Æêü úÖ¸üÖ †ÃÖÖ¾Öê.
²ÖÎÉ¤êü¿ÖÖŸÖæÖ †ÖÖ»Öê»Öß ´ÖÖ—Öß ¿ÖÖ»Ö, ²ÖòÖ, †ÖŸÖß»Ö ™üÖê¾Öê»ÃÖ, »ÖÖê™üÖ, ¾ÖÖ™üß ¾ÖÖî¸êüÃÖÆü ÖÖ›üßŸÖ ×¾ÖÃÖºþÖ“Ö
†Ö»ÖÖê. ŸÖß ´ÖÖ—Öß ²Öî¸üÖµÖÖ“Öß —ÖÖêôûß ´Ö»ÖÖ ÃÖÖê›æüÖ Öê»Öß ÊÖ¾ÖºþÖ ¾Öî¸üÖµÖÖÃÖ †ªÖ×¯Ö ´Öß ×úŸÖß †¯ÖÖ¡Ö
†ÖÆêü ÊÖ“Öß ÃÖæ“ÖÖÖ ´Ö»ÖÖ ¾ÖºþÖ ×´ÖôûÖ»Öß. —ÖÖêôûß Öê»Öß ŸÖ¸ü ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™üµÖÖ“Öê £ÖÖÓ²ÖêÖÖ ´ÖÖ úÖµÖÖ
ÃÖÖê›üŸÖê ¾Öêôûß úÖµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸÖê †Öšü¾Ö»Öê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ¾Öî¸üÖµÖ ´ÖÖ—Öê ÆüôæûÆüôæû ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêüÃÖê ×¤üÃÖŸÖê.
†ÖòŒ™üÖê²Ö¸,ü ŸÖÖ. 8, ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸
¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖúÖôûß ´ÖÖ—Öß ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ´ÖãµÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»Öß. ˆ¤Ëü²ÖÖê¬ÖÖÖŸÖ "Ÿ¾Ö´ÖË Ã¡Öß, Ÿ¾ÖÓ ¯Öã¹ýÂÖ:
ãú´ÖÖ¸ü ˆŸÖ ãú´ÖÖ¸üß … Ÿ¾ÖÓ •ÖßÖÖì ¤Óü›êüÖ ¾ÖÓ“ÖÃÖß … Ÿ¾ÖÓ •ÖÖŸÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖŸÖÖê ´ÖãÖ: ……" Æêü ÁÖêŸÖÖÀ¾ÖêŸÖ¸ü
ˆ¯Ö×ÖÂÖ¤üÖŸÖß»Ö ¾Ö“ÖÖÖ¾ÖºþÖ •Öß¾ÖÖŸ´µÖÖÖê †ÆÓüúÖ¸ü ÃÖÖê›üÖ¾Öê †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ´ÖÖÖ¾Ö •Öß×¾ÖŸÖ ‹ú ´Öã¸ü»Öß
†ÖÆêü ŸÖß ¾ÖÖ•Ö×¾ÖµÖÖÃÖ †Ö´Æüß Ã¾Öê“”êûÖê ‡ÔÀ¾Ö¸üÖÃÖ ¤êüÖê ²Ö¸êü. ‡ÔÀ¾Ö¸ü •Öã»Öæ´Ö ú¸üµÖÖÃÖ †ÃÖ´Ö£ÖÔ †ÖÆêü. ¯ÖÖ
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†Ö´Æüß ÆüÖê‰úÖ ×¤ü»µÖÖÃÖ ŸÖÖê ŸÖß ±úÖ¸ü ÃÖãÓ¤ü¸ü ¾ÖÖ•Ö×¾ÖŸÖÖê. ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖÖŸÖ ²ÖÎÉÖê¯ÖÖÃÖÖê“Öê ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
•Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖÖÖê ÃÖ¾ÖÔ ÖÖêÂ™üß ú¹ýÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖÖšüß ÃÖ´ÖÖ•Ö êú»ÖÖ
ÖÃÖŸÖÖ ŸÖ¸ü ¿ÖŸÖ¾ÖÖÙÂÖú ˆŸÃÖ¾Ö úÖêÖß êú»ÖÖ ÖÃÖŸÖÖ. ˆ¯ÖÖÃÖÖê“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸ü ²ÖÖ²Öæ¾Ö¸ü ‡ŸÖúÖ
—ÖÖ»ÖÖ, úß ‘Ö¸üß µÖê‰úÖ ŸµÖÖÖê ´Ö»ÖÖ ‘Ö¼ü ú¾Ö™üÖôû»Öê ¾Ö “ÖãÓ²ÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê.
ÃÖÖµÖÓúÖôûß ´Ö»ÖÖ ×ÖŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê £Öú¾ÖÖ ¾Ö úÖúÖ ¾ÖÖ™ü»Öß. ÊÖ¾Ö¹ýÖ †Ö•Ö ŸÖßÖ ´Ö×ÆüÖê ´ÖÖ—µÖÖ
¿Ö¸üß¸üÖ¾Ö¸ü ¾Ö ´ÖÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖê ŸÖÖÖ ¯Ö›üŸÖ †ÖÆêü, ŸÖÖê †ÖŸÖÖ ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖÓ ¾ÖÖ™ü»ÖÓ.
¾µÖÖµÖÖÖÖÃÖ ˆ³Öê ¸üÖ×Æü»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´Öß Æêü ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖÃÖ¸ü»ÖÖê. ÆêüÆüß ¾µÖÖµÖÖÖ ´ÖÖ—Öê ˆ¢Ö´Ö ¾Öšü»Öê. †ÃÖê
†×Ö»Ö ¾Ö ÃÖã¬Öß¸ü“Öê ´ÖŸÖ. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ÖÖ¾Ö“µÖÖ ´ÖÓ›üôûßÖê µÖê‰úÖ ¤ãüÃÖ¸êü ¤êüµÖÖÃÖ †ÖÖÏÆü êú»ÖÖ. ×¾ÖÂÖµÖ
Word and Work of Brahm samaj ÆüÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÏ£Ö´Ö ²ÖÓÖÖ»ÖßŸÖ 5/7 ×´Ö×Ö™êü ²ÖÖê»Ö»ÖÖê. †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü
Ã¾Ö³ÖÖÂÖêŸÖ ¯Ö¸üúßµÖÖÖê ÖÖÓ¤üß êú»µÖÖ´Öãôêû ÁÖÖêŸÖé¾ÖéÓ¤ü ÖãÂÖ ÆüÖêŸÖÖê.
Zealous Freedom, Wide fellowship and Regenerate Faith Æüß ŸÖßÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß
´Öæ»ÖŸÖ¢¾Öê ÊÖ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ ú´ÖÔµÖÖêÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ •Öß¾ÖÖÖ“Öê •ÖÖêŸÖê Plinth ‡ŸÖêú ˆÓ“Ö
úºþÖ šêü×¾Ö»Öê †ÖÆêü úß ŸµÖÖ¾Ö¸ü ˆ³Öê ¸üÖ×Æü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß ÃÖÖ¸üµÖÖ»ÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖ»ÖÖ úÖêÖŸÖßÆüß
ÖÖêÂ™ü ÃÖÖÓÖÖê ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß. ‹ú ‡Ó“ÖÆüß ÖÖ»Öß ˆŸÖ¸ü»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“Öê úÖêÖßÆüß ÃÖæ–Ö ¾Ö Ã¾ÖÖ¬ÖßÖ ´ÖÖÖæÃÖ
‹êúÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ÆüÖ ¸üÖ•ÖÖ ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ“ÖÖ ´Ö×Æü´ÖÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê úÖµÖÔ. ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ´ÖÖêÆüÖ ²ÖÖ²ÖæÓ“Öê ²ÖÓÖÖ»ÖßŸÖ
³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê. ¯ÖÖ ´Öß £Öú»µÖÖ´Öãôêû ‘Ö¸üß ˆšæüÖ †Ö»ÖÖê. ¸üÖ¡Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖÆüß Öê»ÖÖê ÖÖÆüß.
†ÖòŒ™üÖê²Ö¸,ü ŸÖÖ. 10, ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸
†³ÖµÖÖÁÖ´Ö
¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß µÖê£Öß»Ö †³ÖµÖÖÁÖ´Ö ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü Ö´ÖãÖê¤üÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ ¯ÖÖ×Æü»Öß. ÃÖã´ÖÖ¸êü
7 ‹ú¸ü •Ö´ÖßÖ ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü 2 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü ‘Öê‰úÖ ŸÖê£Öê ÃÖãÓ¤ü¸ü ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¯ÖÖÔãú™ü¶Ö ²ÖÖÓ¬Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. 10/
12 •ÖÖ ×¾Ö«üÖÖ ŸÖ¹ýÖ ¸üÖÂ™ÒüúÖµÖÖÔÃÖ ÃÖ¾ÖÔ •Öß×¾ÖŸÖ †¯ÖÔÖ ú¹ýÖ ²ÖÎÉ“ÖµÖÔ¾ÖÎŸÖ ‘Öê‰úÖ ¸üÖ×Æü»Öê †ÖÆêüŸÖ.
ÖÖ¤üß“ÖÖ (´ÖãµÖ ³ÖÖÓ›üÖ¸ü ¾Ö) ¯ÖÏÃÖÖ¸ü µÖê£ÖæÖ ÆüÖêŸÖÖê. ÖÖ¤üß ¸ÓüÖ¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö µÖê£Öê“Ö “ÖÖ»ÖŸÖê. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öà“Öß
²ÖÆãüŸÖêú ŸÖ¢¾Öê µÖê£Öê ¯ÖÖôûµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú †ŸÖ‹¾Ö ×Ö³ÖÔ¸ü ¾Ö Ã¾ÖÖ¬ÖßÖ †ÖÆêü.
´ÖÖêšü´ÖÖêšêü ×¾Ö«üÖÖ ˆ‘Ö›ü¶Ö Æü¾ÖêŸÖ ÆüÖŸÖÖÖê ¯Ö×¸üÁÖ´Ö ú×¸üŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ¡Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÃÖ µÖê£Öê ×¿Ö¸üúÖ¾Ö ÖÖÆüß. ¤ãü³ÖÖÔµÖ !
´ÖÖ †³ÖµÖÖÁÖ´Ö úÃÖÖ ?
ŸÖÖ. 11, Öã¹ý¾ÖÖ¸
ÃÖúÖôûß 9 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´Ö•Ö×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖ™üá ²ÖÎÖÉÖ¾ÖÎÖ×¸üµÖÖ»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»Öß. ´Ö»ÖÖ ‹ú™ü¶Ö»ÖÖ“Ö
¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ»ÖÖ •ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß. Æêü ¯ÖÖÆæüÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™ü»Öê. †Ö•Ö
ÃÖúÖôûß ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú¤ü»ÖÖ“Öß ÖÖÃÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»Öß. ´Öß ¾Ö ¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸üÖÓÖß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ êú»µÖÖ. ´Ö»ÖÖ ×•ÖŸÖë¦üÖê 'êú
†²ÖÖ¸ü ²Ö—ÖÖ‡Ô ²ÖÖÓÃÖß' Æêü ²ÖÓÖÖ»Öß ¯Ö¤ü ×¿Öú×¾Ö»Öê. »ÖÖÖÖî“µÖÖ A. P. Sen Öê Æêü êú»Öê †ÖÆêü. ´Ö»ÖÖ úÖúÖ
¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖæÖ ´Öß ‘Ö¸üß“Ö ÃÖÖµÖÓúÖôû¯ÖµÖÕŸÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖê. ÃÖæÖ ×Æü¸üµÖ´ÖµÖß, ÖÖŸÖß •µÖÖê×ŸÖúÖÖ ¾Ö •µÖÖêŸÃÖÖ
ÊÖÓÖß ÖÖ‰úÖ ¤üÖÖ×¾Ö»Öê. ×Æü¸üµÖ´ÖµÖßÖê ×úŸµÖêú ´Öß¸üÖ²ÖÖ‡Õ“Öß ÃÖãÓ¤ü¸ü ¯Ö¤êü, ×Ö×ŸÖ•Ö“ÖÓ¦ü ÃÖêÖ (×¾ÖÀ¾Ö³ÖÖ¸üŸÖß“Öê
¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü) ÊÖÓÖß ˆ¤êü¯Öã¸üÖÆæüÖ ´Öã§üÖ´Ö †Ö×Ö»Öê»Öß ´Ö»ÖÖ ´ÆüÖæÖ ¤üÖÖ×¾Ö»Öß. ŸÖß ´Öß ˆŸÖºþÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ‹ú
×“Ö. •ÖÖÖŒúÖÃÖ •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê.
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ŸÖÖ. 12, ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸
ÖÖê¾ÖÖ»ÖÓ›üÖê
¸üÖ¡Öß 9 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ •ÖÖµÖÖú×¸üŸÖÖ “ÖÖÓ¤ü¯Öæ¸üú›êü •ÖÖÖÖ·µÖÖ ÖÖ›üßÖê ‡Ó™ü¸ü Œ»ÖÖÃÖÖŸÖæÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê.
¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸üÖ “Ö™ü•Öá ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‹ú ÃÖÖê²ÖŸÖß †ÖÖµÖÖÃÖê ÖÖ›üßŸÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ. 1 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ “ÖÖÓ¤ü¯Öã¸üÖÃÖ
†ÖÖ²ÖÖê™üß¾Ö¸ü “Öœü»ÖÖê.
ŸÖß ÃÖúÖôûß ×Ö‘ÖæÖ ÖÖê¾ÖÖ»ÖÓ›üÖê»ÖÖ 1 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ¯ÖÖê“Ö»Öß. 4…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖÖê¸üÖ¤üÖÆü»ÖÖ 7
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ‡²Öã¤üá»Ö ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ŸÖê£Öê 10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ Ã¯Öê¿Ö»Ö ×´ÖôûÖ»Öß. 6…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÃÖúÖôûß ×ÃÖ»ÖßÖã¸üß
µÖê£Öê ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ŸÖê£Öê úÖÓ“ÖÖÖÓÖÖ ×¿ÖÖ¸üÖ“Öê ×Æü´ÖÖ“”ûÖ×¤üŸÖ ¤ü¿ÖÔÖ ÖÖ»Öß ´Öî¤üÖÖÖŸÖæÖ ‘Ö›ü»Öê.
ŸÖÖ. 13, ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸
×ÃÖ»ÖßÖã¸üß
¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ ×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖ ¸êü»¾ÖêŸÖæÖ ÃÖúÖôûß 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê 10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ úÙÃÖ†ÖÑÖ»ÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê.
úÙÃÖ†ÖÑÖ, ×Æü´ÖÖ»ÖµÖ
ú»Öú¢µÖÖÆæüÖ Æêü´Ö“ÖÓ¦ü Øú¾ÖÖ µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ ¯ÖÖ™üá ÊÖ ÖÖ›üßÖê †Ö»ÖÖê ÖÖÆüß. ¸üÖµÖÃÖÖê. ¿Ö¸ü““ÖÓ¦ü ¤üÖÃÖ
¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖÆæüÖ †Ö´ÆüÖÃÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ ´Öã§üÖ´Ö †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß úÖÙÃÖ†ÖÑÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ´ÖÖ—Öß
ˆŸÖ¸üµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ êú»Öß. Æêü ´ÖÓ¤üß¸ü †Ö¤üß Ã™êü¿ÖÖ •Ö¾Öôû“µÖÖ ˆÓ“Ö¾Ö™ü¶Ö¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê»Öê, »ÖÖ¾ÖµÖ¯ÖÏ³ÖÖ
²ÖÖêÃÖ (Æêü´Ö“ÖÓ¦üÖÓ“Öß ¯Ö¸ü»ÖÖêú¾ÖÖÃÖ ¯ÖŸÖß) ×Æü“Öê ‘Ö¸ü. Æêü´Ö“ÖÓ¦üÖÖê Æêü ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö¸ü (ÃÖã´ÖÖ¸êü 14000 ¹ý. ×ú´ÖŸÖß“Öê)
µÖê£Öß»Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêü. ŸÖôû´Ö•Ö»ÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ»ÖµÖ ¾Ö ¾Ö¸ü“ÖÖ ×´Ö¿ÖÖ¸üàÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖÃÖÖšüß, ¸üÖÆüµÖÖÃÖÖšüß
×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. ÖÖ»Öß»Ö ÃÖÖ¬ÖÖÖÁÖ´ÖÖ“Öê 5 ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÊÖ“Öê ™ÒüÃ™üß †ÖÆêüŸÖ. Æêü´Ö“ÖÓ¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü, ÃÖŸÖß¿Ö“ÖÓ¦ü
“ÖÎú¾ÖŸÖá, Æêü´Öë¦ü ¤ü¢Ö, ¤êü¾Öë¦üÖÖ£Ö ×´Ö¡Ö. Æüß ÃÖãÓ¤ü¸ü, ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ ¤üÖêÖ ´Ö•Ö»Öß ãú™üß †ÃÖæÖ µÖê£ÖæÖ ¤ü¸üßŸÖæÖ ÖÖ»Öß
´Öî¤üÖÖÖŸÖß»Ö ×ŸÖÃŸÖÖ Ö¤üß“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¾Ö ´Öê‘ÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö»ÖÖÃÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ‹ú “ÖÖîúß¤üÖ¸ü ¸üÖú ÃÖÆüãú™ãÓü²Ö
†ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö ³Öß´Ö ²ÖÖµÖúÖê“Öê ÖÖÖß. 3/4 ¾ÖÂÖÖÔ“Öß ‹ú ”ûÖê™üß ÖÖê›ü ´Öã»ÖÖß †ÖÆêü. ÖÖ¾Ö úÖ»Öß.
Æêü Öê¯ÖÖôûß ãú™ãÓü²Ö Ö¸üß²Ö ¾Ö †Ö–ÖÖ¬ÖÖ¸üú †ÖÆêü. Æêü ×šüúÖÖ 5000 ±æú™ü †ÃÖ»µÖÖÖê ÃÖÖÖÖÃÖ Ö¸ü´Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öß
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü. ÖÖÖßÖê 2/4 ŸÖÖÓ²µÖÖ³Ö¸ü ¯ÖÖÖß Ö¸ü´Ö ×¤ü»Öê ŸÖê ²ÖÖ¸ü›üß³Ö¸ü £ÖÓ›ü ¯ÖÖµÖÖŸÖ †ÖêŸÖ»µÖÖ¾Ö¸ü
ÃÖÖôêû“Ö £ÖÓ›ü —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖŸÖ“Ö ÃÖÖÖ ˆ¸üú»Öê. Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ×¸ü±Ïêú¿Ö´Öë™ü ºþ´Ö´Ö¬µÖê ¸üÖµÖ ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ´ÖÖ—µÖÖ
•Öê¾ÖÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ êú»Öß. ÆüÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ´ÖÖ—ÖÖ ‹úÖÓŸÖÖ“ÖÖ ¾Ö ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß“ÖÖ Öê»ÖÖ.
×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß 3 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Æêü´Ö“ÖÓ¦ü ¾Ö ¿ÖãÓúŸÖ»ÖÖ †Ö»Öß. ¤ãüÃÖ¸êü ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖ“ÖÖ
¯ÖÖêÖÏÖ´Ö šü¸ü»ÖÖ. 4 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´ÖÖ—Öê ÖÖã¸ü›êü úÖ¯ÖæÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ¤ü¾ÖÖÖÖµÖÖŸÖ Öê»ÖÖê. ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ¯Öæ ÆüÖê‰úÖ
´Ö»ÖÖ ¡ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. úÖ¯ÖŸÖÖÖÖ ŸÖßÖ ¾Öê¤üÖÖ —ÖÖ»µÖÖ ¯ÖÖ ¯Öãœêü †Ö¸üÖ´Ö ¾ÖÖ™ü»ÖÖ. ¸üÖ¡Öß¯ÖµÖÕŸÖ ™êüú›üß¾Ö¸ü
×±ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. ¾ÖÖ™êüŸÖ µÖê£Öß»Ö ú×¯Ö»ÖÖ¸üÖ´Ö ÃÖÓÃ£Öê“Öê ¯Ö¸ü´ÖÆÓüÃÖ ÃÖÓµÖÖ¿Öß ¬Ö´ÖÔ´Öê‘Ö †¸üµÖ Æêü ³Öê™ü»Öê.
³ÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖê¿ÖÖÖ, ˆÓ“Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü ²ÖÖÓ¬ÖÖ, ÖÖî¸ü úÖÓŸÖß, ÖÓ³Öß¸ü “ÖêÆü¸üÖ ÃÖÖµÖÓúÖôû“µÖÖ œüÖÖŸÖæÖ ˆŸÖ¸üÖß¾ÖºþÖ
ˆŸÖ¸üŸÖÖÖÖ ´ÖÖêÆüú ×¤üÃÖ»ÖÖ. ´Öã§üÖ´Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ úºþÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.
†Ö•Ö ÃÖÖµÖÓúÖôûß '¤üÖ¾Ö' ™êüú›üß¾Ö¸ü ´Öß ‹ú™üÖ“Ö ØÆü›üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ 7/8 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ µÖã¸üÖê×¯Ö†Ö ´Öã»ÖÖÖ
³Öê™ü»ÖÖ. ŸÖÖê †ÖÖ£Ö †ÃÖæÖ µÖê£Öß»Ö ‹úÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖŸÖ ×¿ÖúŸÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ŸµÖÖÖê ´Ö»ÖÖ ÃÖ»ÖÖ´Ö úºþÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê.
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²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö ¿ÖŸÖÃÖÖÓ¾ÖŸÃÖ¸üß ÃÖ±ú¸

"ŸÖã´Æüß ×õÖÃŸÖÖ»ÖÖ †ÖêôûÖŸÖÖ úÖµÖ ?" ´Öß "ÆüÖêµÖ" ŸÖÖê ‹ú “ÖÖÓÖ»ÖÖ ´ÖÖãÂµÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖÖê »ÖÖê“Ö •ÖãµÖÖ
ú¸üÖ¸üÖŸÖß»Ö •Öêú²ÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß úÖÆüß ÃÖãÓ¤ü¸ü ¾Ö“ÖÖê ”ûÖ¯Ö»Öê»ÖÖ ‹ú úÖÖ¤ü ´Ö»ÖÖ ×¤ü»ÖÖ. ŸµÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ´Öã»ÖÖ¿Öß
²ÖÖê»ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ ¾ÖÖ™êüÖê •ÖÖÖÖ·µÖÖ ‹úÖ ´ÖÖÖÃÖÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÖµÖÖÖÖ»Öß ‹ú »ÖÆüÖÖÃÖÖ úÖôûÖ ÃÖÖ¯Ö ÆüÖêŸÖÖ
ŸÖÖê ¯ÖÖÆæüÖ ´Ö»ÖÖ ÃÖÖ¾Ö¬Ö êú»Öê. ŸµÖÖ ´Öã»ÖÖÖê ŸµÖÖ ÃÖÖ¯ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ—Öß úÖšüß ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öß. •µÖÖ
¯ÖÏÖµÖÖÖê ´Ö»ÖÖ ´Öãôûß“Ö ‡•ÖÖ êú»Öß ÖÖÆüß ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ¸üÖê ´Ö»ÖÖ †Ö¾Ö›ü»Öê ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ŸÖÖê ÃÖÖ¯Ö ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖÆêü
†ÃÖê ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ »ÖÆüÖÖ ¯ÖÖê¸üÖÖê ¤üÖ›üÖÖê ŸµÖÖ»ÖÖ šêü“Ö»Öê. ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÖî¸üÃŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖê¸ü“ÖÖê“ÖÖ ÆüÖ
±ú¸üú.
ŸÖÖ. 14, ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸
ÃÖúÖôûß 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ‘Öê‰úÖ ú×¯Ö»ÖÖ¸üÖ´Öú›êü ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê ¾ÖÖ™êüŸÖ úÖÓ“ÖÖÖÓÖê“Öê ÃÖÖê••¾Öôû ¤ü¿ÖÔÖ —ÖÖ»Öê.
†Ö•Ö †ÖúÖ¿Ö ×Ö¸ü³ÖÏ ÆüÖêŸÖê. Ö‰ú ¤üÆüÖ ¾ÖÖ•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü †³ÖÏÖ“”ûÖ×¤üŸÖ Ö³Ö ÆüÖê‰úÖ ¤æü¸ü“Öß ¿ÖÖê³ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß.
úÖÙÃÖ†ÖÓÖ Ã™êü¿ÖÖ 500 ¾Ö Æüß ™êüú›üß 6200 ±æú™ü ˆÓ“Ö †ÖÆêü. ×Æü“Öê ÖÖ¾Ö '¤üÖ¾Ö' †ÃÖê †ÖÆêü.
†Ö•Ö •Öê¾ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ´Ö»ÖÖ •Öß —ÖÖê¯Ö »ÖÖÖ»Öß ŸÖß “ÖÖ¸ü¯ÖÖ“Ö ŸÖÖÃÖ »ÖÖÖ»Öß. ÆüÖ Æü¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö™üß“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
†ÃÖê ¿ÖãÓúŸÖ»ÖÖ ´ÆüÖÖ»Öß. †Ö´Æüß ¸üÖÆüŸÖÖê ŸÖê ‘Ö¸ü Æêü´Ö“ÖÓ¦üÖ“µÖÖ ¯Ö¸ü»ÖÖêú¾ÖÖÃÖß ¯ÖŸÖß“Öê. ×ŸÖ“Öê ÖÖ¾Ö »ÖÖ¾ÖµÖ¯ÖÏ³ÖÖ.
‘Ö¸üÖ»ÖÖ »ÖÖ¾ÖµÖãú™üß¸ü Æêü ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. Æêü“Ö ŸÖê£Öß»Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ´ÖÓ¤üß¸ü. †Ö•Ö ¾Ö ˆªÖ ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖ
¿ÖŸÖÖ²¤üß ˆŸÃÖ¾Ö ú¸üµÖÖ“Öê Æêü´Ö“ÖÓ¦üÖÖê šü¸ü×¾Ö»Öê. ÃÖêÎêú™ü¸üß Æü»Ö¬Ö¸ü ²ÖÖ²Öæ, ¤ãüÃÖ¸êü ¬Ö¸üÖß²ÖÖ²Öæ ¾ÖÖî¸êü ´ÖÓ›üôûß
³Öê™æüÖ Öê»Öß. •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß ×±ú¸ü×¾ÖµÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖß ú²Öæ»Ö êú»Öê. †Ö•Ö ÃÖÖµÖÓúÖôûß ´ÖÖ—Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»Öß. ¯ÖÖ
¤üÖê‘Öê“Ö ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. ÊÖ“Öê Æêü´Ö“ÖÓ¦üÖ»ÖÖ ±úÖ¸ü ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™ü»Öê !
ŸÖÖ. 15, ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸
†Ö•Ö ÃÖúÖôûß Æêü´Ö“ÖÓ¦üÖÖê ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ±úŒŸÖ ÃÖêÎêú™ü¸üß Æü»Ö¬Ö¸ü, ŸµÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ‰ú, †Ö‡Ô,
¯ÖŸÖß, ŸÖÖÆêü ´Öæ»Ö ‡ŸÖúß“Ö ´ÖÓ›üôûß †Ö»Öß. ¤üÖê Ö ¯ÖÏÆü¸üß Æêü´Ö“ÖÓ¦üÖÖê ¯ÖÏß×ŸÖ³ÖÖê•ÖÖ †Ö×Ö ÃÖÖµÖÓúÖôûß ›üÖò. ›Òü´ÖÓ›ü“Öê
¾µÖÖµÖÖÖ šêü×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê, ŸÖ¸üß úÖêÖß †Ö»Öê ÖÖÆüß. ³ÖÖê•ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ´Öß 3 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öê ÖÖ›üßÖê ¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ»ÖÖ
×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. “ÖÖ¸ü“Öê ÖÖ›üßÖê ›üÖò. ›Òü´ÖÓ›ü ¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖÆæüÖ †Ö»Öê. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ »ÖÖµÖ²ÖÎ¸üßŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê
¾µÖÖµÖÖÖ †Ö»Öê. 20/25 ´ÖÖÖÃÖê Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖß †ÃÖê úôû»Öê. ‘Ö¸üê »ÖÖÓ²Ö, ¾ÖÃŸÖß ˆ¯Ö¸üß ´ÆüÖæÖ Æüß †¾ÖÃ£ÖÖ.
´ÖÖ—Öß ÖÖ›üß ÃÖÖµÖÓúÖôûß ‘Öæ´Ö Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü 5 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †Ö»Öß. Æêü •ÖÖÖŸÖß»Ö †×ŸÖ¿ÖµÖ ˆÓ“Öß¾Ö¸ü“Öê
´ÆüÖ•Öê 7407 ±æú™ü ˆÓ“Ö †ÖÖÖÖ›üß“Öê Ã™êü¿ÖÖ ÆüÖêµÖ. ¬ÖãŒµÖÖÖê ×¤ü¿ÖÖ ¬ÖãÓ¤ —ÖÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. £ÖÓ›üß ¯Ö›ü»Öß
ÆüÖêŸÖß. 5…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ŸÖÖê ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ÖÓ³Öß¸ü ú¬Öß ×¾ÖÃÖ¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
†ÖòŒ™üÖê²Ö¸,ü ŸÖÖ. 16, ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸
¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ
´Öß µÖê£Öê úÖ»Ö ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ¸üÖµÖÃÖÖê. ¿Ö¸ü““ÖÓ¦ü ¤üÖÃÖ, ×›üÛÃ™ÒüŒ™ü ²ÖÖê›Ôü ‹Ó×•Ö×Ö†¸ü ÊÖ“Öê
‘Ö¸üß (Molliv & Villa) µÖê£Öê ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. ¸üÖ´ÖÃÖÖê. “ÖÖ ¯ÖãŸÖµÖÖ ¯ÖÏ±ãú»»Öãú´ÖÖ¸ü ¤üÖÃÖ ´Ö»ÖÖ µÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ
Ã™êü¿ÖÖÖ¾Ö¸ü †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¸üÖµÖÃÖÖê. ‘Ö¸üß Ö¾ÆüŸÖê. ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö›üß»Ö ´Öã»ÖßÖê ¾Ö ¯ÖŸÖßÖê ´ÖÖ—Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê.
“ÖÆüÖ ×¤ü»ÖÖ. ¸üÖµÖÃÖÖê. †Ö»Öê. ¸üÖ¡Öß úÖî™ãÓü×²Öú ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ´Öß êú»Öß. ŸÖßÖ ´Öã»Öß 1 ÃÖŸÖß»ÖÖ, 2 ÃÖ»Öß»ÖÖ, 3
¿Öê±úÖ»Öß. ‹ú ÖÖŸÖ ´ÖÖµÖÖ, ¯ÖŸÖß ¾Ö ¯ÖŸÖß †¿Öß 6 ´ÖÖÖÃÖê ‘Ö¸üß ÃÖã×¾ÖÖßŸÖ, †Ö¤ü¸ü¿Öß»Ö ¾Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü †ÖÆêüŸÖ.
159

´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü, ÃÖ´ÖÖÏ ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖ, ÖÓ›ü-2 ¸üÖ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

‹ú ´Öã»ÖÖÖ Æü»»Öß »ÖÖÃÖÖÖê µÖê£Öê ‹Ó×•Ö×Ö†¸üàÖ ×¿ÖúŸÖ †ÖÆêü. †Ö•Ö ÃÖúÖôûß µÖê£Öß»Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ
¿ÖŸÖÖ²¤üß ˆŸÃÖ¾Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ. ¯Ö×Æü»Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ´Öß “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÃÖ¾ÖÔ ÃÖãÖ¾ÖÃŸÖæ, ¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ»ÖÖ
¿ÖÖê³ÖÖÖ¸êü †ÖÆêüŸÖ. µÖã¸üÖê×¯Ö†Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß 2 ¯Öã¹ýÂÖ (Dr. W. H. Drammond and Mr. Monk) ¾Ö 5
ÛÃ¡ÖµÖÖ 1. Mrs. Drummond, 2. Mrs. Monak, 3. Miss Monk, 4. Mrs. Wodehouse, 5. Miss
Nettlefield ‡ŸÖêú µÖê£Öê ˆŸÃÖ¾ÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß 3/4 ×¤ü¾ÖÃÖ †ÖÆêüŸÖ. ›üÖò. ›Òü´ÖÓ›ü×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖ¾ÖÔ ÆüÖ•Ö¸ü
ÆüÖêŸÖê. ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö —ÖÖ»ÖÖ. ´Öß ×±ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê.
ŸÖÖ. 17, ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸
¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ
ÃÖúÖôûß ›üÖò. ›Òü´ÖÓ›ü“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ. ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß †¿ÖÖêú ²ÖÖêÃÖ“Öê ‘Ö¸üß ›Òü´ÖÓ›ü ˆŸÖ¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖê£Öê “ÖÆüÖ
¾Ö ÃÖÖµÖÓúÖôûß 5 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ™üÖ‰úÖ ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê ›üÖò. ›Òü´ÖÓ›ü“Öê »ÖêŒ“Ö¸ü —ÖÖ»Öê. ¯ÖÏÖê. ×¾Ö•ÖµÖãú´ÖÖ¸ü ´Öã•Öã´Ö¤üÖ¸ü
(ÃÖÓ²Öôû¯Öæ¸ü“Öê) †¬µÖÖ ÆüÖêŸÖê.
¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ ÆüÖ ÖÖ¾Ö ²ÖÓÖÖ»Öß ÁÖß´ÖÓŸÖ †Öôû¿ÖÖ“ÖÖ ¾Ö Öã¿ÖÖ»Ö“ÖÓ¤üÖÓ“ÖÖ †ÖÆêü. †£ÖÖÔŸÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ ²ÖÎÖÉÖ“Öß
µÖê£Öê ÃÖãÓ¤ü¸ü ÃÖãÓ¤ü¸ü ×šüúÖÖß ‹ê™ü¤üÖ¸ü ‘Ö¸êü †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ×“Ö¢Ö¸Óü•ÖÖ ¤üÖÃÖ“ÖÖ ¯ÖãŸÖµÖÖ †×•ÖŸÖ ¤üÖÃÖ“Öê ‘Ö¸üß
µÖã¸üÖê×¯Ö†Ö 5 ¯ÖÖÆãüÖê ×´ÖÃ™ü¸ü ´ÖÓú ¾ÖÖî¸êü ˆŸÖ¸ü»Öê †ÖÆêüŸÖ ŸÖê£Öê Öê»ÖÖê. †×•ÖŸÖ ×¾Ö«üÖÖ †ÃÖæÖ ×¾Ö¸üŒŸÖ ¾Öé¢Öß“ÖÖ
†ÖÆêü. ±úÖ¸ü ÃÖÖÛ¢¾Öú ¾Ö ¤üÖÖ¿Öæ¸ü †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öß ¯ÖŸÖß ´ÖÖµÖÖ ×¾Ö»ÖÖÃÖß †ÖÆêü. ¯ÖÖ ‹ÃÖ. †Ö¸ü. ¤üÖÃÖ †Ö•ÖÖ¸üß
†ÃÖ»µÖÖÖê ¤üÖê‘ÖêÆüß ú»Öú¢µÖÖ»ÖÖ Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖµÖÖ ×Æü“ÖÖ ×¤ü¾ÖÖÖÖÖÖÖ †Ö¤üß ¯ÖÖî¸üÃŸµÖ †ÃÃÖ»Ö ÁÖß´ÖÓŸÖß
£ÖÖ™üÖ“ÖÖ †ÖÆêü. ¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ´Ö¬µÖê ‡ŸÖŒµÖÖ £ÖÖ™üÖ“ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ Œ¾Ö×“ÖŸÖ. ±úÙÖ“Ö¸ü, ×“Ö¡Öê ¾Ö ´ÖæŸÖá †Ö¤üß Ö´ÖãÖê¤üÖ¸ü.
‹ú ±úÖ¸ü Ö“ÖÖÔ“Öê ×¾Ö•Öê“µÖÖ µÖÖêÖê ¸üÖêÖ ²Ö¸êü ú¸üµÖÖ“Öê ¹ýÖÖ»ÖµÖ ¾Ö ÃÖæ×ŸÖúÖÖéÆü ¬Ö´ÖÖÔ£ÖÔ †ÖÆêü. †×•ÖŸÖ ÆüÖ
Ã¾ÖŸÖ: ¾Öîª †ÖÆêü.
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¬Ö´ÖÔ, †£ÖÔ ¾Ö úÖ´Ö Æêü ×ŸÖÆüß ¯ÖãºþÂÖÖ£ÖÔ †Ö¤üß ´ÖÖ´Öã¸üÖ¤ü †ÖÆêüŸÖ ÊÖ“Öê Æêü ‘Ö¸ü ˆ¢Ö´Ö
ÃÖÖÖ †ÖÆêü. –ÖÖÖ, ³ÖŒŸÖß, ú´ÖÔ Æüß ×ŸÖÆüß ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯ÖÖÖß ³Ö¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. Æêü ÃÖ¾ÖÔ Ö¸êü, ¯ÖÖ ŸÖ¸üß
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ´ÖÖêÖ ÖÖÆüß. ´ÖÖêÖ¬Ö´ÖÔ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖÖê úÖêšêüŸÖ¸üß ²ÖÖÆêü¸ü“Ö ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
×Ö¤üÖÖ ŸÖÖê ¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ´Ö¬µÖê ¤ãü´Öáôû. ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ †ÖÃÖã¸üß ÃÖÓÃéúŸÖßÖê µÖê£Öê ×Æü´ÖÖ»ÖµÖ ×¾Ö™üÖôû»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. êú¸üôû
úµÖêúÖê ´ÖÜ“”û¦üÖÖ£ÖÖÃÖ µÖÖêÖ³ÖÏÂ™ü êú»Öê. ´ÖêÖêúÖê •ÖÃÖê ×¾ÖÀ¾ÖÖ×´Ö¡ÖÖÃÖ ŸÖ¯ÖÖê³ÖÏÂ™ü êú»Öê ŸÖÃÖê µÖê£Öê ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖêÖê ×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖÃÖ ³ÖÏÂ™ü êú»µÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
ŸÖÖ. 18, Öã¹ý¾ÖÖ¸
ÃÖúÖôûß 8…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Æêü´Ö“ÖÓ¦ü ÃÖ¸üúÖ¸üÖÓÖß ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ êú»µÖÖ¾Ö¸ü ›üÖò. ›Òü´ÖÓ›üÖß ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖ
êú»Öê. ŸµÖÖÓÖß úÖ»Ö ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ †¬µÖÖÛŸ´Öú ³ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö †Ö•Ö ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú ´ÆüÖ•Öê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ¾Ö ÃÖê¾ÖÖ
ÊÖ¾Ö¸ü ³ÖÖÂÖÖ êú»Öê. ŸÖê ´ÆüÖÖ»Öê, ¬Ö´ÖÖÔ¿Öß úÖêÖŸÖÖÆüß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÖÃÖŸÖÖÆüß ¯ÖãÂúôûÖÓÖÖ ´ÖÖÖ¾ÖÃÖê¾ÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê.
¯ÖÖ ¯ÖãÂúôû ¾ÖêôûÖ Æüß ÃÖê¾ÖÖ êú¾Öôû †ÃÖÓŸÖÖêÂÖÖ´Öãôêû, †µÖÖµÖÖ“Öß “Öß›ü †Ö»µÖÖ´Öãôêû ¸üÖÖÖ“µÖÖ ³Ö¸üÖŸÖ êú»Öß
•ÖÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ³Ö¾Ö †ÖÆêü. ¯ÖÖ ‡ÔÀ¾Ö¸üß ¯ÖÏê´ÖÖ“ÖÖ ÃÖÖÖÖŸúÖ¸ü ÆüÖê‰úÖ ŸÖß —ÖÖ»Öê»Öß ¯ÖæÖÔ ÆüÖêµÖ. ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß
4 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ™üÖ‰úÖ ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓ´Öê»ÖÖ —ÖÖ»Öê. ÃÖã´ÖÖ¸êü ×Ö¾Ö›üú 100 Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖê †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.
´ÖÖ—µÖÖ ´ÖŸÖê ÆüÖ Ö“ÖÔ ¾µÖ£ÖÔ †ÖÆêü. µÖê£Öê ²ÖÖÖ¸üÃÖ²ÖÖ²Öæ, ¤ãüÖÖÔ¯ÖÏÃÖÖ¤ü †ÖòÖ¸ü¸üß ´Öò×•ÖÃ™Òêü™ü, »ÖŒÃÖÖ ¸üÖê›ü, ²ÖÖÖ¸üÃÖ
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¿ÖÆü¸ü ÊÖ“Öß ¾Ö ÊÖ“µÖÖ ¯ÖŸÖß“Öß †ÖêôûÖ —ÖÖ»Öß. Æêü ÃÖã¬ÖÖ¸üú †ÃÖæÖ ÊÖ“ÖÖ ØÆü¤æü µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
†ÖÆêü. ÃÖë™Òü»Ö ØÆü¤æü úÖò»Öê•Ö“Öê ‹ú ÃÖêÎêú™ü¸üß ÆüÖêŸÖê. ÊÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß •Ö¸üß ±úÖ¸ü ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸üß Ö¾µÖÖ
´ÖŸÖÖ“Öß †ÖŸµÖ¿Öß»Ö, †Ö¤ü¸ü¿Öß»Ö †ÖÆêü. ÃÖ³ÖêŸÖ ¯Öã¹ýÂÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´Ö•Ö•Ö¾Öôû ²ÖÃÖ»Öß †Ö×Ö ²ÖÖÖ¸üÃÖ»ÖÖ
µÖêµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×ŸÖÖê ¯ÖãÖ: ¯ÖãÆüÖ †ÖÖÏÆü êú»ÖÖ.
5…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ›üÖò. ›Òü´ÖÓ›ü“Öê International Fellowship ¾Ö¸ü ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ´ÖÖÖê †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü
ŸµÖÖÓÖß Æêü“Ö ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ÖÓŸÖ¸ü ´Öß ²ÖÖê»ÖÖ¾Öê †ÃÖê †¬µÖÖ ²ÖÖ²Öæ Æêü´Ö“ÖÓ¦üÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ¾ÖºþÖ ´Öß
²ÖÖê»Ö»ÖÖê. µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖ •Öß ¸üÖÂ™ÒüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ µÖÖ¤ü¾Öß ŸÖß“Ö ³Ö¸üŸÖÖÓ›üÖŸÖ •ÖÖŸÖß•ÖÖŸÖßŸÖ †ÖÆêü. úÖêÖßúÖêÖß ÖÖ¾Öê šêü¾ÖæÖ
“ÖÖ»ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÖÖÆüß. ¾µÖÖµÖÖŸµÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖß»Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ Ã¾ÖÖ£ÖÖÔÃÖ †ÖôûÖ Ö ²ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû.
¸üÖÂ™ÒüßµÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ ×ŸÖú›êü ÃÖÓ¸üÖÂ™ÒüßµÖŸ¾ÖÖŸÖ ´ÆüÖ•Öê ²ÖÖ¤ü¿ÖÖÆüß †ÆÓüúÖ¸üÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖÓŸÖ
´ÖÖêšü¶Ö ¸üÖÂ™ÒüÖÓ“ÖÖ ¾Ö¸ü“ÖÂ´ÖÖ »ÖÆüÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖ¾Ö¸ü “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü, ŸÖ¸ü ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ »ÖÆüÖÖ •ÖÖŸÖß“ÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÓµÖÖÓ“µÖÖ
´ÖÖÖÖÃÖ»Öê¯ÖÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÃÖÖ •Öã»Öæ´Ö “ÖÖ»Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ›üÖò. ›Òü´ÖÓ›ü ÊÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ
†Ö´Ö“µÖÖ •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤üÖ“Öß †ÖÆãüŸÖß ¤êüÖê µÖÖêµÖ ¾ÖÖî¸êü ´ÖãªÖÓ“Öê ´Öß ×¾Ö¾Ö¸üÖ êú»Öê.
†Ö•Ö ÃÖúÖôûß ´Öß µÖê£Öß»Ö †Öò²Ö—Ö¾Æìü™ü¸üß ™êüú›üß¾ÖºþÖ úÖÓ“ÖÖÖÓÖÖ ¯ÖÖÆü¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. ¯Ö¸ü¾ÖÖ ´Ö»ÖÖ
¿Öê±úÖ»Öß ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¸üÖµÖ. ²Ö. ¤üÖÃÖÖ“µÖÖ »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖßÖê ÊÖ ™êüú›üß¾Ö¸ü ×±ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. úÖ»Ö ´Öß
•Ö»Ö×¾ÖÆüÖ¸ü“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ²Ö¸üÖ“Ö ˆÓ“Ö St. Paul School ¯ÖµÖÕŸÖ ×±ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖÖ †ÖúÖ¿Ö †Ö•Ö
ŸÖßÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖÖ¸üÖê œüÖÖÓÖß ¾µÖÖ¯ŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ´Ö»ÖÖ úÖÓ“ÖÖÖÓÖê“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ¾ÆüÖ¾Öê ŸÖÃÖê —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. †Ö¤üß
¯ÖÆüÖ™êü ´ÖÖ—µÖÖ ÖÖê»Öß“Öê ×Ö›üúßŸÖæÖ“Ö “ÖÖÓÖ»Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›ü»Öê. ¯ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ †Ö¸üŒŸÖ ¿ÖÖê³ÖÖ ×¤üÃÖ»Öß ÖÖÆüß.
ŸÖÖ. 19, ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸
òúÙÃÖ†ÖÑÖ
ÃÖúÖôûß ´Öß Æêü´Ö“ÖÓ¦ü ¾Ö ¿ÖãúÓ ŸÖ»ÖÖ ×¡Ö¾ÖÖÔ †ÖÖÖÖ›üßŸÖæÖ ¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖÆæüÖ ×Ö‘ÖæÖ 10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ òúÙÃÖ†ÖÑÖ»ÖÖ
†Ö»ÖÖê. ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ÃÖã´ÖÖ¸êü 1 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ µÖã¸üÖ×ê ¯Ö†Ö ¯ÖÖ™üá úÙÃÖ†ÖÑÖ»ÖÖ †Ö»Öß. ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸ü“Öê •Öê¾ÖÖ Æêü´Ö“ÖÓ¦üú›êü
‘Öê‰úÖ ŸÖß ´ÖÓ›üôûß ´ÖÖê™üÖ¸üÖê ×ÃÖ»ÖßÖã›üß»ÖÖ ›üÖúÖú›êü Öê»Öß. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¸üÖê•Ö ÃÖÖµÖÓúÖôûß †Ö´Æüß
¯ÖÖôûß¯ÖÖôûßÖê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ú×¸üŸÖÖê. Æü»»Öß †Ö´Æüß †Ö¤üß ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß ‘ÖêŸÖ †ÖÆüÖê. ¤ãüÖÖÔ ¯Öæ•Öê“Öß ™üÖ´Ö™æü´Ö ÃÖÖ¸üÖß
“ÖÖ»Ö»Öß †ÖÆêü. ¯ÖãµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ‡ú›êü ÃÖÖ‡Ô ¾Ö œüÖê»Öúß“Öß ¾ÖÖ•ÖÓ¡Öß ¯Öæ•ÖêŸÖ »ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ. ÃÖÖ‡ÔŸÖ, ²ÖÓÖÖ»Öß ÃÖæ¸ü
†ÃÖŸÖÖŸÖ. Æêü ¾ÖÖ•ÖÓ¡Öß ¯ÖÖê¸üÖ¤üÖÆæüÖ †ÖÖ×¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ.
ŸÖÖ. 20, ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸
ÃÖúÖôûß ³Ö»µÖÖ ¯ÖÆüÖ™êü ˆšæüÖ ´Öß ‹ú™üÖ“Ö ÃÖß.²Öß.›êü ¸üÃŸµÖÖÖê ›üÖ¾Ö ™êüú›üß“µÖÖ ¤ü×ÖÖêú›üß»Ö
³ÖÖÖÖÖê ×¿ÖÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ±úÖò¸êüÃ™ü Ãæú»Ö´Ö¬µÖê Öê»ÖÖê. ŸÖê£ÖæÖ ¾Ö¸ü ÖÖêôûß²ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ×¿ÖÖ¸üÖ¾ÖºþÖ ¤æü¸ü œüÖÖÓŸÖ
úÖÓ“ÖÖÖÓÖÖ ¯ÖÖ×Æü»Öß. ¬ÖÖ²Öß¸ü ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ “ÖÖîúß¤üÖ¸üÖÖê ¾ÖÖ™ü ¤üÖÖ×¾Ö»Öß. ±úÖò¸êüÃ™ü Ãæú»Ö»ÖÖ ¯ÖÖê“ÖµÖÖ¯Öæ¾Öá
¤ü×ÖÖêú›üß»Ö ¤êüÖÖ¾ÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 6000 ±ãú™üÖ¾ÖºþÖ ÖÖ»Öß»Ö ´Öî¤üÖÖÖ“ÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ×¤üÃÖ»ÖÖ. ÖªÖ, —ÖÖ›êü, ¾Ö¸üß»Ö
œüÖ Æüß ÃÖÖ¸üß ×“Ö¡ÖÖÓŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö ¸ü´Ö»Öê. µÖê£Öß»Ö ‹úÖÓŸÖÖŸÖ ‹êúú“Ö —ÖÖê¯Ö›üß
ŸµÖÖŸÖß»Ö Öã¸êü, ãú¡Öß, úÖë²Ö›ü¶Ö ±úÖ¸ü“Ö ´ÖÖêÆüú ×¤üÃÖ»µÖÖ. ÆüÖ ´ÖÖ—ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ÃúÖò™ü»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö ²ÖêÖ »ÖÖê´ÖÓ›ü
×¿ÖÖ¸üÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ¯ÖÏê¸üú ÆüÖêŸÖÖ. ÖÓŸÖ¸ü úÖÆüß ³ÖÖÖ ´Öß †Ö¤üß ¤üÖ™ü •ÖÓÖ»ÖÖŸÖæÖ ¾Ö¸ü Öê»ÖÖê. Æêü ´ÖÖ—Öê
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¬ÖÖ×¸üÂ™ü¶ ´ÖÖêšêü“Ö ÆüÖêŸÖê. ÊÖ •ÖÓÖ»ÖÖŸÖ êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ »ÖÆüÖÖ †Ã¾Ö»Öê ³Öê™üŸÖÖŸÖ, †ÃÖê ´ÖÖÖæÖ ‹êú»Öê. ¯ÖÖ
‹Óú¤ü¸üßŸÖ úÖÆüß ¬ÖÖêúÖ ÖÖÆüß. À¾ÖÖ¯Ö¤êü, ÃÖÖ¯Ö, “ÖÖê¸ü, úÖ™êü¸üß —ÖÖ›êü ¾ÖÖî¸êü ú¿ÖÖ“ÖßÆüß µÖê£Öê ²ÖÖ¬ÖÖ ÖÖÆüß. µÖê£Öê
´Ö»ÖÖ ‘Ö¸ü“µÖÖ ´ÖÓ›üôûà“Öß ±úÖ¸ü †Öšü¾ÖÖ —ÖÖ»Öß.
±úÖò¸êüÃ™ü Ãæú»Ö¾ÖºþÖ ˆŸÖºþÖ ´Öß ¯ÖãÖ: Û¾ÆüŒ™üÖê×¸üµÖÖ Ãæú»Ö ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ µÖã¸üÖê×¯Ö†Ö ´Öã»ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖÃŸÖßÖÔ
¿ÖÖôêûŸÖ Öê»ÖÖê. ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖ“µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¾Æü¸üÖÓ›ü¶ÖŸÖæÖ ´Öß úÖÓ“ÖÖÖÓÖÖ £ÖÖê›üß ¯ÖÖ×Æü»Öß.
ˆÆüÖŸÖæÖ ×ŸÖ“Öê ×Ö¸ü×Ö¸üÖôêû ¸ÓüÖ ×¤üÃÖ»Öê. ÊÖ ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ÖêôûµÖÖ“Öß ´Öî¤üÖÖê ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ˆ¢Ö´Ö
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´Öß £ÖŒú —ÖÖ»ÖÖê. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûß †Ö´Ö“µÖÖú›êü †¿Öß Öã¹ýãú»Öê ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ŸµÖÖŸÖ ¬ÖÖÙ´Öú
×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê. µÖê£ÖêÆüß ‹ú ÃÖãÓ¤ü¸ü ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ´ÖÓ¤üß¸ü †ÖÆêü. ¯ÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ
†Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ³ÖÖ¾Ö ÖÖÆüß. ¯ÖÖÀ“ÖÖ¢µÖ »ÖÖêú ‹ê×Æüú ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ ŸÖ»»ÖßÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ.
ÖÓŸÖ¸ü ´Öß 10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÖÖ»Öß úÖ×¯Ö»ÖÖ¸üÖ´ÖÖŸÖß»Ö Ã¾ÖÖ´Öß ¬Ö´ÖÔ´Öê‘Ö ¯Ö¸ü´ÖÆÓüÃÖÖ»ÖÖ ³Öê™ü»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öß ¸üÖê•Ö
ÃÖÖÓµÖ µÖÖêÖÖÓ¾Ö¸ü ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß ŸÖßÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¤ãüÖÖÔ¯Öæ•ÖêŸÖ ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖê “ÖÖ»Öæ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÖµÖÓúÖôûß Æêü´Ö“ÖÓ¦üÖÖê
ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. †Ö•Ö ú»Öú¢µÖÖÆæüÖ ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö“Öê ›üÖò. ²ÖÖ»Ö´ÖããÓú¤ü µÖê£Öê †Ö»Öê.
ŸÖÖ. 21, ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸
†Ö•Ö ³Ö»µÖÖ ¯ÖÆüÖ™êü 3…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ˆšæüÖ ×“Ö´ÖÖß µÖê£Öß»Ö ‘ÖÖ™ü×¿Öôêû¾ÖºþÖ úÖÓ“ÖÖÖÓÖÖ ÃÖæµÖÖì¤üµÖÖ“µÖÖ
¾Öêôûß ¯ÖÖÆüµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ×Ö¿“ÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ. ›üÖò. ²ÖÖ»Ö´ÖããÓú¤ü ´Ö•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü µÖêÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ¿ÖãÓúŸÖ»ÖêÖê »ÖÖêÖß
³ÖÖú¸üß, êúôûß, ¯Öêºþ ¾ÖÖî¸êü †Ö´Ö“Öê ¯ÖÖ£ÖêµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÖê ‹úÖ ›ü²µÖÖŸÖ ³Ö¹ýÖ šêü×¾Ö»Öê. ¯ÖÖ ¸üÖ¡Ö³Ö¸ü †Ö•Ö
¯ÖÖ‰úÃÖ ¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû †Ö´Æüß ×Æü¸ü´ÖãÃÖ»Öê —ÖÖ»ÖÖê. ¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖ—Öß œüÖÖÓÖß †¿Öß“Ö ×Ö¸üÖ¿ÖÖ êú»Öß.
ÃÖúÖôûß “ÖÆüÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü“ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü êú»ÖÖ. ¾ÖÖ™üÖµÖÖ“µÖÖ ¿ÖëÖÖ, ¯ÖÖ“Ö †ÖÖê ¿Öê¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ‘ÖêŸÖ»µÖÖ.
ú»Öú¢µÖÖÃÖ †Öšü †ÖÖê ¿Öê¸ü, ¯ÖãµÖÖÃÖ ‹ú †ÖÖÖ. êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ¤üÖêÖ ¯ÖîÃÖê ¿Öê¸ü ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. ÃÖ¾ÖÔ
³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖ“Ö ´ÖÆüÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖ•Öê ´Æü¿Öß“Öê ¤æü¬Ö ´ÖÖ¡Ö ¤ü¸ü ºþ¯ÖµÖÖÃÖ 6 ¿Öê¸ü Ã¾ÖÃŸÖ †ÖÆêü.
ÖÓŸÖ¸ü ²ÖÖ»Ö´ÖããÓú¤ü, ™êüú›üß“Öê ÖÖ»Öß ÃÖã´ÖÖ¸êü 1000 ±æú™ü. ²ÖÖ²Öæ ÃÖã¿ÖÖÓŸÖ Æü»Ö¬Ö¸ü ÊÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖ †Ö×Ö
¾ÖÖ›üß †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö Holnybury †ÃÖê †ÖÆêü. ¾ÖÖ™êüÖê ˆŸÖ¸üÖß¾Ö¸ü“Öê “ÖÆüÖ“Öê ´Öôêû †×ŸÖÃÖãÓ¤ü¸ü ×¤üÃÖ»Öê.
²ÖÖ•ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû Öê¯ÖÖôûß ¾Ö ³ÖãŸÖÖÖß ²ÖÖµÖúÖ ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü ²ÖÖÓ²Öæ“µÖÖ ¯ÖÖ™ü¶Ö ¾Ö ŸµÖÖŸÖ»Öß †Ö¯Ö»Öß
´Öã»Öê ‘Öê‰úÖ µÖêŸÖÖÖÖ ³Öê™ü»µÖÖ. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖêÂÖÖÖ ¯Öæ•Öê“µÖÖ ÃÖÖÖ×Ö×´Ö¢Ö Ö¾ÖÖ ¾Ö ¤üÖ×ÖÖêÆüß ÆüÖêŸÖê.
10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Æü»Ö¬Ö¸ü ²ÖÖ²ÖæÓ“Öê ‘Ö¸üß ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê, ³¤üÖÓ“ÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 19 ‹ú¸ü“ÖÖ ´ÖôûÖ ¾Ö ŸµÖÖŸÖ ¤üÖêÖ ´ÖÖêšêü
ÃÖãÓ¤ü¸ü Ö¾µÖÖ £ÖÖ™üÖÖê ¿ÖéÓÖÖ¸ü»Öê»Öê ²ÖÓÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ‹úÖŸÖ ŸÖê Ã¾ÖŸÖ: ¾Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖŸÖ ãú“Ö²ÖÆüÖ¸ü“µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖ“Öê
¯Ö¸ü»ÖÖêú¾ÖÖÃÖß ²ÖÓ¬Öæ Ö•Öë¦üÖÖ¸üÖµÖÖ“Öß ¯ÖŸÖß ÃÖãÖßŸÖß¤êü¾Öß ¯ÖÖÆãüÖß ¸üÖÆüÖŸÖ †ÖÆêü. ÃÖã¿ÖÖÓŸÖ ²ÖÖ²Öæ“µÖÖ ¾Öé¨ü †Ö‡ÔÖê
†Ö´ÆüÖ»ÖÖ “ÖÆüÖ ¾Ö ±ú»ÖÖÆüÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ. ²ÖÖ²ÖæÖß “ÖÖêÆüßú›êü ×±ú¹ýÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖóµÖÖŸÖß»Ö ´Ö»Ö²Öê¸üß, †ÖÓ²Öê,
•ÖÖÓ³Öæôû, ¯Öß“Ö, ¯Öêºþ, ¾ÖÖÓÖß ¾ÖÖî¸êü“Öß —ÖÖ›êü, úÖë²Ö›üß, ²Ö¤üêú ¾ÖÖî¸êü ¤üÖÖ×¾Ö»Öß. ÖãúŸµÖÖ“Ö ´Ö×ÆüµÖÖ¯Öæ¾Öá
×²Ö²µÖÖ ¾ÖÖ‘ÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öß ‹ú ´ÖÖêšüß ãú¡Öß Öê»Öß †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. •ÖÓÖ»Öß ²Öú¸êü, úÖê»Æüß ¾ÖÖî¸êü ×¿ÖúÖ¸ü ŸÖê
ú¸üŸÖÖŸÖ. ¿ÖêŸÖ ÖÖ»Ö¾Ö¸ü ˆÓ“Ö¾Ö™ü¶Ö¾Ö¸ü ±úÖ¸ü“Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü ¾Ö ×Ö¾ÖÖÓŸÖ ×¤üÃÖ»Öê. ´ÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖ²Öæ“Öê
¯Ö¸ü»ÖÖêú¾ÖÖÃÖß ¾Ö›üß»Ö µÖÖÓ“Öß ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤üÖêÖ ¯Ö. ¾ÖÖ. ´Öã»Öß ¸üÖÖ ÃÖÓÖ´Ö¸ü¾Ö¸üß ‘Ö™üÖŸÖ Ö¸üß ‘Ö¸üÖŸÖ šêü¾Ö»Öß
†ÖÆêü. ÊÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ Ã£Öôûß †Ö´Æüß †»¯Ö¿Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ úºþÖ ¯Ö¸üŸÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ‘Ö¸üß 1…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê.
†Ö•Ö ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ´Öß ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß.
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ŸÖÖ. 22, ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸
ÃÖúÖôûß 3…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¸üÖ¡Öß ˆšæüÖ ´Öß ¾Ö ›üÖò. ²ÖÖ»Ö´ÖããÓú¤ü ×“Ö´ÖÖß ×¿ÖÖ¸üÖú›êü úÖÓ“ÖÖÖÓÖÖ
ÃÖæµÖÖì¤üµÖÖ“µÖÖ ¾Öêôûß ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ›üÖ¾Ö ™êüú›üß“Öê ×¿ÖÖ¸üÖ•Ö¾Öôû ×“Ö´ÖÖß Æêü Öê›êü ÃÖã´ÖÖ¸êü 6500
±æú™ü ˆÓ“Öß¾Ö¸ü †ÖÆêü. ¯Öæ¾Öá µÖê£Öê ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖ“Öß ‹ú »ÖÂú¸üß ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖß. †ÖŸÖÖ ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖ‰úÖ ŸÖê£Öê ‹ú
×¾Ö™üÖÓ“Öê “ÖÖîúÖêÖß ÃÖã´ÖÖ¸êü ¾ÖßÃÖ ±æú™ü ˆÓ“Öß“Öê ‹ú ÖÖÓ²ÖÖÃÖÖ¸üÖê ¬Öã¸üÖ›êü (×“Ö´ÖÖß) ¸üÖ×Æü»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ¾ÖºþÖ
•Ö¾Öôû“µÖÖ »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ Öê›ü¶Ö»ÖÖ Æêü ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»Öê †ÖÆêü. Æêü Öê›êü úÙÃÖµÖÖÓÖ Ã™êü¿ÖÖ“µÖÖ ¯Öæ¾ÖìÃÖ 5 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü
ÃÖã´ÖÖ¸êü 1500 ±æú™ü ˆÓ“Öß¾Ö¸ü †ÖÆêü. µÖê£Öê“Ö ´ÖÆüÖÖ¤üß ˆÖ´Ö ¯ÖÖ¾ÖæÖ ÖÖ»Öß ÃÖãÓ¤ü¸ü ¤ü¸üßŸÖæÖ ¾ÖÖÆüŸÖ •ÖÖŸÖê. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
ÃÖúÖôûß 6…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ™êüú›üß¾Ö¸ü ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ÃÖæµÖÖì¤üµÖ ÆüÖêŸÖÖÖÖ †Ö´Æüß ÖãúŸÖÖ“Ö ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ¯ÖÖ úÖÓ“ÖÖÖÓÖê“µÖÖ
²ÖÖ•ÖæÖê ¯ÖãÂúôû œüÖ ×¤üÃÖ»Öê. ×ŸÖ“ÖÖ ×•ÖŸÖúÖ ³ÖÖÖ ×¤üÃÖÖ¾ÖÖ ×ŸÖŸÖúÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. †Ö´Æüß ¯ÖÏ£Ö´Ö ¤üÖê‘ÖÖÓÖß
¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ êú»Öß. ²ÖÖ»Ö´ÖããÓú¤üÖÖê ‹ú ¯ÖÓ•ÖÖ²Öß ÖßŸÖ ÖÖ‡Ô»Öê. ÖÓŸÖ¸ü úÖÆüß ¾ÖêôûÖÖê ˆ¯ÖÆüÖ¸ü êú»ÖÖ. £Öú¾ÖÖ ´Öãôûß“Ö
¾ÖÖ™ü»ÖÖ ÖÖÆüß. Öã»ÖÖ²Öß £ÖÓ›üß ¾ÖÖ•ÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ™êüú›üß“µÖÖ ×¿ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¤üÖêÖ ‡Ó“Ö •ÖÖ›üß“ÖÖ ³Ö¸üÖ““Ö ¸ÓüÖß²Öê¸ÓüÖß
ÖÖ×»Ö“ÖÖ ¯ÖÃÖ¸ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¤¾ÖÖÖê ŸÖÖê Ø“Ö²Ö ×³Ö•Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ ¤üÖêÖ ŸÖßÖ •Öôû¾ÖÖ
´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü “ÖœæüÖ µÖê£Öê“”û ¸üŒŸÖ ¿ÖÖêÂÖÖ ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ ! ™êüú›üß¾ÖºþÖ ˆŸÖºþÖ †Ö´Æüß ×“Ö´ÖÖß Öê›êü
¯ÖÖ×Æü»Öê. 7/8 “Ö —ÖÖê¯Ö›ü¶Ö ÆüÖêŸµÖÖ. ŸÖê£ÖæÖ •ÖÓÖ»ÖÖŸÖæÖ »ÖÖú›êü †ÖÖµÖÖ“ÖÖ ±úÖò¸êüÃ™ü ÖÖŸµÖÖ“ÖÖ ¸üÃŸÖÖ †ÖŸÖ
•ÖÖ‰úÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ŸÖê£Öê †¸üµÖÖ“ÖÖ Ö¤Ôü ¤êüÖÖ¾ÖÖ ÖÖ™üúÖŸÖß»Ö ¯Ö›üªÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸ü´µÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ. ÃÖÖê›æüÖ µÖê¾Ö¾ÖêÖÖ.
4 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü “ÖîŸµÖ¯ÖÖÖß ´ÆüÖæÖ ‹ú Öê›êü †ÖÆêü. ŸÖê£Öê ¸üÖ•Ö´ÖÖÖ ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‹ú Öã¸üÖÖ ÖéÆüÃ£Ö ³Öê™ü»ÖÖ.
ŸÖÖê »ÖÂú¸üß ¯Öê¿ÖÖ¾Ö¸ü ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô †ÖÆêü. ±úÖ¸ü †ÖŸµÖ¿Öß»Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ“Öß —ÖÖê¯Ö›üß ¾Ö ¤üÖêÖ ´Öã»Öê ¯ÖÖ×Æü»Öß. ‘Ö¸üß
12 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ÃÖÖµÖÓúÖôûß »Ö¾Öú¸ü ×Ö•Ö»ÖÖê.
úÖ»Ö Æü»Ö¬Ö¸ü ²ÖÖ²Öæú›êü ÆüÖê»´Ö²Ö¸üß µÖê£Öê ³Öê™üßÃÖ Öê»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Ö¾Öôû“µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÓÖ»µÖÖŸÖ
²ÖÎÉÖÖÓ¤ü êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦ü ÃÖêÖ ×«üŸÖßµÖ úµÖÖ úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÃÖÖšüß ¸üÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖ»ÖÖ ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖÃÖ
Öê»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ ŸÖß •Öê¾ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ²ÖÃÖ»Öß ÆüÖêŸÖß, †ÃÖÖ ×Ö¸üÖê¯Ö †Ö»ÖÖ. ´Öß ¯Ö¸üŸÖ»ÖÖê. †Ö•Ö ×ŸÖ“Öêú›æüÖ ¯ÖãÖ:
µÖêµÖÖ“ÖÖ ×Ö¸üÖê¯Ö †Ö»ÖÖ. ¯ÖÖ ´Öß Öê»ÖÖê ÖÖÆüß. ×Æü“ÖÖ ¯ÖŸÖß Ö•Öë¦ü ÖÖ¸üÖµÖÖ ÆüÖ ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü“µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖ“ÖÖ
³ÖÖ‰ú 23 ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸üÖÃÖ Öê»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ ´ÖÖ—Öß ŸµÖÖ“Öß “ÖÖÓÖ»Öß †ÖêôûÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓÖÖ
²ÖÆæü´Öæ¡ÖÖ“ÖÖ †Ö•ÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ´Öß úÖÆüß úÖêúÖÖŸÖß»Ö †ÖîÂÖ¬Öß ¯ÖÖšü×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.
†ÖòŒ™üÖê²Ö¸,ü ŸÖÖ. 23, ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸
Æüß ²ÖÖ‡Ô ¾Ö ×ŸÖ“Öß ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ úµÖÖ µÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ †Ö•Ö ×Ö¸üÖê¯Ö ¯ÖÖšü¾Ö»ÖÖ. ÃÖúÖôûß 10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´Ö»ÖÖ
³Öê™üÖ¾ÖµÖÖÃÖ †Ö»µÖÖÆüß. ŸµÖÖ ¤üÖê‘ÖÖêÆüß ´ÖÖµÖ»Öêúß ¾Öî¬Ö¾µÖÖ“µÖÖ ¿Öã³ÖÏ ¸êü¿Ö´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖêÂÖÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ²Ö›üÖêªÖ“µÖÖ
‡Ó×¤ü¸üÖ ¸üÖ•ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ”ûôæûÖ ãú“Ö×¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ‘ÖÖŸÖ»Öê ¾Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¬Öãôû¬ÖÖÖ ˆ›ü×¾Ö»Öß, †¿Öß
ŸµÖÖÓ“Öß ŸÖÎúÖ¸ü ÆüÖêŸÖß. 'Ã¾ÖÖáµÖ ãú´ÖÖ¸ü Ö•Öë¦ü ÖÖ¸üÖµÖÖ' ÖÖ¾ÖÖ“Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖŸÖß“Öê Ã¾ÖŸÖ: ²ÖÓÖÖ»ÖßŸÖ ×»Ö×Æü»Öê»Öê
“Ö×¸ü¡Ö ¾Ö ¤ãüÃÖ¸üß ¤üÖêÖ »ÖÆüÖÖ ¯ÖãÃŸÖêú ×ŸÖÖê ´Ö»ÖÖ ×¤ü»Öß. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÖÓ³Öß¸ü “ÖêÆü¸üÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´Ö»ÖÖ ÁÖß. êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦üÖ“µÖÖ
´Öã»Öß»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ“Öß ¬ÖµÖŸÖÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öß. ×ŸÖ“µÖÖ ´Öã»Öß“ÖÖ Ö¾Ö¸üÖ òú¯™üÖ ´Öãú•Öá ÆüÖ ãú™ü†»Ö´Ö†Ö·µÖÖ“µÖÖ
¾Öêœü¶ÖŸÖ ´ÖÖ¸ü»ÖÖ Öê»ÖÖ. ŸÖßÆüß ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ¾Ö ²ÖÖê»ÖæÖ“ÖÖ»ÖæÖ “ÖÖÓÖ»Öß ×¤üÃÖ»Öß. •ÖÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ
±ãú»Öê ×¤ü»Öß.
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†Ö•Ö µÖê£Öê ¤üÃÖ·µÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Ö´Ö“µÖÖ ²ÖÎÖÉ´ÖÓ×¤ü¸üÖ•Ö¾Öôûß»Ö »ÖÖµÖ²ÖÎ¸üßŸÖ úÖÆüß ²ÖÓÖÖ»ÖàÖß
¤ãüÖÖÔ¯Öæ•ÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. 4 ×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖÖÓ•ÖÃÖúÖôûß ¾ÖÖ•ÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ œüÖê»ÖµÖÖÓ“ÖÖ ÖÖëÖÖ™ü ÆüÖêŸÖÖ. †Ö•Ö ¤ãüÖì“Öê
×¾ÖÃÖ•ÖÔÖ ÖÖ¯ÖŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê —ÖÖ»Öê. •ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ ú¸ü´ÖÖãúß“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ÃÖ¾ÖÔ¡Ö µÖêŸÖê. •ÖÖê ´ÖêôûÖ
×Ö‘ÖÖ»ÖÖ ŸÖÖê ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ ´ÖÖêšêü ´ÖÖêšêü ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ²ÖÓÖÖ»Öß ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÆüÖ›üß, Öê¯ÖÖôûß ¾Ö ³ÖæŸÖÖÖß ´Ö•Öæ¸üÆüß ÃÖÖÖ“Öê
ú¯Ö›êü ‘ÖÖ»ÖæÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖã´ÖÖ¸êü 500 “ÖÖ ´ÖêôûÖ ÃÖÖµÖÓúÖôûß ×Ö‘ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖãµÖÖ“ÖÖ ÖÖ¯ÖŸÖßˆŸÃÖ¾Ö êú¾Öôû
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ú¸ü´ÖÖãúß“ÖÖ. ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ ¤ãüÖÖìŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ¯Öæ•Öê“Öê †ÓÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü. ¾ÖÖ•ÖÓ¡µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ³Ö™ü•Öà“ÖÖ ÃÖãôûÃÖãôûÖ™ü
†ÖÆêü. ¯ÖÖ êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ³Ö™ü•Öß¯ÖêÖÖ œüÖê»Öêú¾ÖÖ»µÖÖÓ“Öß ¾Ö¸ü“Öœü ÆüÖêŸÖê. †Ö•Ö ÃÖúÖôûß ÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö Öé¬ÖÐ æú™üÖ¾Ö¸ü
“ÖœæüÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. µÖê£Öê ²Ö¸ü«üÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“ÖÖ ²ÖÓÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ ™êüú›üß“µÖÖ ×¿ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ØÆü¤æü Ã´Ö¿ÖÖÖ
†ÖÆêü. ²ÖÖ•Öæ¾Ö¸ü “ÖÆüÖ“Öê ´Öôêû †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß “ÖÆüÖ“Öß ¯ÖÖÖê ¾Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü ±ãú»Öê ‘Öê‰úÖ ×“Ö. •ÖÖÖŒúÖú›êü
¯Ö¡ÖÖŸÖæÖ ¤üÃÖ·µÖÖ“Öß †Öê¾ÖÖôûÖß ´ÆüÖæÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»Öß. Centenary Pilgrim's Progress “ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ †Óú.
†Ö´Ö“µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ µÖÖ¡Öê“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß Indian Messenger ú›êü 10 ¯ÖÖÖê ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»Öß.
†ÖòŒ™üÖê²Ö¸,ü ŸÖÖ. 25, Öã¹ý¾ÖÖ¸
ÃÖúÖôûß ¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ ¸üÃŸµÖÖÖê 2 ´Öî»Ö ×±úºþÖ †Ö»ÖÖê. ÊÖ ¸üÃŸµÖÖ¾ÖºþÖ ²ÖÖ»ÖÖ¿ÖÖÖ ¤ü¸üß“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ
“ÖÖÓÖ»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß 1 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ úÙÃÖ†ÖÓÖ ÃÖÖê›ü»Öê. “ÖÖ¸ü ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×ÃÖ×»ÖÖã¸üß, 8 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖÖ¾ÖÔŸÖß¯Öæ¸ü,
¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ¯ÖÆüÖ™êü 3 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ú™üßÆüÖ¸ü ¯ÖÖêÆü“ÖæÖ ŸÖê£Öê ²ÖÖúß¯Öæ¸üÃÖÖšüß ÃÖÖêÖ¯Öæ¸ü“Öß ÖÖ›üß ‘ÖêŸÖ»Öß.
†ÖòŒ™üÖê²Ö¸,ü ŸÖÖ. 26, ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸
²Ö¸üÖî Öß
¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß 11…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ²Ö¸üÖîÖß •ÖÓŒ¿ÖÖ¾Ö¸ü †Ö»ÖÖê. ÃÖÖêÖ¯Öã¸üÖÆæüÖ ÖÓÖÖ ˆŸÖºþÖ ²ÖÖúß¯Öã¸üÖÃÖ
¯ÖÖê“ÖµÖÖÃÖ ¸üÖ¡Ö —ÖÖ»Öß †ÃÖŸÖÖ ´ÆüÖæÖ µÖê£Öê“Ö ˆŸÖºþÖ ´ÖÖêúÖ´Öê ‘ÖÖ™üÖÃÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ×ŸÖúß™ü ²Ö¤ü»ÖµÖÖÃÖ “ÖÖ¸ü
†ÖÖê •ÖÖÃŸÖ ªÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ÖÓÖê¾Ö¸ü Ã™üß´Ö¸ü“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ †¬ÖÖÔ ŸÖÖÃÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü —ÖÖ»ÖÖ.
´ÖÖêúÖ´Öê
¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß 2 ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÖêúÖ´Öê •ÖÓŒ¿ÖÖÆæüÖ ¯ÖÖ™üÖÖ •ÖÓŒ¿ÖÖ (²ÖÖÓúß¯Öæ¸ü) ¯ÖµÖÕŸÖ 6.1 “ÖÖ ÖÓÖÖ ¯ÖÖ™üÖÖ
•ÖÓŒ¿ÖÖ (²ÖÖÓúß¯Öæ¸ü) ¯ÖµÖÕŸÖ E. I. Ry. “ÖÖ ÖÓÖÖ ŸÖ™üÖúÖ“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö ÖµÖÖ´ÖÖÖêÆüÖ¸üß —ÖÖ»ÖÖ. ÖÓÖê“Öê
´ÖÆü¢¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖ ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ ×úŸÖß †ÖÆêü Æêü ×ŸÖ“µÖÖ ÃÖã•Ö»Ö ÃÖã±ú»Ö ŸÖ™üÖúÖ¾Ö¹ýÖ ×±ú¸ü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß.
•¾ÖÖ¸üß ²ÖÖ•Ö¸üß“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü µÖê£Öê ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê»Öß ¯ÖÖÆæüÖ †ÖÀ“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê. •¾ÖÖ¸üß“Öß ¬ÖÖ™êü 15/16 ±æú™ü ˆÓ“Ö,
ŸÖæ¸ü 7/8 ±æú™ü ˆÓ“Ö ¯ÖÖ×Æü»Öß. úÖ¯ÖÃÖÖ“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü ²ÖÓ¤ü —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ÊÖŸÖ »ÖÑú¿ÖÖµÖ¸ü“Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ×¤üÃÖŸÖê.
×²ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ŸÖÖÓ¤üôûÖ“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü Ö¾ÆüÖ“Öß ×´ÖôæûÖ“Ö †ÖÆêü. ×´Ö¸ü“Öß, ŸÖÓ²ÖÖÖæ, ‹¸Óü›ü ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¿ÖÃÖ¾Öß,
†ÖÓ²ÖÖ, ¾Ö›ü ¾ÖÖî¸êü —ÖÖ›üÖ¾Ö¸ü ²ÖÓÖÖ»Ö“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ´ÖÖÖê ¯Ö›æüÖ ØÆü¤üß“Öê ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öê. ÃÖÖµÖÓúÖôûß 6
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ²ÖÖÓúß¯Öæ¸ü µÖê£Öß»Ö ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖµÖ ÃÖê×´ÖÖ¸üß“Öê ³Ö¾µÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖßŸÖ ˆŸÖ¸ü»ÖÖê.
†ÖòŒ™üÖê²Ö¸,ü ŸÖÖ. 27, ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸
²ÖÖúß¯Öæ¸ü
²ÖÖÓúß¯Öã¸üÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ´ÖãµÖ ´ÖÓ›üôûß ÃÖ¾ÖÔ ¤ãüÖÖÔ¯Öæ•Öê“µÖÖ ×Ö×´Ö¢Ö ²ÖÖÆêü¸üÖÖ¾Öß Öê»Öß ÆüÖŸê Öß. ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ
ÆüÖµÖÃæú»Ö“Öê Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸ü ›üÖŒúÖ»ÖÖ Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß (ÁÖß¿Ö“ÖÓ¦ü “ÖÎú¾ÖŸÖá“Öß) ¾Ö ×ŸÖ“Öß ¯ÖÖ“Ö ´Öã»Öê
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¾Ö ×ŸÖ“ÖÖ ¯ÖãŸÖµÖÖ ×¾Ö¸ëü¦ü ÊÖÓÖß Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê. ÃÖúÖôûß ÖÓÖÖ ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü £ÖÖê›üÖ ×±ú¹ýÖ †Ö»ÖÖê. ¯ÖÖ
´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™êü“µÖÖ ÁÖ´ÖÖÖê ¾Ö ‹úÖúß Æü¾Öê“ÖÖ ¾Ö Ã£ÖôûÖ“µÖÖ ˆÓ“Öß“ÖÖ ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû úÖúÖ †Ö»Öß.
ÃÖ¾ÖÔ ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸ü ×Ö•ÖæÖ ÆüÖêŸÖÖê.
ÃÖÖµÖÓúÖôûß µÖê£ÖæÖ 5 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü Ö¤ÔüÖ ²ÖÖÖ ´ÆüÖæÖ ×šüúÖÖ †ÖÆêü. ŸÖê£Öê ²ÖÎÖÉ ´ÖÓ›üôûß ˆ¯ÖÖÃÖÖêŸÖ •Ö´ÖÖ
—ÖÖ»Öß ¯ÖÖ ´Ö»ÖÖ •ÖÖÖê —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖÖêšüß ×Ö¸üÖ¿ÖÖ —ÖÖ»Öß. ×¾ÖÖÖê¤ü ×²ÖÆüÖ¸üß ‘ÖÖêÂÖ ´Ö»ÖÖ ³Öê™ü»Öê.
†ÖòŒ™üÖê²Ö¸,ü ŸÖÖ. 28, ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸
ÃÖúÖôûß ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ÃÖê×´ÖÖ™üß“Öê ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü“Öß ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. 6 ¯Öã¹ýÂÖ
¾Ö ´ÖÆëü¦ü ãú´ÖÖ¸ü ÃÖêÖ“Öß ¯ÖŸÖß ‡ŸÖúß•ÖÖ Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖß. ×¾ÖÖÖê¤ü×²ÖÆüÖ¸üß“Öê ‘Ö¸üß •Öê¾Ö»ÖÖê. ÃÖÖµÖÓúÖôûß µÖê£Öß»Ö
Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ Öê»ÖÖê. µÖÖÖÖÓ•ÖÖ ×ÖµÖÖêÖß ú»Öú¢µÖÖ“Öê úÖÑÖÏêÃÖ ³ÖŒŸÖ ÊÖÓÖß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ
“ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. †Ö•Ö ¿ÖÖ¸ü¤üßµÖ ¯ÖÖîÙÖ´ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓÖß ˆ¯ÖÖÃÖÖêŸÖ ¤ãüÖì“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ú¹ýÖ ¿ÖÖ¸ü¤üßµÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖ¯ÖÏßŸµÖ£ÖÔ
¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ êú»Öß.
´ÖÓ¤üß¸ü ÃÖãÓ¤ü¸ü, Ã¾Ö“”û ¾Ö ³Ö¾µÖ ÆüÖêŸÖê. Öß™üÖê™üêú¯ÖÖÖ ¾Ö ×Ö¾ÖÖÓŸÖ¯ÖÖÖ, ×¾Ö•Öê“Öê ×¤ü¾Öê ¾Ö ¯ÖÓÖê ‹Óú¤ü¸ü
±úÖ¸ü“Ö ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú ×¤üÃÖ»Öß. †ÃÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×¾Ö¸üôûÖ. ˆ¯ÖÖÃÖú ´ÖÓ›üôûß 8/10 “Ö ÆüÖêŸÖß.
ÃÖŸµÖÃÖãÓ¤ü¸ü ²ÖÖêÃÖÖê ÃÖÓÖßŸÖ ˆŸéúÂ™ü êú»Öê. 25 ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá ¯ÖÏúÖ¿Ö“ÖÓ¦ü ¸üÖòµÖ ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ¾Öêôêû¯ÖêÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü,
ˆŸÃÖÖÆü ú´Öß †ÖÆêü ŸÖ¸üß ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ‡ŸÖ¸ü ×šüúÖÖß •Öß ¯Ö›üŸÖß úôûÖ ×¤üÃÖ»Öß ŸÖ¿Öß µÖê£Öê Ö ×¤üÃÖŸÖÖ ´ÖÖêšüÖ
ˆ»ÆüÖÃÖ ¾ÖÖ™ü»ÖÖ. ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ³ÖÖ¾Ö ˆŸ¯Ö®Ö ú¸üÖÖ¸üß —ÖÖ»Öß.
µÖê£Öß»Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ²Öò×¸üÃ™ü¸ü, úÖÆüß¾Öêôû ÆüÖµÖúÖê™Ôü“Öê •Ö••Ö ²ÖÖ²Öæ ¯Öß. êú. ÃÖêÖ ³Öê™ü»Öê. ŸµÖÖÓÖßÆæüÖ“Ö ´Ö»ÖÖ
ëú×²ÖÎ•Ö“Öß †ÖêôûÖ ×¤ü»Öß. ´Ö»ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ŸÖê£Öê ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öê ÆüÖŸê Öê, ¾ÖÖî¸êü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ¯ÖÖ ´Ö»ÖÖ Ö †Öšü×¾Ö»µÖÖ´Öãôêû
¿Ö¸ü´Ö×¾Ö»Öê.
¸üÖ¡Öß ´ÖÆëü¦üãú´ÖÖ¸ü ÃÖêÖ“Öê ‘Ö¸üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖßÖê •Öê¾ÖÖÖÃÖ ²ÖÖê»ÖÖ×¾Ö»Öê. ¯ÖÏÖê. ´ÖêÆëü¦üãú´ÖÖ¸ü ÃÖã¼üß×Ö×´Ö¢Ö
²ÖÖÆêü¸ü Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ µÖê£Öß»Ö ÃÖãÂÖ´ÖÖ ÊÖÓ“Öß“Ö ´Öã»ÖÖß ×ŸÖ“Öß ²ÖÆüßÖ ¿ÖÖê³ÖÖÖ µÖê£Öê ÆüÖêŸÖß. ×¾ÖÖÖê¤ü²ÖÖ²Öæ“Öß
´Öã»ÖÖß »Ö×ŸÖúÖ ²Öß. ‹. ×Æü»ÖÖÆüß ¾Ö ¾Öß¸ëü¦üÖ»ÖÖ †Ö´ÖÓ¡ÖÖ ÆüÖêŸÖê. ‹Óú¤ü¸ü ´ÖêôûÖ ŸÖ¹ýÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. »Ö×ŸÖêúÖê
'êú ×¾Ö¤êü¿Öß ²ÖÖ ˆ¤üÖÃÖß' Æüß ²ÖÓÖÖ»Öß Ö••Ö»Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü ´ÆüÖæÖ ¤üÖÖ×¾Ö»Öß. úÖ•Öß Ö—Öºþ»Ö ‡Ã»ÖÖ´Ö Æêü ŸÖ¹ýÖ
´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ²ÖÓÖÖ»Öß ú¾Öß ²ÖÓÖÖ»Ö“Öê Ö›üú¸üß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê Æêü ¿ÖéÓÖÖ×¸üú úÖ¾µÖ ²ÖÆüÖ¸üß“Öê †ÖÆêü. ŸÖê ´Öß
ˆŸÖºþÖ ‘Öê‰úÖ »Ö×ŸÖêúú›æüÖ ¯ÖãÖ:¯ÖãÆüÖ ´ÆüÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ×ŸÖÖêÆüß ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏê´ÖÖÖê ´Ö»ÖÖ ×¿Öú×¾Ö»Öê. ŸÖß
ˆªÖ“Ö †»ÖÖÆüÖ²ÖÖ¤êüÃÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ×¿ÖÖú †ÃÖ»µÖÖÖê •ÖÖÖÖ¸ü †ÖÆêü. ´Ö»ÖÖ ŸÖê£Öê †Ö¾Ö¿µÖ ³Öê™üµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
Æüß ¸üÖ¡Ö ÊÖ ÖÖµÖÖ“µÖÖ“Ö ŸÖÓ¦üßŸÖ Öê»Öß. ¸ü¾Öà¦üÖÖ£ÖÖÖê ³ÖÖúßŸÖ êú»Öê †ÖÆêü úß ÆüÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ú¾Öß
ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖÖ ú¸üÖÖ¸ü.
†ÖŒ™üÖê²Ö¸,ü ŸÖÖ. 29, ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸
ÖµÖÖ
ÖµÖêÆæüÖ ×²ÖÆüÖ¸üß»ÖÖ»Ö Öã¯ŸÖ“Öê Ö µÖêµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×Ö¸üÖ¿Öê“Öê ¯Ö¡Ö †Ö»Öê. ÃÖã™üß, †Ö•ÖÖ¸ü ¾ÖÖî¸üê úÖ¸üÖÖÓ´Öãôêû.
ŸÖ¸üß ´Öß 12 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×Ö‘ÖæÖ †Ó×²ÖúÖ¯ÖÏÃÖÖ¤üÖ“Öê ‘Ö¸üß ´Öã¸üÖ¸üß¯Öã·µÖÖŸÖ ÖµÖêÃÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. 3…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ²ÖÖ²Öæ•Öß
†Ö¯Öã»µÖÖ ÆüÖÃÖ¾ÖÖ ÖÖ´Öú •Ö´ÖßÖ¤üÖ¸üß“µÖÖ ÖÖ¾Öß Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖßÖê Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê.
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†ÖòŒ™üÖê²Ö¸,ü ŸÖÖ. 30, ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸
ÃÖúÖôûß ±ú»Öæ Ö¤üß¾Ö¸ü ×±ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. ¯Ö¸üŸÖ µÖê‰úÖ “ÖÆüÖ ‘Öê‰úÖ ›üÖò. ÃÖããú´ÖÖ¸ü Öã¯ŸÖ ¾Ö
×²ÖÆüÖ¸üß»ÖÖ»Ö“ÖÖ Öã¯ŸÖ ÊÖÓÖÖ ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê ¯ÖÖ ¤üÖê‘ÖêÆüß ‘Ö¸üß Ö¾ÆüŸÖê. ×²ÖÆüÖ¸üß»ÖÖ»Ö“ÖÖ ŸÖ¹ýÖ •ÖÖ¾Ö‡Ô
²ÖÓúß´Ö“ÖÓ¦ü “ÖÖî¬Ö¸üß ³Öê™ü»ÖÖ. ŸÖÖê ²ÖÖÆêüºþÖ“Ö ´Ö•Ö¿Öß ²ÖÖê»Ö»ÖÖ. ´ÖÖ—Öß †ÖêôûÖ ú»Öú¢µÖÖ“Öß ŸµÖÖÖê“Ö
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß. ¯ÖÖ ÖéÆüÃ£ÖÖÖê ´Ö»ÖÖ µÖÖ, ²ÖÃÖÖ ¤êüÖß»Ö ´Æü™ü»Öê ÖÖÆüß. ×²ÖÆüÖ¸üß»ÖÖ»Ö“Öê ¯ÖŸÖßÖê †ÖŸÖæÖ ´Ö»ÖÖ
¯ÖÖ×Æü»Öê. ÆüÖ »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ †›üÖÖß¯ÖÖÖ. ´Öß ‘Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖê ŸÖ¸üß †Ó×²ÖúÖ²ÖÖ²Öæ †Ö•ÖÆüß †Ö»Öê ÖÖÆüßŸÖ.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖßÖß ‹ú ´ÖÖÖæÃÖ ¯ÖÖšü¾ÖæÖ ¸üÖ¡Öß ŸµÖÖÓÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê.
²ÖÓúß´Ö“ÖÓ¦ü ´Ö»ÖÖ ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖÃÖ †Ö»Öê. ˆªÖ ÃÖÖµÖÓúÖôûß ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ
šü¸ü»Öß. ÃÖúÖôûß ²ÖÖî¨ü ÖµÖê»ÖÖ •ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê šü¸ü»Öê. ¸üÖ¡Öß ´ÖÓ¤üß¸ü ¯ÖÖ×Æü»Öê. †ÖÖÖß úÖÆüß ¤êü¾Öôêû, ²ÖÖ•ÖÖ¸ü“ÖÖîú,
Ö¤üß¾Ö¸ü“ÖÖ ¯Öæ»Ö ¾ÖÖî¸êü ¯ÖÖ×Æü»Öê. ´ÖÖ¹ýŸÖß“Öß ‡ú›êü ´Öß ¤êü¾Öôêû ¾Ö ´ÖÖêšü¶Ö ´ÖæŸÖá ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ. ŸµÖÖ»ÖÖ ‡ú›êü
´ÖÆüÖ¾Öß¸ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
†ÖòŒ™üÖê²Ö¸,ü ŸÖÖ. 31, ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸
²Öã¨üÖµÖÖ
ÃÖúÖôûß †Öšü ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´Öß, ²ÖÓúß´Ö“ÖÓ¦ü, ŸµÖÖ“ÖÖ ´ÖêÆãüÖÖ ¿ÖÖÓ×ŸÖØ²Ö¤æü Öã¯ŸÖ, ´ÖÖ¾ÖÃÖ²ÖÆüßÖ ²ÖÖ•µÖÖêŸÃÖÖ
³Ö¼üÖ“ÖÖµÖÔ, ›üÖúÖ“µÖÖ †´Ö¸ü“ÖÓ¦ü ³Ö¼üÖ“ÖÖµÖÖÔ“Öß úµÖÖ †ÃÖê “ÖÖ¸ü•ÖÖ ‘ÖÖê›ü¶Ö“µÖÖ ÖÖ›üßŸÖæÖ ²ÖÖî¨üÖµÖê»ÖÖ
Öê»ÖÖ. ŸÖß ÖµÖê“µÖÖ ¤ü×ÖÖê»ÖÖ 7 ´Öî»Ö †ÖÆêü. ˆªÖ µÖê£Öê Ö¾ÆüÖÔ¸ü µÖêÖÖ¸ü ´ÆüÖæÖ ú´ÖÖÖß ´ÖÓ™ü¯ÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß
“ÖÖ»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. Æêü Ã£Öôû ´Öß ´ÖÖÖê 20 ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá ¯ÖÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ “ÖÖêÆüßú›ü“ÖÖ ²Ö¸üÖ“Ö ³ÖÖÖ ˆúºþÖ
²Ö¸êü“Ö »ÖÆüÖÖ´ÖÖêšêü ÃŸÖæ¯Ö ´ÖÖêúôêû êú»Öê»Öê ×¤üÃÖ»Öê. ´ÖãµÖ ´ÖÓ¤üß¸ü ³Ö¾µÖ ˆÓ“Ö ³Ö¸ü³ÖŒú´Ö ¯Öæ¾ÖÖÔ×³Ö´ÖãÖß †ÖÆêü.
Ã¾Ö“”û ¾Ö Öß™üÖê™üêú †ÖÆêü. ´ÖÖÖß»Ö Öê¯ÖêÃÖ ‡ŸÖêú Ã¾Ö“”û Ö¾ÆüŸÖê. ´ÖÖ Ö¾ÆüÖÔ¸ü“Öê †Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖÖÖ¾ÖêŸÖ úß
úÖµÖ ? ¯Ö×À“Ö´Ö ²ÖÖ•Öæ“Öê ˆÓ“Ö ³ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ‹ú ÃÖãÓ¤ü¸ü Ö¾ÖßÖ ¤ãü´Ö•Ö»Öß ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖôûÖ †ÖÆêü. ŸÖß †ÖÖÖ×¸üú
¬Ö´ÖÔ¯ÖÖ»Ö“µÖÖ ¯Ö×¸üÁÖ´ÖÖÖê ²ÖÖÓ¬Ö»Öß †ÖÆêü. ²ÖÎÉ¤êü¿Ö ¾Ö ×ÃÖ»ÖÖêÖÆæüÖ 15000 ¹ý. ´Ö¤üŸÖ ×´ÖôûÖ»Öß †ÖÆêü.
²ÖÖúß“ÖÖ Ö“ÖÔ ÖµÖÖ ×›üÛÃ™ÒüŒ™ü ²ÖÖê›üÖÔÖê êú»ÖÖ †ÖÆêü. µÖê£Öê úÖêÖÖÃÖÆüß, ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ²ÖÖî¨ü ˆŸÖÖºÓþÖÖ, ¸üÖÆüŸÖÖ
µÖêŸÖê. ×ŸÖ²Öê™ü“ÖßÖú›ü“Öê ²Ö¸êü“Ö ×³ÖÖæ ¾Ö¸ü“µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. Ã£Öôû ¿ÖÖÓ×ŸÖúÖ¸üú ¾Ö ¸ü´ÖÖßµÖ †ÖÆêü.
¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖÖÖÖ ×¾ÖÂÖã¯Ö¤ü ´ÖÓ¤üß¸ü ±ú»Öæ Ö¤üß“Öê úÖšüÖ¾Ö¸ü ˆÓ“Ö ™êüú›üß¾Ö¸ü ³Ö¾µÖ úÖóµÖÖ ¤üÖ›üÖ“Öê
²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸÖê ¯ÖÖ×Æü»Öê. ±ú»Öæ Ö¤üß ²ÖÖî¨ü ÖµÖêÆæüÖ µÖêŸÖê. ×ŸÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü“Ö ¸üÃŸÖÖ †ÖÆêü. ×¾ÖÂÖã´ÖÓ¤üß¸ü ‡ŸÖ¸ü
¤êü¾ÖôûÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ²Öê×¿ÖÃŸÖ ‘ÖÖÖê¸ü›êü †ÖÆêü. ¤êü‰úôû ¯ÖãÂúôû ¯ÖîÃÖê Ö“ÖæÔÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê †ÖÆêü. ¯ÖÖ ²Öêœü²Ö †ÖÆêü.
³Öã¾ÖÖêÀ¾Ö¸üÖ“µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê µÖê£Öê ú»ÖÖãúÃÖ¸üß ´Öãôûß“Ö ÖÖÆüß. Ø¯Ö›ü¤üÖÖ ¾Ö ÁÖÖ¨ü×¾Ö¬Öß“ÖÖ ÖÖë¬Öôû ¾Ö
×³ÖúÖ·µÖÖÓ“Öß Ö¤üá ¯ÖãÂúôû ×¤üÃÖ»Öß. ŸÖê ³ÖÖêóµÖÖ µÖÖ¡ÖêúºÓþÖÖ ²Öê•ÖÖºþÖ ÃÖÖê›üŸÖÖŸÖ. ‘Ö¸üß 12 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †Ö»ÖÖê.
ÖÖ›üß¾ÖÖÖÖÖê ŸÖßÖ ¹ý¯ÖµÖê ‘ÖêŸÖ»Öê. ŸÖê ²ÖÓúß´Ö“ÖÓ¦üÖÖê ×¤ü»Öê.
¸üÖ¡Öß 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ µÖê£Öß»Ö ²ÖÎÖÉ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ´Öß ¿ÖŸÖ¾ÖÖÙÂÖú ˆŸÃÖ¾ÖÖ×Ö×´Ö¢Ö ‹ú ÖÖÃÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ
“ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ¯ÖÖ ŸµÖÖ¾Öêôûß ²ÖÖ²Öæ ×¾ÖÀ¾Ö´ÖÖêÆüÖ, ²ÖÓúß´Ö“ÖÓ¦ü, ÃÖêÖ ¾Öúß»Ö, ›üÖò. ÃÖããú´ÖÖ¸ü Öã¯ŸÖ †Ó×²ÖúÖ¯ÖÏÃÖÖ¤ü
‡ŸÖúß“Ö ´ÖÓ›üôûß. ×²ÖÆüÖ¸üß»ÖÖ»Ö Øú¾ÖÖ úÖêÖß ÛÃ¡ÖµÖÖ †Ö»µÖÖ ÖÖÆüßŸÖ. ‡ŸÖúß ˆ¤üÖÃÖßÖŸÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü
¾ÖÖ™ü»Öê. ²ÖÓÖÖ»Ö×¿Ö¾ÖÖµÖ ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖßµÖ »ÖÖêú ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔú›êü »ÖÖ ¤êüŸÖ ÖÖÆüßŸÖ †Ö×Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖ²ÖÖÆêü¸ü
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Öê»Öê úß ²ÖÓÖÖ»Öß ²ÖÎÖÉÖêÆüß ²Öê¯Ö¾ÖÖÔ ÆüÖêŸÖÖŸÖ, Æêü »ÖÖÖ ²Ö¸êü Ö¾Æêü. ¯ÖÖ™üÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×²ÖÆüÖ¸ü´Ö¬µÖê úÖêšêü“Ö •Öß¾Ö
ÖÖÆüß. ¯ÖÏŸµÖÖ ¯ÖÖ™üÖÖŸÖÆüß ²ÖÎÖÉÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖÆüß ¤ãüÆüß †ÖÆêü †ÃÖê †Ó×²ÖúÖ¯ÖÏÃÖÖ¤üÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
†´Ö¸ü“ÖÓ¦ü ³Ö¼üÖ“ÖÖµÖÔ“Öß ´Öã»ÖÖß ´Ö•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ²Öã¨üÖµÖÖ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ †Ö»Öß. ¯ÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖê»ÖÖ †Ö»Öß ÖÖÆüß.
×ŸÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖÔÖÖŸÖ ¬Ö´ÖÔ“Ö Ö¾Æêü ¯ÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ †Ö¤ü¸ü ¾Ö ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ×¤üÃÖ»Öß ÖÖÆüß. †Ö¬Öã×Öú ×¿ÖÖÖ,
¯ÖÖ¿“ÖÖ¢µÖ ¦ü¾µÖ»ÖÖ»ÖÃÖÖ ¾Ö ×¤ü´ÖÖÖ ÊÖ´Öãôêû ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ´ÖÖŸÖê¸êü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
Ö¾ÖÓ²Ö¸,ü ŸÖÖ. 1, Öãºþ¾ÖÖ¸
¾ÖÖ¸üÖÖ¿Öß ‰ú±Ôú úÖ¿Öß
ÃÖúÖôûß 4-26 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÖµÖêÆæüÖ ´Öß ¾ÖÖ¸üÖÖ¿Ößú›êü ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. Ã™êü¿ÖÖÖ¾Ö¸ü ´Ö»ÖÖ †ÖÖê¤ü¸ü ×ŸÖÃÖ·µÖÖ
¾ÖÖÖÔ“Öê Ö¤üáŸÖ ×ŸÖúß™ü“Ö ×´ÖôêûÖÖ. ´Öß •Öê¾ÆüÖ ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ×ŸÖúß™ü ×¾ÖúÖÖ·µÖÖ»ÖÖ ¤ü¸ü›üÖ¾Ö»Öê ŸÖê¾ÆüÖ Ã¾ÖÖ¸üßÖê
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß †Ö•Ö ›êüÆü¸üÖ›æüÖ ‹ŒÃÖ¯ÖÏêÃÖÖê (´Öß ÊÖ“Ö ÖÖ›üßÖê •ÖÖÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê.) ±úÖ¸ü Ö¤üá †ÖÆêü. ´Öß ´Æü™ü»Öê
•Öºþ¸ü ¯Ö›ü»µÖÖÃÖ ‡Ó™ü¸ü“Öê ×ŸÖúß™ü ‘Öê‡ÔÖ. ŸÖê¾ÆüÖ ´Ö»ÖÖ £Ö›Ôü Œ»ÖÖÃÖ“Öê ×ŸÖúß™ü ×¤ü»Öê. £Ö›Ôü Œ»ÖÖÃÖ“ÖÖ ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ
²ÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖêÓú›ü Œ»ÖÖÃÖ“µÖÖ ¤ü¸ü¾ÖÖ•µÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖ‰ú ¤êü‡ÔÖÖŸÖ. ‡Ó™ü¸ü Œ»ÖÖÃÖ“Öê ×ŸÖúß™ü ×´ÖôêûÖÖ. †Öò×±úÃÖÖŸÖ
‹úÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß ‡Ó™ü¸ü´Ö¬µÖê †×¬Öú“Ö Ö¤üá †ÃÖÖÖ¸ü. ¿Öê¾Ö™üß ÖÖ›üß †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖÆüŸÖÖê £Ö›Ôü Œ»ÖÖÃÖÖŸÖ
¯ÖãÂúôû •ÖÖÖÖ ÆüÖêŸÖß. †Ö¸üÖ´ÖÖŸÖ †Ö»ÖÖê. 10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ²ÖÖÖ¸üÃÖ µÖê£Öê ²ÖÖ²Öæ ¤ãüÖÖÔ¯ÖÏÃÖÖ¤ü †ÖòÖ¸ü¸üß ´Öò×•ÖÃ™Òêü™ü
»ÖŒÃÖÖ¸üÖ›ê ü µÖê£Öê ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. Æêü ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖã¿Öß»Ö ¯ÖÖêŒŸÖ ¾Ö ˆ¤üÖ¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß ÊÖÓ“Öß †ÖêôûÖ ¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ
µÖê£Öê —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓÖß ±úÖ¸ü“Ö ¯ÖÏê´Öôû¯ÖÖê Ã¾ÖÖÖŸÖ ¾Ö †Ö×ŸÖ£µÖ êú»Öê. ÃÖÖµÖÓúÖôûß ²ÖÖ²Öæ“Öß ´ÖÖê™ü¸ü ‘Öê‰úÖ
²ÖÎÖÉÖê úÖêÖß ×´ÖôûŸÖÖê úÖµÖ ÊÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö êú»ÖÖ. ²ÖÎÖÉÖê ×´Ö›ü¾ÖÖ‡Ô±ú ×´ÖÃÖêÃÖ ²Öß. ‹´Ö. ÃÖêÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö »ÖÖÖ»ÖÖ.
×ŸÖ»ÖÖ ‘Öê‰úÖ ×²Ö×¯ÖÖ“ÖÓ¦ü ¯ÖÖò»Ö“Öß ´Öã»ÖÖß (×´ÖÃÖêÃÖ ²ÖÖ²Öæ ¾Öß¸ëü¦üãú´ÖÖ¸ü ÖÓ¤üß) µÖê£Öß»Ö †ÖÖ£Ö ÛÃ¡ÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öß
ÃÖã¯ÖØ¸ü™êü›Óü™üú›êü Öê»ÖÖê. Ö¾ÆÔüÖ¸ü Æêü †Ö»ÖµÖ ˆ‘Ö›üµÖÖÃÖ 7 ŸÖÖ¸üÖê“Ö µÖêÖÖ¸ü ÊÖ Ö›ü²Ö›üßŸÖ ŸÖß ÆüÖêŸÖß.
×´Ö. ´Öê£ÖÖ ú»ÖêŒ™ü¸ü ŸÖê£Öê †ÖÖê¤ü¸ü“Ö ÆüÖêŸÖê. ¾Öß¸ëü¦ü †Ö•ÖÖ¸üß, ŸµÖÖ“Öß ³Öê™ü —ÖÖ»Öß. Prof. P. K. Datt Æêü ØÆü¤æü
µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß“µÖÖ •ÖÖÖß µÖê£ÖæÖ 4/5 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü ¤æü¸ü ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ úôûúôû ÖÖÆüß †ÃÖê úôû»Öê. †Öêú
†›ü“ÖÖß´Öãôêû µÖê£ÖêÆüß úÖ´Ö ÆüÖê‡Ô»ÖÃÖê ¾ÖÖ™êüÖÖ.
‘Ö¸üß 6 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ×´ÖÃÖêÃÖ ¤ãüÖÖÔ¯ÖÏÃÖÖ¤ü ÊÖÓ“µÖÖ¿Öß ÃÖã´ÖÖ¸êü 1…… ŸÖÖÃÖ ¯ÖÏê´Öôû ³ÖÖÂÖÖ
—ÖÖ»Öê. ÊÖ ²ÖÖ‡Ô ±úÖ¸ü“Ö £ÖÖê›ü¶Ö ×¿Öú»µÖÖ †ÃÖæÖ ÊÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ±úÖ¸ü“Ö ˆ¤üÖ¸ü ¾Ö ¬ÖîµÖÖÔ“Öê ×¤üÃÖ»Öê. †Ö¯Ö»µÖÖ
‘Ö¸üß ²ÖÎÉÖê¯ÖÖÃÖÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß ×ÆüÖê ŸÖµÖÖ¸üß ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öß.
Ö¾ÖÓ²Ö¸,ü ŸÖÖ. 2, ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸
ØÆü¤æü µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß
ÃÖúÖôûß 8 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ²ÖÖÖ¸üÃÖ ØÆü¤æü µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß ¯ÖÖ×Æü»Öß. 2 ´Öî»Ö »ÖÖÓ²Ö 1 ´Öî»Ö ºÓþ¤ü Öê¡Ö±úôû ÊÖŸÖ
ÃÖã´ÖÖ¸êü “ÖÖôûßÃÖ »ÖÖÖÖ¾Ö¸ü †ÖŸÖÖ“Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖß —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. †ÖÖÖß ‡ŸÖúß“Ö •ÖÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¤üÖêÖ “ÖÖî¸üÃÖ
´Öî»Ö ¾Ö ¯Ö×Æü»Öß 2 “ÖÖî¸üÃÖ ´Öî»Ö ×´ÖôæûÖ “ÖÖ¸ü “ÖÖî¸üÃÖ ´Öî»Ö ²ÖÖÖ¸üÃÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ±ãúú™ü ×´ÖôûÖ»Öß †ÖÆêü.
†Ö™ÔüÃÖË, ‡Ó×•Ö×ÖµÖØ¸üÖ, ×±ú×•ÖŒÃÖ, êú×´ÖÃ™Òüß“µÖÖ ¿ÖÖÖÖ ˆ‘Ö›ü¶Ö ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖ ¯ÖÏÖê. ¯Öß. êú. ¤ü¢ÖÖê ¤üÖÖ×¾Ö»µÖÖ.
Æêü ²ÖÎÖÉÖê †ÖÆêüŸÖ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ †Öê×¸ü‹Ó™ü»Ö ¾Ö †ÖµÖã¾Öì×¤üú úÖò»Öê•Ö ×Ö¸üÖôûß †ÖÆêüŸÖ. ÃÖã´ÖÖ¸êü 1500 ¤üß›ü Æü•ÖÖ¸ü
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¯Öîúß 750 ¾Ö¸ü µÖê£Öê“Ö ²ÖÖêÚ›üÖ´Ö¬µÖê ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ÃÖÖ 1916 ´Ö¬µÖê ˆ‘Ö›æüÖ •Ö¸ü Æüß ¯ÖÏÖŸÖß ŸÖ¸ü Æêü
×¾ÖªÖ»ÖµÖ †ÖÖÖß 10/12 ¾ÖÂÖÖÔŸÖ •ÖÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšêü ÆüÖê‡Ô»Ö †¿Öß ÖÖ¡Öß ¯Ö™üŸÖê. Öê¡Ö±úôû ¾Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖßŸÖ
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ŸÖ¸ü †ÖŸÖÖ“Ö ´ÖÖêšêü †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ ¾Ö ¤ü×ÖÖ †Ö×±ÏúêúŸÖæÖ ×¾ÖªÖ£Öá ¾Ö ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü µÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸üß ¯ÖÖ
¯ÖÖî¸üÃŸµÖ »ÖÖÖê µÖê£Öê Ö ×¤üÃÖæÖ ÃÖ¾ÖÔ †ÖŸ´ÖÖ †Ö¬Öã×Öú ¾Ö ¯ÖÖ¿“ÖÖ¢µÖ £ÖÖ™üÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü. Æêü ¯ÖÖÆæüÖ ×Ö¸üÖ¿ÖÖ
ÆüÖêŸÖê. ‡´ÖÖ¸üŸÖß“ÖÖ £ÖÖ™ü ØÆü¤æü •ÖîÖ ŸÖ·Æê“ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖÆüß ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ Øú¾ÖÖ ú»¯ÖúŸÖÖ originality ×¤üÃÖŸÖ
ÖÖÆüß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö col.wedgewood M. P. Öê ´Æü™ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê "The thing that Indians have done
in this century ÊÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ØÆü¤æüÖß êú»Öê»Öß ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšüß ÖÖêÂ™ü," Æêü úÖÆüß †Ó¿Öß Ö¸êü †ÖÆêü. ×Æü“µÖÖ¯ÖêÖÖ
ØÆü¤æÓü“Öß ´ÖÖêšüß éúŸµÖê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖŸÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö ‹ú †ÖÆêü.
ÃÖÖµÖÓúÖôûß 6 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¤ãüÖÖÔ¯ÖÏÃÖÖ¤ü“Öê ‘Ö¸üß ´Öß ²ÖÎÉÖê¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ¯ÖÏÖê. ¤ü¢Ö, Mid wife Mrs.
B. M. Sen, ´ÖÆêü¿Ö“ÖÓ¦ü “ÖÎú¾ÖŸÖá ¾Ö úÖÆüß ´Öã»Öê, ¤ãüÖÖÔ¯ÖÏÃÖÖ¤ü ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß úÖÆüß ´Öã»Öê Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖß. ×´ÖÃÖêÃÖ
¤ãüÖÖÔ¯ÖÏÃÖÖ¤ü ²ÖÖÆêü¸ü ¾Æü¸üÖÓ›ü¶ÖŸÖ Ø³ÖŸÖß†Ö›ü ²ÖÃÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. Æüß ²ÖÖ‡Ô ¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ´Ö¬µÖê ¯Öã¹ýÂÖÖÓŸÖ ´Ö•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü
†Ö•Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üß ‹ú ¤ãüÃÖ¸üÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖß ´ÖÖãÂµÖ ÆüÖêŸÖÖ, ÊÖ ÃÖ²Ö²Öß¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÖÕ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ²ÖÃÖ»Öß ÖÖÆüß.
†Ö¿“ÖµÖÔ ! ²ÖÓÖÖ»Öß »ÖÖêú µÖê£Öê ²ÖÎÖÉÖê ±úÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ. ²ÖÓÖÖ»µÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ²ÖÓÖÖ»Öß ²ÖÎÖÉÖê Öê»ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖÓ“ÖÖ
²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÔ ×¾Ö¸ü‘ÖôûŸÖÖê. •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ØÆü¤æü †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖ²ÖÖÆêü¸ü Öê»ÖÖ ´ÆüÖ•Öê †Ö¯Ö»Öß •ÖÖŸÖ ±úÖ¸ü¿Öß ¯ÖÖôûŸÖ
ÖÖÆüßŸÖ. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ²ÖÎÖÉÆüß †Ö¯Ö»ÖÖ ¬Ö´ÖÔ ±úÖ¸üÃÖÖ ¯ÖÖôûŸÖ ÖÖÆüßŸÖ úÖµÖ ?
Ö¾ÖÓ²Ö¸,ü ŸÖÖ. 3, ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸
ÖÓÖê¾ÖºþÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ
ÃÖúÖôûß ÖÓÖê¾Ö¸ü ‹ú ÖÖ¾Ö úºþÖ ¿ÖÆü¸üÖ“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. ÖÖ¾ÖÖ›ü¶Ö»ÖÖ 10 †ÖÖê
×¤ü»Öê. ¯ÖÖ ÆüÖ ±úÖ¸ü ˆ¨ü™ü †Ö×Ö ³ÖÖÓ›üÖÖê¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ¤ü¿ÖÖÀ¾ÖÖ´Öê¬Ö ‘ÖÖ™üÖ¾Ö¸ü ÖÖ¾Ö ‘Öê‰úÖ ¤ü×ÖÖêú›êü Æü×¸ü¿“ÖÓ¦ü
‘ÖÖ™ü †´ÖéŸÖ¸üÖµÖ ÖÖÖÖ¸üÖ¾Ö ‘ÖÖ™üÖ¯ÖµÖÕŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖ ³ÖÖÓ›æü »ÖÖÖ»ÖÖ. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ“Öê ¯ÖîÃÖê ¤êü‰úÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖÖê›æüÖ
×¤ü»Öê. ÖÓÖê“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×úÖÖ¸üÖ ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ×ÖúÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ Æü¾Öê»µÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ¾µÖÖ¯Ö»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö¯Ö»ÖÖ
¾ÖÖ‡Ô“ÖÖ ‘ÖÖ™ü, ²Ö›üÖêªÖ“ÖÖ ‘ÖÖ™ü †´ÖéŸÖ¸üÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‘ÖÖ™ü ¯ÖÏ´ÖãÖ †ÖÆêüŸÖ. Ã´Ö¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ‘ÖÖ™üÖ»ÖÖ Æü×¸ü¿“ÖÓ¦ü Æêü ÖÖ¾Ö
†ÖÆêü. ¯ÖÏêŸÖê •ÖôûŸÖ †ÃÖŸÖÖ ¯ÖÆüÖ¸üÖ ú¸üµÖÖÃÖ Æü×¸ü¿“ÖÓ¦ü ²ÖÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖß ¤êü¾Ö›üß †ªÖ¯Öß ¤üÖÖ×¾ÖŸÖÖŸÖ. µÖê£Öê
•µÖÖ ›üÖë²ÖÖ“Öß ÖÖêú¸üß ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖêšüß ×¾ÖÃŸÖßÖÔ Æü¾Öê»Öß ¾Ö ‘ÖÖ™ü ‡ŸÖ¸ü ¸üÖ•Öê ¸ü•Ö¾ÖÖ›ü¶Ö“µÖÖ
Æü¾Öê»ÖßÃÖÖ¸üÖß“Ö †ÖÆêü Æêü ¯ÖÖÆæüÖ †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê.
9 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ, †®Ö”û¡Öê
²ÖÖê™ü ÃÖÖê›ü»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö´Æüß úÖšüÖÖê “ÖÖ»ÖŸÖ ×¾ÖÀ¾ÖêÀ¾Ö¸üÖ“Öê ¤êü¾ÖôûÖŸÖ Öê»ÖÖê. Æêü ¸üÃŸÖê ±úÖ¸ü“Ö †ºÓþ¤ü 4/
5 ±ãú™üÖÓ“Öê ¾Ö ¤üÖêÖ ²ÖÖ•ÖæÓÖß 3/4 ´Ö•Ö»Öß Æü¾Öê»µÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß ¾Ö Öã¸üÖÓ“Öß Öê“ÖÖÖê“Öß. ²ÖÖÖ¸ü¿Öß ¸êü¿Ö´Öß
¾ÖÃ¡Öê ¾Ö ×¯ÖŸÖôêû“µÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ÃÖÖ´ÖÖÖÖ“Öß ¤ãüúÖÖê µÖê£Öê“Ö †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö †®Ö”û¡ÖÖ“µÖÖ ¤üÖ¸üÖŸÖ ¿Öêú›üÖê
†×ŸÖ£Öß, †³µÖÖÖŸÖ, ²Öî¸üÖÖß, †ÖÖ£Ö, ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ, ×¾ÖªÖ£Öá •Öê¾ÖÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü ¯ÖÖÆüŸÖ ²ÖÃÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖ»Öê. 100150 »ÖÖêúÖÓÖÖ 10…… ¾ÖÖ•ÖµÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ †¿ÖÖ ×šüúÖÖß †®Ö ×´ÖôûŸÖê. ´Ö×ÆüµÖÖŸÖæÖ ŸÖßÖ ¾ÖêôûÖÓ¯ÖêÖÖ
•ÖÖÃŸÖ¤üÖ ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß. ›üÖôû-³ÖÖŸÖ, ³ÖÖ•µÖÖ, ¤æü¬Ö ¤üÆüß ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ×´ÖôûŸÖê. ´ÖÖ¡Ö µÖê£Öê“Ö ²ÖÃÖæÖ ÖÖ»»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
×³ÖÖêú¸üß, µÖÖ¡Öêú¸üß, ×Ö·ÆÖ‡Ôú ÊÖÓ“Öß Öê“ÖÖÖê“Öß ÆüÖêŸÖê. ÖÓÖÖÃÖÖÖ úºþÖ ×¾ÖÀ¾ÖêÀ¾Ö¸üÖ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘Öê‰úÖ
¯Ö¸üŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê»Öß, ÃÖãÓ¤ü¸ü ÖÖêÂÖÖŸÖß»Ö Ã¡Öß †£Ö¾ÖÖ ²Öã¨ü ²ÖÎÖÉÖ, ŸµÖÖÓÖÖ ¬ÖŒúÖ ¤êü‰úÖ •ÖÖÖÖ¸üß ‹ÖÖ¤üß
³ÖÓÖßÖ. ¯Öæ•Öê“Öê ÃÖÖ´ÖÖÖ ‘Öê‰úÖ úÖêÖß •ÖÖŸÖÖê ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“ÖêÃÖ´ÖÖê¸ü ‹ÖÖ¤üß ²ÖÓÖÖ»Öß ²ÖÖ‡Ô ‹ÖÖ¤üÖ ´ÖÖêšüÖ ´ÖÖÃÖÖ
³ÖÖ•ÖßÃÖÖšüß ‘Öê‰úÖ µÖêŸÖê. ´Ö¬ÖæÖ“Ö ‹ÖÖ¤üÖ ´ÖÆüÖ¸üÖêÖß ×¿Ö¸üŸÖÖê. ¯ÖÓ•ÖÖ²Öß, ²ÖÓÖÖ»Öß, Öã•Ö¸üÖ£Öß, ŸÖê»ÖÓÖß ÊÖÓ“ÖÖ
¸ÓüÖß²Öê¸ÓüÖß ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÂÖê“ÖÖ ÆüÖ´ÖÖì×ÖµÖ´Ö Öê¡ÖÖÓÖÖ ¾Ö úÖÖÕÖÖ ÃÖãÖÖ¾ÖÆü ¾ÖÖ™üŸÖÖê.
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‘ÖÖ™üÖ¾Ö¸ü ÃÖúÖôû“µÖÖ ¯ÖÏÆü¸üß ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö ²ÖÖÓ²Öæ“µÖÖ ”û¡µÖÖ ¯ÖÃÖºþÖ ¾ÖŸÖÖ¤üÖ¸ü ²ÖÎÖÉÖ ²ÖÃÖ»Öê»Öê. ŸÖê
ÁÖ¨üÖôæû, ŸÖ¹ýÖ, ¾Öé¨ü, »ÖÆüÖÖ£ÖÖê¸ü, ÁÖß´ÖÓŸÖ, ¤ü×¸ü¦üß ÃÖÖÖÖÃÖ •ÖÖµÖÖ¯Öæ¾Öá ú¯Ö›êü úÖœæüÖ šêü¾ÖŸÖÖŸÖ. †Ó‘ÖÖêôû
úºþÖ ÃÖ¾ÖÖÕÃÖ´ÖÖ“Ö ú¯Ö›êü ²Ö¤ü»ÖŸÖÖŸÖ. ²ÖÎÖÉÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÖÓ¬Ö »ÖÖ¾ÖŸÖÖê. ‹ú ´ÖÖêšüß ÃÖÖÖ ¾Ö “ÖÓ¤üÖÖ“ÖÖ ÖÖê›ü
ŸµÖÖ“Öê ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü 1/2 ¯ÖîÃÖê ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. †ÃÖê ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸ü“µÖÖ ²ÖÖ¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ “ÖÖ»ÖŸÖê.
12 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖêÀ¾Ö¸üÖ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. Ö¤üá ²Ö¸üß“Ö ÆüÖêŸÖß.
×¾ÖÀ¾ÖêÀ¾Ö¸üÖ“Öê ¤êü¾ÖôûÖŸÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ »ÖÖÖæÖ“Ö †®Ö¯ÖæÖì“Öê ‹ú ¤êü‰úÆü †ÖÆêü. ŸÖê£Öê ÃÖã´ÖÖ¸êü 15/20 »ÖÆüÖÖ
ŸÖ¹ýÖ ²ÖÎÖÉÖ ²ÖÎÉ“ÖÖ¸üß ¾Öê¤ü‘ÖÖêÂÖ ú¸üßŸÖ ²ÖÃÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ ÖÖî¸ü¾ÖÖÔ ³ÖÖ¾µÖÖ ¾ÖÃ¡ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öê
´ÆüÖŸÖÖÖÖ ÆüÖŸÖ¾ÖÖ¸êü “ÖÖ»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ×¾ÖÀ¾ÖêÀ¾Ö¸üÖ“Öê •ÖãÖê ¤êü‰úôû ¯ÖÖ›æüÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö¸ÓüÖ•Öê²ÖÖÖê ´ÖÖêšüß ´Ö¿Öß¤ü
²ÖÖÓ¬Ö»Öß †ÖÆêü. ŸÖß ¯ÖÖ×Æü»Öß. ‡ŸÖúß Æüß ØÆü¤æü ¾Ö ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓÖß ¯Öæ•ÖÖÃ£ÖÖÖê ¯ÖÖÆæüÖ †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™üŸÖê. ´ÖÓ¤üß¸ü
¯ÖÖ›üŸÖÖÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖêÀ¾Ö¸ü ×³Ö‰úÖ •Ö¾Öôû“µÖÖ ×¾Ö×Æü¸üßŸÖ »Ö¯Ö»ÖÖ. ×ŸÖ“Öê ÖÖ¾Ö µÖÖÖ¾ÖÖ¯Öß †ÃÖê †ÖÆêü. ×ŸÖ“Öê ¯ÖÖÖß
‹êúú ¯Öôûß³Ö¸ü ×¯Ö‰úÖ ¯Öãœêü ¤êü¾Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. 1 ¯ÖîÃÖÖ ¤ü×ÖÖÖ ™üÖúŸÖÖŸÖ.
†¾Ö¸ÓüÖ•Öê²ÖÖ“Öß ´Ö¿Öß¤ü
´Ö×¿Ö¤üßŸÖß»Ö ‹úÖ ¾Öé¨ü ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÖê ´Ö×¿Ö¤üß“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»ÖÖ. –ÖÖÖØÃÖÖ
ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‹ú †¾Ö¸ÓüÖ•Öê²ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¸ü•Ö¯ÖæŸÖ ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ“Öß ŸÖ¹ýÖ úµÖÖ ÖÓÖÖÃÖÖÖÖÃÖ Öê»Öß
†ÃÖŸÖÖ. ‹úÖ ¯ÖÓ›ü¶ÖÖê ×ŸÖ“µÖÖ ”ûÖŸÖß¾Ö¸ü ÆüÖŸÖ ™üÖ×ú»ÖÖ. ´ÆüÖæÖ –ÖÖÖØÃÖÖÖÖê ¸üÖÖÖ¾ÖæÖ ŸÖê£Öß»Ö 5 ¯ÖÓ›ü¶ÖÓ“Öß
ú¢Ö»Ö ú¹ýÖ ÃÖ¾ÖÔ ¤êü‰úôû ˆ¤Ëü¬¾ÖÃŸÖ úºþÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖ“Öê ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖßÖê Æüß ´Ö¿Öß¤ü ²ÖÖÓ×¬Ö»Öß. ÊÖŸÖ
†¾Ö¸ÓüÖ•Öê²ÖÖ“Öê úÖÆüß †ÓÖ ÖÖÆüß. ŸÖÖê ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖ ú¬Öß“Ö µÖê£Öê †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. ¤ãüÃÖ¸üß ú£ÖÖ †¿Öß †ÖÆêü úß,
úÖ¿Öß“Öê »ÖÖêúÖÓÖß ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖ“Öê ˆ»Ö™ü ²ÖÓ›ü êú»Öê ´ÆüÖæÖ ¤êü‰úôû ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖÖê ˆ¤Ëü¬¾ÖÃŸÖ úºþÖ úÖ¿ÖßÃÖ ŸµÖÖÖê
´ÖÆü´Ö¤üÖ²ÖÖ¤ü ÖÖ¾Ö ×¤ü»Öê. ¯ÖÖ †ÖŸÖÖ ¤ãüÃÖ¸êü ´ÖÖêšüê ³ÖŒú´Ö ¤êü‰úôû ˆ³Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öê ˆÓ“Ö ×¿ÖÖ¸ü ¸üÖ×•ÖŸÖØÃÖÖÖÖê
ÃÖÖêµÖÖÖê ´Öœü×¾Ö»Öê †ÖÆêü. ¾ÖÖî¸êü ¯ÖÖÆæüÖ ¯Ö¸üŸÖ µÖêµÖÖ»ÖÖ 1 ¾ÖÖ•Ö»ÖÖ. †Ö•Ö ´Ö»ÖÖ £ÖÓ›üß ¾ÖÖ•ÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. †Ö•ÖÖ¸üß
ÆüÖêŸÖÖê ŸÖ¸üß Æêü ÃÖ¾ÖÔ ´Öß “ÖÖ»ÖŸÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê.
4 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ, ÃÖÖ¸üÖÖ£Ö
×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß ¤ãüÖÖÔ¯ÖÏÃÖÖ¤üÖÖß ´Ö»ÖÖ ´ÖÖê™üÖ¸üßŸÖæÖ ÃÖÖ¸üÖÖ£Ö µÖê£Öß»Ö ²ÖÖî¨ü †¾Ö¿ÖêÂÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖ Öê»Öê.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ˆ¢Ö¸êüú›êü Æêü Ã£ÖÖÖ 7 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö ¤ü×ÖÖêú›êü ØÆü¤æü µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß 5 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü.
µÖê£Öê úÖ¿Öß“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü 12 ´Öî»Ö »ÖÖÓ²Ö ¾Ö 4 ´Öî»Ö ¹Óý¤ü †ÖÆêü. µÖê£Öß»Ö ´µÖã×—Ö†´Ö´Ö¬µÖê µÖê£ÖæÖ ÖÖæÖ
úÖœü»Öê»µÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ãú¿ÖÖÖ ¾Ö Öã¯ŸÖúÖôûÖŸÖß»Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü ´ÖæŸÖá †ÖÆêüŸÖ. ú—ÖÔÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ´ÖÖêšüß
´µÖã×—Ö†´Ö ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ´ÖÖêšêü ˆ¯ÖúÖ¸ü êú»Öê †ÖÆêüŸÖ. •Ö¾Öôû“Ö ´ÖÖêšüÖ •ÖãÖÖ ÃŸÖæ¯Ö, †¿ÖÖêúÖ“ÖÖ ÃŸÖÓ³Ö ¾Ö ŸµÖÖ“Öê
×¿ÖÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö “ÖÖ¸ü ØÃÖ¾ÆüÖ“ÖÖ ‹ú ¤üÖ›üß ³ÖÖÖ ±úÖ¸ü ÃÖãÓ¤ü¸ü †ÖÆêü. µÖê£Öê †ÖÖÖ×¸üú ¬Ö´ÖÔ¯ÖÖ»ÖÖ“Öß ‹ú
µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß ¾ÖÃÖ×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †ÖÆêü. µÖê£Öê“Ö ×¿Ö¾Ö¯ÖÖ¾ÖÔŸÖß“µÖÖ •ÖãµÖÖ ´ÖæŸÖáÆüß †ÖÆêüŸÖ. ‹ú †Ö¬Öã×Öú
•ÖîÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÆüß †ÖÆêü.
Ö¾ÖÓ²Ö¸ü, ŸÖÖ. 4, ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸
†Ö•Ö ÃÖúÖôû¯ÖÖÃÖæÖ úÖêšüê Öê»ÖÖê ÖÖÆüß. úÖúÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖŸê Öß. ÃÖ¾ÖÔ ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸ü ÆüÖŸÖ¹ýÖÖŸÖ“Ö ¯Ö›æüÖ ÆüÖŸê ÖÖê.
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ŸÖÖ. 5, ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸
†»ÖÆüÖ²ÖÖ¤ü
ÃÖúÖôûß 5 »ÖÖ ˆšæüÖ ÃÖ¾ÖÔ †Ö™ü¯ÖæÖ 6 »ÖÖ Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü Öê»ÖÖê. 6…… »ÖÖ †»ÖÆüÖ²ÖÖ¤ü»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê.
ÃÖã´ÖÖ¸êü 10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ŸÖê£Öê ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. 4 ×¤ü¾ÖÃÖ †ÖÖê¤ü¸ü ×»Ö×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸üß ¬ÖÐã¾Ö•µÖÖêŸÖß ÃÖêÖ Ã™êü¿ÖÖÖ¾Ö¸ü †Ö»Öê
ÖÖÆüßŸÖ. ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü †´ÖßµÖ“ÖÓ¦ü ²ÖÖÖ•Öá µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß“Öê ´ÖÖêšêü ¾Ö•ÖÖ¤üÖ¸ü ´ÖÖÖæÃÖ. ŸµÖÖÓ“Öêú›êü Öê»ÖÖê. ŸµÖÖÓ“Öê ¾Öé¨ü
¾Ö›üß»Ö µÖÖÖ“ÖÓ¦ü ÊÖÓÖß Ã¯ÖÂ™ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê, †Ö¯ÖÖ Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖß ÆüÖ ÃÖë™üÖ¸üß ˆŸÃÖ¾Ö“Ö ´ÖÖÖßŸÖ ÖÖÆüß. ´Ö»ÖÖ
¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™ü»Öê. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖú›êü ˆŸÖ¸üµÖÖÃÖ ¾Ö¸ü¾Ö¸ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ´Ö»ÖÖ ²Ö¸êü ¾ÖÖ™ü»Öê ÖÖÆüß. ¬ÖÐã¾Ö•µÖÖêŸÖß“ÖÖ
¯Ö¢ÖÖ ×¾Ö“ÖÖºþÖ ŸµÖÖÓÖÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ³Öê™ü»ÖÖê. ŸµÖÖ“Öê úÖò»Öê•Ö ŸµÖÖ“Ö×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ‘Ö¸üß ŸµÖÖ“Öß
²ÖÖµÖúÖê Ö¾ÆüŸÖß. ‹ú ¤ãüÃÖ¸üÖ ¯ÖÖÆãüÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓÖê ›üÖò. µÖ¸üÖê¬Ö“ÖÓ¦ü ´Öî¡Öú›êü Öê»Öê. Æêü Æêü¸Óü²Ö“ÖÓ¦ü ´Öî¡Ö “Öê ¯ÖãŸÖÖê.
ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖßÃ™ü †ÃÖæÖÆüß ÊÖÖÖ ÆüÖ ˆŸÃÖ¾Ö ÖúÖê ÆüÖêŸÖÖ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖ»ÖÖ •Ö²Ö¸ü •ÖÖ´Ö ÆüÖê‰úÖ ŸÖê
†Ö•ÖÖ¸üß ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸üß ¯ÖÏòŒ™üßÃÖ ›üÖŒ™ü¸üß“Öß ú¸üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê ÖÖÆüß. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖÓ“Öê ‘Ö¸ü ³Ö¸ü
¾ÖÃŸÖßŸÖæÖ ±úÖ¸ü ¤æü¸ü ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ ¿Öê¾Ö™üß •Öã»Ö´ÖÖÖê ¬ÖÐã¾Ö•µÖÖêŸÖß“µÖÖ ‘Ö¸üß ‹ú™üÖ Öê»ÖÖê. ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß
1 ¾ÖÖ•Ö»ÖÖ ¾ÖîŸÖÖÖ»ÖÖê. ¸ü•ÖÖ ‘Öê‰úÖ µÖêŸÖÖê ´ÆüÖÖ»Öê. ŸÖê 5…… —ÖÖ»Öê ŸÖ¸üß µÖê‡ÔÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖò»Öê•Ö“µÖÖ
×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖ»ÖÖ“µÖÖ ™êü²Ö»ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—µÖÖ “ÖÂ´µÖÖ“Öê ‘Ö¸ü ´Öß ×¾ÖÃÖ¸ü»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. µÖê£Öê úÖÆüß úÖ´Ö ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ³Ö¾Ö
ˆ¸ü»ÖÖ ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ¬ÖÐã¾Ö•µÖÖêŸÖß ‹ú™üÖ“Ö úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸üÖ ¯ÖÖ ŸµÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ¡ÖÖÃÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖ»Öê. ³¤üÖÓÖß
×¾Ö“ÖÖºþÖ ¯ÖÖêÖÏÖ´Ö šü¸ü¾ÖÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ´Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü úÖò»Öê•ÖÖŸÖ Öê»ÖÖê. ´ÖßÆüß ±úÖ¸ü ¾ÖîŸÖÖÖ»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ´Öß ŸµÖÖÃÖ
´Æü™ü»Öê, 3…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ µÖêŸÖÖê †ÃÖê ´ÆüÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ 5…… ¾ÖÖ•Ö»Öê ŸÖ¸üß †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. ŸÖê ´ÆüÖÖ»Öê, †Ö•Ö ¯Ö×Æü»ÖÖ
×¤ü¾ÖÃÖ ´Ö»ÖÖ ‹úÖ‹úß ±úÖ¸ü úÖ´Ö »ÖÖÖ»Öê. ´Öß ´Æü™ü»Öê ´Ö»ÖÖ ŸÖ¿Öß ‹ÖÖ¤üß ×“Ö÷üß úÖ ×»Ö×Æü»Öß ÖÖÆüß, †ÃÖê
´ÆüÖŸÖÖ“Ö ŸµÖÖ ŸÖ¹ýÖ ÖéÆüÃ£ÖÖ“ÖÖ ¡ÖÖÃÖ úôûÃÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖê“ÖæÖ ŸÖÖê ‹ú¤ü´Ö ´ÖÖ—Öê †ÓÖÖ¾Ö¸ü ÖêúÃÖæÖ ²ÖÖê»Ö»ÖÖ,
'ŸÖã´Æüß ×´Ö¿ÖÖ¸üß †ÖÆüÖ ŸÖ¸ü †Ö´ÆüÖ¾Ö¸ü úÖ †ÃÖê †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ ? ŸÖã´Ö“Öê úÖ´Ö ú¸üÖ •ÖÖ. †Ö´ÆüÖ»ÖÖ úÖ ¡ÖÖÃÖ?
´Öß úÖµÖ ŸÖã´Ö“Öê²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘Ö¸üÖê‘Ö¸ü ØÆü›æü úÖµÖ ?' ´Öß †ŸµÖÓŸÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™ü»µÖÖ´Öãôêû ¿ÖÖÓŸÖ —ÖÖ»ÖÖê. '†ÆüÖê ´Ö•Ö¾Ö¸ü
úÖ ¸üÖÖ¾ÖŸÖÖ. ´Ö»ÖÖ ŸÖã´Æüß †Ö¤üß ÃŸÖ²¬Ö êú»Öê.' ŸÖÖê ¯ÖãÖ: ´ÆüÖÖ»ÖÖ. 'ŸÖã´Æüß ±úÖ¸ü ŸÖÖ¯Ö™ü ×¤üÃÖŸÖÖ' ˆ»Ö™ü
´Ö»ÖÖ †ÃÖÖ ²ÖÖê»Ö »ÖÖ¾Ö»µÖÖ´Öãôêû ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ²ÖÓÖÖ»µÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ×úŸÖß †ÖÖÃ£ÖÖ †ÖÆêü ÊÖ“Öê ´ÖæÙŸÖ´ÖÓŸÖ
×“Ö¡Ö ´Ö•Ö¯Öãœêü ˆ³Öê ¸üÖ×Æü»Öê. ´Öß “ÖÂ´µÖÖ“Öê ‘Ö¸ü ‘Öê‰úÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ¬ÖÐã¾Ö•µÖÖêŸÖß»ÖÖ ™üÖÓµÖÖŸÖæÖ •ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê.
ŸµÖÖÓÖß ŸÖÖê úºþÖ ´Ö»ÖÖ ŸµÖÖŸÖ ²ÖÖê»Ö×¾Ö»Öê. ÆüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü ¾Ö ¯ÖÖÆãüÖ“ÖÖ¸ü ¤üÖêÆüß“ÖÖ ‹úÖ“Ö¾Öêôûß
Ã¾ÖßúÖ¸ü ú¸üÖê ´Ö»ÖÖ ²Ö¸êü ¾ÖÖ™ü»Öê ÖÖÆüß. ´Öß ÖÖúÖºþÖ ¯ÖÖµÖß“Ö ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ŸÖê ¯ÖãÖ: ×“Ö›ü»Öê. ´Öß ŸµÖÖÓÖÖ
¿ÖÖÓŸÖ¯ÖÖê ´Æü™ü»Öê, ´Ö»ÖÖ úÖÆüß úÖ´ÖÖú×¸üŸÖÖ ¯ÖÖµÖß •ÖÖÖê †Ö¾Ö¿µÖ †ÖÆêü. †Ö•Ö ¸üÖ¡Ö³Ö¸ü ´Ö»ÖÖ úÃÖêŸÖ¸üß
†Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üß ¸üÖ×Æü»Öê“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸÖ¸ü ŸÖã´Æüß ¯Ö¤üÖê¯Ö¤üß †ÃÖê ×“Ö›æüÖ ÖúÖ. ´Öß ¯ÖÖµÖß ‘Ö¸üß †Ö»ÖÖê. ¬ÖÐã¾Ö•µÖÖêŸÖß
´ÖÖ—Öê †Ö¬Öß“Ö †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¾ÖÖ™êüŸÖ êúôûß ¾Ö ¯ÖÖ¾Ö ´Öß ‘ÖêÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖÖ ŸÖßÆüß ´Ö»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß ÖÖÆüßŸÖ. ‘Ö¸üß
†Ö»ÖÖê ŸÖ¸ü 7 ¾ÖÖ•ÖæÖ †Ó¬ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ. ´Öß ‹ú¤ü´Ö £ÖæúÖ ¡ÖÖÃÖæÖ ×²Ö”ûÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö›ü»ÖÖê. ²Ö·µÖÖ“Ö ¾ÖêôûÖÖê
£ÖÖê›üÖ ¯ÖÖ¾Ö ¾Ö £ÖÖê›êü ¤æü¬Ö ‘ÖêŸÖ»Öê. ×Ö•ÖŸÖÖÖÖ ¬ÖÐã¾Ö•µÖÖêŸÖß“ÖÖ ¸üÖÖ ¿ÖÖÓŸÖ ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖÓÖß ¤ãü:Ö ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ êú»Öê.
Ö¾ÖÓ²Ö¸,ü ŸÖÖ. 6, ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸
´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öê ¾ÖÖ™êü¾Ö¸ü ¯Ö¸üŸÖ
ÃÖúÖôûß ¯ÖÆüÖ™êü ˆšæüÖ ´Ö»ÖÖ “ÖÆüÖ ×¤ü»ÖÖ. †»¯Ö¿Öß ¤üÖê‘ÖÖÓÖß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ úºþÖ ™üÖÓÖÖ úºþÖ ´Öß
Ã™êü¿ÖÖÖ¾ÖºþÖ “ÖÖîúú›êü ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ‹ú¤ü´Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öê ×ŸÖúß™ü ‘ÖêŸÖ»Öê. “ÖÖîúÖ¾Ö¸ü ú»Öú¢µÖÖÆæüÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öß ´Öê»Ö
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†Ö»Öß, ŸÖßŸÖ ³ÖµÖÓú¸ü Ö¤üá ÆüÖêŸÖß. úÃÖêŸÖ¸üß ÃÖÖ´ÖÖÖ ¾Ö •Öß¾Ö ‘Öê‰úÖ ‘ÖãÃÖ»ÖÖê. ¸üÖ¡Öß ³ÖãÃÖÖ¾Öôû¯ÖµÖÕŸÖ Öê“ÖÖÖê“Öß
ÆüÖêŸÖß. ¾ÖÖ™êüŸÖ †»ÖÆüÖ²ÖÖ¤êüŸÖß»Ö ×¾Ö»ÖÖÖ †Öã³Ö¾Ö ¯ÖãÖ: ¯ÖãÖ: Ã´Ö¸üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¸üÖ¡Öß 1 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ³ÖãÃÖÖ¾Öôû µÖê£Öê
Ö¤üá ú´Öß ÆüÖê‰úÖ ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ •ÖÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß.
ŸÖÖ. 7, ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸, ´ÖÓã²Ö‡Ô
ÃÖúÖôûß 9…… ²ÖÖê¸üß²ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ‘Ö¸üß ‹úÖÖ£Ö ×ÃÖú ×»Ö¾Æü ‘Öê‰úÖ ÆüÖêŸÖÖ. ³Öê™ü»ÖÖ. ¸üÖ¡Öß 9
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ «üÖ¸üúÖÖÖ£Ö ¾Öîª ³Öê™ü»Öê. ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß ú»Öú¢µÖÖÆæüÖ ¯Ö¡Ö †Ö»µÖÖ¾Ö¹ýÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ
1916 ŸÖß»Ö †ŸµÖÖ“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †¬µÖÖÖÖê ú×´Ö™üß»ÖÖ Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖ ÖÖÃÖÖß¸üßŸÖßÖê
ú»Öú¢µÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖêúÎê ™ü¸üßú›üê ¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ. ÊÖ ´ÖÓ²ã Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †µÖÖµÖÖ“Öß
¾Ö Öß“ÖŸÖê“µÖÖ ÖãÖ¿Öß †ŸµÖÖ“ÖÖ¸üÖ“Öß ´Ö»ÖÖ ú»¯ÖÖÖ †Ö»Öß. ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê †¬Ö´ÖÔ †Ö•Ö¾Ö¸ü úÃÖê ÆüÖêŸÖ
†Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ ŸÖê †Öšü¾ÖæÖ ´Öß ¿ÖÖÓŸÖ —ÖÖ»ÖÖê.
Ö¾ÖÓ²Ö¸,ü ŸÖÖ. 8, Öã¹ý¾ÖÖ¸ü, ¯ÖãÖê
ÃÖúÖôûß ³ÖÖµÖÖóµÖÖŸÖ ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö ×²ÖÜ»›üÖ´Ö¬µÖê ¿ÖêÖ Ö•Ö´Öã§üßÖ ú´Ö¹ý§üßÖ“Öß ÖÖšü ‘ÖêŸÖ»Öß. ŸÖê
‘Ö¸üß ‹úÖÖ£ÖÖÃÖ ³Öê™ü»Öê. ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß 2… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖãÖê ‹ŒÃÖ¯ÖÏêÃÖÖê ×Ö‘ÖæÖ 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÃÖÖµÖÓúÖôûß ¯ÖãµÖÖÃÖ
¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ×“Ö. ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ¾Ö ¸üØ¾Ö¦ü ¤üÖê‘Öê Ã™êü¿ÖÖÖ¾Ö¸ü †Ö»Öê. ‘Ö¸üß 7…… »ÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. µÖê£Öê ÆüÖ ÃÖ¾¾ÖÖ ŸÖßÖ
´Ö×ÆüµÖÖ“ÖÖ ¤üÖ¤üÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ÃÖÓ¯Ö»ÖÖ.
¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖÃÖ ×Ö‘ÖµÖÖ¯Öæ¾Öá ´Öß ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü ´Ö»Öê×¸üµÖÖÖê £Öú»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ ´Ö»Öê×¸üµÖÖ Öê»ÖÖ. ¯ÖÖ
ˆŸÖÖ¸ü¾ÖµÖ, ´ÖÖÖ×ÃÖú ¾Ö ¿ÖÖ¸üß×¸üú †Ö²ÖÖôû ÊÖ´Öãôêû ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖÖ×ÃÖú ¿ÖßÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯Ö¸üŸÖ
†Ö»µÖÖ¾Ö¸ü 1/2 †Öšü¾Ö›êü —ÖÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸÖ²µÖêŸÖ ÆãüÂÖÖ¸ü —ÖÖ»Öß ÖÖÆüß. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß Æêü´Ö“ÖÓ¦üÖ»ÖÖ ¸üÖ¡ÖÓ×¤ü¾ÖÃÖ
ÆüôûÆüôû ¾ÖÖ™üŸÖ †ÖÆêü. ‡ŸÖ¸üÖÓÃÖ ×ŸÖŸÖúß ÖÖÆüß. ÊÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öê úÖÆæü¸ü ´ÖÖ•ÖæÖ ´ÖÖ—Öê ´ÖÖÆüß ¾µÖÖÏ —ÖÖ»Öê»Öê.
ú¬Öß ¿ÖÖÓŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ŸÖê Ö¸êü.
Ö¾ÖÓ²Ö¸,ü ŸÖÖ. 11-14 †Öê¸ü ×¤ü¾ÖÖôûß“ÖÖ ÃÖÖ
¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü Ö¸üú“ÖŸÖã¤Ôü¿Öß, ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¿ÖÖôêûŸÖ ´Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß.
Ö¾ÖÓ²Ö¸,ü ŸÖÖ. 14, ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸
†Ö•Ö ×“Ö. •ÖÖÖŒúÖ“ÖÖ 51 ¾ÖÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ. ÊÖ“ÖÃÖÖšüß ´Öß ´ÖÖ—ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖ ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö“ÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖ
¾ÖÖôæûÖ ‘ÖÖ‡Ô‘ÖÖ‡ÔÖê ¯Ö¸üŸÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ †Ö»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ÆüÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ ‘Ö¸üÖŸÖ“Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö¾ÖæÖ ¿ÖÖÓŸÖ¯ÖÖê
ÃÖÖ•Ö¸üÖ êú»ÖÖ. ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü ¾Ö ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ú¤ü´Ö ¤üÖê‘Öê †Ö•ÖÖ¸üß. ²ÖÖ²Öã¸üÖ¾Ö •ÖÖŸÖÖ¯Ö ¾Ö ›üß. ÃÖß.
×´Ö¿ÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖÃÖê ²ÖÖÆêü¸üÖÖ¾Öß. ú¤ü´ÖÖ“Öß ‘Ö¸üß“Öß ´ÖÓ›üôûß 3…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 1 ŸÖÖÃÖ †Ö¬Öß †Ö»Öß. ´ÆüÖæÖ
¯Ö¸üŸÖ Öê»Öß. ŸÖß ¯ÖãÖ: †Ö»Öß ÖÖÆüß. 4…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´Öß ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öß ‘Ö¸üß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ êú»Öß.
†Ö´Ö“µÖÖ“Ö ‘Ö¸ü“Öß ´ÖÓ›üôûß ¾Ö ÁÖß¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü ÊÖÓ“Öß ÃÖÖÃÖæ ÃÖÆü•Ö †Ö»Öê»Öß ‡ŸÖêú“Ö ÆüÖêŸÖê. ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö“Öß
´ÖÓ›üôûß †Æü»µÖÖ²ÖÖ‡Ô Ø¿Ö¤êü ¾Ö µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü Æüß ¤üÖê‘Öê 6…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ †Ö™ü¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü 1… ŸÖÖÃÖÖÖê
ˆ¿Öß¸üÖ †Ö»Öß ! ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ úÖµÖ Øú¾ÖÖ ‘Ö¸üß úÖµÖ, ÃÖãÖ Æêü ´ÖÖÖæÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ“Ö †ÖÆêü.
•ÖÖß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖæÖß †ÃÖÖ úÖêÖ †ÖÆêü …
×¾Ö“ÖÖ¸üß ´ÖÖÖ ŸÖæ“Ö ¿ÖÖê¬ÖæÖß ¯ÖÖÆêü ……
--¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ
‚ ¿ÖÖÓ×ŸÖ: ¿ÖÖÓ×ŸÖ: ¿ÖÖÓ×ŸÖ:
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×™ü¯ÖÖ

1. Thomas Hughes µÖÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ '›êüÛ¾Æü›ü ×»ÖÜ¾ÆüÃ™üÖ' ÊÖ “Ö×¸ü¡ÖÖ¾Ö¸üß»Ö (¯ÖÏúÖ¿Öú,
´Öòú×´Ö»ÖÖ †Ö×Ö Óú., »ÖÓ›üÖ, ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ 1889) †×³Ö¯ÖÏÖµÖ. ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß Ö´Öæ¤ü êú»Öê»ÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ
×»ÖÜ¾ÆüÃ™üÖ“µÖÖ 7 •Öã»Öî 1872 “µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖß»Ö †ÖÆêü (ŸÖê¸üÖ¾Öê ¯ÖãÖ´ÖãÔ¦üÖ, 1928 ÊÖ ¯ÖÏŸÖßŸÖ ¯Öé.
172). ›êüÛ¾Æü›ü ×»ÖÜ¾ÆüÃ™üÖ (1813-1873) ÊÖÖê ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ú¸üÖê, ¯Öæ¾ÖÔ †Ö×±ÏúêúŸÖß»Ö Öã»ÖÖ´ÖÖÓ“ÖÖ
¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü £ÖÖÓ²Ö×¾ÖÖê ¾Ö ÖÖ‡Ô»Ö Ö¤üß“ÖÖ ˆÖ´Ö ¿ÖÖê¬ÖÖê Æêü ˆ§êü¿Ö ´ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖæÖ 1866 ´Ö¬µÖê †Ö×±ÏúêúŸÖß»Ö
†Öê¸ü“Öß ÃÖ±ú¸ü ÃÖãºþ êú»Öß. ŸµÖÖÖê ÊÖ¾ÖêôêûÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê †Ö×¿ÖµÖÖ‡Ô ¾Ö †Ö×±Ïúúß ´Ö¤üŸÖÖßÃÖ
ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖÖê›æüÖ Öê»Öê. ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖ“Öß †ÖîÂÖ¬ÖÖ“Öß ¯Öê™üßÆüß ¯Öôû×¾Ö»Öß ¾Ö ×»ÖÜ¾ÆüÃ™üÖ ´Öê»ÖÖ †ÃÖê ˆšü×¾Ö»Öê.
ŸµÖÖ“µÖÖ ÊÖ †Öê¸ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ŸÖÖê †Ö•ÖÖ¸üß ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß †Ö»Öê»ÖÖ 'µÖæµÖÖÔú Æêü¸üÖ»›ü'
“ÖÖ ¾ÖÖŸÖÖÔÆü¸ü ‹“Ö. ‹´Ö. Ã™òü»Öê ŸµÖÖ»ÖÖ ÊÖ úÖôûÖŸÖ ³Öê™ü»ÖÖ. ¤üÖê‘ÖÖÓÖß ×´ÖôæûÖ úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ êú»ÖÖ.
Ã™òü»Öê ÊÖ“ÖÖ ¯Ö¸üŸÖ Ã¾Ö¤êü¿Öß •ÖÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖ»»ÖÖ Ö •Öã´ÖÖÖŸÖÖ ×»ÖÜ¾ÆüÃ™üÖÖê ÖÖ‡Ô»Ö“µÖÖ ´ÖãÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö
‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ “ÖÖ»Öæ“Ö šêü¾Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ“µÖÖ †Ö•ÖÖ¸üß ¾Ö ‹úÖúß †¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ¾Ö¸üß»Ö ˆ¤ËüÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ.
¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖß»Ö ¿Öê¾Ö™ü“Öß †Öêôû ¯ÖÖÖÖ“µÖÖ •ÖßÖÔŸÖê´Öãôêû ÖÂ™ü —ÖÖ»Öß †ÖÆêü.
2. ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß“µÖÖ Ö¾ÖßÖ ¯ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ“ÖÖ úÖê¯Ö¸üÖ ×—Ö•Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
ú¤üÖ×“ÖŸÖ Ö¾ÖßÖ ŸÖÖ¸üÖêÖÖ»Öß»Ö ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü †ÃÖæ ¿Öêú»Ö. ˆ»»Öê×Ö»Öê»Öê ¯ÖãÃŸÖú : F. W. Bain, On
the Principles of Wealth-Creation; Its Nature, Origin, Evolution and Corrolaries;
London, Parker James and Co., 1892.

3. Æêü Ø“ÖŸÖÖ´ÖÖß úÖêÖ µÖÖ“ÖÖ Öê´ÖúÖ ¯Ö¢ÖÖ »ÖÖÖŸÖ ÖÖÆüß. •Ö´ÖÖÓ›üß“µÖÖ ¯Ö¸ü¿Öã¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ÆüÖµÖÃæú»Ö´Ö¬Öß»Ö
×¾ÖªÖ£ÖÖÕ“µÖÖ •ÖÓ¡Öß´Ö¬µÖê ‡. ÃÖ. 1884 ´Ö¬µÖê ¤üÖÖ»Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕŸÖ Ø“ÖŸÖÖ´ÖÖ µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ µÖÖ¤ü¾ÖÖ›ü
†ÃÖê ÖÖ¾Ö †ÖœüôûŸÖê. ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê ¾Ö›üß»Ö ¸üÖ´Ö•Öß µÖÖÓ“ÖÖ µÖÖ¤ü¾ÖÖ›ü ãú™ãÓü²ÖÖ¿Öß ÃÖêÆü ÆüÖêŸÖÖ ¾Ö †Ö¯¯ÖÖ
µÖÖ¤ü¾ÖÖ›ü Æêü ¤ü¢Öú •ÖÖ‰úÖ •Ö´ÖÖÓ›üß“Öê †×¬Ö¯ÖŸÖß ´ÆüÖæÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖ ²ÖÖ»Öê. (³Ö×ÖÖß
•ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô Ø¿Ö¤êü, 'Ã´Öé×ŸÖ×“Ö¡Öê', ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú ŸÖ¹ýÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü, ¯ÖãÖê, ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú †. †Ö. ´ÖÖÖú¸ü, ×¤ü. 201-1949). ÃÖ¤ü¸ü Ø“ÖŸÖÖ´ÖÖß Æêü µÖÖ¤ü¾ÖÖ›ü ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö †ÃÖµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÆüÖôûÖ›ü ¾ÖÖî¸êü“µÖÖ
úÖî™ãÓü×²Öú ÃÖÆü»ÖßŸÖ Æêü“Ö Ø“ÖŸÖÖ´ÖÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. (¯ÖÆüÖ, ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß, ¯Öé. 54, 56).
4. ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ÃÖÖÃÖÖê (1872-10 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 1964). †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê †Öê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ“Öê
×Öú™ü ÃÖêÆüß. ÊÖÓ“Öê ¾Ö›üß»Ö úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ±úÖî•Ö¤üÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö úÖÆüß úÖôû úÖÖ»Ö µÖê£Öß»Ö
ÆüÖµÖÃæú»Ö“Öê Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸ü. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ×¿ÖÖÖÖÖŸµÖÖŸÖ †×ÃÖ. ›êü. ‹•µÖã. ‡Ã¯ÖêŒ™ü¸ü. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú úÖ´ÖÖú›êü
†ÖêœüÖ. ¸üÖ•ÖÂÖá ÁÖß ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏê¸üÖêÖê 1918 ´Ö¬µÖê ×Ö¾Öé¢Ö ÆüÖê‰úÖ ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Öú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê úÖ´Ö.
†Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. (´Öã»ÖÖÖŸÖ : ÁÖß. ÃÖÖÃÖÖê µÖÖÓ“Öê •ÖÖ¾Ö‡Ô ¸üß.
ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¾µÖÓú™ü¸üÖ¾Ö ÃÖæµÖÔ¾ÖÓ¿Öß, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü, ¾Ö ÁÖß. ÃÖÖÃÖÖê µÖÖÓ“µÖÖ úµÖÖ ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖã¿Öß»ÖÖ²ÖÖ‡Ô ´ÖÖê×ÆüŸÖê,
úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü).
5. ÁÖß. ×¿Ö. ´Ö. ¯Ö¸üÖÓ•Ö¯Öê µÖÖÓ“µÖÖ 'úÖôû' ÊÖ ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖ“ÖÖ ÆüÖ ˆ»»ÖêÖ †ÖÆêü. 'úÖôû' “Öê ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß“Öê
†Óú ¿ÖÖê¬Ö úºþÖÆüß ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»Öê ÖÖÆüßŸÖ.
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6. ¯ÖãÖê µÖê£Öß»Ö 1898 “µÖÖ ¯»ÖêÖÖŸÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¸üÖÆüÖŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ •Ö´ÖÖÓ›üßú¸üÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ›üÖ
¯ÖšüÖÖ, ²Ö»Öã“Öß »ÖÖêúÖÓÖÖ ¸üÖÆüÖµÖÖÃÖÖšüß ×¸üúÖ´ÖÖ úºþÖ ªÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ; ¾Ö ŸÖê ³Ö×ÖÖß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ“µÖÖ ‹úÖ
´Öî×¡ÖÖß“µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü ¯ÖêšêüŸÖß»Ö ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ¸üÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»Öê. ŸÖê“Ö Æêü Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ¸ü. †Ö¯Ö»µÖÖ
†Öšü¾ÖÖà´Ö¬µÖê •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß ÊÖ ãú™ãÓü²ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»Öß †ÖÆêü ('Ã´Öé×ŸÖ×“Ö¡Öê', ŸÖ¹ýÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü, ¯ÖãÖê,
×¤ü. 1-4-49).
•ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ“ÖÖ •Ö´Ö 1878. ×¾Ö¾ÖÖÆü ŸµÖÖÓ“µÖÖ »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß“Ö —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ “ÖÖ¸ü µÖ¢ÖÖ ×¿Öú»Öê»µÖÖ.
Ö¾Ö¸üÖ ×Ö¸üÖ¸ü. Ö¾Ö·µÖÖú›æüÖ ³ÖµÖÓú¸ü ”ûôû ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÖê ×«üŸÖßµÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“Öß ²ÖÖ‡Ô ‘Ö¸üÖŸÖ †ÖÖ»Öß
¾Ö •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“µÖÖ ×•Ö¾ÖÖ»ÖÖ ¬ÖÖêúÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÔÃÖ úÖµÖ´Ö“Öê ´ÖÖÆêü¸üß
†ÖÖ»Öê. ¯ÖãµÖÖÃÖ ´Öò×™Òüú¯ÖµÖÕŸÖ ×¿ÖÖÖ. ¯ÖÖ¾Öê»ÖßÃÖ Æê›Ëü×´ÖÃ™ÒüêÃÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÖÖêú¸üß ÃÖÖê›æüÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ
×´Ö¿ÖÖ´Ö¬µÖê †Ö•Öß¾Ö úÖµÖÔ¾ÖÖÆüú —ÖÖ»µÖÖ. †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“µÖÖ ¾Ö ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ“µÖÖ
úÖ´ÖÖŸÖ ×ÖÂšüÖ¾ÖÓŸÖ¯ÖÖê †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü ÃÖÖÊ êú»Öê. †ÖÖß“µÖÖ †¯Ö‘ÖÖŸÖÖŸÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ ¿Öê•ÖÖ¸ü“µÖÖ ÃÖÖî. ´Ö™Ëü™æü
ÊÖ ŸÖ¹ýÖßÃÖ ¾ÖÖ“Ö×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ: ³ÖÖ•ÖæÖ ¯ÖãÖê µÖê£Öê 27 ‹×¯ÖÏ»Ö 1956 ´Ö¬µÖê ´ÖéŸµÖæ.
7. ¯ÖÖê™êü Æêü •Ö´ÖÖÓ›üß“Öê ÃÖãÖ¾ÖÃŸÖæ ãú™ãÓü²Ö. Æü×¸ü¯ÖÓŸÖ ¯ÖÖê™êü Æêü ±úÖî•Ö¤üÖ¸ü. †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê ÃÖêÆüß
×¾ÖÂÖã¯ÖÓŸÖ ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü, ŸÖê¸ü¤üÖôûú¸ü µÖÖÓ¿Öß †Ö¯ŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖê ×ÖÖ×›üŸÖ. µÖê£Öê ˆ»»Öê×Ö»Öê»µÖÖ ×¾ÖÂÖæ Æü¸üß“ÖÖ ´ÖéŸµÖæ
1935 ´Ö¬µÖê ¾ÖµÖÖ“µÖÖ 65 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá ¾Ö éúÂÖÖ•Öß Æü¸üß µÖÖÓ“ÖÖ ´ÖéŸµÖæ 1911-12 “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ.
(•Ö´ÖÖÓ›üß µÖê£Öê ÁÖß. ×¾ÖÂÖæ ˆ±Ôú ²ÖÖ²Öæ¸üÖ¾Ö ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü Æãü»µÖÖôûú¸ü µÖÖÓ“µÖÖÃÖ´Ö¾ÖêŸÖ ¯ÖÖê™êü ãú™ãüÓ×²ÖµÖÖÓ“Öß ´Öã»ÖÖÖŸÖ).
8. ÁÖß. ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ÖÖ¸üÖµÖÖ ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ. †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê ×´Ö¡Ö. 1895 ´Ö¬µÖê ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö
¯ÖêšêüŸÖß»Ö ÖÖÖÖÖ£Ö ¯ÖÖ¸üÖ•Ö¾Öôû ¯ÖÖ»Öú¸üÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ×´Ö¡Ö •ÖÖã³ÖÖ‰ú ú¸Óü¤üßú¸ü,
ÃÖÖÃÖÖê ¾Ö Æêü ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ ¸üÖÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
9. 'ú¸ü´ÖÖãúß' ´Ö¬ÖæÖ Îú´Ö¿Ö: ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ Æü×¸ü³ÖÖ‰ú †Ö¯Ö™ü¶ÖÓ“µÖÖ 'éúÂÖ¤êü¾Ö µÖÖ¤ü¾Ö'
ÊÖ ú£Öê¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ.
10. †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö úÖ¾Öê²ÖÖ•Ö ÆüÖ ¿Ö²¤ü “ÖÖŸÖãµÖÔ×Ö¤ü¿ÖÔú ÊÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ †£ÖÖÔÖê ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖŸÖ.
11. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏê¸üÖêÖê ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×¿Ö¾Ö•ÖµÖÓŸµÖãŸÃÖ¾ÖÖ“µÖÖ “Öôû¾Öôûß²Ö§ü»Ö ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü
ÃÖÖ¾Ö¬Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¾Öêôû“µÖÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖ¾Ö¸ü ÊÖ “Öôû¾Öôûß“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ÊÖ
¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖê¾ÖºþÖ •ÖÖÖ¾ÖŸÖê. 1898 “µÖÖ ×¿Ö¾Ö•ÖµÖÓŸµÖãŸÃÖ¾ÖÖ“µÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß êúÃÖ¸üß“µÖÖ ×¤ü. 184-98 “µÖÖ †ÓúÖŸÖ µÖêŸÖê, ¾Ö ÆüÖ úÖµÖÔÎú´Ö ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß 29-4-1898 “µÖÖ †ÓúÖŸÖ †ÖÆêü.
12. The Nineteenth Century, A Monthly Review, Edited by James Knowles,
February, 1898, (Pages 250 to 255) ÊÖ »ÖêÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ.
13. George Henry Lewes, History of Philosophy Vol. II - Modern Philosophy,
Fifth Edition, London, Longmans, Green and Co., 1867 ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ¾ÖÖŒµÖê
´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ ˆŸÖ¸ü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ÖÖê»Ö ÓúÃÖÖŸÖß»Ö ¯ÖéÂšü Îú´ÖÖÓú ÃÖÓ¯ÖÖ¤üúÖÖê ™üÖú»Öê»Öê
†ÖÆêüŸÖ. ×ŸÖ¸üúÃÖ ™üÖ‡¯ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖŒµÖê †Ö×Ö ¿Ö²¤ü ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê †ÖÆêü.
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14. '´ÖÖ—ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ú»Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖú›êü †ÃÖŸÖÖÖÖ »ÖÖò×•Öú †Ö×Ö ´ÖÖò¸ü»Ö ×±ú»ÖÖÃÖ±úß,
µÖÖµÖ¿ÖÖÃ¡Ö †Ö×Ö Öß×ŸÖ¿ÖÖÃ¡Ö Æêü ×¾ÖÂÖµÖ Ö ‘ÖêŸÖÖ, ´Öß ‡×ŸÖÆüÖÃÖ †Ö×Ö úÖµÖ¤üÖ Æêü ×¾ÖÂÖµÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ÊÖ“Öê
úÖ¸üÖ ²Öß. ‹. “µÖÖ ¯Ö¸üßÖêŸÖ úÖµÖªÖ“µÖÖ ¯Öê¯Ö¸ü´Ö¬µÖê ¿Öê. 60 ¾Ö¸ü ´ÖÖÔú ×´ÖôûÖ»µÖÖÃÖ ‹»ÖË‹»ÖË. ²Öß. “Öß
¯Ö¸üßÖÖ ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖê ÖÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ ´Öß µÖÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß Æüß ×Ö¾Ö›ü
êú»Öß.' (×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü, ´ÖÖ—µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ¾Ö †Öã³Ö¾Ö, ˆ×Ö., ¯Öé. 108).
15. ˆ¯Ö×¸ü×ÖÙ¤üÂ™ü »Öê×¾ÖÃÖ“µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖß»Ö ˆŸÖÖ¸êü. ×ŸÖ¸üúÃÖ šü¿ÖÖŸÖß»Ö ´Ö•Öæú¸ü ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“ÖÖ.
16. ²ÖÓ›üÖÖ›ÔüÃÖ Ö•Ößú“µÖÖ ¯Öã»ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü µÖê¸ü¾Ö›ü¶Ö“µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê ‹ú ´ÖÖêšüß ™êüú›üß †ÖÆêü. ÊÖ
™êüú›üß¾Ö¸ü •Ö×´ÖÖß¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü ¤üß›ü¿Öê ŸÖê ¯ÖÖ¾ÖÖê¤üÖêÖ¿Öê ±æú™ü ˆÓ“Öß¾Ö¸ü Æêü »ÖÆüÖÖÃÖê ×¿Ö¾ÖÖ“Öê ´ÖÓ×¤ü¸ü †ÖÆêü.
ÖÖ³ÖÖ¸üÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖê¸ü“ÖÖ £ÖÖê›üÖ ³ÖÖÖ ›üÖëÖ¸üÖŸÖ úÖê¸ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ²Ö·µÖÖ“Ö †»Ößú›ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ
‹ú ´ÖÖêšüÖ ÃÖ³ÖÖ´ÖÓ›ü¯Ö ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ×¿Ö¾Ö´ÖÓ×¤ü¸üÖ“Öê ÖÖê¤üúÖ´Ö †ú¸üÖ¾µÖÖ-²ÖÖ¸üÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ —ÖÖ»Öê
†ÃÖÖ¾Öê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü †¿Öß ÖÖê¤üúÖ´Öê —ÖÖ»µÖÖ“Öß ÖÖë¤ü ÖÖÆüß. ¯ÖãµÖÖ•Ö¾Öôû“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¿Öê»ÖÖéÆêü µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö“Ö
†ÖÆêüŸÖ. ú¤üÖ×“ÖŸÖ µÖê¸ü¾Ö›üÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê Æêü Ã£Ö»Ö¤îü¾ÖŸÖ †ÃÖÖ¾Öê. (´ÖÖ×ÆüŸÖß : ›üÖ.ò ´Ö. ÁÖß. ´ÖÖ™êü, ¯ÖãÖê, µÖÖÓ•Öú›æüÖ).
17. ´ÖÖ¬Ö¾Ö ÖÖ¸üÖµÖÖ Æãü»µÖÖôû (1873-1958). ²Öß. ‹., ÃÖ¸üúÖ¸üß ÖÖêú¸üß ¯ÖŸú¸ü»Öß. ×›üÛÃ™ÒüŒ™ü
›êü¯µÖã™üß ú»ÖêŒ™ü¸ü †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö 1931 ŸÖê 37 ¯ÖµÖÕŸÖ ³ÖÖê¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê ×¤ü¾ÖÖÖ. 1935 ´Ö¬µÖê ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê
'¸üÖ¾Ö²ÖÆüÖ¤æü¸ü' —ÖÖ»Öê. 1938 ´ÖÓ 1940 ¸üÖ´Ö¤ãüÖÔ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê ¾Ö 1943 ŸÖê 1946 ¯ÖµÖÕŸÖ •Ö´ÖÖÓ›üß“Öê ×¤ü¾ÖÖÖ,
µÖê¸ü¾Ö›ü¶Ö“µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ µÖÖÓ“ÖÖ“Ö ˆ»»ÖêÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. (´Öã»ÖÖÖŸÖ : ÁÖß. Ø²Ö¤ãü¸üÖ¾Ö Æãü»µÖÖôûú¸ü ¾Ö
ÁÖß. ¾Æüß. ›üß. ‰ú±Ôú ²ÖÖ²Öæ¸üÖ¾Ö Æãü»µÖÖôûú¸ü, •Ö´ÖÖÓ›üß).
18. êú¿Ö¾Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü úÖ×Ö™üú¸ü (1876-1954). •Ö´ÖÖÖ¾Ö ¾ÖÖ‡Ô•Ö¾Öôûß»Ö ¬ÖÖê´Ö. ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê
†Öê¸ü“µÖÖ úÖôûÖ¯ÖµÖÕŸÖ“Öê ×Öú™ü ×´Ö¡Ö. ±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ 1905 ¯ÖÖÃÖæÖ ¿ÖÖÃ¡Ö×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú ¾Ö
1921 ŸÖê 1929 ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ›êü. ‹. ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ÃÖÖê›ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖãÖê µÖê£Öß»Ö ´ÖÖò›üÖÔ ÆüÖµÖÃæú»Ö, ¾ÖÖ×›üµÖÖ
úÖò»Öê•Ö ÊÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ úÖœüµÖÖŸÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü. •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü ´ÖÖÖßŸÖ ÖÃÖŸÖ. ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÆüß •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤üÖ¸ü×ÆüŸÖ.
(´Öã»ÖÖÖŸÖ : ÁÖß. Ö¸üÆü¸ü êú¿Ö¾Ö úÖ×Ö™üú¸ü; ¾Ö ×ÆüÃ™Òüß †Öò±ú ×¤ü ›êüŒúÖ ‹•µÖãêú¿ÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß) (ÃÖÓ¯ÖÖ.)
¯Öß. ‹´Ö. ×»Ö´ÖµÖê, ³ÖÖÖ 2, ¯Öé. 231 32).
19. The Nineteenth Century, A Monthly Review, Edited by James Knowles,
February 1898 ´Ö¬Öß»Ö The Native Press in India (¯Öé. 266-276) ÊÖ G. M. Chesney
ÊÖÓ“µÖÖ »ÖêÖÖ“ÖÖ ÆüÖ ×Ö¤ìü¿Ö ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê êú¾Öôû ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¯Öã¸üŸÖß ²ÖÓ×¤üÃŸÖ †ÃÖæÖ Öêôû,
ÃÖÓÖßŸÖ, ¿ÖÖÃ¡Ö, ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ‡ŸµÖÖ¤üàúÖÓÖÖ, ‹¾Öœêü“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ÆüÖ ¿ÖêŸÖúß¯ÖÏ¬ÖÖÖ ¤êü¿Ö †ÃÖæÖ ¿ÖêŸÖß×¾ÖÂÖµÖÖ»ÖÖ
•ÖÖÖÖ ¤êüŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. µÖê£Öß»Ö »ÖÖêúÖÓÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü ˆ»Ö£ÖæÖ ™üÖúÖµÖ“Öê †ÖÆêü ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯ÖµÖÖÔµÖß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öß ú»¯ÖÖÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ›üÖêóµÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ÖÖÆüß. ×¿Ö¾ÖÖµÖ, µÖê£Öß»Ö »ÖÖêúÖÓÖÖ ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüß ÖÂ™ü ¾ÆüÖ¾Öß †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. ¤ü¸ü
¤üÖêÖ ´ÖÖÖÃÖÖ´ÖÖÖê ‹úÖ“Öß †ÖúÖÓÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß ÖÖêú¸üß ×´ÖôûÖ¾Öß Æüß †ÃÖ»µÖÖÖê ÖÖêú¸üß“µÖÖ •ÖÖÖÖ ¾ÖÖœü¾ÖÖ
†¿Öß“Ö ŸµÖÖÓ“Öß ÆüÖúÖ™üß †ÃÖŸÖê, †¿Öß ™üßúÖ ÊÖ »ÖêÖÖŸÖ êú»Öß †ÖÆêü.
20. Æêü ŸÖê¸ü¤üÖôû“Öê ×¾ÖÂÖã¯ÖÓŸÖ ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü (1873-1949). ´Ö. Ø¿ÖªÖÓ“Öê »ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê
†Öê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ“Öê ×•Ö¾ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ×´Ö¡Ö. 1917 “µÖÖ »ÖÖÖÖî úÖÑÖÏêÃÖ»ÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö. 1921 ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ³ÖÖÖ. 1927 ´Ö¬µÖê ŸÖê¸ü¤üÖôû»ÖÖ ÃÖÖÓÖ»Öß
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ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ¯ÖÏ•ÖÖ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ ¾Ö 1930 ´Ö¬µÖê ¤ü×ÖÖß ¿ÖêŸÖú¸üß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ³Ö¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü.
1928 ´Ö¬µÖê ÃÖÖ¸üÖ¾ÖÖœü ¾Ö ŸÖãú›êü²ÖÓ¤üß ×²Ö»ÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ´Ö. Ø¿ÖªÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏê¸üÖêÖê “Öôû¾Öôû. 1937 ´Ö¬µÖê ´ÖÖÖ›üß
µÖê£Öß»Ö ¯ÖÏ•ÖÖ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖ“Öê †¬µÖÖ. ÊÖ“Ö ×¾ÖÂÖã¯ÖÓŸÖ ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›ü¶ÖÓ“Öê †Öêú ˆ»»ÖêÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ
µÖêŸÖÖŸÖ. (´Öã»ÖÖÖŸÖ ¾Ö ÆüÃŸÖ×»Ö×ÖŸÖ »ÖêÖ : ÃÖÖî. ¿ÖãÓúŸÖ»ÖÖ²ÖÖ‡Ô •Ö´Ö¤üÖß, ×¾ÖÂÖã¯ÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ úµÖÖ, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü;
¾Ö ´Öã»ÖÖÖŸÖ : ÁÖß. ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü, ×¾ÖÂÖã¯ÖÓŸÖÖÓ“Öê ×“Ö¸Óü•Öß¾Ö, ŸÖê¸ü¤üÖôû).
21. ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü ÖÖê¯ÖÖôû éúÂÖ ÖÖêÖ»Öê Æêü ‡Ó»ÖÓ›ü»ÖÖ 1897 ÃÖÖ»Öß ¾Öê»¾Öß ú×´Ö¿ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ÃÖÖÖ
¤êüµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ ›êüŒúÖ ÃÖ³Öê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ´ÆüÖæÖ Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖê£ÖæÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü“Öê Æêü ³ÖÖÂÖÖ.
µÖê£Öê ˆ»»Öê×Ö»Öê»Öß ´Ö¦üÖÃÖ ¾Öêôû Æüß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¾Öêôêû“µÖÖ 30 ×´Ö×Ö™êü ¯Öãœêü ¾Ö Ã™òü›ü›Ôü ™üÖ‡´Ö“µÖÖ 39
×´Ö×Ö™êü ´ÖÖÖê †ÃÖÖµÖ“Öß.
22. ¾Öî•ÖÖÖ£Ö úÖ¿ÖßÖÖ£Ö ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›êü (1860-1944). ×Ö¹ýŒŸÖÖ“Öê ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ¸üúÖ¸ü ¾Ö ¾Öî×¤üú ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖ“Öê
ÖÖœêü †³µÖÖÃÖú. 1886 ŸÖê 96 ú¸üÖ“Öß“µÖÖ ›üß. •Öê. úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ‡ÓÖÏ•Öß“Öê ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú. 1896 ŸÖê 1916
¯ÖµÖÕŸÖ ±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê•Ö“Öê ×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖò»Ö.
23. †ÖµÖ—Öòú ™üÖò›üÆÓü™ü¸ü (1820-1884). Æêü ‡ÓÖÏ•Ö Ö×ÖŸÖß. ²Öß•ÖÖ×ÖŸÖ, ³Öæ×´ÖŸÖß ‡. ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü
†Öêú Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖêú ×»Ö×Æü»Öß. ±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ µÖÖÓ“Öß ¾ÖßÃÖêú ¯ÖãÃŸÖêú †ÖÆêüŸÖ.
24. •Öê¸üÖê¸êü¿ÖÖ ÊÖ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ †£ÖÔ ¯ÖÏµÖŸÖ úºþÖÆüß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê‰ú ¿Öú»ÖÖ ÖÖÆüß. ú£ÖÖ, ×Ö¾Öê¤üÖ
†ÃÖÖ †£ÖÔ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔ¾ÖºþÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖê.
25. ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 26 ‹×¯ÖÏ»Ö 1898 “µÖÖ êúÃÖ¸üßŸÖ ×¿Ö¾Ö•ÖµÖÓŸµÖãŸÃÖ¾ÖÖ“ÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö úÃÖÖ ¯ÖÖ¸ü
¯Ö›ü»ÖÖ µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÖÆêü.
26. ¯ÖÏÖê. ÁÖß¬Ö¸ü ÖÖê¿Ö ×•ÖÃÖß¾ÖÖ»Öê (1852-1903). úÖÆüß úÖôû ×¾Ö»ÃÖÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ÃÖÓÃéúŸÖ“Öê
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú. ¯Öã¸üÖÖ´ÖŸÖÖ×³Ö´ÖÖÖß. ¾ÖŒŸÖéŸ¾ÖÖê¢Öê•Öú ´ÖÓ›üôûß, ¾ÖÃÖÓŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ´ÖÖ»ÖÖ, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖ³ÖÖ ‡.
ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ³ÖÖÖ. 'ÃÖ³ÖêŸÖ ¤üß›ü-¤üÖêÖ ŸÖÖÃÖ ²ÖÖê»ÖŸÖ. ²ÖÖê»ÖŸÖÖÖÖ ÖÖ›üß ãúšêü ¾ÖÖÆü¾ÖŸÖ •ÖÖ‡Ô»Ö µÖÖ“ÖÖ
Öê´Ö ÖÃÖê. ŸµÖÖÓ“Öê ¬Ö´ÖÖÔ“Ö¸üÖ ú›üú, ×¾Ö«ü¢ÖÖ •ÖÖ›üß, †Ö×Ö ¾ÖŒŸÖéŸ¾Ö ŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üß ¯Ö»»Öê¤üÖ¸ü, ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ÆüÖêŸÖê.'
(¤ü¢ÖÖê ¾ÖÖ´ÖÖ ¯ÖÖêŸÖ¤üÖ¸ü, »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öê ÃÖÖÓÖÖŸÖß, ¯ÖãÖê, êúÃÖ¸üß ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, 1975, ¯Öé. 39-40).
27. '¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ´ÆüÖ•Öê ŸÖéŸÖßµÖêÃÖ ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ¯ÖÏÖê. ¯Ö¸üÖÓ•Ö¯Öê µÖÖÓ“Öê ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖ¯Ö¾ÖÖÔ´Ö¬Öß»Ö
¯ÖÖÓ›ü¾Ö ×¾Ö¸üÖ™ü ÃÖ¤üÖß •ÖÖµÖÖ¯Öæ¾Öá ŸÖê£Öê Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß ú¿Öß ¾ÖÖÖÖæú šêü¾ÖÖ¾Öß µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ¬ÖÖî´µÖ
ŠúÂÖàÖß êú»Öê»ÖÖ Öß×ŸÖ²ÖÖê¬Ö µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯Öã¸üÖÖ —ÖÖ»Öê.' (êúÃÖ¸üß, 26 ‹×¯ÖÏ»Ö 1898, ¯ÖãÖê).
'×¿Ö¾ÖÖ•Öß ˆŸÃÖ¾Ö, ÖÖ¯ÖŸÖß ˆŸÃÖ¾Ö, ¤ãüÂúÖôûß “Öôû¾Öôû µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß“µÖÖ ×™üôûúÖÓ“µÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ
ŸµÖÖÓÖß ¬Ö›üÖ›üßÖê ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ... µÖÖ“Ö ÃÖã´ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓÖß •ÖÖÖéŸÖß“Öß ‹ú Ö¾Öß ™æü´Ö úÖœü»Öß. ŸÖê ¤êü¾ÖôûÖŸÖ
¯ÖÖê£Öß ¯Öãœêü šêü¾ÖæÖ ¯Öã¸üÖÖ ÃÖÖÓÖŸÖ. †£ÖÖÔŸÖ ÆüÖ £ÖÖ™ü ¯Öã¸üÖÖÖ“ÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß †ÖŸÖ»ÖÖ ‘ÖÖ™ü ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ
†ÃÖê.'
(¾ÖÖ´ÖÖ éúÂÖ ¯Ö¸üÖÓ•Ö¯Öê, ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö¯ÖÓŸÖ ¯Ö¸üÖ•Ó Ö¯Öê-¾µÖŒŸÖß, ¾ÖŒŸÖéŸ¾Ö, ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ, ¯ÖãÖê, ×“Ö¡Ö¿ÖÖôûÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ,
1954, ¯Öé. 38).
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×™ü¯ÖÖ

28 ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓú›æüÖ ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖÖ ¤ü. ´Ö. ¹ý. 25 “Öß ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö 1896
¯ÖÖÃÖæÖ ×´ÖôûŸÖ ÆüÖêŸÖß. ²Öß. ‹. “µÖÖ ¯Ö¸üßÖêŸÖ 1897 ÃÖÖ»Öß ÖÖ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö“ÖÖ †•ÖÔ
ú¸üµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓúÖê“Ö ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ.
29. ´ÖÖêŸÖß ²Öã»ÖÖÃÖÖ (1869-1900). ´Ö¬µÖ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß ²Ö×ÖµÖÖ •ÖÖŸÖß“Öê ÖéÆüÃ£Ö. ÖÖÓ›ü¾ÖÖ,
ÖÖÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öê ×¿ÖÖÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü 1895 ´Ö¬µÖê ›êü. ‹. ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üßŸÖ †Ö»Öê ¾Ö µÖæ ‡ÓÛ»Ö¿Ö Ãæú»Ö´Ö¬µÖê
×¿ÖÖú —ÖÖ»Öê. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•Öß ²ÖÖ»Öê. µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖî»Ö×Öú ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 1900 ´Ö¬µÖê ‡Ó»ÖÓ›ü»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ ¾ÖÖ™êüŸÖ ¯ÖÖê™Ôü ÃÖî¤ü»ÖÖ ¾ÖÖ¸ü»Öê. ÊÖÓ“µÖÖ
´ÖéŸµÖæÖÓŸÖ¸ü ×¸üúÖ´Öß ¯Ö›ü»Öê»Öß ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö ‘Öê‰úÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü ‡Ó»ÖÓ›ü»ÖÖ ¬Ö´ÖÔ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß Öê»Öê.
30. ×¾ÖÂÖã¯ÖÓŸÖ ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü, ŸÖê¸ü¤üÖôûú¸ü ÊÖ ×•Ö¾Ö»ÖÖ ×´Ö¡ÖÖÃÖ ˆ§êü¿ÖæÖ ú£ÖÖ êú»Öê»Öê ´ÖÖÖêÖŸÖ.
31. ×¾Ö¬Öã¸üÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÆüÖ ¿Ö²¤ü ¯ÖŸÖß×¾Ö¸ü×ÆüŸÖ ‹úÖúß †¾ÖÃ£ÖÖ ÊÖ †£ÖÖÔÖê ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ×¾Ö¬Öã¸ü
ÊÖ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ ¾µÖÓÖ, †¯ÖæÖÔ †ÃÖÖÆüß ‹ú †£ÖÔ ¿Ö²¤üúÖê¿ÖÖŸÖ †ÖÆêü. (´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿Ö²¤üúÖê¿Ö, ×¾Ö³ÖÖÖ ÃÖÆüÖ¾ÖÖ,
¯Öé. 2834).
32. ×¾ÖÂÖæ ¾ÖÖ´ÖÖ ´ÖÖê›üú (1868-1918). ×¿ÖÖÖ ´Öò×™Òüú¯ÖµÖÕŸÖ. ‡ÓÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖê¾Ö¸ü ˆ¢Ö´Ö ¯ÖÏ³ÖãŸ¾Ö.
'†ò›ü¾ÆüÖêêú™ü †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ' µÖÖ ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖ“Öê ÃÖ²Ö‹×›ü™ü¸ü. ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì '‡Ó¤ãü¯ÖÏúÖ¿Ö' “Öê ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú. ‡ÓÖÏ•Öß †Ö×Ö
´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö ÖÖ´ÖÖÓ×úŸÖ ¾ÖŒŸÖê. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ¾Ö¸ü µÖÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê»Öê '×¤ü ²ÖÎê¾ÆêüÃ™ü †Öò±ú ×¤ü ²ÖÎê¾Æü' Æêü úÖ¾µÖ
ÃÖ¸üúÖ¸üÖê •Ö¯ŸÖ êú»Öê. (´ÖÖê›üú-ãú»Ö-¾Öé¢ÖÖÓŸÖ, (ÃÖÓ¯ÖÖ.) ´ÖÖê¸üÖê Æü¸üß Ö¸êü, ¯ÖãÖê, 1946, ¯Öé. 238).
1898 “µÖÖ †Ö¬Öß ¾ÖÃÖÓŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ´ÖÖ»ÖêŸÖ 1895 ÃÖÖ»Öß '¸üÖ•µÖÎúÖÓŸµÖÖ' ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ
¾µÖÖµÖÖÖ. (´ÖÖ×ÆüŸÖß : ÁÖß. ´Ö. ÁÖß. ¤üß×ÖŸÖ, ¯ÖãÖê, µÖÖÓ•Öú›æüÖ).
33. ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü †ÖÖ•Öß úôûÃÖú¸ü. "ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü (¯Ö. ¾ÖÖ. ÁÖß. •ÖÖê×ŸÖ²ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖÖÓŸÖ¸ü)
ÊÖ ÆüŸÖ³ÖÖÖß »ÖÖêúÖÓú›êü •µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ˆ¤üÖ¸ü †ÓŸÖ:ú¸üÖÖ“µÖÖ ¯Öã¹ýÂÖÖ“Öê »ÖÖ Öê»Öê, ŸÖê ¯Ö¸ü»ÖÖêú¾ÖÖÃÖß ÁÖßµÖãŸÖ
¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü †ÖÖÖ•Öß úôûÃÖú¸ü Æêü ÆüÖêŸÖ. ÊÖÓÖß ¯ÖÏ£Ö´Ö '¾ÖÖÓÖß Û¾Æü»Öê•Ö ‹•µÖãêú¿ÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß' ÖÖ¾ÖÖ“Öß
ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾ÖÖÓÖß µÖê£Öê Ã£ÖÖ¯ÖÖ úºþÖ ÖÓŸÖ¸ü ŸÖß ²ÖÖ¸üÖ´ÖŸÖß µÖê£Öê Öê»Öß. ÊÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ †ÖÁÖµÖÖÖÖ»Öß ŸµÖÖÓÖß ´ÖÆüÖ¸ü
»ÖÖêúÖÓú×¸üŸÖÖ Öê›ü¶ÖŸÖæÖ úÖÆüß ¿ÖÖôûÖ ˆ‘Ö›ü»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ; ¯ÖÖ ŸµÖÖ ±úÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖ “ÖÖ»Ö»µÖÖ ÖÖÆüßŸÖ; Æêü úÖ´Ö
³Ö¸ü¯Öæ¸ü ¦ü¾µÖÃÖÖÆüÖµµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÖÖ¾ÖÖºþ¯ÖÖÃÖ µÖêÖê ¿ÖŒµÖ Ö¾ÆüŸÖê." (×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü, '×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÆüÖµµÖú
´ÖÓ›üôûß', »ÖêÖ, ¾µÖÖµÖÖÖê ¾Ö ˆ¯Ö¤êü¿Ö, ˆ×Ö., ¯Öé. 109, 110).
34. úÖ¿ÖßÖÖ£Ö ²ÖÖôûéúÂÖ ´Ö¸üÖšêü (1844-13 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 1918). ›êüŒúÖ úÖò»Öê•Ö´Ö¬ÖæÖ ²Öß. ‹.
—ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖµÖÖÖŸµÖÖŸÖ ÖÖêú¸üß. 1901 ´Ö¬µÖê ÃÖ²Ö•Ö••ÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖê¾ÖºþÖ ×Ö¾Öé¢Ö. ÖÓŸÖ¸ü 12 ¾ÖÂÖì
›êüŒúÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ÃÖÓÃéúŸÖ“Öê †ÖòÖ¸ü¸üß ¯ÖÏÖê±úê ÃÖ¸ü. úÖÆüß úÖôû ¯ÖãÖê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ. '¾Öê¤üÖ×¾ÖÂÖµÖß
×Ö²ÖÓ¬Ö' ¾Ö 'ÖÖ¾Ö»Ö ¾Ö ÖÖ™üú ÊÖ×¾ÖÂÖµÖß ×Ö²ÖÓ¬Ö' ‹¾Öœêü ¯ÖÏ´ÖãÖ »ÖêÖÖ. ŸÖãúÖ¸üÖ´ÖÖ“µÖÖ †³ÖÓÖÖÓ“Öê ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ
³ÖÖÂÖÖÓŸÖ¸ü.
35. "´ÖÖ»Öê²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ Öê´ÖÃŸÖ, ÃÖã¬ÖÖ¸üú ‡ŸµÖÖ¤üà“ÖÖ ÆüÖ ŸÖ™üÃ£Ö ¯Ö×¾Ö¡ÖÖ »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ µÖÖ“Ö ÃÖÖ»Öß
´ÖÖ»Öê“Öß ¾µÖÖµÖÖÖê ×Æü¸üÖ²ÖÖÖêÃÖÖ¸üµÖÖ ¤æü¸ü“µÖÖ Öî¸üÃÖÖêµÖß“µÖÖ ×šüúÖÖß Ö ú¸üŸÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ †µÖ •ÖÖÖß
ú¸üÖ¾ÖßŸÖ †ÃÖÖ 'êúÃÖ¸üß' ŸÖæÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ÆüÖ‰ê ú »ÖÖÖ»ÖÖ. ¸üÖÖ›ü¶ÖÓ“Öß †Öã¯ÖÛÃ£ÖŸÖß, ŸµÖÖÓ“µÖÖ “ÖÖÆüŸµÖÖÓ“ÖÖ †×»Ö¯ŸÖ¯ÖÖÖ,
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†Ö×Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖ³ÖêŸÖß»Ö ×™üôûúÖÓ“Öê ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö µÖÖ ÖÖêÂ™üß •Ö´ÖæÖ †Ö»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ»Öê“Öê ÛÃ£ÖŸµÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖê¯Öê
—ÖÖ»Öê. µÖÖÖÓŸÖ¸ü 1898 ŸÖê 1903 Æüß ¯ÖÖ“Ö ¾ÖÂÖì ´ÖÖ»Öê“Öê ÃÖ¡Ö ¤üÖÖê†ÖôûßŸÖß»Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖ³Öê“µÖÖ Ö¾ÖßÖ
×¤ü¾ÖÖÖÖÖµÖÖŸÖ ³Ö¸ü»Öê." (´Ö. ÁÖß. ¤üß×ÖŸÖ, ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö : ¾ÖÃÖÓŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ´ÖÖ»ÖÖ Ã´Ö¸ü×ÖúÖ, ¯ÖãÖê, úÖµÖÔ¾ÖÖÆü
¾ÖÃÖÓŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ´ÖÖ»ÖÖ, 1974, ¯Öé. 14).
36. ÁÖß×Ö¾ÖÖÃÖ †µµÖÓÖÖ¸ü ÃÖê™ü»Öæ¸ü (1862-1930). †Ö¸ÓüÓ³Öß ´Ö¦üÖÃÖ-²ÖëÖ»ÖÖê¸üú›êü ÆüÖêŸÖê. ÖÓŸÖ¸ü
´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ¾Ö×ú»Öß úºþ »ÖÖÖ»Öê. 1897 “µÖÖ ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•Ö¦üÖêÆüÖ“µÖÖ Ö™ü»µÖÖŸÖ µÖÖÓ“Öß ×™üôûúÖÓÖÖ ´Ö¤üŸÖ
—ÖÖ»Öß. '×™üôûú ™ÒüÖµÖ»Ö' Æêü Ö™ü»µÖÖ“Öê ¯ÖãÃŸÖú ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ (»ÖÖêú×ÆüŸÖ¾ÖÖ¤üà“Öê ÖÖŸÖæ) µÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÆüúÖµÖÖÔÖê ”ûÖ¯Ö»Öê.
37. ²Öò. éúÂÖÖ•Öß ¾ÖÖ´ÖÖ ³Ö™ü (1867-1918). ´Öæôû ÖÖ¾Ö ¸üŸÖÖ×Ö¸üß•Ö¾Öôûß»Ö ×¿Ö¸üÖÖ¾Ö. ´ÖãÓ²Ö‡Ô
ÆüÖµÖúÖê™üÖÔŸÖ †Öê×¸ü×•ÖÖ»Ö ÃÖÖ‡›üú›êü ¾Ö×ú»Öß. ¯ÖãµÖÖÃÖ ÖÖ¸üÖµÖÖ ¯ÖêšüêŸÖß»Ö ¯Ö¡µÖÖ ´ÖÖ¹ýŸÖß•Ö¾Öôûß»Ö ³Ö™ü¾ÖÖ›üÖ
µÖÖÓ“ÖÖ ™üÖÓÖÖ šêü¾ÖµÖÖ“Öß, ±ãú»Ö—ÖÖ›üÖÓ“Öß ÆüÖîÃÖ ÆüÖêŸÖß. (´Öã»ÖÖÖŸÖ : ÁÖß. ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö éúÂÖ¸üÖ¾Ö ³Ö™ü, ²Öæ. ³Ö™üÖÓ“Öê
×“Ö¸Óü•Öß¾Ö, ¯ÖãÖê).
38. ¾ÖÖ»ÖæŸÖÖ‡Ô : £ÖÖê¸ü»Öê †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü, •Ö´ÖÖÓ›üß (1835-1897) µÖÖÓ“Öß ÖÖŸÖ. ‡ŸÖ¸ü ŸÖßÖ
ÖÖŸÖà¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ¾ÖÖ»ÖæŸÖÖ‡Ô“µÖÖ »ÖÖÖÃÖÖšüß ¹ý. 15000/- “Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ÁÖß´ÖÓŸÖ †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓÖß ´ÖéŸµÖã¯Ö¡ÖÖ«üÖ¸êü“Ö
úºþÖ šêü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ¾ÖÖ»ÖæŸÖÖ‡Õ“ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ¯ÖãµÖÖÃÖ ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü ÖÖêôêû µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß —ÖÖ»ÖÖ. (´ÖÖ×ÆüŸÖß : ¾ÖÖ»ÖæŸÖÖ‡Õ“Öê
¯ÖãŸÖÖê ÁÖß. ×¾Ö. ³ÖÖ. ‰ú±Ôú ŸÖÖŸµÖÖÃÖÖÆêü²Ö •ÖÖê¿Öß, •Ö´ÖÖÓ›üß, µÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ).
39. ÖÖê¿Ö éúÂÖ ‰ú±Ôú ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö ÖÖ¯Ö›ìü (1854-1938). ÖÖ´Ö¾ÖÓŸÖ ¾Öúß»Ö, ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ¾ÖŒŸÖê,
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú úÖµÖÖÔŸÖ †Ö‘ÖÖ›üß¾Ö¸ü. ¸üÖÂ™ÒüÃÖ³Öê“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ¸üÖÆæüÖ
úÖµÖÔ.
40. ãú»Öã»ÖßŸÖ ÆüÖ ¿Ö²¤ü ˆŸÖÖ¾Ößôû, ÖÖ•Ö †ÃÖ»Öê»ÖÖ, Æãü¸üôû»Öê»ÖÖ †¿ÖÖ †£ÖÖÔÖê ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê»ÖÖ
×¤üÃÖŸÖÖê. ãú»Öã»Öß †£Ö¾ÖÖ ãú»ÖÖê»Öß ÊÖ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ ´ÖÖê»ÃÖ¾Ö£ÖÔ“µÖÖ úÖê¿ÖÖŸÖß»Ö †£ÖÔ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê-The
excitement of a stallion or horse towards the mare; also heat or desire of the male
mares (¯Öé. 176). '´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿Ö²¤üúÖê¿ÖÖ' ´Ö¬µÖê ãú»Öã»Öß, ãú»ÖÖê»Öß ÊÖ ¿Ö²¤üÖ“Öê †£ÖÔ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¤ü»Öê

†ÖÆêüŸÖ : 1. ãú»Öãú»Öß 2. ÖÖ•Ö; †Ö¾ÖêÖ 3. †Ö¸ü›üÖ†Öê¸ü›üÖ; †Ö¸üÖêóµÖÖ ´ÖÖ¸üÖê 4. ²ÖÖë²Ö ´ÖÖ¸üÖê;
†Öê¸ü›üÖê. (¯Öé. 760).
41. Æü×¸ü³ÖŒŸÖ¯Ö¸üÖµÖÖ ´ÆüÖæÖ ¯Öãœüß»Ö úÖôûÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨üßÃÖ †Ö»Öê»µÖÖ ÁÖß. »Ö. ¸üÖ. ¯ÖÖÓÖÖ¸üú¸üÖÓ“ÖÖ
µÖê£Öê ˆ»»ÖêÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖÓÖÖ¸üú¸ü Æêü ²Öß. ‹. ´Ö¬µÖê ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì ÖÖ¯ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸üß 1898 ÃÖÖ»Öß“Ö ŸµÖÖÓÖß
×¿Ö¾Ö•ÖµÖÓŸÃÖãŸ¾ÖÖŸÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ ¾Ö ÖÖê¿ÖÖêŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ¾µÖÖµÖÖÖê ¤êü‰úÖ ÖÖ¾Ö»ÖÖî×úú ×´Öôû×¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
(»Ö. ¸üÖ. ¯ÖÖÓÖÖ¸üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ '“Ö×¸ü¡Ö“ÖÓ¦ü' ÊÖ †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡ÖÖ¾ÖºþÖ).
42. ÊÖ¯Öãœüß»Ö ŸÖßÖ ¯ÖÖÖê †£Ö¾ÖÖ ÃÖÆüÖ ¯ÖéÂšêü ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖêŸÖ êú»Öê
†ÖÆêü. ÊÖÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß»ÖêÖÖŸÖ ´ÖÖêšüÖ ÖÓ›ü ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ¯ÖéÂšü 73 ¾Ö¸ü 31 ´ÖÖ“ÖÔ
1899 »ÖÖ ´ÆüÖ•Öê •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû ÃÖÖŸÖ ´Ö×ÆüµÖÖÖÓŸÖ¸ü ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ×»Ö×Æü»Öê»Öß †ÖÆêü. ´Ö¬Ö»µÖÖ †¾Ö¬ÖßŸÖ
†ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ²Öß. ‹. ¯Ö¸üßÖÖ ˆ¢ÖßÖÔ ÆüÖê‰úÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ‹»ÖË‹»ÖË. ²Öß. “ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê.
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43. µÖê£Öê ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü ÆüÖ “ÖãúßÖê ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. úÖ¸üÖ †Ö¬Öß“µÖÖ ŸÖÖ¸üÖê»ÖÖ ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü µÖêŸÖÖê ¾Ö ŸÖÃÖÖ
×»Ö×Æü»Öê»ÖÖÆüß †ÖÆêü.
44. ›üÖò. éúÂÖÖ•Öß ¤üÖ¤üÖ•Öß êúôû¾Öú¸ü (1847-29-6-1906) ´Öæôû ÖÖ¾Ö ¾ÖÃÖ‡Ô. ÖÏÑ™ü ´Öê×›üú»Ö
úÖò»Öê•Ö“Öê ¯Ö¤ü¾Öß¬Ö¸ü. †×»Ö²ÖÖÖ µÖê£Öê ÃÖ¸üúÖ¸üß ‡ÛÃ¯ÖŸÖôûÖŸÖ ÖÖêú¸üß. Ã¡Öß×¿ÖÖÖÖ“Öß †Ö¾Ö›ü. ×Ö¸üÖ¸ü
¯ÖŸÖßÃÖ Ã¾ÖŸÖ: ˆ»ÆüÖÃÖÖÖê ×¿Öú¾ÖæÖ ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ êú»Öê. †Ö•ÖÖ¸ü¯ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ÖÖêú¸üß ÃÖÖê›ü»Öß. ¯ÖŸÖß“µÖÖ
ÖÖêú¸üß×Ö×´Ö¢Ö 1883 ¯ÖÖÃÖæÖ úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸üÖÃÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ.
¸üÖ´ÖÖ²ÖÖ‡Ô (1855-29 •ÖæÖ 1950) ÊÖ ¯ÖŸÖß. ¯ÖŸÖßÖê ‘Ö¸üß“Ö ˆ¢Ö´Ö ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê. ŸÖÖÓ×¡Öú
¥üÂ™üßÖê ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ ±úß´Öê»Ö úÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê ¸üÖÆæüÖ ÃÖÙ™ü×±úêú™ü ×´Öôû×¾Ö»Öê. úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖê ‹ú ˆ¢Ö´Ö
Ã¡Öß×¿ÖÖú ×´ÖôûÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ´ÖÖÖÖß êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü úÖê»ÆüÖ¯Öã¸üÖÃÖ 1883 ´Ö¬µÖê †Ö»µÖÖ. 1895 ´Ö¬µÖê »Öê›üß
ÃÖã¯Ö×¸ü™ëü›ëü™ü ´ÆüÖæÖ Öê´ÖÖæú. 1920 ´Ö¬µÖê ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢Ö.
ÊÖ ¯Ö×¸ü“”êû¤üÖŸÖ ˆ»»Öê×Ö»Öê»Öê ›üÖò. ¬ÖÖ¾Ö›êü ´ÆüÖ•Öê ÁÖß. ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü µÖ»»ÖÖ¯¯ÖÖ ¬ÖÖ¾Ö›êü. úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“µÖÖ
ÃÖ¸üúÖ¸üß ¤ü¾ÖÖÖÖµÖÖŸÖ ›üÖòŒ™ü¸ü. ÃÖÖ£Öß“µÖÖ ¸üÖêÖÖ“µÖÖ ¾Öêôûß ×¿Ö¸üÖêôû Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü Œ¾ÖÖ¸Óü™üÖ‡Ö“Öê ›üÖòŒ™ü¸ü ÆüÖêŸÖê.
¸üÖ•ÖÂÖá ¿ÖÖÆæü ”û¡Ö¯ÖŸÖà¿Öß ×Öú™ü“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö. ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ŸµÖÖÖÖ '¤êü¾Ö ›üÖòŒ™ü¸ü' †ÃÖê ÃÖÓ²ÖÖê×¬ÖŸÖ. ¾Öé¢ÖßÖê ¬ÖÖÙ´Öú,
´ÖÖ¹ýŸÖß“Öß ±úÖ¸ü ³ÖŒŸÖß ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. •ÖµÖØÃÖÖ¯Öæ¸ü Ã™êü¿ÖÖÖ•Ößú ´ÖÖ¹ýŸÖß“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü
µÖê£Öß»Ö ¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ Ö¤üß¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ •µÖêÂšü úµÖê“µÖÖ Ã´Ö¸üÖÖ£ÖÔ ´ÖÖ¹ýŸÖß“Öê ¤êü‰úôû ²ÖÖÓ¬Ö»Öê. (´ÖÖ×ÆüŸÖß :
›üÖò. ‹ÃÖ. ›üß. ¬ÖÖ¾Ö›êü, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü, µÖÖÓ•Öú›æüÖ).
45. ÁÖß. ×¾ÖÂÖã¯ÖÓŸÖ ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü µÖÖÓ“Öê ×“Ö¸Óü•Öß¾Ö ÁÖß. ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö µÖÖÓ“Öß ŸÖê¸ü¤üÖôûÖÃÖ •ÖÖ‰úÖ ´Öß ³Öê™ü
‘ÖêŸÖ»Öß. ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ ×¾ÖÂÖã¯ÖÓŸÖÖÓÖÖ Öê»Öê»Öß ¯Ö¡Öê •ÖŸÖÖ úºþÖ šêü¾Ö»Öß ÖÃÖ»µÖÖÖê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê‰ú
¿Öú»Öß ÖÖÆüßŸÖ.
46. ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ µÖê£Ö¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÆüÖ ¯ÖéÂšêü ÖÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ¾Ö¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü“Ö.
47. ÁÖß ¿ÖÖÆæü ”û¡Ö¯ÖŸÖàÖÖ 31 •Öã»Öî 1897 ¸üÖê•Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯Öã¡Ö»ÖÖ³Ö —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö¸üÖ•Öê
†ÃÖê šêü¾Ö»Öê. 15 ‹¯ÖÏß»Ö 1899 ¸üÖê•Öß ×«üŸÖßµÖ ¯Öã¡Ö —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß¸üÖ•Öê †ÃÖê šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
µÖÖÓ“µÖÖ“Ö •Ö´ÖÃÖÖêÆüóµÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ µÖê£Öê †ÖÆêü.
48. ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖß»Ö sophisticated ÊÖ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ †Ö¿ÖµÖ ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖÖ ¯ÖÏú™ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü
†ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê.
49. ¯ÖÆüÖôûÖ›ü, ¯ÖÖ¾ÖÖÖ›ü, ×¾Ö¿ÖÖôûÖ›ü ¾Ö †Ö•Öæ²ÖÖ•Öæ“ÖÖ ¸ü´µÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸ü ¯ÖÖÆüµÖÖ“Öê ´Ö. Ø¿Ö¤êü
µÖÖÓÖß šü¸ü×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ÖîÃÖÙÖú ÃÖÖï¤üµÖÔ ¯ÖÖÆüµÖÖ“Öß †Ö¾Ö›ü ¾Ö×›ü»ÖÖÓ´Öãôêû“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ »ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö
×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. (×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü, '´ÖÖ—µÖÖ ‹úÖÓŸÖ ÃÖÆü»Öß', ´ÖÖ—µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ¾Ö †Öã³Ö¾Ö, ˆ×Ö.,
¯Öé. 63-64).
'Ö›üÖ»ÖÖ ‹ú ¯ÖÏ¤ü×ÖÖÖ ŸÖßÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ êú»Öß' (¯Öé. 57) †ÃÖê ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ ×»Ö×Æü»Öê
†ÖÆêü. '×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ' ÆüÖ ¿Ö²¤ü '¯ÖÏÆü¸üÖŸÖ' µÖÖ ¿Ö²¤üÖ‹ê¾Ö•Öß †Ö¾Ö¬ÖÖÖÖÖê ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê.
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‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß
1. ²ÖÖ²ÖÖ ²ÖÖ¯Öæ úÖê¸üÖÖ¾Öú¸ü (1877-13 ´Öê 1952). ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖ †úÖï™Óü™ü ´ÆüÖæÖ
ÖÖêú¸üß. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ×ÖÂšüÖ¾ÖÓŸÖ úÖµÖÔúŸÖì. ÃÖêÎêú™ü¸üß, Ö×•ÖÖ¤üÖ¸ü, †Öò×›ü™ü¸ü, ¯ÖÏê×ÃÖ›ëü™ü, ™ÒüÃ™üß ‡.
¯Ö¤üÖÓ¾Ö¸ü úÖ´Ö êú»Öê. 1891 ´Ö¬µÖê ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓÃÖÖšüß ¯Ö×Æü»Öß ¿ÖÖôûÖ úÖœü»Öß. "¯Öæ¾Öá úÖêÖŸµÖÖ ÖÖ
úÖêÖŸµÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê ²ÖÖ²ÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´Öêôêû ³Ö¸ü×¾Ö»Öê •ÖÖ‡ÔŸÖ. ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ •ÖÖÖÖ¸êü ¯ÖÏ´ÖÖê£Ö»ÖÖ»Ö ÃÖêÖ, Æêü´Ö“ÖÓ¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü, ´ÖÖêŸÖß ²Öã»ÖÖÃÖÖ, †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü, ›üÖò.
ÃÖãÖ™üÖú¸ü ‡ŸµÖÖ×¤üúÖÓÖÖ ×Ö¸üÖê¯Ö ¤êüµÖÖú×¸üŸÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¿Öã³Ö Ø“ÖŸÖµÖÖú×¸üŸÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß ´Öêôêû ³Ö¸ü»Öê
†ÖÆêüŸÖ." (²Öß. ²Öß. êúÃÖú¸ü, ²ÖÖ²ÖÖ ²ÖÖ¯Öæ úÖê¸üÖÖ¾Öú¸ü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô, ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö ¾ÖÖ´ÖÖ ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ÃÖÖêÆüÖêÖß,
1943, ¯Öé. 60).
2. ‹úÖÖ£Ö Æêü ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê ¬ÖÖú™êü ²ÖÓ¬Öæ. •Ö´Ö 1885. úÖÆüß úÖôû ×›ü¯ÖÏêÃ›ü Œ»ÖÖÃÖêÃÖ
×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ˆªÖêÖ¿ÖÖôêûŸÖ ×¿ÖÖúÖ“Öß ÖÖêú¸üß. ÖÓŸÖ¸ü ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ²Ö´ÖÖÔ¿Öê»Ö´Ö¬µÖê. ×“Ö¡Öú»Öê“Öß †Ö¾Ö›ü ÆüÖêŸÖß.
´ÖéŸµÖæ 1946.
3. ÊÖ ¸üÖ´ÖŸÖß£ÖÔú¸üÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´Öôæû ¿Öú»Öß ÖÖÆüß. Æêü ú¤üÖ×“ÖŸÖ ×¾Ö•ÖÖ¯Öæ¸ü“µÖÖ ¸üÖ´ÖŸÖß£ÖÔú¸ü
ãú™ãÓü²ÖÖ¯Öîúß úÖêÖß †ÃÖŸÖß»Ö †ÃÖê ˆÖÖ¸ü“Öê ÁÖß. ÁÖß. †. ¸üÖ´ÖŸÖß£ÖÔú¸ü ÊÖÓÖß ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê.
4. «üÖ¸üúÖÖÖ£Ö ÖÖêØ¾Ö¤ü ¾Öîª (1877-29 ±êú²ÖÎã. 1940). ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ×ÖÂšüÖ¾ÖÓŸÖ úÖµÖÔúŸÖì.
´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖ ÖÖêú¸üß. ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡Öêú“Öê ÃÖÖÖê¯Öß úÂ™üÖôæû ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú. ÃÖã´ÖÖ¸êü 35 ¾ÖÂÖì ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ êú»Öê.
'¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ', '›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü µÖÖÓ“Öê “Ö×¸ü¡Ö' ÊÖ ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Öê »ÖêÖú. ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü, µÖÖ
¸üÖÖ›êü µÖÖÓ“µÖÖ ¬Ö´ÖÔ¯Ö¸ü ¾µÖÖµÖÖÖÖÓ“Öß ¯ÖãÃŸÖêú ÃÖÓ¯ÖÖ×¤ü»Öß. ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡ÖêúŸÖæÖ 600 ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ »ÖêÖ. 'ÃÖÓÃÖÖ¸ü
¾Ö ¬Ö´ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ' ÊÖ ²Öß. ²Öß. êúÃÖú¸üÃÖÓ¯ÖÖ×¤üŸÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ²Ö¸êü“ÖÃÖê »ÖêÖÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü. †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü
µÖÖÓ“Öê ÃÖêÆüß. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú¯Ö¤ü 1910 ´Ö¬µÖê †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ÃÖÖê›ü»µÖÖ¾Ö¸ü ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì
ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖî™ãÓü×²Öú Ö“ÖÖÔ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß µÖÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß.
5. ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÖ êúôûú¸ü (1848-20 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1906). ×¿ÖÖÖ ´Öò×™Òüú¯ÖµÖÕŸÖ. ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖŸÖß
×Ö¾ÖŸÖÔ»µÖÖ¾Ö¸ü 1878 ´Ö¬µÖê ÖŸÖ³ÖŸÖéÔêú¿Öß ¯ÖãÖÙ¾Ö¾ÖÖÆü. Ã¾Ö¤êü¿Öß“Öê ¯Öã¸üÃúŸÖì. Ã¾Ö¤êü¿Öß ˆªÖêÖÖÃÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ
¾ÆüÖ¾ÖÖ µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ¯Öò×¸üÃÖ“Öê ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ ¯ÖÖÆæüÖ †Ö»Öê. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê 1882 ŸÖê 1894 ¯ÖµÖÕŸÖ
¯ÖÏ“ÖÖ¸üú. úÖÆüß úÖôû ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡Öêú“Öê ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ. ÊÖÓ“µÖÖ ´Ö¸üÖšüß ¾ÖôûÖÖ“µÖÖ ¿Öî»Öß²Ö§ü»Ö ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß
ÖÖî¸ü¾ÖÖê¤ËüÖÖ¸ü úÖœü»Öê †ÖÆêüŸÖ.
6. Æêü ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö¯ÖÓŸÖ ˆ±Ôú ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö ÃÖÓŸÖ †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. ¯ÖãÖê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ×“Ö™üÖßÃÖ ÆüÖêŸÖê.
7. ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö ÖÖ¸üÖµÖÖ ÖÖêÖ»Öê. ¯ÖãÖê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê 1898 ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú. †ŸµÖÓŸÖ ÃÖÖ¬Öê,
ÃÖ“”ûß»Ö ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü. †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü 1904 ´Ö¬µÖê •Ö´ÖÖÓ›üß“µÖÖ ¤üÖî·µÖÖ¾Ö¸ü Öê»Öê ÆüÖêŸÖê.
8. ¤üßÖÖÖÖ£Ö ×¾ÖÂÖæ ´ÖÖ›üÖÖ¾Öú¸ü (1847-7 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 1917). ´Öã²Ó Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¿Öß ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß“µÖÖ
úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ. ¯ÖÏ£Ö´Ö £Öß‡ÔÛÃ™üú †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖ“Öê ×“Ö™üÖßÃÖ, ÖÓŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ×Æü¿Öê²Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖÖßÃÖ,
×“Ö™üÖßÃÖ, ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ ´ÆüÖæÖ ˆ¢Ö´Ö úÖ´Ö. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê ¯ÖãÃŸÖú ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ ¯Ö×¸üÁÖ´Ö
‘ÖêŸÖ»Öê. µÖÖ. ´Öæ. ¸üÖÖ›êü ¾Ö ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü µÖÖÓ“Öß ¾µÖÖµÖÖÖê ˆŸÖºþÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ŸÖãúÖ¸üÖ´ÖÖ“µÖÖ †³ÖÓÖÖÓ“ÖÖ
†ÖÃ£ÖÖ¯Öæ¾ÖÔú †³µÖÖÃÖ.
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9. ›üÖò. ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö †ÖÓŸÖ ÃÖãÖ™üÖú¸ü ´Öæôû úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öê. †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê ¯ÖãµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Öê ÃÖêÆüß.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖú›êü †ÖéúÂ™ü ÆüÖê‰úÖ ¤üßÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ‡Ó»ÖÓ›ü»ÖÖ ¬Ö´ÖÔ×¾ÖÂÖµÖú ×¿ÖÖÖ
‘ÖêŸÖ»µÖÖ¾Ö¸ü •Ö´ÖÔÖßŸÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“Öß ¯Öß‹“ÖË. ›üß. ¯Ö¤ü¾Öß ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü»Öß. ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
1908-09 Æêü ‹ú“Ö ¾ÖÂÖÔ ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú ´ÆüÖæÖ úÖ´Ö. ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ ‡Ó¤æü¸ü´Ö¬µÖê.
ŸÖê£Öß»Ö ÆüÖôê ûú¸ü úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú. †Æü»µÖÖÁÖ´ÖÖ“Öê ÃÖÓÃ£ÖÖ¯Öú ¾Ö ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ³ÖÖ¸üŸÖ¾ÖÂÖáµÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
†Öêú ¾ÖÂÖì úÖµÖÔ êú»Öê.
10. Æêü ¯Ö¡Ö '•Ö»Ö¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ' ÊÖ ¿ÖßÂÖÔúÖÖÖ»Öß ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡ÖêúŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ '»ÖêÖ,
¾µÖÖµÖÖÖê ¾Ö ˆ¯Ö¤êü¿Ö' ÊÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ÃÖÓÖéÆüßŸÖ. ¯Öé. 1 ŸÖê 9.
11. µÖê£Öê Ö´Öæ¤ü êú»Öê»Öê †¸ü²Öß ¿Ö²¤üÖ“Öê †£ÖÔ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ˆ““ÖÖ¸ü †¸ü²Öß ³ÖÖÂÖêŸÖ
'²ÖÖ²Öã»Ö´ÖÖÓ¤êü²Ö' †ÃÖÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
12. ãú»Ö•Öã´ÖË †ÃÖÖ †¸ü²Öß´Ö¬µÖê ˆ““ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸÖÖÓ²Ö›üÖ ÃÖ´Öã¦ü ÊÖ †£Öá ²ÖêÆü¸êü ãú»Ö•Öã´ÖË
†¿ÖÖ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. (ÊÖ ¤üÖêÆüß ™üß¯ÖÖÓŸÖß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß : ¯ÖÏÖ. ×¸üµÖÖ•Ö ±úÖºþúß, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü).
13. ÊÖ ŸÖÖ¸üÖê“µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ´Ö. Ø¿Ö¤êü †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖÖ “ÖÖôæûÖ ¯ÖÖÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖê †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê.
7 ÃÖë. ´Öß. x 13 ÃÖë. ´Öß. †ÖúÖ¸üÖ“Öß ¤ãüÃÖ¸üß ‹ú ”ûÖê™üß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ‡Ó»ÖÓ›ü“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖßŸÖ †Ö¤üß ”ûÖê™üß ×™ü¯ÖÖê ŸÖÖ¸üßÖ¾ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß êú»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ
ŸµÖÖÓÖß Æüß ´ÖÖêšüß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ×»Ö×ÆüŸÖÖÖÖ êú»ÖÖ. ŸµÖÖ ›üÖµÖ¸üß¾ÖºþÖ“Ö ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ ÖÖ»Öß»Ö
´Ö•Öæú¸ü ˆŸÖºþÖ úÖœü»ÖÖ †ÖÆêü. ÊÖ ”ûÖê™ü¶Ö ›üÖµÖ¸üßŸÖ ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖŸÖ Œ¾Ö×“ÖŸÖ ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ¾ÖÖ
Ã¾ÖŸÖ:“Öß ×™ü¯ÖÖê, úÖê›üß, úÖ¾µÖ¯ÖÓŒŸÖß †ÃÖÖ ´Ö•Öæú¸ü ×»Ö×Æü»Öê»ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖê.
14. Æêü ¤êü‰úôû ¾Ö ŸÖê ¯ÖÖÆæüÖ ÃÖã“Ö»Öê»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÊÖ¾Ö¸ü »ÖêÖ ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡ÖêúÃÖ 29-11-1901 ¸üÖê•Öß
†ÖòŒÃÖ±ú›ÔüÆæüÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ. (»ÖêÖ, ¾µÖÖµÖÖÖê ¾Ö ˆ¯Ö¤êü¿Ö, ˆ×Ö., ¯Öé. 13-15).
15. ¸üÖê´Öê¿Ö“ÖÓ¦ü ¤ü¢Ö (1848-1909). ²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß“Öê †ÖµÖ. ÃÖß. ‹ÃÖ. †×¬ÖúÖ¸üß, £ÖÖê¸ü
†³µÖÖÃÖú, ¸üÖÂ™ÒüÃÖ³Öê“Öê †¬µÖÖ (1899). ‡×ŸÖÆüÖÃÖ, úÖ¾µÖ, úÖ¤Óü²Ö·µÖÖ µÖÖÓ“Öê »ÖêÖÖ ‡ÓÖÏ•Öß ¾Ö ²ÖÓÖÖ»Öß´Ö¬ÖæÖ
×Ö³Öá›ü ¾Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾Öé¢Öß“Öê †×¬ÖúÖ¸üß, ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“ÖÖ ¤üÖÓ›üÖÖ ¾µÖÖÃÖÓÖ. †ÖµÖ. ÃÖß. ‹ÃÖ. †×¬ÖúÖ¸üß ´ÆüÖæÖ
1897 ´Ö¬µÖê ×Ö¾Öé¢Ö —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü 1904 ¯ÖµÖÕŸÖ »ÖÓ›üÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öê ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú. ÊÖ
¾ÖÖÃŸÖ¾µÖúÖ»ÖÖŸÖ“Ö ´Ö. Ø¿Ö¤êü ŸµÖÖÓ•Öú›êü Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ”ûÖê™ü¶Ö ›üÖµÖ¸üßŸÖ 7 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 1901
»ÖÖ ¯Öãœüß»Ö ÖÖë¤ü †ÖÆêü. "»ÖÓ›üÖ µÖê£Öê ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. 82 ÖÓ. ™üÖ»Ö²Ö™ü ¸üÖê›ü ²Öê•Ö¾ÖÖ™ü¸ü µÖê£Öê ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. ŸÖê Æü¾ÖÖ
¯ÖÖ»Ö™üµÖÖú¸üŸÖÖ ²ÖÖÆêü¸üÖÖ¾Öß Öê»Öê ÆüÖêŸÖê ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö ÖÖê»ÖßŸÖ ´Öß ÆüÖêŸÖÖê."
16. ‡Ó»ÖÓ›ü“µÖÖ •µÖÖ µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö ×´ÖôûÖ»Öß
ÆüÖêŸÖß ×ŸÖ“Öê Æêü ÃÖêÎêú™ü¸üß.
17. V. G. Chertcov Æêü ™üÖò»ÖÃ™üÖòµÖ“µÖÖ ¬Ö´ÖÔ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›æüÖ ŸµÖÖÓ“Öê ú¼ü¸ü †ÖãµÖÖµÖß
—ÖÖ»Öê. ÃÖîµÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öß ÖÖêú¸üß ¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ŸµÖÖÖ úºþÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÃÖÖ¸üÖê ÃÖÖ¬Öê •Öß¾ÖÖ •ÖÖæ
»ÖÖÖ»Öê. ™üÖò»ÖÃ™üÖòµÖ“Öß ¯ÖŸÖß ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ÃÆêüÆü³ÖÖ¾ÖÖÖê ¾ÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß, ¯Ö¸ÓüŸÖã †Ö¯Ö»ÖÖ Ö¾Ö¸üÖ ÊÖÓ“µÖÖ ¯ÖæÖÔ
†ÖÆüÖ¸üß Öê»ÖÖ ÊÖ ÃÖ´Ö•ÖãŸÖßÖê ˆ¢Ö¸ü úÖôûÖŸÖ ´ÖŸÃÖ¸üÖÖê ¾ÖÖÖ»Öß.
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18. ›üÖò. †ÖÖß ×²Ö—ÖÖÓ™ü (1847-1933). ÃÖã¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ŸÖ¢¾Ö¾Öê¢µÖÖ, ¾ÖŒŸµÖÖ ¾Ö ×£Ö†ÖòÃÖÖò×±úú»Ö
ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“µÖÖ †¬µÖÖ (1907-33). ‡Ó»ÖÓ›ü“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖúÖ¸üÖÖ´Ö¬µÖê 1873 ŸÖê 1893
³ÖÖÖ. ÃÖÖÖÖŸúÖ¸üÖ¾Ö¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ²ÖÃÖæÖ ×£Ö†ÖòÃÖÖò×±úÃ™ü ²ÖÖ»µÖÖ ¾Ö 1893 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ. †Ö»µÖÖ. ´Öò›ü´Ö
²»Öò¾Æòü™ËüÃúßÖÓŸÖ¸ü ×£Ö†ÖòÃÖÖò±úß“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ²ÖÖ»µÖÖ. µÖÖÓÖß 330 ¯ÖãÃŸÖêú ×»Ö×Æü»Öß. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ,
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÖÔŸÖÆüß ³ÖÖÖ. 1917 ÃÖÖ»Öß ¸üÖÂ™ÒüÃÖ³Öê“Öê †¬µÖÖ¯Ö¤ü. ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ µÖÖÓÖÖ
¯Ö×¸ü“ÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ ¾Ö ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ÆüÖêŸÖß. Ø¿ÖªÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏê¸üÖêÖê 1917 “µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÃÖ³ÖêŸÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“ÖÖ
šü¸üÖ¾Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü.
19. ×“Ö¡Öê úÖœüµÖÖ“Öß ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖÖ ÆüÖîÃÖ ÆüÖêŸÖß †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê. ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖÆüß ¤üÖêÖ ×“Ö¡Öê
†ÖÆêüŸÖ; ‹ú ¯Ö¾ÖÖ“ÖŒúß“Öê ŸÖÖ. 7 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 1903 “µÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ †ÖÆêü; ¾Ö ¤ãüÃÖ¸êü †ÖÖÖÖ›üß“µÖÖ
¯Öã»ÖÖ“Öê (¯Öé. 122).
20. ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ÖÖ‡ú¾ÖÖ›ü µÖÖÓ“µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´Öôæû ¿Öú»Öß ÖÖÆüß.
21. '´ÖÖÃÖìµÖ ¿ÖÆü¸ü', »ÖêÖ, ¾µÖÖµÖÖÖê ¾Ö ˆ¯Ö¤êü¿Ö, ˆ×Ö., ¯Öé. 12-13.
22. ¸üÖê´Ö“µÖÖ ¯ÖÖê¯Ö“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖãŸ¾ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ±ãú™æüÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê»ÖÖ ¯ÖÓ£Ö. ¬Ö´ÖÔÖãºþ Öê´ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖê¯Ö“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü
—ÖãÖÖ¸ü»ÖÖ. 1769 ´Ö¬µÖê ×±ú»ÖÖ›êüÛ»±úµÖÖ µÖê£Öê ´ÖêôûÖ¾ÖÖ ³ÖºþÖ ¯ÖÏÖê™êüÃ™Óü™ü ‹×¯ÖÃúÖê¯Ö»Ö “Ö“ÖÔ Æêü ÖÖ¾Ö, Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
‘Ö™üÖÖ ×ÃÖ¨ü. †´Öê×¸üêúŸÖ µÖÖ ¯ÖÓ£ÖÖ“ÖÖ ¯ÖãÂúôû ¯ÖÏÃÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ.
23. ÊÖ ™üÖêµÖÖêÃÖÖúß“Öê †ÖúÂÖÔú ¾µÖÛŒŸÖ×“Ö¡Ö ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß '´ÖÖ—µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ¾Ö †Öã³Ö¾Ö
(¯Öé. 124)' ÊÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ¸êüÖÖ™ü»Öê †ÖÆêü. 1903 ´Ö¬µÖê †ò´Ã™ü¸ü›òü´Ö µÖê£Öê ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆ¤üÖ¸ü
¬Ö´ÖÔ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ —ÖêÖÖêÃÖãêú ™üÖêµÖÖêÃÖÖúß ÊÖÓÖß •Ö¯ÖÖÖß ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ´ÆüÖæÖ ³ÖÖÖ ‘Öê‰úÖ ×Ö²ÖÓ¬Ö ¾ÖÖ“Ö»ÖÖ. ´Ö. Ø¿Ö¤êü
µÖÖÓÖß 1912 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öê»µÖÖ '£Öß‡ÛÃ™üú ×›ü¸êüŒ™ü¸üß' ÊÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖß»Ö '×»Ö²Ö¸ü»Ö ×¸ü×»Ö•ÖÖ ‡Ö
•Ö¯ÖÖÖ' ÊÖ ¯ÖÏú¸üÖÖÃÖÖšüß ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯Öã¸ü×¾Ö»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê.
24. ¸êü¾Æü¸Óü›ü “ÖÖ»ÃÖÔ ¾ÆüÖµÖÃÖê (1828-1912). 1852 ¯ÖÖÃÖæÖ »ÖÓ›üÖ´Ö¬µÖê ¬Ö´ÖÖì¯Ö¤êü¿Öú, ÖÓŸÖ¸ü
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ±ú¸üú. ²ÖÖµÖ²Ö»Ö´Ö¬Öß»Ö ¤êü¾Ö×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü “Öãúß“ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê 1865 ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ úºþ
»ÖÖÖ»Öê, ´ÆüÖæÖ ÖÖêú¸üß¾ÖºþÖ úÖœü»Öê. 1880 ´Ö¬µÖê £Öß‡ÛÃ™üú “Ö“ÖÔ Ã£ÖÖ¯ÖÖ úºþÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öê
¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ. µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ »ÖÖêú µÖê¿Öæ»ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ Æêü ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖµÖ Ö¾ÆüŸÖê, úÖ¸üÖ ŸÖÖêÆüß
×Ö¤üÖìÂÖ Ö¾ÆüŸÖÖ †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ.
25. ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö ¯ÖÖÖ¾Ö»Öú¸ü µÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖãÂúôû ¯ÖÏµÖŸÖ úºþÖÆüß ×´ÖôûÖ»Öß ÖÖÆüß.
26. ¤üÖ¤üÖ³ÖÖ‡Ô Ö¾Ö¸üÖê•Öß (1825-1917) ÊÖÓÖß ›ü²»µÖæ. ²Öß. ²ÖòÖ•Öá ÊÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÖÔÖê ÊÖ
»ÖÓ›üÖ ‡Ó×›üµÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“Öß 1865 ´Ö¬µÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. ÊÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“µÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖê¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê 1907
¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖê †¬µÖÖ ¾Ö ´ÖéŸµÖæ ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ †ÖòÖÖ¸üß †¬µÖÖ ÆüÖêŸÖê.
27. '»ÖÓ›üÖ µÖê£Öß»Ö ²ÖÖ»ÖÆü¢µÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üú ÖéÆü' ÆüÖ »ÖêÖ. (»ÖêÖ, ¾µÖÖµÖÖÖê ¾Ö ˆ¯Ö¤êü¿Ö, ˆ×Ö.,
¯Öé. 21-24).
28. ¯ÖÖêÃ™ü»Ö ×´Ö¿ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´ÖôûÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü †ÃÖÖ“Ö ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖµÖÖÔ“ÖÖ ˆ¯ÖÎú´Ö
¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ÃÖã¹ý ¾ÆüÖ¾ÖÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™ü»µÖÖ¾ÖºþÖ ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ÁÖß. ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ÃÖãÖ™üÖú¸üÖÓÖÖ
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×™ü¯ÖÖ

×»Ö×Æü»Öê ¾Ö ÃÖãÖ™üÖú¸üÖÓÖß 1902 ´Ö¬µÖê ²ÖÎÖÉ ¯ÖÖêÃ™ü»Ö ×´Ö¿ÖÖ úÖœæüÖ »ÖÆüÖÖ »ÖÆüÖÖ ²ÖÎÖÉ ¾Ö µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ
¯Ö¡Öêú µÖÖÓ“µÖÖ«üÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ÃÖã¹ý êú»ÖÖ. (²ÖÖ²ÖÖ ²ÖÖ¯Öæ úÖê¸üÖÖ¾Öú¸ü, ˆ×Ö., ¯Öé. 46). ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö
¬Ö´ÖÔ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ‡Ó»ÖÓ›üÖÃÖ •ÖÖÖÖ¸ü †ÃÖê šü¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡ÖêúŸÖ ³Ö×ÖÖàÖÖ †ÖÖ¾Öé¢Ö
¾Ö ¯Ö¡Ö ×»ÖÆæüÖ µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»Öß ¾Ö Æêü úÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ¯Öãœêü µÖÖ¾Öê †ÃÖê †Ö¾ÖÖÆüÖ êú»Öê.
('ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ¬Ö´ÖÔ³Ö×ÖÖßÃÖ †ÖÖ¾Öé¢Ö ¯Ö¡Ö, »ÖêÖ, ¾µÖÖµÖÖÖê ¾Ö ˆ¯Ö¤êü¿Ö, ˆ×Ö., ¯Öé. 51-53').
29. †ò›òü´Ö ÛÃ´Ö£Ö (1723-1790). ÃÖã¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ‡ÓÖÏ•Ö †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö–Ö. µÖÖ“ÖÖ '¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß ÃÖÓ¯Ö¢Öß
(¾Öê»£Ö †Öò±ú Öê¿ÖÃÖ)' ÆüÖ ÖÏÓ£Ö ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üú šü¸ü»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ ¾µÖÛŒŸÖÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ÖîÃÖÙÖú ÆüŒú
µÖÖ ú»¯ÖÖÖÓÖÖ ŸÖÃÖê“Ö Öã»µÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖêÂÖú šü¸ü»Öê.
30. ×ÃÖ•Ö×¾Öú (1838-1900). ‡ÓÖÏ•Ö †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö–Ö ¾Ö ŸÖ¢¾Ö¾Öê¢ÖÖ. ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ
ÆüŒú ×´ÖôûÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß —Ö™ü»ÖÖ. ×´Ö»Ö, ²Öë£Öò´Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß; ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖ“µÖÖ ³Öæ×´ÖêúŸÖ Öî×ŸÖúŸÖê¾Ö¸ü
³Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ.
31. »ÖÖò›Ôü †Öò»±Ïêú›ü ™êü×ÖÃÖÖ (1809-1892). ÃÖã¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ‡ÓÖÏ•Ö ú¾Öß.
32. ¸üÖ•ÖÖ ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖòµÖ (1774-1833). ¯ÖÏ´ÖãÖ ²ÖÓÖÖ»Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üú, ¬Ö´ÖÔÃÖã¬ÖÖ¸üú ¾Ö
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖÓÃ£ÖÖ¯Öú. ÃÖŸÖß“Öß “ÖÖ»Ö ²ÖÓ¤ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. 1830 ´Ö¬µÖê ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß
Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. ×¤ü»»Öß“µÖÖ ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖ“Öê ¾Öúß»Ö ´ÆüÖæÖ ÖÖ·ÆÖÖß ÃÖÖÓÖµÖÖÃÖÖšüß 1830 ´Ö¬µÖê ‡Ó»ÖÓ›ü»ÖÖ
Öê»Öê. 1833 ´Ö¬µÖê ×²ÖÎÃ™ü»Ö µÖê£Öê ´ÖéŸµÖæ.
33. '‡Œ¾ÖÖµÖ¸ü¸ü' Æêü ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ´ÖãÖ¯Ö¡Ö. ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß The Romance of Social Reform in India µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ×Ö²ÖÓ¬Ö ´ÖÖÙ™üÖÖê Œ»Ö²Ö´Ö¬µÖê ¾ÖÖ“Ö»ÖÖ ¾Ö ØÆü¤æü
ÖéÆüÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖºþ¯ÖÖÖê ¤üÖÖ×¾Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ ×Ö²ÖÓ¬Ö ¾Ö ¯ÖÏµÖÖêÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ ÊÖ '‡Œ¾ÖÖµÖ¸ü¸ü'
¯Ö¡ÖÖŸÖ 14 ´ÖÖ“ÖÔ 1903 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê. (¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß, ¯Öé. 150 ¾Ö ´ÖÖ—µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ¾Ö
†Öã³Ö¾Ö, ˆ×Ö., ¯Öé. 122-23). ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ ×Ö²ÖÓ¬Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê‰ú ¿Öú»ÖÖ ÖÖÆüß.
34. ‡ÓÛ»Ö¿Ö “Ö“ÖÔ´Ö¬µÖê ¬Ö´ÖÖì¯Ö¤êü¿ÖúÖÓÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ¤êüÖÖ¸êü ŸÖê ÆüÖµÖ “Ö“ÖÔ ¾Ö ŸÖÃÖê ´ÖÆü¢¾Ö Ö ¤êüÖÖ¸êü ŸÖê
»ÖÖê “Ö“ÖÔ.
35. Æüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß '²Ö™ÔüÖ Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ¿ÖÖôûÖ ú¿Öß ×¤üÃÖ»Öß !' µÖÖ ¿ÖßÂÖÔúÖ“µÖÖ »ÖêÖÖŸÖæÖ ÃÖã²ÖÖê¬Ö
¯Ö×¡Öêú´Ö¬µÖê (24-8-1902) ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü. (»ÖêÖ, ¾µÖÖµÖÖÖê ¾Ö ˆ¯Ö¤êü¿Ö, ˆ×Ö., ¯Öé. 32-34).
36. '†Ö¯Ö»ÖÖ ¾Ö ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏÖµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö' µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ »ÖêÖ ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡ÖêúŸÖ (5-10-1902)
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü. ´Öã»ÖÖÓÖÖ ˆ§êü¿ÖæÖ ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ »ÖêÖÖŸÖ ÊÖ ÆüúßÖŸÖß“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. (×ú¢ÖÖ,
¯Öé. 53-54).
37. '›êü¾ÆüÖ¯ÖÖê™üÔ µÖê£Öß»Ö Öã›üË ±ÏúÖµÖ›êü' ÊÖ ¿ÖßÂÖÔúÖÖÖ»Öß ŸÖÖ. 10-4-1902 ¸üÖ•ê Öß ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡ÖêúÃÖÖšüß
´Ö. Ø¿Ö¤êü ÊÖÓÖß Æüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬Öú ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖÖê ¾Ö Æãü²ÖêÆãü²Ö ¾ÖÖÔÖ ú¸üÖÖ¸üß †¿Öß ¯ÖÖšü×¾Ö»Öß. (×ú¢ÖÖ,
¯Öé. 26-28).
38. '²ÖÖê†¸ü µÖã¨üÖ“ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü ¾Ö †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öß»Ö ˆ»ÆüÖÃÖ' (ŸÖÖ. 20-6-1902) ¾Ö '¸üÖÂ™ÒüßµÖ
×Ö¸üÖ¿ÖÖ' (ŸÖÖ. 27-6-1902). Æêü ¤üÖêÖ »ÖêÖ ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡ÖêúŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü. (×ú¢ÖÖ, ¯Öé. 28-32).
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39. ¿ÖêŒÃ¯ÖßµÖ¸ü“µÖÖ •Ö´ÖÃ£ÖÖÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ ¾Ö ŸÖê ¯ÖÖÆæüÖ ŸµÖÖÓÖß êú»Öê»Öê Ø“ÖŸÖÖ '×¾Ö³Öæ×ŸÖ¯Öæ•ÖÖ' ÊÖ
»ÖêÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü. ÃÖã²ÖÖê¬Ö¯Ö×¡ÖúÖ, 19-10-1902. (×ú¢ÖÖ, ¯Öé. 34-36).
40. ‡ÓÛ»Ö¿Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ, ŸÖê£Öß»Ö ÃÖéÛÂ™üÃÖÖï¤üµÖÔ, ¾Ö ŸÖê †Öã³Ö¾ÖæÖ
ŸµÖÖÓÖÖ µÖêÖÖ¸üÖ ÁÖêÂšü †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú †Öã³Ö¾Ö ¾Ö ŸµÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê ‘Ö›üÖÖ¸êü ŸµÖÖÓ“Öê Ø“ÖŸÖÖ ÊÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ ¤êüÖÖ¸üÖ
'•ÖÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖÖŸÖ ¾Ö ¯Ö¸üŸÖ' ÊÖ ¿ÖßÂÖÔúÖ“ÖÖ »ÖêÖ ´Ö. Ø¿Ö¤êü ÊÖÓÖß ×»Ö×Æü»ÖÖ. (×ú¢ÖÖ, ¯Öé. 57-68).
41. ›üß ÛŒ¾ÖÃÖß“µÖÖ The Reminiscences of the English Lake Poets ÊÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ
ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ×ÖÃÖÖÖÔ“Öê, ²ÖÖò¸üÖê›êü»Ö ¤ü¸üß“Öê ˆ»»ÖêÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ; ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖÖê±êú“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¬¾ÖÖß“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ
ÃÖÖ¯Ö›ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ú¤üÖ×“ÖŸÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖÖ¯Ö¡Öß ×»ÖÖÖÖÖŸÖß»Ö ÆüÖ ˆ»»ÖêÖ ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. (×ú¢ÖÖ, ¯Öé. 26-28).
42. ÊÖ †Öêôûß ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ '•ÖÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖÖŸÖ ¾Ö ¯Ö¸üŸÖ' ÊÖ »ÖêÖÖŸÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ
†Öã³Ö¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ˆ»»Öê×Ö»µÖÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖÖÖ»Öß ´ÖÖÑ™üÖÖê´Öê¸üß †ÃÖê ÖÖ¾Ö ×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêü. •Öê´ÃÖ
´ÖÖÑ™üÖÖê´Öê¸üß ÊÖ ú¾Öß“µÖÖ ŸµÖÖ †ÃÖÖ¾µÖÖŸÖ. 1829 ´Ö¬µÖê A. and W. Galignani ÊÖ Óú¯ÖÖßÖê ¯Öò×¸üÃÖ´Ö¬µÖê
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öê»µÖÖ The Poetical Works ÊÖ ÃÖÓÖÏÆüÖŸÖ ´ÖÖÑ™üÖÖê´Öê¸üß“µÖÖ Ê †Öêôûß †Öœüôû»µÖÖ ÖÖÆüßŸÖ.
43. ÊÖ '¯ÖÖò—Ö' ÆüÃŸÖ×»Ö×ÖŸÖ ¯ÖÖ×Öú ¯Ö¡ÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú ¾Ö ×¾ÖªÖ£Öá ÊÖÓ¾Ö¸ü ×¾ÖÖÖê¤üß “Öã™üêúÆüß
†ÃÖŸÖ. ¯ÖÏÖê. úÖ¯Öí™ü¸ü ÊÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ¯Öãœüß»Ö ú×¾ÖŸÖÖ ÆüÖêŸÖß-Each day he does a mountain climb
A ten mile row, three meals, a witicism
And fills the intervening time
with Pali texts and Hebrew criticism.

Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ú×¾ÖŸÖÖ †¿Öß :
A meek and modest Indian
Who will, unless he faints,
Some day duly be worshipped
Among his country saints.
He is no vulgar fraction
As single student be
But he and Mrs. Shinde
Form one integrity.

(´ÖÖ—µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ¾Ö †Öã³Ö¾Ö, ˆ×Ö., ¯Öé. 126).
44. ˆ¯Ö¸üÖê»»Öê×ÖŸÖ '†Ö´Ö“ÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏÖµÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö' ÊÖ »ÖêÖÖŸÖ Ø¿Ö¤êü ÊÖÓÖß Æüß ÆüúßúŸÖ
×¤ü»Öß. †ÖÆêü.
45. Fidelity Æüß ú×¾ÖŸÖÖ ×¾Ö»µÖ´Ö ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔÖê 1805 ´Ö¬µÖê ×»Ö×Æü»Öß ¾Ö ŸÖß 1807 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
—ÖÖ»Öß. ÊÖ ãú¡µÖÖ“µÖÖ ‹ú×ÖÂšêü“Öê ú£ÖÖŸ´Öú ×Ö¾Öê¤üÖ ÊÖ ú×¾ÖŸÖêŸÖ †ÖÆêü.
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46. ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ ÆüÖ ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“ÖÖ †Ö¾Ö›üŸÖÖ ú¾Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ '•ÖÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖÖŸÖ ¾Ö ¯Ö¸üŸÖ'
ÊÖ »ÖêÖÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
47. ‡Ó»ÖÓ›üÖŸÖß»Ö ×¾Ö»µÖ´Ö ²Öæ£Ö ¾Ö ŸµÖÖ“Öß ¯ÖŸÖß òú£Ö×¸üÖ ÊÖÓÖß ¬ÖÖÙ´Öú ¾Ö ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß úÖµÖÔ
ú¸üÖÖ¸üß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ 1860 “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öß. 1878 “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ×Æü“Öß ÃÖîµÖÖ“µÖÖ ¬ÖŸÖá¾Ö¸ü
¯ÖãÖ‘ÖÔ™üÖÖ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖò»¾Æêü¿ÖÖ †Ö´Öá Æêü ÖÖ¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê. ÊÖŸÖß»Ö úÖµÖÔúŸÖì ÖÖ¾Öê¿Ö ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üÖÖ¸êü,
ŸÖÓ²ÖÖÖæ †Ö×¤ü ¾µÖÃÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖãŒŸÖ †ÃÖê †ÃÖŸÖ. 1931 ´Ö¬µÖê ÊÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê“Öê 84 ¤êü¿ÖÖÓŸÖ úÖµÖÔ “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖê,
‹¾ÖœüÖ ×ŸÖ“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ.
48. ÖÏÖÃÖ×´Ö†¸ü Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ“Öê '›ü¾Æü úÖò™êü•Ö' Æêü ãú™üß¸ü ¸üÖÂ™ÒüßµÖ Ã´ÖÖ¸üú ´ÆüÖæÖ ¸üÖÖ»Öê
†ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ¾Ö¸ü ˆ»»Öê×Ö»Öê»µÖÖ '•ÖÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖÖŸÖ ¾Ö ¯Ö¸üŸÖ' ÊÖ »ÖêÖÖŸÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖÖê êú»Öê
†ÖÆêü. ´ÖæÙŸÖ¯Öæ•Öê“ÖÖ ×ÖÂÖê¬Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ú¾Öß“Öß“Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ´ÖæÙŸÖ¯Öæ•ÖÖ ÆüÖêŸÖ ¸üÖÆüÖ¾Öß µÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖÃÖÓÖŸÖß
´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖÖ ¹ý“Ö»Öß ÖÃÖ»µÖÖ“Öê ÊÖ »ÖêÖÖ¾ÖºþÖ •ÖÖÖ¾ÖŸÖê. (»ÖêÖ, ¾µÖÖµÖÖÖê ¾Ö ˆ¯Ö¤êü¿Ö, ˆ×Ö.,
¯Öé. 63-65).
49. Æüß ÖÖë¤ü ¯Öãœüß»Ö ŸÖÖ¸üÖê“Öß †ÖÆêü. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ˆŸÃÖÖÆüÖ“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ ´ÆüÖæÖ ÊÖ ŸÖÖ¸üÖê“µÖÖ
¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ †Öã¸üÖê¬ÖÖÖê ˆ»»ÖêÖ êú»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê.
50. ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûß †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ, •ÖÖ¤æü™üÖêÖÖ ‡. †×ŸÖ³ÖÖî×ŸÖúß ÃÖÖ´Ö£µÖÖÕ¾Ö¸ü
×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ šêü¾ÖÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ. Æêü ›Ëü¹ý‡›ü¯ÖÓ£Öß ¾ÖéÖ¯Öæ•Öú ÆüÖêŸÖê. ×¾Ö«ü¢ÖÖ ¾Ö ¿ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖÃÖÖšüß ×¾ÖµÖÖŸÖ.
µÖê£Öê ¾ÖÖÔÖ êú»Öê»µÖÖ ¬ÖŸÖá“Öß ×¿ÖôûÖ¾ÖŸÖãÔôêû ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ, ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¤ü×ÖÖêŸÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ.
×¾Ö¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ÖÖÖ¯Öæ¸ü-¯ÖÖ¸ü×¿Ö¾ÖÖß ´ÖÖÖÖÔ¾Ö¸üß»Ö Öîãú›ü µÖê£Öê êú»Öê»µÖÖ ˆŸÖÖÖÖÓÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¾Ö ×¿ÖôûÖ¾ÖŸÖãÔôûÖ´Ö¬µÖê
´ÖéŸÖÖ»ÖÖ ¯Öã¸üÖÖ·µÖÖ †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖà“µÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öß úÖÆüß¿Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ›üÖò. ¿ÖÖÓ. ³ÖÖ. ¤êü¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ êúÃÖ¸üß,
×¤ü. 7 ´Öê 1978 “µÖÖ '×¿ÖôûÖ¾ÖŸÖãÔôêû : ÃÖÓÃéúŸÖß“Öê ×¾Ö»ÖÖÖ ¯ÖÖÖ' ÊÖ »ÖêÖÖŸÖ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê.
51. ¸üÖò²Ö™Ôü ÃÖÖˆ¤êü (1774-1843). ‡ÓÖÏ•Ö ú¾Öß ¾Ö »ÖêÖú. ÊÖ“Öê '»ÖÖ‡±ú †Öò±ú Öê»ÃÖÖ' Æêü
¯ÖãÃŸÖú ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü.
52. †Ö¬Öß“µÖÖ ŸÖÖ¸üÖêÃÖ ³ÖÖ™ü¾Ö›êüú¸üÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö •ÖÃÖÖ ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖÃÖÖ ³ÖÖ™êü µÖÖÓ“µÖÖ²Ö§ü»Ö“ÖÖ
ÖÖÆüß. ÊÖ ¤üÖêÆüß ¾µÖŒŸÖà²Ö§ü»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´Öôæû ¿Öú»Öß ÖÖÆüß.
53. ÆüÖê»Ößºþ›ü ÆüÖ ‹Ø›ü²Ö¸üÖê µÖê£Öß»Ö ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›üÖ. ‡. ÃÖ. 1128 ´Ö¬µÖê ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ ´ÖšüÖ“ÖÖ úÖÆüß ³ÖÖÖ
ŸµÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü. ¸üÖÖß ´Öê¸üß“ÖÖ Ö¾Ö¸üÖ »ÖÖò›Ôü ›üÖÖì ÊÖÖê ×ŸÖ“ÖÖ ‡™üÖ×»ÖµÖÖ ÃÖêÎêú™ü¸üß ×¸ü×—Ö†Öê µÖÖ“ÖÖ ´ÖŸÃÖ¸ü
¾ÖÖ™æüÖ ×ŸÖ“µÖÖÃÖ´ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¾Ö¬Ö ÊÖ ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ êú»ÖÖ. †‘ÖÖê¸ü éúŸµÖê ÊÖ ´Öê¸üß“µÖÖ“Ö ¾Öêôûß ‘Ö›ü»µÖÖ“Öê
ˆ»»ÖêÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ.
54. ÃÖ¸ü ¾ÖÖò»™ü¸ü ÃúÖò™ü (1771-1832). ÃÖã¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÃúÖò×™ü¿Ö ú¾Öß †Ö×Ö úÖ¤Óü²Ö¸üßúÖ¸ü.
55. ¸üÖò²Ö™Ôü ²ÖÃÖÔ (1759-96). ÃúÖò™ü»ÖÓ›ü“ÖÖ ¸üÖÂ™Òüú¾Öß ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ÃúÖò™ü»ÖÓ›ü“µÖÖ ²ÖÖê»ÖßŸÖ
µÖÖÖê úÖ¾µÖê ×»Ö×Æü»Öß. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¯ÖÏê´ÖúÖ¾µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü.
56. •ÖÖòÖ ÖÖòŒÃÖ (1515-1572). ÃúÖò×™ü¿Ö ¬Ö´ÖÔÃÖã¬ÖÖ¸üú. òúÛ»¾ÆüÖ“µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üúß ¬Ö´ÖÔ´ÖŸÖÖ“ÖÖ
ú¼üÖ ¯Öã¸üÃúŸÖÖÔ. ¯ÖÏÖò™êüÃ™Óü™ü ÆüÖ ÃÖÖ·µÖÖ ÃúÖò™ü»ÖÓ›ü“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ ¾ÆüÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ.
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57. ÃúÖò™ü»ÖÓ›ü“Öß ´Öê¸üß ¸üÖÖß (1542-1587) Æüß ¯ÖŒúß òú£ÖÖò×»Öú ¾Ö ´ÆüÖæÖ •ÖÖòÖ ÖÖòŒÃÖ“Öß
×¾Ö¸üÖê¬Öú ÆüÖêŸÖß.
58. ÊÖ ¯ÖÖê¯Ö™üÖ“Öß ÆüúßÖŸÖ '†Ö´Ö“ÖÖ ¾Ö ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏÖµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö' ÊÖ ¯Öæ¾Öá ˆ»»Öê×Ö»Öê»µÖÖ
»ÖêÖÖŸÖ ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öß †ÖÆêü.
59. úÖÙŸÖúÖ“Öê ×¤ü¾Öê ÊÖ“ÖÖ †£ÖÔ úÖÙŸÖú ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ »ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸êü †ÖúÖ¿Ö×¤ü¾Öê (´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
¿Ö²¤üúÖê¿Ö, ×¾Ö³ÖÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ, ¯Öé. 700). µÖê£Öê, úÖÖ¤ü úÖŸÖºþÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»Öê ÃÖã¿ÖÖê×³ÖŸÖ †ÖúÖ¿Ö×¤ü¾Öê
†ÃÖÖ †£ÖÔ †×³Ö¯ÖÏêŸÖ ×¤üÃÖŸÖÖê.
60. ÃúÖò“Ö ²ÖÖê»ÖßŸÖ ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖß»Ö '»Öêú' »ÖÖ »ÖÖòÖ ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê ÃúÖò“Ö ÃÖ¸üÖê¯ÖÏÖÓŸÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖÆüß ¯Öæ¾Öá
ˆ»»Öê×Ö»Öê»µÖÖ ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ '•ÖÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖÖŸÖ ¾Ö ¯Ö¸üŸÖ' ÊÖ »ÖêÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.
61. ÃúÖò™ü“µÖÖ »Öê›üß †Öò±ú ×¤ü »Öêú ÊÖ úÖ¾µÖÖŸÖ ‹»ÖÖ“Öß ú£ÖÖ ¾ÖÙÖ»Öß †ÖÆêü. ÊÖ ²Öê™üÖ»ÖÖ
Ellen's Isle Æêü ÖÖ¾Ö ×ŸÖ“µÖÖ¾ÖºþÖ“Ö ¯Ö›ü»Öê.
62. ÃÖ´ÖÖÃÖÖŸÖ Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß •µÖÖ ¿Ö²¤üÖÓ“Öê †£ÖÔ †¬ÖÖê¸êü×ÖŸÖ úºþÖ ×¤ü»Öê ŸµÖÖ ¿Ö²¤üÖÓ¾Ö¸ü †Öú›êü
™üÖæúÖ ŸÖê ú×¾ÖŸÖê“µÖÖ †Öê¸üßÃÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. Æüß ú×¾ÖŸÖÖ ÃúÖò™ü»ÖÓ›ü´Ö¬µÖê †×ŸÖ¿ÖµÖ »ÖÖêú×¯ÖÏµÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê
ÖÖ‡›ü²ÖãúÖŸÖß»Ö ˆ»»ÖêÖÖ¾ÖºþÖ ×¤üÃÖŸÖê.
63. Æüß ú×¾ÖŸÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»Öß ÖÖÆüß.
64. ´Öã»ÖÖÓÖÖ ˆ§êü¿ÖæÖ ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß¯Ö¸ü »ÖêÖ ×»Ö×Æü»ÖÖ. (»ÖêÖ, ¾µÖÖµÖÖÖê ¾Ö ˆ¯Ö¤êü¿Ö,
×ú¢ÖÖ, ¯Öé. 55-57).
65. ‹ÛŒÃÖ™ü¸ü Æêü ‡Ó»ÖÓ›ü“µÖÖ ÖîŠúŸµÖ ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö.
66. †Öò£ÖÔ¸ü ¸üÖ•ÖÖ²Ö§ü»Ö“µÖÖ ¤ÓüŸÖú£Öê¾Ö¸üß»Ö Æêü úÖ¾µÖ ™êü×ÖÃÖÖÖê 1859 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö ×»Ö×Æü»Öê,
69 ´Ö¬µÖê ³Ö¸ü ‘ÖÖŸÖ»Öß ¾Ö 1885 ´Ö¬µÖê ¯ÖæÖÔ êú»Öê.
67. ±úµÖãÃÔ ÖÖ úÖò»Öê•Ö“Öê ×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖò»Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö ÖÖêôûê ÊÖÓÖß '×¾ÖªÖ¬Ö¸ü ¯ÖÓ×›üŸÖ' ÊÖ ™üÖ¯ê ÖÖÖÖ¾ÖÖÖê
'ØÆü¤ãü¬Ö´ÖÔ †Ö×Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ' ÆüÖ ÖÏÓ£Ö ×»ÖÆæüÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ 1898 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»ÖÖ. ÃÖ¾ÖÔ ÖÏÓ£ÖÖ“ÖÖ ¸üÖêÖ ØÆü¤æü
¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö ºþœü “ÖÖ»Öß“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔÖ ú¸üµÖÖú›êü †ÖÆêü. µÖê£Öê ˆ»»Öê×Ö»Öê»µÖÖ, »Öß»ÖÖ¾ÖŸÖß µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖÖ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü
'×¾Ö¾ÖÖÆü ¯Ö¨üŸÖßÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖê ‹úÖ Ö¾ÖßÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ' (¯Öé. 256-286) ÊÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖæÖ
'ãú™Óüã²ÖÖŸÖ Ã¡Öß Øú¾ÖÖ ¯Öã¹ýÂÖ µÖÖÓ¯Öîúß ‹ú ÃÖê¾µÖ ¾Ö ‹ú ÃÖê¾Öú —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. •µÖÖ“Öê ÖãÖ ¾Ö úŸÖéÔŸ¾Ö ú´Öß
(´ÖÖ ŸÖÖê ¯Öã¹ýÂÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÖê) ÃÖê¾Öú ¾ÆüÖ¾Öê Æêü ¸üÖÃŸÖ †ÖÆêü' †¿Öß ×ŸÖ“Öß ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß ú»¯ÖÖÖ †ÃÖŸÖê.
×¾ÖªÖ¬Ö¸üÖ“ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö ‹êæúÖ ×ŸÖ“Öê Æêü ´ÖŸÖ ²Ö¤ü»ÖŸÖê ¾Ö ×ŸÖ»ÖÖ ˆ¯Ö¸üŸÖß ÆüÖê‰úÖ Ö´ÖÏŸÖÖ µÖÖ ÖãÖÖ“Öß ´ÖÆüŸÖß ¯Ö™üŸÖê
¾Ö ºþœüß“Öß ²ÖÖ•Öæ ŸÖß ˆ“Ö»ÖæÖ ¬Ö¸üŸÖê.
68. ¯»Öê™üÖê µÖÖ ÖÏßú ŸÖ¢¾Ö–ÖÖ“µÖÖ '×¸ü¯ÖÛ²»Öú' µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ“µÖÖ ³ÖÖÖ 5 “µÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß µÖê£Öê ˆ»»Öê×Ö»Öê»µÖÖ
Ã¡Öß¯Öã¸üÂÖ×¾ÖÂÖµÖú ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öß “Ö“ÖÖÔ †ÖÆêü. ×ÖÛ¿“ÖŸÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê ×ÖÂúÂÖÔ ´ÖÖÓ›üµÖÖ¯ÖêÖÖ †Öêú ¯ÖÏ¿Ö ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ
ú¸üÖê ¾Ö ¯ÖÏŸµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ¤êüÖê Æüß“Ö ¯»Öê™üÖê“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖß †ÃÖ»µÖÖÖê ´Ö. Ø¿Ö¤êü
µÖÖÓÖß ¾Ö¸üß»Ö ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÃÖÖ¾Öê.
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69. ´Öæôû ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ ¯Ö¾ÖÖ“ÖŒúß“Öê 7 ÃÖë.´Öß. x 4 ÃÖë.´Öß. †ÃÖê ×“Ö¡Ö ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß úÖœü»Öê
†ÖÆêü.
70. Æüß ŸµÖÖÓÖß †Ö¬Öß ˆ»»Öê×Ö»Öê»Öß µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß †ÃÖÖ¾Öß. ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»Öß ÖÖÆüß.
71. †ÖòÖÃ™ü ×›ü úÖë™ü (1798-1857) ÆüÖ ÃÖã¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¯ÖÏŸµÖÖ–ÖÖÖ¾ÖÖ¤üß ±Ïëú“Ö ŸÖ¢¾Ö¾Öê¢ÖÖ. µÖÖ“ÖÖ
×ÃÖ¨ü êú»Öê»µÖÖ ÖÖêÂ™üß¾Ö¸ü“Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¾Ö ¬Ö´ÖÔÃÖ¢ÖêÃÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ÆüÖêŸÖÖ. 1849 ´Ö¬µÖê '¯ÖÖò×—Ö×™üÛ¾ÆüÃ™ü òú»Öë›ü¸ü'
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü úºþÖ ŸµÖÖŸÖ ×õÖÃŸÖß ÃÖÖ¬ÖæÓ“µÖÖ ‹ê¾Ö•Öß •ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“µÖÖ ¯ÖÏÖŸÖßŸÖ ´Ö¤üŸÖ êú»Öê»µÖÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öß
ÖÖ¾Öê ‘ÖÖŸÖ»Öß.
72. ÊÖ ÖÖë¤üßŸÖß»Ö Æêü †Öê¸ü“Öê ¾ÖÖŒµÖ ÖÓŸÖ¸ü ×»Ö×Æü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê.
73. ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¡Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß.
74. •µÖÖ ÆüÖò™êü»ÖÖŸÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü ˆŸÖ¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ ÆüÖò™êü»Ö“Öê ÖÖ¾Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü“Ö
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê Æüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×»Ö×Æü»Öê»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ¾ÖºþÖ“Ö ŸµÖÖÓÖß ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ ˆŸÖºþÖ ‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêü.
75. Æüß ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»Öß ÖÖÆüß.
76. Æüß ¯Öã¸ü¾ÖÖß ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß †Ö¬Öß“µÖÖ ´Ö•Öãú¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö 24 ´ÖÖ“ÖÔ 1926 ¸üÖê•Öß †£Ö¾ÖÖ
ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü »ÖÖê“Ö ×»Ö×Æü»Öß †ÃÖÖ¾Öß.
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µÖê¸ü¾Ö›ü¶Ö“µÖÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖß»Ö ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß
1. ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ (•Ö´Ö 1907) Æêü ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê ´Ö¬Ö»Öê ×“Ö¸Óü•Öß¾Ö. ÊÖÓ“Öß ´ÖÖÖ×ÃÖú ¾ÖÖœü —ÖÖ»Öß
Ö¾ÆüŸÖß. 1965 ´Ö¬µÖê ´ÖéŸµÖæ ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ £ÖÖê¸ü»Öê ×“Ö¸Óü•Öß¾Ö ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö¸üÖ¾Ö µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖôû êú»ÖÖ. ”û²Öæ ‰ú±Ôú
¿Öã³Ö¤üÖ ÊÖ ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê ²ÖÓ¬Öæ ‹úÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ úµÖÖ. µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ÁÖß. ‹úÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ‘ÖÖê¸ü¯Ö›êü
µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß —ÖÖ»ÖÖ. ²Ö²ÖÖ ‰ú±Ôú ¸ü¾Öà¦ü¸üÖ¾Ö (•Ö´Ö 6 •Öã»Öî 1913) Æêü ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê ¬ÖÖú™êü ×“Ö¸Óü•Öß¾Ö. úÖÆüß
×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖîµÖÖŸÖ ÖÖêú¸üß úºþÖ ×Ö¾Öé¢Ö —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖãµÖÖÃÖ ¿ÖêŸÖúß ÖÖŸµÖÖŸÖ ÖÖêú¸üß êú»Öß. ´Ö. Ø¿Ö¤êü
µÖÖÓ“µÖÖ †Öê¸ü“µÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖê »ÖÖÖæÖ, ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸êü ´Ö¤üŸÖ úºþÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ '´ÖÖ—µÖÖ
†Öšü¾ÖÖß ¾Ö †Öã³Ö¾Ö' ÊÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ“ÖÖ †Öê¸ü“ÖÖ ³ÖÖÖ ˆŸÖºþÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. µÖÖÓ“ÖÖ ´ÖéŸµÖæ 29 •ÖæÖ 1975 »ÖÖ
—ÖÖ»ÖÖ.
2. ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ '´ÖÖ—µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ¾Ö †Öã³Ö¾Ö' ÊÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ¯Öãœüê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö¯Ö¸ü
¯ÖãÃŸÖúÖ“Öê »ÖêÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö êú»µÖÖ“ÖÖ ÆüÖ ˆ»»ÖêÖ. ÊÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 413 ”ûÖ¯Öß»Ö ¯ÖéÂšüÖ“Ó µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ¯Öîúß
103 ¯ÖéÂšüÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ“ÖÖ ´Ö•Öæú¸ü ŸµÖÖÓÖß ŸÖã¹ÓýÖ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ×»Ö×Æü»ÖÖ.
3. ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö¸üÖ¾Ö (•Ö´Ö 11 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 1900) Æêü ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê £ÖÖê¸ü»Öê ×“Ö¸Óü•Öß¾Ö. ¯ÖãÖê Ñú™üÖêÖ´Öë™ü
²ÖÖê›üÖÔŸÖ ×Æü¿ÖÖê²ÖÖÖŸµÖÖŸÖ ÖÖêú¸üß êú»Öß. ¯ÖãÖê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö, •ÖÖ×ŸÖ×Ö´ÖæÔ»ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ‡. ÃÖÓÃ£ÖÖÓ¿Öß ×ÖÖ×›üŸÖ.
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¬ÖÖÙ´Öú ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü †Öêú ´ÖÖ×ÃÖúÖÓŸÖæÖ ¾Ö ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓŸÖæÖ Ã±ãú™ü »ÖêÖÖ. ´ÖéŸµÖæ 9 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü
1973.
4. ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †Ö×Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ (²ÖÖµÖúÖ´Öã»ÖÖÓŸÖ) ¾ÆüÖ¾ÖÖ ÊÖ
ŸÖôû´ÖôûßŸÖæÖ ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß 'úÖî™ãÓü×²Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ' “Öß 1926 ´Ö¬µÖê ¯ÖãµÖÖÃÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß.
'†Ö‡Ô²ÖÖ¯Ö, ²ÖÆüßÖ³ÖÖ‰ú, Ö¾Ö¸üÖ²ÖÖµÖúÖê, ÊÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏê´ÖÖ“Öê ëú¦ü ´ÆüÖ•Öê ãú™ãÓü²Ö. Æêü“Ö ¬Ö´ÖÖÔ“Ö¸üÖÖ“Öê ¾Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ“Öê
Öê¡Ö', ÊÖ ³Öæ×´ÖêúŸÖæÖ, ¾µÖŒŸÖßÖê Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ãú™ãÓü²ÖÖÖê, ÊÖ ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ÃÖ¤üÃµÖ ¾ÆüÖ¾Öê Æüß †¯ÖêÖÖ ÆüÖêŸÖß. ²ÖÖ²Öæ¸üÖ¾Ö
•ÖÖŸÖÖ¯Ö, êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö •Öê¬Öê, ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü, ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü, éú. ÖÖê. ¯ÖÖŸÖÖ›êü ‡ŸµÖÖ¤üà“Öß ãú™ãÓü²Öê ÊÖ
´ÖÓ›üôûÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖß. ´ÖÓ›üôûÖ“Öê úÖ´Ö 1936 ¯ÖµÖÕŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ •ÖÖê¸üÖŸÖ ÆüÖêŸÖê ¾Ö ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖéŸµÖæ¯ÖµÖÕŸÖ
ŸÖê “ÖÖ»Ö»Öê. (×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü, ´ÖÖ—µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ¾Ö †Öã³Ö¾Ö, ˆ×Ö., ¯Öé. 361-64).
5. ÁÖß´ÖŸÖß »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô (•Ö´Ö 1914) ÊÖ ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê £ÖÖê¸ü»Öê ×“Ö¸Óü•Öß¾Ö ÁÖß. ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö¸üÖ¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖŸÖß. ²Ö›üÖêªÖ“µÖÖ ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü ‘Ö¸üÖµÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¤ü“µÖãŸÖ ¸üÖ•Öê ´Ö»ÆüÖ¸ü¸üÖ¾Ö ÊÖÓ“Öê ¯Öã¡Ö ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ÊÖÓ“µÖÖ
úµÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖŸÖßÃÖ´Ö¾ÖêŸÖ ÊÖÆüß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÖÔŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ. ¯ÖãÖê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¿Öß ×ÖÖ×›üŸÖ.
úÖÆüß úÖôû ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ. Æü»»Öß ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ »ÖÖòÃÖ ‹Ó•Öê×»ÖÃÖ µÖê£Öê ‡Ó×•ÖÖß†¸ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¿ÖÓŸÖÖæ ÊÖ ´Öã»ÖÖú›êü.
6. ²ÖÖ²Öæ¸üÖ¾Ö ´ÖÖ¹ýŸÖß¸üÖ¾Ö •Öê¬Öê (1899-1967). ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Öú “Öôû¾ÖôûßŸÖß»Ö ‹ú ¯ÖÏ´ÖãÖ úÖµÖÔúŸÖì.
²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ “Öôû¾ÖôûßÃÖ ÃÖ¾ÖÔŸÖÖê¯ÖŸÖß ÃÖÖÊ êú»Öê. êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö •Öê¬Öê µÖÖÓ“Öê ²ÖÓ¬Öæ. †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ¿Öß µÖÖÓ“Öê
†×ŸÖ¿ÖµÖ ‘Ö¸üÖê²µÖÖ“Öê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÆüÖêŸÖê.
7. ºþÛŒ´ÖÖß²ÖÖ‡Ô (1882-1954) ÊÖ ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß. 1909 ÃÖÖ»Öß ¯ÖãµÖÖÃÖ ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ
×›üÃ¯ÖÏ›ê ü Œ»ÖÖÃÖêÃÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ×Ó ŸÖú ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ ¾Öêôûß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ —Ö™æüÖ úÖ´Ö êú»Öê. †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ
²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú úÖµÖÖÔŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.
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8. Ö•ÖÖÖÖ ÖÖ¸üÖµÖÖ ‰ú±Ôú ÃÖê¾ÖÖÖÓ¤ü ²ÖÖôæûúÖúÖ úÖ×Ö™üú¸ü (1886-1959). 1908 ´Ö¬µÖê
²Öß.‹. ¯ÖÏ£Ö´Ö ×™üôûúÖÓ“Öê †ÖãµÖÖµÖß. 1920 ŸÖê 44 ¯ÖµÖÕŸÖ ´Ö. ÖÖÓ¬Öà“Öê †ÖãµÖÖµÖß. ´Öãôû¿Öß ÃÖŸµÖÖÖÏÆü
(1921-23) ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ êú»ÖÖ. ×´ÖšüÖ“ÖÖ ÃÖŸµÖÖÖÏÆü, ¤üÖºþ²ÖÓ¤üß, '“Ö»Öê •ÖÖ¾Ö' ÊÖ “Öôû¾ÖôûàŸÖ ³ÖÖÖ. 1944
´Ö¬µÖê úÖÑÖÏêÃÖ“ÖÖ ¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖãÖê µÖê£Öê 'ØÆü¤ü´ÖÖŸÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü' Ã£ÖÖ¯ÖÖ úºþÖ Ö¸üß²Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ
¸üÖÂ™ÒüßµÖ Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²ÖÖÖ“Öê ×¿ÖÖÖ. ÖÏÖ´ÖÖê¨üÖ¸üÖ“Öê úÖµÖÔ.
9. ³ÖÖÃú¸ü¸üÖ¾Ö ×¾ÖšüÖê•Öß¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö (1867-1950). 1888 ÃÖÖ»Öß ´Öò×™Òüú ¯Ö¸üßÖêŸÖ ‡»ÖÖµÖÖŸÖ
¯Ö×Æü»Öê. ‹´ÖË. ‹., ‹»ÖË‹»ÖË. ²Öß. 1895 ŸÖê 1921 ¯ÖµÖÕŸÖ úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ÖÖêú¸üß. ÃÖÆüúÖ¸üß
“Öôû¾ÖôûßÃÖ “ÖÖ»ÖÖÖ ×¤ü»Öß. ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü ¯ÖÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü. 1923 ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÓã²Ö‡Ô
úÖµÖ¤êüúÖîÛÃÖ»ÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ´ÖÓ×¡Ö¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü, ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ ³Öê™üµÖÖÃÖ †Ö»Öê ŸµÖÖ¾Öêôûß ŸÖê ´ÖãÓ²Ö‡Ô
¯ÖÏÖÓŸÖÖ“Öê ×¿ÖÖÖ´ÖÓ¡Öß ÆüÖêŸÖê.
10. ÊÖ ¾ÖÖŒµÖÖÖÓŸÖ¸ü ´Öæôû ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖßŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 10 †Öêôûà“Öß •ÖÖÖÖ úÖê¸üß šêü¾Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.
¸üÖ. ³ÖÖÃú¸ü¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾ÖÖÓ¿Öß ÊÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß •Öê ²ÖÖê»ÖÖê —ÖÖ»Öê ŸÖê ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖß»Ö ×Ö²ÖÕ¬ÖÖ´Öãôêû ÊÖ ¾ÖêôêûÃÖ ×»Ö×ÆüÖê
´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™ü»Öê ÖÃÖÖ¾Öê. ŸÖã¹ýÓ ÖÖŸÖæÖ ÃÖã™ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ×»Ö×ÆüµÖÖÃÖÖšüß Æüß •ÖÖÖÖ úÖê¸üß šêü¾Ö»Öß †ÃÖÖ¾Öß.
ÊÖ ³Öê™üßŸÖ ´Ö. Ø¿Ö¤êü ¾Ö ÁÖß. ³ÖÖÃú¸ü¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“Öê úÖµÖ ²ÖÖê»ÖÖê —ÖÖ»Öê µÖÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¯Öãœüß»Ö ×Ö¾Öê¤üÖÖ¾ÖºþÖ µÖêŸÖê. "³ÖÖÃú¸ü¸üÖ¾ÖÖÓÖÖ ´Öß 'úÖ †Ö»ÖÖŸÖ ?' †ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê. '‹¸ü¾Æüß ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸üÖ»ÖÖ
†Ö»ÖÖê' †ÃÖê ÃÖÖÓÖæÖ ŸÖê ´ÆüÖÖ»Öê" "†ÖŸÖÖ ŸÖã´Æüß ¾Öé¨ü —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆüÖŸÖ. ŸÖã´ÆüÖÃÖ ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß“Öß •Öºþ¸üß †ÖÆêü.
ŸÖß ‘ÖêµÖÖ“Öê ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖÖ»Ö ŸÖ¸ü ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ ÖêµÖÖÃÖÖšüß †Ö»ÖÖê †ÖÆêü." ´Öß ´Æü™ü»Öê, "×¾ÖÁÖÖÓŸÖß“Ö
•Ö¸ü ´Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÖÆêü, ŸÖ¸ü µÖê£Ö»µÖÖÃÖÖ¸üÖß ²ÖÖÆêü¸ü ¤ãüÃÖ¸üßú›êü úÖêšüê ×´ÖôûÖÖ¸ü ÖÖÆüß. †Ö×Ö †Ö´Ö“µÖÖÃÖÖ¸üÖß
´ÖÓ›üôûß µÖê£Öê †ÃÖ»Öß ŸÖ¸ü ²ÖÖÆêü¸ü“ÖßÆüß £ÖÖê›üß Ö›ü²Ö›ü ú´Öß ÆüÖê‡Ô»Ö." (´ÖÖ—µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ¾Ö †Öã³Ö¾Ö, ˆ×Ö.,
¯Öé. 402)
11. ÁÖß. ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö¸üÖ¾Ö ¾Ö »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö úµÖÖ 22 •ÖæÖ 1930 ¸üÖê•Öß •Ö´Ö»Öß. ×Æü“Öê
ˆÙ´Ö»ÖÖ †ÃÖê ÖÖ¾Ö šêü¾Ö»Öê. †´Öê×¸üêúŸÖß»Ö µÖã™üÖ Ã™êü™ü µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üßŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú ›üÖò. ¤ü¢ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ÃÖÖôãÓûÖê
µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ×¾Ö¾ÖÖÆü.
12. ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ×Æü¸êü (•Ö´Ö 18 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 1899). ±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê•Ö´Ö¬ÖæÖ ²Öß. ‹. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
“Öôû¾ÖôûßŸÖ ³ÖÖÖ ‘Öê‰úÖ ŸÖã¹ÓýÖ¾ÖÖÃÖ ¯ÖŸú¸ü»ÖÖ. †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü µÖê£Öê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÖšü¿ÖÖôûÖ úÖœü»Öß. ×ŸÖ»ÖÖ
†ÖÙ£Öú ´Ö¤üŸÖ ¾ÆüÖ¾Öß ´ÆüÖæÖ '´ÖÖêÆüÖ´Öã¦üÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü' ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ”ûÖ¯ÖÖÖÖÖ úÖœü»ÖÖ. ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖß»Ö †Öšü¾ÖÖ
ÃÖÖÓÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß ´Æü™ü»Öê, '´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖÖê ±úÖ¸ü ´ÖÖ×´ÖôûÖ¾Öæ ÆüÖêŸÖê. Ã¾Ö“”ûŸÖê“Öß ŸµÖÖÓÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ
†Ö¾Ö›ü †ÃÖê. †Ö¯Ö»Öê ¬ÖÖêŸÖ¸ü ŸÖê ¯ÖÖÓœü¸êü¿Öã³ÖÏ šêü¾ÖßŸÖ. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖÓ›üß ‘ÖÖÃÖæÖ¯ÖãÃÖæÖ Ã¾Ö“”û šêü¾ÖßŸÖ.'
Æü»»Öß ÁÖß. ×Æü¸êü µÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü µÖê£Öê †ÖÆêü.
Ø¡Ö²Öú †ÖÖ•Öß ˆ±Ôú ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¤êü¾Ö“Öêú (5 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 1895-26 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 1955).
†Æü´Ö¤üÖÖ¸ü“Öê †ÖÖ£Ö ×¾ÖªÖ£Öá ÖéÆü Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ úºþÖ ×ŸÖ“µÖÖÃÖÖšüß úÂ™ü ‘ÖêŸÖ»Öê. ÖÖ¸ü µÖê£Öß»Ö
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •Öß¾ÖÖÖŸÖ úÖµÖÔ êú»Öê. (´ÖÖ×ÆüŸÖß : ÁÖß. ¤ü. ²ÖÖ. ›üÖ¾Ö¸êü, ¾Öúß»Ö, †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü, ÁÖß. ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú
×Æü¸êü µÖÖÓ“Öê ´ÖêÆãüÖê, µÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ).
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13. Ã¾ÖÖ´Öß ÃÖÆü•ÖÖÖÓ¤ü µÖÖÓ“µÖÖ‹ê¾Ö•Öß Ã¾ÖÖŸ´ÖÖÖÓ¤ü•Öß Æêü ÖÖ¾Ö “ÖãæúÖ ×»Ö×Æü»Öê Öê»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê. úÖ¸üÖ
Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ 14 ÖÖ¾ÖÖÓŸÖ µÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ÖÖÆüß. Ã¾ÖÖ´Öß Ã¾ÖÖŸ´ÖÖÖÓ¤ü•Öß Æêü ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †Ö×Ö ×›üÃ¯ÖÏê›ü
Œ»ÖÖÃÖêÃÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖß»Ö ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê ÃÖÆüúÖ¸üß ÆüÖêŸÖê. ¯Ö×¸ü“ÖµÖÖŸÖß»Ö Æêü ÖÖ¾Ö †Ö¾Ö¬ÖÖÖÖÖê µÖê£Öê
×»Ö×Æü»Öê Öê»Öê †ÃÖÖ¾Öê.
14. †Æü»µÖÖ²ÖÖ‡Ô Ø¿Ö¤êü (•Ö´Ö 1894) ÊÖ ÁÖß. ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ²ÖÖ²ÖÖÓ•Öß Öºþ›ü µÖÖÓ“µÖÖ úµÖÖ. Æêü
×“Ö¡Ö¯Ö™ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öß ÃÖÖ´ÖÖÏß ¾Ö ‡ÛÃ¯ÖŸÖôû ˆ¯Öú¸üÖê µÖÖÓ“ÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖ•Öß ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö †Ö×Ö
Óú. “Öê ¾Ö 'ú¸ü´ÖÖæú' ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖ“Öê ´ÖÖ»Öú. †Æü»µÖÖ²ÖÖ‡Õ“ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü 1915 ´Ö¬µÖê ÁÖß. ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü
µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß —ÖÖ»ÖÖ. ¾Ö×›ü»ÖÖÓú›æüÖ †Ö»Öê»Öß ´ÖÖêšüß ÃÖÓ¯Ö¢Öß ´Ö¸üÖšüÖ ±Ïúß ²ÖÖêÚ›üÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ¤üßÖ¤ü×»ÖŸÖÖÓÖÖ
ÃÖÖÊ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖŸÖß“µÖÖ Ã¾ÖÖ¬ÖßÖ êú»Öß. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•Öß. ¯ÖŸÖß“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú -¬ÖÖÙ´Öú úÖµÖÖÔŸÖ
†ÓŸÖ:ú¸üÖ¯Öæ¾ÖÔú ÃÖÆüúÖµÖÔ êú»Öê. ÃÖ¬µÖÖ †ŸÖß¾Ö ¾ÖÖ¬ÖÔŒµÖÖ“µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ ´Öã»ÖÖÖ êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö
µÖÖÓ•Öú›êü †ÖÆêüŸÖ.
15. ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü (3 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1880-21 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 1975). ×¿ÖÖÖ ´Öò×™Òüú¯ÖµÖÕŸÖ. 1906
¯ÖÖÃÖæÖ ¿ÖêŸÖúßÖÖŸµÖÖŸÖ ÖÖêú¸üß. ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ †ÖÓŸÖ †Ö¯Ö™êü Æêü ú×¾Ö×´Ö¡Ö ³Öê™ü»Öê. ¸ü×¾Ö×ú¸üÖ ´ÖÓ›üôûÖŸÖß»Ö
ú¾Öà¿Öß ÃÖêÆü. ´ÖÖ×ÃÖú ´ÖÖÖê¸Óü•ÖÖ, ×¾Ö×¾Ö¬Ö –ÖÖÖ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü, ú¸ü´ÖÖæú ‡. ´Ö¬ÖæÖ 'ÃÖ¸üÃ¾ÖŸÖßÓúšüÖ³Ö¸üÖ' ¾Ö
'×¾ÖÖßŸÖ' ÊÖ ™üÖê¯ÖÖÖÖ¾ÖÖÓÖß ú×¾ÖŸÖÖ»ÖêÖÖ. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ×ÖÂšüÖ¾ÖÓŸÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ¾Ö úÖµÖÔúŸÖì. ¾ÖµÖÖ“µÖÖ
94 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá¤êüÖß»Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö¾ÖßŸÖ. úÖî™ãÓü×²Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ÃÖêÎêú™ü¸üß ´ÆüÖæÖ úÖ´Ö êú»Öê.
¯ÖãµÖÖ“Öê ´Ö¸üÖšüÖ ±Ïúß ²ÖÖêÚ›üÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖ¯Öæ¾ÖÔú “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê. †ÖÖ“Öê ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“ÖÖ Ø¿Ö¤êü ¤Óü¯ÖŸÖß¾Ö¸ü ±úÖ¸ü »ÖÖê³Ö
ÆüÖêŸÖÖ. (´Öã»ÖÖÖŸÖ : ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü, ¯ÖãÖê, 10 ´Öê 1974; ¾Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß : êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü, ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾ÖÖÓ“Öê
×“Ö¸Óü•Öß¾Ö, µÖÖÓ•Öú›æüÖ).
16. éúÂÖ¸üÖ¾Ö ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖŸÖÖ›êü (1896-1933). †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê ×ÖÂšüÖ¾ÖÓŸÖ ÃÖÆüúÖ¸üß,
´ÖãÓ²Ö‡Ô, ²ÖÓÖ»ÖÖê¸ü, ¯ÖãÖê µÖê£Öß»Ö ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ¬Ö›üÖ›üßÖê úÖµÖÔ. ¯Ö¾ÖÔŸÖß ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖŸÖ ³ÖÖÖ. ´Ö.
ÖÖÓ¬ÖàÖß ×´ÖšüÖ“µÖÖ ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖ“µÖÖ †Ö¬Öß †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“µÖÖ ×¾Ö¹ý¨ü ÃÖŸµÖÖÖÏÆü ú¸üÖ¾ÖÖ Æêü Ø²Ö²Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
1920 ÃÖÖ»Öß ¤üÖÓ›üß ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖ“µÖÖ ¾Öêôûß ×´ÖšüÖ“Öê ´Ö›üêú ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖ ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö
¤ü¿ÖÔ×¾Ö»ÖÖ. ¯Ö¾ÖÔŸÖß ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¾Öé¢Öß“Öê. †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü †¯ÖŸµÖ¾ÖŸÖË
¯ÖÏê´Ö ÆüÖêŸÖê. 1933 ´Ö¬µÖê ´ÖÖÖ×ÃÖú ×²Ö‘ÖÖ›ü —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖ“Ö µÖæ´ÖÖê×ÖµÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖ¸ü ÆüÖê‰úÖ ´ÖéŸµÖæ.
17. ÃÖã³Öê¤üÖ¸ü †Ö¸ü. ‹ÃÖ. ‘ÖÖ™üÖê Æêü 1906 “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖŸÖ †Ö»Öê.
×›üÃ¯ÖÏê›ü Œ»ÖÖÃÖêÃÖ ×´Ö¿ÖÖê“Ö úÖµÖÔúŸÖì. ¸üÖ. ¯ÖÖŸÖÖ›êü µÖÖÓ•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´Ö. ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ¤üÖÓ›üß ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖÃÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö
êú»ÖÖ. ÖÓŸÖ¸ü ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“Öê ÃÖÆüúÖ¸üß ²ÖÖ»Öê. ´ÖÆüÖ›ü“µÖÖ “Ö¾Ö¤üÖ¸ü ŸÖóµÖÖ“µÖÖ ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖŸÖ
ÃÖÎúßµÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.
18. ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö êúôûú¸ü (1899-28 †ÖòÖÃ™ü 1965). ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú ÁÖß. ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö
¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÖ êúôûú¸ü µÖÖÓ“Öê ×“Ö¸Óü•Öß¾Ö. ÊÖÓ“ÖÖ ×ÖÃÖÖÖì¯Ö“ÖÖ¸ü ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ, ¾Ö ×ŸÖ»ÖÖ †ÖãÃÖºþÖ
¾Öîªúß ú¸üßŸÖ.
19. êú¿Ö¾Ö, ×Æü¹ý ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß Æüß ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ¾Ö †Æü»µÖÖ²ÖÖ‡Ô Ø¿Ö¤êü ÊÖÓ“Öß ´Öã»Öê.
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20. ÁÖß. ²Öß. ²Öß. êúÃÖú¸ü ÊÖÓÖß ÃÖÓ¯ÖÖ×¤üŸÖ êú»Öê»Öê '×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê »ÖêÖ, ¾µÖÖµÖÖÖê
†Ö×Ö ˆ¯Ö¤êü¿Ö' Æêü ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü ÃÖÖ¾ÖôûÖ¸üÖ´Ö †Ö×Ö ´ÖÓ›üôûßÖê ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê 1912 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öê»Öê ¯ÖãÃŸÖú.
21. ÁÖß. éú. ³ÖÖ. ²ÖÖ²Ö¸ü µÖÖÓÖß ´ÖãµÖŸÖ: ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß ´Ö. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê “Ö×¸ü¡Ö 'ú´ÖÔ¾Öß¸ü ×¾ÖªÖ£Öá'
µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ×»ÖÆæüÖ ‹×¯ÖÏ»Ö 1930 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öê.
22. ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ µÖÖÓ“Öê ÖÖœêü †³µÖÖÃÖú ÁÖß. ¬Ö´ÖÖÔÖÓ¤ü úÖêÃÖÓ²Öß µÖÖÓÖß ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö
ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖæ“ÖÖê¾ÖºþÖ ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 1910 ´Ö¬µÖê ²Ö›üÖêªÖÃÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ŸÖµÖÖ¸ü
êú»Öê»Öê Æêü ¯ÖãÃŸÖú ×ÖÖÔµÖÃÖÖÖ¸ü ¯ÖÏêÃÖÖê ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê ‹×¯ÖÏ»Ö 1910 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öê.
23. êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦ü ÃÖêÖ (1838-8 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 1884) µÖÖÓÖß 1881 ´Ö¬µÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê»ÖÖ
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ˆ¯Ö¯ÖÓ£Ö. êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦ü Æêü 1862 ´Ö¬µÖê ²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬Öß»Ö '†Ö×¤ü ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ' “Öê †Ö“ÖÖµÖÔ ÆüÖêŸÖê.
1866 ´Ö¬µÖê ‡ŸÖ¸üÖÓ¿Öß ´ÖŸÖ³Öê¤ü —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü '³ÖÖ¸üŸÖ¾ÖÂÖÔ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö' ŸµÖÖÓÖß Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»ÖÖ. 1878 ´Ö¬µÖê
ÊÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖæÖ ±ãú™æüÖ ¯ÖÓ. ×¿Ö¾ÖÖÖ£Ö ¿ÖÖÃ¡Öß ¾ÖÖî¸ëüÖß 'ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö' Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»ÖÖ. 1881 ´Ö¬µÖê
êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦üÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖÂ™Òêü, »ÖÖêú, ¬Ö´ÖÔ, »ÖÖêúÖ“ÖÖ¸ü, ³ÖÛŒŸÖ´ÖÖÖÔ, ¾Öî¸üÖµÖÃÖÖ¬ÖÖê µÖÖÓ“Öê ‹úŸ¾Ö ÃÖÖÓÖÖÖ¸üÖ
'Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖ ¯ÖÓ£Ö' Ã£ÖÖ¯ÖÖ úºþÖ †Ö¯ÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ¸üÖ•ÖÖ ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“Öê ¯ÖÏê×ÂÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ
êú»Öê. êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦üÖÓ“ÖÖ ÆüÖ ¯ÖÓ£Ö ×õÖÃŸÖß ¾ÖôûÖÖ¾Ö¸ü †×¬Öú ÆüÖêŸÖÖ.
24. Æü×¸ü³ÖÖ‰ú ŸÖãôû¯Öãôêû (9 •Öã»Öî 1885-10 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 1957). ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö ×ÖÂšüÖ¾ÖÓŸÖ, Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖß
úÖÑÖÏêÃÖ úÖµÖÔúŸÖì. ¤êü¿ÖúÖµÖÖÔÃÖÖšüß ¯ÖãÂúôû ¯ÖîÃÖÖ Ö“ÖÔ êú»ÖÖ. †ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖŸÖ-†Öšü ¾ÖÂÖì ŸÖã¹ÓýÖ¾ÖÖÃÖÖŸÖ
úÖœü»Öß. 1937 ´Ö¬µÖê ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¾Ö×¬Ö´ÖÓ›üôûÖ¾Ö¸ü ×Ö¾Ö›æüÖ Öê»Öê. ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘Öê‰úÖ úÖµÖÔ
êú»Öê. (´ÖÖ×ÆüŸÖß : ÁÖß´ÖŸÖß ú´Ö»ÖÖ²ÖÖ‡Ô ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ, ¯ÖãÖê).
25. ¸üÖ. Æêü ¸üÖ•Ö´ÖÖµÖ ¿Ö²¤üÖ“Öê ÃÖÓÖê¯Ö×“ÖÆü †ÃÖÖ¾Öê ¾Ö 'ÆüÖ. ú¸ü' ÆüÖ ÆüÖ¸üÖê»Ößú¸ü µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓÖê¯Ö
†ÃÖÖ¾ÖÖ. ÁÖß. ÆüÖ¸üÖê»Ößú¸ü ÖÖ¾ÖÖ“Öê úÖµÖÔúŸÖì 1928 ¯ÖÖÃÖæÖ µÖê¸ü¾Ö›ü¶Ö“µÖÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ †›üß“Ö ¾ÖÂÖÖÕ“Öß ×¿ÖÖÖ
³ÖÖêÖßŸÖ ÆüÖêŸÖê, ¾Ö ŸÖê£Öê ŸÖê †Ö•ÖÖ¸üßÆüß ÆüÖêŸÖê.
26. µÖê£Öê ˆ»»Öê×Ö»Öê»Öê †×´ÖŸÖÖŸÖß †Ö“ÖÖµÖÔ Æêü •ÖîÖ ú¾ÖàŸÖ ×¾Ö«üÖÖ †Ö“ÖÖµÖÔ ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü.
úÖôû †Ó¤üÖ•Öê ‡. ÃÖ. 979 ŸÖê 1021 ŸÖ¢¾Ö³ÖÖ¾ÖÖÖ ÊÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ •ÖîÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖŸÖ
ŸÖ¢¾ÖÖÓ“Öß ´ÖÆüŸÖß ¾Ö ŸÖ×«üÂÖµÖú Ø“ÖŸÖÖ †ÖÆêü. ²ÖéÆüŸÖË ÃÖÖ´ÖÖ×µÖú ¯ÖÖšüÖ¯Öîúß 'ÃÖÖ´ÖÖ×µÖú ¯ÖÖšü' ‰ú±Ôú '³ÖÖ¾ÖÖÖ
«üÖØ¡Ö×¿ÖúÖ' ÆüÖ 32 ¿»ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ³ÖÖÖ †×´ÖŸÖÖŸÖß †Ö“ÖÖµÖÖÕ“ÖÖ †ÃÖæÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏŸµÖêú •Öß¾ÖÖŸÖ †ÖŸ´ÖÖ
†ÃÖŸÖÖê, ´ÖÖãÂµÖµÖÖêÖßŸÖ ¸üÖÆæüÖ“Ö †ÖŸ´ÖÖ ÛÃ£Ö¸ü ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖÖê, ¾Ö •Ö´Ö´Ö¸üÖÖ“ÖÖ ±êú¸üÖ “Öãú×¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖÖê, †ÃÖê
¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. (´ÖÖ×ÆüŸÖß : •ÖîÖ –ÖÖÖúÖê¿ÖÖ“Öê ×¾Ö«üÖÖ úŸÖì ÁÖß. ´ÖÖêŸÖß»ÖÖ»Ö ×Æü¸üÖ“ÖÓ¤ü ÖÖÓ¬Öß,
†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü).
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´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü ÃÖ´ÖÖÏ ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ
ÖÓ›ü 2 ¸üÖ : †ÖŸ´Ö¯Ö¸ü »ÖêÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ

´ÖÖ—µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ¾Ö †Öã³Ö¾Ö

†ÖãÎú´Ö×ÖúÖ
¯ÖÏú¸üÖ

³ÖÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ

[ 205 - 362 ]

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ - ×¾Ö. ×³Ö. úÖê»ÖŸÖê
205-216
†Ö¤ü¸üÖÓ•Ö»Öß - µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖÖ
217
´ÖÖ—µÖÖ †Öšü¾ÖÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß - ¸ü¾Öà¦ü Ø¿Ö¤êü
219-221
¯Ö×Æü»Öê
´ÖÖ—Öê †Ö•ÖÖê²ÖÖ
223-226
¯Ö×Æü»µÖÖ †Öšü¾ÖÖß -- “ÖÓ¦üÖê•Öß¸üÖ¾Ö -- ‹ú ×Æüú´ÖŸÖ -- ²ÖÃÖ¯¯ÖÖ †£ÖÖß -- ²Öê×Æü¿Öê²Öß ˆ¬ÖÖ¸üß -»ÖÂú¸üß ¯Öê¿ÖÖ -- ´ÖÖ—ÖÖ •Ö´Ö -- ‹ú Ã¾Ö¯Ö -- •ÖÖÖŒúÖ.
¤ãüÃÖ¸êü
´ÖÖ—Öß †Ö•Öß
227-231
ÃÖÓŸÖÖ²ÖÖ‡Ô -- ¯ÖÖê¸üú™ü “ÖÖê¸üß -- µÖ»»Ö´ÖÖ“Öß µÖÖ¡ÖÖ -- †Ó²ÖÖ²ÖÖ‡Ô“Öß µÖÖ¡ÖÖ -- úšüßÖ Ö¾ÖÃÖ -¿ÖÖúÖÆüÖ¸ü -- †ÓŸÖúÖ»Ö“Öê ¾Öê›ü.
×ŸÖÃÖ¸êü
†Ö•ÖÖêôû
232-235
éúÂÖ¸üÖ¾Ö úÖôêû -- ¯Ö×ŸÖ¾ÖÎŸÖÖ ÖÓÖÖ²ÖÖ‡ÔÔ -- †Ö´Ö“ÖÖ ŸÖÖê¸üÖ -- †Ö•Öß“Öê ‘Ö¸ü -- ÃÖÖ¾Ö»ÖßŸÖß»Ö ŸÖãôûÃÖ ´ÖÖ—Öê ´ÖÖ´ÖÖ.
“ÖÖî£Öêêü
´ÖÖ—Öê ²ÖÖ²ÖÖ
236-239
•Ö´Ö (†¤ü´ÖÖÃÖê) 1835 : ´ÖéŸµÖæ 27 •ÖæÖ, 1910 -- ¯ÖÖÓœü¸ü¯Öê¿Öß ×¿ÖÖÖ -- ²ÖÎÖÉÖß ¾ÖôûÖ ú›üú Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö -- ²ÖÖ²ÖÖÓ“Öß ¸üÃÖ¾ÖÓŸÖß -- ×¾ÖšüÖ²ê ÖÖ“ÖÖ ÃÖ¯ŸÖÖÆü -- ²Ö²Ö»ÖÖ¤üß“Öê Ã¾ÖÖ´Öß.
¯ÖÖ“Ö¾Öê
´ÖÖ—Öß †Ö‡Ô
240-246
•Ö´Ö (†¤ü´ÖÖÃÖê) 1840 : ´ÖéŸµÖã 8 ±êú²ÖÎ¾ÖÖ¸üß, 1910 -- ²ÖÖ²ÖÖÓ“Öê »ÖÖ -- µÖ´ÖãÖÖ²ÖÖ‡Ô ÃÖÖÃÖã¸ü¾ÖÖÃÖ - †Ö´Ö“ÖÖ ¸üµÖŸÖÖ¾ÖÖ -- ÆüÖ»Ö†¯ÖêÂ™üÖ -- ŸÖÖµÖÖŒúÖ -- •ÖÖÖŒúÖ -- †Ö´Ö“ÖÖ ¾ÖÖ›üÖ †Ö‡Ô“µÖÖ ÖÖêÂ™üß --†ÖŸ´ÖÃÖÓŸÖÖêÂÖ -- ¾ÖÖ¿ÖÖÓ“Öê ÃÖ¸ü¯ÖÖ -- ú¸ü¾Öß¸ü“Öß µÖÖ¡ÖÖ.
ÃÖÆüÖ¾Öê
†Ö´Ö“Öß »ÖÖê
247-249
ŸÖßÖ »ÖÖê -- ÃÖÖ»ÖÓéúŸÖ úµÖÖ¤üÖÖ -- ¾µÖÖÊÖÓ“ÖÖ Ø¬ÖÖÖÖÖ -- êúôû¾ÖÖ -- †ÖÃÖÓÖß“Öê ¾Ö·ÆÖ›ü ¯ÖëœüÖ¸ü¬ÖÖ›ü.
ÃÖÖŸÖ¾Öê
¾Ö›üß»Ö ³ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´ÖéŸµÖæ
250-253
Ö¾ÖßÖ ™ü¯¯ÖÖ -- ²ÖÓ¬Öæ ‹úÖÖ£Ö -- “ÖãÖ“ÖãÖßŸÖ¯ÖÖÖ -- ×“Ö´Öãú»Öß ÃúÖò»Ö¸ü¿Öß¯Ö -- ŸÖãúÖ¸üÖ´ÖÖ“ÖÖ
ÃÖÓÃÖÖ¸ü.
†Öšü¾Öê
Ö›üŸÖ¸ü ¯ÖÖ“Ö ¾ÖÂÖì
254-256
Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö¤üÖêÂÖ -- ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖß ÖÖêú¸üß -- ¾µÖÃÖÖß ×¾Ö¸üÖ¯¯ÖÖ -- ²Ö²Ö»ÖÖ×¤ü“Öê ×ÃÖ¨ü -- Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö
¯ÖÖ»Ö™ü.
Ö¾Ö¾Öê
²ÖÖ»Ö¯ÖÖ
257-259
•Ö´Ö -- ‹ú †Ö¯Ö¢Öß -- ¯Ö×Æü»ÖÖ »ÖôûÖ -- ¬ÖÖ›üÃÖß ŸÖÖÓ›êü»Öü -- ÃÖ¾ÖµÖß“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö -- 1877 “ÖÖ
¤ãüÂúÖôû -- “ÖÖê¸ü™êü ¤üÖÖ.
197
¾ÖÖµÖ 473-34

†ÖãúÎ ´Ö×ÖúÖ

¤üÆüÖ¾Öê

´ÖÖ—Öê ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ
260-262
¬Öæôû¯ÖÖ™üß -- ´ÖÖî•Öß²ÖÓ¬ÖÖ -- †ŒúÖ“Öß ´ÖÖµÖÖ -- ´ÖÖ—ÖÖ Æü¼ü.
†ú¸üÖ¾Öê
´ÖÖ—ÖÖ ÆüÖµÖÃæú»Ö“ÖÖ úÖôû
263-266
×¿ÖÖú¾ÖÖÔ -- ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öß ÖÖê›üß -- ÖÏÆüÖ¿Öß»ÖŸÖÖ -- ‡ÓÖÏ•Öß †³µÖÖÃÖ -- ÃÖéúŸÖ¤ü¿ÖÔÖß ¯ÖÏê´Ö -- ´Ö¸üÖšüß
†³µÖÖÃÖ -- ÃÖÓÃéúŸÖ †³µÖÖÃÖ -- ¸ü×ÃÖúŸÖÖ.
²ÖÖ¸üÖ¾Öê
´ÖÖ—Öê ÃÖÖê²ÖŸÖß
267-270
´ÖÖ—Öß ³ÖÖ¾ÖÓ›êü -- ´ÖÖÖæÃÖ‘ÖÖÖê¯ÖÖÖ -- ÖÖê›ü ¤êüÖÖ¾ÖÖ -- ×´Ö¡Ö´ÖÓ›üôû -- ´ÖãŒŸÖ«üÖ¸ü ¾ÖÖ›üÖ -- Ö¾ÖßÖ
³Ö¸üÖÖ.
ŸÖê¸üÖ¾Öê
´ÖÖ—Öê Öêôû
271-274
ÃÖÖëÖ™ü¶ÖÓ“ÖÖ Öêôû -- ‹ú ´Ö»»ÖµÖã¨ü -- ¯Ö™üÖ‡ÔŸÖ ¾Öé¢Öß -- '×ú¸Ôü' Öêôû -- ÃÖæ¸ü¯ÖÖ¸Óü²µÖÖ ÃÖæ¸ü¯ÖÖ™ü¶Ö †Ö´Ö“ÖÖ Óú¯Öæ -- ×“Ö¡Öú»ÖÖ -- úÖ¸üÖ×Ö¸üß -- †Ö´Ö“Öê úÖ¸üÖÖÖê.
“ÖÖî¤üÖ¾Öê
´ÖÖ—µÖÖ ÖÖê›ü¶Ö
275-279
†ÖÖÏÆüß¯ÖÖÖ -- ÖÖÓ¾Öœüôû ÖÖê›ü -- ¸üÖ´ÖŸÖß£ÖÔ -- Ø¾Ö“Ö¾ÖÖ¿Öß Öêôû -- ÃÖ×ÆüÂÖæŸÖÖ -- ×¾Ö×Ö¯ŸÖ¯ÖÖÖ ¿ÖµÖÔŸÖ -- ×¾Ö¿ÖêÂÖ ú¸üÖ´ÖŸÖ.
¯ÖÓ¬Ö¸üÖ¾Öê
úÖÆüß ÃÖ¾ÖµÖß †Ö×Ö ¾ÖÖÖÖæú
280-283
¯ÖêÆü¸üÖ¾Ö -- ÃÖÖ¬Öß ¸üÖÆüÖß -- ÃÖÖÖ -- †ÖÓ›ü ÃÖÆü¾ÖÖÃÖ -- ÖãôËûôû¾¾ÖÖ -- ‘Ö¸üúÖ´ÖÖ“Öß »ÖÆü¸ü -†¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üß¯ÖÖÖ -- ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ¿ÖÖê³ÖÖ.
ÃÖÖêôûÖ¾Öê
´ÖÖ—µÖÖ ‹úÖÓŸÖ ÃÖÆü»Öß
284-285
‹úÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü»Öß -- ¯Ö×Æü»ÖÖ šüÃÖÖ -- ¾ÖÖ³ÖÖê•ÖÖ.
ÃÖŸÖ¸üÖ¾Öê
´ÖÖ—Öê ¾ÖÖ“ÖÖ
286-287
ÖÖ•ÖÖß ¾ÖÖ“ÖÖ -- úÖ¤Óü²Ö¸üß ¾ÖÖ“ÖÖ -- ¾ÖÖ“ÖÖÖ“Öê ¾Öê›ü -- ¯ÖÖê£Öß¾ÖÖ“ÖÖ -- ¬ÖÖÙ´Öú ¯ÖÓ£Ö.
†šü¸üÖ¾Öê
¯ÖÖê¸ü¾ÖµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ—Öß ¬Ö´ÖÔ³ÖÖ¾ÖÖÖ
288-293
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö -- Ã¯ÖÂ™üÖŒê ŸÖß -- ²ÖÖÖã»Ö²ÖÖê¾ÖÖ -- ¯Ö×Æü»Öß ¬Ö´ÖÔ³ÖÖ¾ÖÖÖ -- ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ÖÖê›üß -- ŸÖÖ‡Ô²ÖÖ‡Ô“Öê ¯ÖÏÃ£Ö ÃÖæ›üÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ -- µÖ£ÖÖÃÖÖÓÖ ¯Öæ•ÖÖ -- ´ÖÖ¹ýŸÖß“Öß ¯Öæ•ÖÖ -- ÖÖ›ü¶Ö“Öß ¯Öæ•ÖÖ -- Ø³ÖŸÖß¾Ö¸üß»Ö £ÖÖ¯Ö.
‹úÖêÖßÃÖÖ¾Öê
´ÖæÙŸÖ¯Öæ•ÖÖ
294-299
¤êü¾ÆüÖ¸üÖ -- ¯Öæ•Öê“ÖÖ ˆŸÃÖÖÆü -- †Ö¬µÖÖÛŸ´ÖúŸÖÖ -- ×¿Ö¾ÖØ»ÖÖ¯Öæ•ÖÖ -- ×¿Ö¾Ö ¾Ö ×¾ÖÂÖã -- ¯Öã¸üÖ×ÖúÖ“ÖÖ
£ÖÖ™ü -- ÖÖê›ü ±ú¸üú -- ³ÖŒŸÖß ¾Ö µÖ¿Ö -- †×¬Öú Ã±úÖê™ü -- ÃÖÖ¬ÖãÃÖ´ÖÖÖ´Ö -- •Ö™üÖ¬ÖÖ¸üß ÖÖêÃÖÖ¾Öß ‡ŸÖ¸ü ¾Öî¸üÖÖß -- µÖÖêµÖ ¯ÖÖ¸üÖ.
×¾ÖÃÖÖ¾Öê
³ÖÖ¾Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öß ŸÖµÖÖ¸üß
300-305
³ÖÖ¾ÖÓ›üÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê -- ´ÖÖŸÖÖ×¯ÖŸµÖÖÓ“Öê ŠúÖ -- ¯Ö×¾Ö¡Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ -- ´Öã»Öà“Öê ×¿ÖÖÖ -- Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö -»ÖÖÖê -- †³Öê¤ü ³ÖÖ¾Ö -- ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ÃÖêÆüß -- ¿Öã¨ü ŸÖ¢¾Öê -- ÃÖÇü¤üµÖŸÖÖ -- ‡ŸÖ¸üÖ•Öß.
‹ú×¾ÖÃÖÖ¾Öê
úÖò»Öê•Ö ¯ÖÏ¾Öê¿Ö
306-308
ÖÓ. ³ÖÖ. ´ÆüÃêú -- ÃúÖò»Ö¸ü¿Öß¯Ö -- ±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê•Ö -- ×¯ÖÏ. †ÖÖ¸üú¸ü.
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²ÖÖ×¾ÖÃÖÖ¾Öê
¯ÖÏßÛ¾ÆüµÖÃÖ“Öê ¾ÖÂÖÔ
309-313
úÖò»Öê•Ö“ÖÖ ¯ÖÃÖÖ¸üÖ -- ¾µÖÖµÖÖÖ¯Ö¨üŸÖß -- ´ÖòÖÖ“ÖÖ™üÖÔ -- »ÖÖ•ÖÖôæû ¾Öé¢Öß -- ¯Öê“Ö ¯ÖÏÃÖÓÖ -- ×ŸÖ‘Öê•ÖÖ úÖò»Öê•Ö Ö“ÖÔ -- úÖ™üúÃÖ¸ü -- ¯Öî¿ÖÖÓ“Öß ™Óü“ÖÖ‡Ô -- ›üÖò. ¿Öêôûêú -- ÃÖÖî. ²Ö×ÆüÖÖ²ÖÖ‡Ô.
ŸÖê×¾ÖÃÖÖ¾Öê
‡Ó™ü¸ü×´Ö×•Ö‹™ü“Öê ¾ÖÂÖÔ
314-324
ˆ»Ö™üÖ ¯ÖÏúÖ¸ü -- ÖÖœü¾Öß ÃÖ¾ÖÖÂÖß -- ÓúÖÖ»Ö ÛÃ£ÖŸÖß -- •ÖÖÖŒúÖ“ÖÖ ”ûôû -- ²ÖÖôû×´Ö¡Ö ¸üÖ. ¿ÖÖÃÖÖê Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú¾ÖÎŸÖ -- “ÖîŸÖµÖ¿ÖæµÖŸÖÖ -- ²ÖÖîÛ¨üú ×¾ÖúÖÃÖ -- ÖÖÛÃŸÖú¯ÖÖÖ -- “Ö“ÖÖÔ´ÖÓ›üôû -- ¯Ö¿Öã¯ÖÖÖ ú›êü¾ÖÖ»ÖÖ ×´Ö¡Ö -- ÖÖªÎú´Ö -- ¾µÖÖµÖÖ´ÖÖ“Öß ‡ÂÖÖÔ -- †Ö•ÖÖ¸ü -- ¤ãü:ÖÖÖÓ¤ü -- ´ÖãŒŸÖŸÖÖ -- ÃÖã¬ÖÖ¸üúß
ÆêüŸÖæ -- ¯ÖÓ×›üŸÖÖ ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Ô -- ¯ÖÏÖê. ú¾Öì -- ×´ÖÃÖ ´Öê¸üß ³ÖÖê¸ü -- úÖ¾Öê²ÖÖ•Ö¯ÖÖÖ -- ¸êü. ›üÖò. ÃÖÓ›ü¸ü»ÖÓ›ü ¯ÖÏ¯ÖÓ“ÖÖ“Öß úÖôû•Öß -- •ÖÖ¤üÖ ´Ö¤üŸÖ.
“ÖÖê×¾ÖÃÖÖ¾Öê
¯Ö¤ü¾ÖßÖÏÆüÖ
325-332
ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ -- ›êüŒúÖ úÖò»Öê•Ö -- ×ÖúÖ»Öû -- ×¯Öôû¾ÖÖæú -- ¯ÖÏÖ.ê ´ÖòŒÃÖ´Öã»»Ö¸ü -- ¸üÖ. úôûÃÖú¸ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö -- ¯Ö×¸ü“ÖµÖ -- ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ¤üßÖÖ -- ¯Ö×Æü»Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ -- ¸üÖ. ÃÖãú£ÖÖú¸ü -- ¸üÖ. ´ÖÖêŸÖß
²Öã»ÖÖÃÖÖ -- †™üà“ÖÖ Öã»ÖÖÃÖÖ -- ¾µÖŸµÖµÖ -- ¤üµÖÖôæû ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö -- †Ö¿¾ÖÖÃÖÖ.
¯ÖÓ“Ö×¾ÖÃÖÖ¾Öê
×¾ÖÆÓüÖ´ÖÖ¾Ö»ÖÖêúÖ
333-334
ÆêüŸÖæ -- úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖã¼ü¶Ö.
ÃÖÛ¾¾ÖÃÖÖ¾Öê
´ÖÖ—Öê ×²Ö·ÆÖ›ü
335-336
›üÖò. ÖÏê›üÖ -- ³ÖÖ›ü¶Ö“Öß •ÖÖÖÖ -- ×¯Ö†ÃÖÔÖ -- ¾µÖÛŒŸÖŸ¾Ö.
ÃÖŸŸÖÖ×¾ÖÃÖÖ¾Öê
´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö
337-339
†¬µÖÖ¯Öú ¾ÖÖÔ -- ¯Öæ¾ÖÔ ¾Ö ¯ÖÛ¿“Ö´Ö -- ¬Ö´ÖÔ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü -- ×Ö²ÖÓ¬Ö ¾Ö ¯ÖÏµÖÖêÖ -- “ÖÆüÖ¯ÖÖÖ -- ˆ¯ÖÖÃÖú.
†÷üÖ×¾ÖÃÖÖ¾Öê
Öêôûú¸ü ¾Öé¢Öß
340-342
™üÖêµÖÖêÃÖÖúß -- ´Ö»Öæ»Ö ØÆü¤üß -- ‡¾Æü™Ôü -- ´ÖÔú™ü»Öß»ÖÖ -- ¯ÖÖò—Ö ´ÖòÖê×—ÖÖ.
‹úÖêÖ×ŸÖÃÖÖ¾Öê
úÖÆüß ×™ü¯ÖÖê
343-356
µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö -- ÃÖÖ¬ÖÖÃÖ³ÖÖ -- ÖÖŸÖÖôû“Öß ¯Ö×Æü»Öß ÃÖã¼üß -- ×´ÖÃÖ ´ÖòØÖÖ -- ¤üÖ¤üÖ³ÖÖ‡Ô ÖÖî¸üÖ•ê Öß ‹ú •ÖÖÖéŸÖßŸÖ»Öê Ã¾Ö¯Ö -- ¸êü. “ÖÖ»ÖÔÃÖ ¾ÆüÖµÖÃÖê -- ¿Öê¸ü»ÖÖòú ÆüÖê´ÃÖ -- Domestic Mission Postal Mission (¯ÖÖêÃ™ü»Ö ×´Ö¿ÖÖ) -- ÃÖÓ›êü Ãæú»Ö †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖ ÃÖÖˆ£Ö ¯»ÖêÃÖ Öî×ŸÖú
ÃÖ´ÖÖ•Ö -- ¯Öò×¸üÃÖ - ²ÖÖòÖê ´ÖÖê¸üß -- ¯ÖÏÖê. ¸êü¾Æüß»Ö -- ´ÖÖêÃµÖã ¸üÖê•Ö -- ²ÖÖò‡Ô ²ÖÖò»ÖÖ -- ¯Ö¸êü »ÖÖ ¿ÖÖ•Ö ¸üÖò×²ÖÃÖÖ -- Öã›ü ±ÏúÖµÖ›êü - ´Öò›üÖê´ÖÖÃÖß»Ö ›ü¶ãÖÖ -- ¾ÆüÃÖÖÔµÖ“ÖÖ ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›üÖ -- †ÖòÖÃ™ü ×›ü úÖò´Ö ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖòµÖ -- 1902 “Öß ‡ÔÃ™ü¸ü ÃÖã¼üß -- '‹' ÖÖ›ÔüÖ -- ÖÖŸÖÖôû“Öß ÃÖã¼üß -- ×´ÖÃÖêÃÖ ´ÖòŒÃÖ´Öã»»Ö¸ü ²ÖÖê™üà“µÖÖ ¿ÖµÖÔŸÖß -- †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü - ¯Ö¤ü¾Öß¤üÖÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö.
×ŸÖÃÖÖ¾Öê
¯Ö¸üŸÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ
357-362
¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ ×Ö¸üÖê¯Ö -- ‹ú †›ü“ÖÖ -- †ò´Ã™ü¸ü›òü´Ö“ÖÖ Ö“ÖÔ -- †ò´Ã™ü¸ü›òü´Ö“Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü -- ¾ÆüÖê»ÖÓ¤üÖ´Ö ú»ÖÖêÖ òú£Öê›Òü»Ö -- ´ÖÖê—ÖêÃÖ“ÖÖ ¯ÖãŸÖôûÖ -- Öê¯Ö»ÃÖ -- ¯ÖÖÑ¯Öß -- Ã¾ÖÖÖŸÖ -- ¯Ö×¸ü×¿ÖÂ™ü 1 -- ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü
úÖò»Öê•Ö“Öê ¤üÖêÖ ¤üÖÖ»Öê.
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[ 365 - 480 ]
365-374

´ÖÖ—Öß ´ÖÖÖê¸ü“ÖÖÖ -- ¤üÖê Ö ¯ÖÖ -- ¯ÖÏµÖÖêÖÖ“Öê ÖÖ×¾ÖµÖ -- ¯Ö¨üŸÖß“Öê ³Öê¤ü -- ´ÖÖ—µÖÖ ¾Öêôûß“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ÖÖŸÖÖôûÖŸÖß»Ö ¬ÖÖ´Ö¬Öæ´Ö -- ²ÖÓÖ»ÖÖê¸ü -- ´Ö¦üÖÃÖ -- ´Ö¦üÖÃÖ“Öê ×ŸÖÖ™ü -- •ÖÖ®ÖÖ£Ö¯Öã¸üß -- ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ
¸üÖµÖ“Öß †Ö‡Ô -- ´ÖÖ‘ÖÖêŸÃÖ¾Ö -- ´ÖÆüÙÂÖ ¤êü¾Öë¦üÖÖ£Ö šüÖæú¸ü -- úÖ»Öß´ÖÖŸÖÖ.
¤ãüÃÖ¸üê

´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö Ã£ÖÖ×Öú úÖµÖÔÎú´Ö

375-378

¯ÖÖêÃ™ü»Ö ×´Ö¿ÖÖ -- ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÔÖÏÓ£Ö ¾ÖÖ“ÖÖ¾ÖÖÔ -- ŸÖ¹ýÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖÓ‘Ö -- ‘Ö¸ü“Öß ÛÃ£ÖŸÖß -•Ö´ÖÖÓ›üß“ÖÖ ¤üÖî¸üÖ -- ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÏúÖê¯Ö -- ´Öã¬ÖÖêôû.
×ŸÖÃÖ¸êü

úÖšêü¾ÖÖ›ü“ÖÖ ¤üÖî¸üÖ

379-382

úÖšêü¾ÖÖ›ü“ÖÖ ¤üÖî¸üÖ -- ×Ö¸üÖÖ¸ü -- ×´ÖµÖÖÖÖ¾Ö -- ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ †ÖÁÖ´Ö.
“ÖÖî£Öê

Ã£ÖÖ×Öú úÖµÖÔ

383-385

¯ÖÏê´Öôû ÖÖêŸÖÖ¾ÖôûÖ -- ÎúÖÓŸÖß -- ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ¯Ö¨üŸÖß -- ÃÖã»Ö³Ö ÃÖÓÖßŸÖ.
¯ÖÖ“Ö¾Öê

‘Ö¸ü“µÖÖ †›ü“ÖÖß

386-387

“ÖÓ¦üÖŒúÖ -- ¸üÖ¡Öß“Öß ¿ÖÖôûÖ -- ×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öß Ö›ü²Ö›ü.
ÃÖÆüÖ¾Öê

¤üÖî¸üÖ

388-389

ÖÖ×¿Öú -- ‹ú ¯ÖÓœü¸üß´ÖÖÆüÖŸ´µÖ -- ŸÖÖŸÖ›üß“Öß ŸÖÖ¸ü -- ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÔ ¾ÖÖ“ÖÖ¾ÖÖÔ.
ÃÖÖŸÖ¾Öê

Ã£ÖÖ×Öú ÃÖ´ÖÖ•Ö

390-397

ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö -- †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö -- ÃÖÖêÖ‡Ô“Öß “Öôû¾Öôû -- ‡Ó¤æü¸ü -- ´ÖÖÓ›ü¾ÖÖ›ü -- Ö¾ÖÃÖÖ¸üß ÃÖÖêÖÖ›ü -- ²Ö›üÖê¤êü -- ´Ö¸üÖšü¶ÖÓú›æüÖ Ã¾ÖÖÖŸÖ -- ´ÖÓÖôæû¸ü -- ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ¯ÖÏê´ÖÖ“Öê ³ÖÖÓ›üÖ ×²Ö»»Ö¾ÖÖÓ“Öß ÖéÆüÛÃ£ÖŸÖß -- ¯ÖÖ¾Öê»Ö -- úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü.
†Öšü¾Öê

³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ‹êú¿¾Ö¸üß ¬Ö´ÖÔ¯Ö×¸üÂÖ¤ü

398-414

²ÖÎÖÉÃÖÓ‘Ö -- ´ÖãÓ²Ö‡Ô -- úÖ¿Öß -- ŸÖßÖ ¯ÖÖ -- ²ÖÖÓúß¯Öæ¸ü -- ´ÖÖê‘Öß¸ü -- ³ÖÖÖ»Ö¯Öæ¸ü-- úÖšüßÆüÖ¸ü -¯ÖæÙÖµÖÖ -- ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü -- ´ÖÓ×¤ü¸ü -- ›ãü²ÖÎß -- ´Öî´ÖÖØÃÖÖ -- ›üÖŒúÖ -- ú»Öú¢ÖÖ ÃÖã¸üŸÖ -- ´Ö¦üÖÃÖ
»ÖÖÆüÖê¸ü -- ´ÖÖŸÖÖêÁÖà“ÖÖ †ÓŸÖ -- †»ÖÖÆüÖ²ÖÖ¤ü -- ú»Öú¢ÖÖ -- ²ÖÖÓúß¯Öæ¸ü -- ú¸üÖ“Öß -- ´Ö¤üŸÖß“Öê
†Ö¿¾ÖÖÃÖÖ -- ´ÖÆüÖµÖã¨ü.
Ö¾Ö¾Öê

²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÔÃÖæ“Öß ÖÏÓ£Ö
¯ÖÏúÖ¿ÖÖ.
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¤üÆüÖ¾Öê

×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏµÖŸÖ
418-425
¯Öæ¾ÖÖì×ŸÖÆüÖÃÖ -- ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ •µÖÖê×ŸÖ²ÖÖ ±ãú»Öê -- ²ÖÖ²Öæ ¿Ö×¿Ö¯ÖÖ¤ü ²ÖÓ¤üÖê¯ÖÖ¬µÖÖµÖ•Öß (²ÖÖÖ•Öá) -- ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö
‹ú ¯ÖÏµÖŸÖ -- ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö -- ×£Ö†ÖòÃÖÖê×±úú»Ö ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß -- êú. ¸ÓüÖ¸üÖ¾Ö -- ×²ÖÎ™üß¿Ö
ÃÖ¸üúÖ¸ü †Ö×Ö ×õÖÃŸÖß ×´Ö¿ÖÖê.

†ú¸üÖ¾Öê
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÆü¶úÖ¸üß ´ÖÓ›üôûÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ
426-432
¯Öæ¾ÖÔŸÖµÖÖ¸üß -- »ÖÖêú•ÖÖÖéŸÖß -- †ÓŸµÖ•Ö †Ö×Ö ‹æúÖ ØÆü¤æ µÖÖÓ“Öß ¯ÖÏÖÓŸÖ×ÖÆüÖµÖ ÃÖÓµÖÖ -- ×ŸÖ¸ü¯ÖÖ›üÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ -- ´ÖÓ›üôûß“Öß ¯Ö×Æü»Öß úÖµÖÔúÖ¸üß ÃÖ×´ÖŸÖß -- ¡Öê¾ÖÖÙÂÖú †Æü¾ÖÖ»Ö.
²ÖÖ¸üÖ¾Öê

ÃÖÖ´ÖÖµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
433-435
¤üÖêÖ ¯Ö¨üŸÖß -- ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖÓ“Öê ¤üÖêÖ ¯ÖÏüúÖ¸ü -- úÖµÖÖÔ“Öß ‘Ö™üÖÖ -- ¯Ö×Æü»Öê úÖµÖÔ¾ÖÖÆüú.

ŸÖê¸üÖü¾Öê

úÖµÖÖÔ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ
436-444
×Ö¸Ö×ÁÖŸÖ ÃÖê¾ÖÖÃÖ¤üÖ -- ¯Ö×Æü»Öß ¿ÖÖôûÖ -- ÆêüŸÖæ ¾Ö úÖµÖÔ -- ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü -- ÃÖÖê´Ö¾ÖÓ¿ÖßµÖ ×´Ö¡ÖÃÖ´ÖÖ•Ö †Öã³Ö¾ÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ -- ´ÖÖŸÖê“ÖÖ »ÖôûÖ -- †ÖÖÖß úÖÆüß ¯ÖÏµÖÖêÖ -- ¯ÖÏ×ŸÖÛÂšüŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ú×´Ö™üß ×¾ÖªÖ£Öá ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆü -- ´ÖÖê±úŸÖ ¤ü¾ÖÖÖÖÖÖ -- ¿ÖÖôûÖÖÖŸÖê.

“ÖÖî¤üÖü¾Öê
×´Ö¿ÖÖ“Öß ‘Ö™üÖÖ
445-450
×´Ö¿ÖÖ“Öß ‘Ö™üÖÖ -- ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖÖ -- ´Ö¤üŸÖßÃÖÖšüß •Ö»ÖÃÖÖ -- ¯Ö×Æü»ÖÖ ²Ö×ÖÃÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö -- ¯ÖãµÖÖ“ÖÖ
¯ÖÖØšü²ÖÖ -- ´Öã¸üôûß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú ÃÖ³ÖÖ -- ´Öê‘Ö¾ÖéÂ™üßÖê ¯ÖÏü“ÖÖ¸ü -- ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ -- “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü
µÖÖÓ“ÖÖ ¤üÖî¸üÖ -- ¾Öê›ü¶ÖÓ“Öê ‡ÛÃ¯ÖŸÖôû.
¯ÖÓ¬Ö¸üüÖü¾Öê
×Ö¬Öß“Öß µÖÖê•ÖÖÖ
451-466
×Ö¬Öß“Öß ™Óü“ÖÖ‡Ô -- ÃÖÓÃ£ÖÖ¯ÖÖê“ÖÖ ×¤üÖÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö -- ¹ý¯Öß±Óú›ü -- ŸÖÖÓ¤æüôû ±Óú›ü -- úÖ¯Ö›ü ±Óú›ü ¾Ö ¯Öê™üß
±Óú›ü -- †ÖîªÖê×Öú ×¿ÖÖÖ -- ¾ÖÖ×›üµÖÖ ™ÒüÃ™üà“Öß ´Ö¤üŸÖ.
ÃÖÖêôûÖü¾Öê
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯Ö×¸üÂÖ¤ü
467-472
×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ -- ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß ŸÖµÖÖ¸üß -- ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ´ÖêôûÖ¾ÖÖ -- úÖµÖÖÔ“Öê Öê¡Ö -- ³ÖÖÂÖÖê -ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ÃÖ³ÖÖ -- ¤üÖêÖ ×¾Ö‘Öê -- †¯Öæ¾ÖÔ úÖ´Ö×Ö¸üß -- ˆ¤üÖ¸ü ¤êüÖÖß.
ÃÖŸÖ¸üÖü¾Öê
†ÓŸÖ²ÖÖÔÊ Öôû²Öôû
473-480
‹ú ¯ÖÏ¿Ö -- ´ÖÖ—Öß ÛÃ£ÖŸÖß -- ×™üôûúÖÓÃÖ ×¿ÖÖÖ -- ‹ú úÖÆæü¸ü -- ¤ãüÂ™ü ¾ÖÖŸÖÖÔ -- ×¿ÖÂ™ü´ÖÓ›üôû ÖÖî¸ü¾Ö¯ÖæÖÔ ˆ»»ÖêÖ -- ×´Ö¿ÖÖ“ÖÖ ²Ö×ÖÃÖÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö -- ÃÖÓ¿ÖµÖÖ“Öê ×Ö¸üÖú¸üÖ -- úšüßÖ ¯Ö¸üßÖÖ -´ÖÖŸÖÖ×¯ÖŸµÖÖÓ“ÖÖ †ÓŸÖ -- ´ÖÖŸÖÖ×¯ÖŸµÖÖÓ“Öê úÖµÖÔ.
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[ 483 - 616 ]

†ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ
483-485
•Ö´Ö¯Ö×¡ÖúÖ -- ŸÖÖ. 23 ‹×¯ÖÏ»Ö, 1873 •Ö´ÖúÖ»Ö -- ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖê 1 ŸÖê 7 -- ‹. êú. ´Öã¤ü×»ÖµÖÖ¸ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüúÖÓ“Öß ±êú¸ü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ.
¤ãüÃÖ¸êüê
†Æü»µÖÖÁÖ´ÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß
486-487
»Öê›üß ×¾ÖØ»Ö›üÖ -- †ÖÁÖ´ÖÖÃÖÖšüß •ÖÖÖÖ -- ×¿ÖÂ™ü´ÖÓ›üôû.
×ŸÖÃÖ¸êüê
ÖÖÖ¯Öæ¸ü ¾Ö Æãü²Öôûß ¿ÖÖÖÖ
488-491
ÖÖÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÖÖÖ -- Æãü²Öôûß ¿ÖÖÖÖ -- ´ÖÖÓÖÖÓ“Öß ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ.
“ÖÖî£Öê
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ
492-498
»ÖÖÖÖî ¯ÖòŒ™ü -- ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ‹êŒµÖÖ“Öß “Öôû¾Öôû -- ´Ö¸üÖšüÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÓ‘Ö -- ¤ãüÆüß -- µÖÖ. ´Öæ.
“ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü -- ÖÖ. ´Ö. •ÖÖê¿Öß -- ×¾Ö•ÖÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öß»Ö ¬Ö´ÖÔúÖµÖÔ -- ´ÖÆüÖ¸ü ¯Ö×¸üÂÖ¤ü.
¯ÖÖ“Ö¾Öê
†Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üú ÃÖÓ‘Ö
499-503
×´ÖÃÖêÃÖË ²Öê—ÖÓ™ü -- úÖÑÖÏêÃÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö -- †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üú ¯Ö×¸üÂÖ¤ü -- ¯ÖÏ´ÖãÖ šü¸üÖ¾Ö -- ¾µÖÓÖ×“Ö¡Ö ÃÖÆüß ÖÖÆüß -- »ÖÖêÖÖ¾Öôêû µÖê£Öß»Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤ü -- ÖÖÖ¯Öæ¸ü“Öê ×¿ÖÂ™ü´ÖÓ›üôû -- ¸ÓüÖ¯ÖÓ“Ö´Öß“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö.
ÃÖÆüÖ¾Öê
ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖÃÖ ÃÖæ“ÖÖÖ
504-505
×Ö¸üÖôû¶Ö ¿ÖÖôûÖ.
ÃÖÖŸÖ¾Öê
²ÖÓÖ»ÖÖê¸ü ¿ÖÖÖÖ
506-509
éú. ÖÖê. ¯ÖÖŸÖÖ›êü -- ŸÖÖ×´Öôû ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ¤üÖî¸üÖ -- ²Öò. •ÖÖò•ÖÔ -- ×õÖÃŸµÖÖÓ“ÖÖ úÖ¾ÖÖ -- ¸êü›üÖ †Ö×Ö
´ÖÖÖæÃÖ.
†Öšü¾Öê
‡´ÖÖ¸üŸÖà“Öß µÖÖê•ÖÖÖ
510-512
Ö™ü 1 »ÖÖ -- Ö™ü 2ü ¸üÖ -- ŸÖÖµÖÖŒúÖ“ÖÖ ´ÖéŸµÖæ -- ×“Ö´Öãú»ÖÖ ²Öôûß.
Ö¾Ö¾Öê
×Ö¾Ö›üÖËæú
513-516
úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß -- 1 »ÖÖ, ¿ÖêŸÖú¸üß ¾ÖÖÔ -- 2 ¸üÖ, ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ¾ÖÖÔ -- 3 ¸üÖ, ×¿ÖÖú¾ÖÖÔ -- 4 £ÖÖ, ˆ¤ü´Öß 5 ¾ÖÖ, ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü -- 6 ¾ÖÖ, ´Ö•Öæ¸ü¾ÖÖÔ -- 7 ¾ÖÖ, †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÔ -- 8 ¾ÖÖ, Ã¡Öß¾ÖÖÔ -- ”û¡Ö¯ÖŸÖà“Öê
¯Ö¡Ö - ³Ö¾ÖÖÖß ¯ÖêšêüŸÖß»Ö ´ÖÖ¸üÖ´ÖÖ¸üß.
¤üÆüÖ¾Öê
¤ãüÂúÖôû ¾Ö ‡ŸÖ¸ü úÖ´Öê
517-522
¤ãüÂúÖôûÖ“Öß †Ö¯Ö¢Öß -- ÆüÖê×»ÖúÖÃÖÓ´Öê»ÖÖ -- ÃÖŒŸÖß“Öê ×¿ÖÖÖ -- ´Öª¯ÖÖÖ ²ÖÓ¤üß -- ´Öã¸üôûß -×•Ö¾ÖÖ¾Ö¸ü“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ -- ‡°»»Öæ‹Ó—ÖÖ.
†ú¸üüÖ¾Öê
¤ãüÃÖ·µÖÖ Ö™üÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß
523-529
†Ã¯Öé¿ÖÖê¨üÖ¸üú ´ÖÓ›üôûß -- †ÖÖê¯ÖÖÃÖ ˆ¢Ö¸ -- †ÃÖÆüúÖ¸ü -- ×™üôûúÖÓ“Öê ´ÖŸÖ -- ÖÖÓ¬Öà“Öê ´ÖŸÖ ÖÖÖ¯Öæ¸ü ¯Ö×¸üÂÖ¤ü.
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²ÖÖ¸üÖ¾Öê

×Ö¾Öê¤üÖ

530-532

¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖÓ“µÖÖ ²Ö¤ü»µÖÖ -- ×Ö¾Öê¤üÖ.
ŸÖê¸üÖ¾Öê

¯ÖãÖ‘ÖÔ™üÖÖ
533-535
†×¬ÖúÖ¸üÃÖÓµÖÖÃÖ -- ¯ÖÖ“Ö¾Öê ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ.
“ÖÖî¤üÖ¾Öê
™ÒüÃ™üà“ÖÖ ÖÖë¬Öôû
536-538
Öã¯ŸÖ úÖ¸üÃ£ÖÖÖ -- †Æü»µÖÖÁÖ´ÖÖ“Öê ˆ¤Ëü‘ÖÖ™üÖ.
¯ÖÓ¬Ö¸üÖ¾Öê
úÖµÖÔ¾ÖÖÆüúÖÓ“Öß ×Ö¾Öê¤üÖê
539-547
ÃÖ¾ÖÖÕ¿Öß ÃÖ´ÖÖÖŸÖê“Öß ¾ÖÖÖÖæú -- ¸üÖÂ™ÒüßµÖ úÖµÖÖÔ“Öß ŸÖôû´Öôû -- ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓ¿Öß ²ÖÓ¬ÖãŸ¾ÖÖ“Öê ¾ÖŸÖÔÖ ÃÖÖÆüÖµµÖúÖ¸üß.
ÃÖÖêôûüÖ¾Öê
»ÖÖêú´ÖŸÖÖ“Öê Æêü»ÖúÖ¾Öê
548-551
»ÖÖêú´ÖŸÖÖ“Öê Æêü»ÖúÖ¾Öê.
ÃÖŸÖ¸üüÖ¾Öê
ÃÖã™ü¶Ö †Öšü¾ÖÖß
552-556
»ÖÖ»ÖÖ »Ö•Ö¯ÖŸÖ¸üÖµÖ -- ÃÖµµÖ¤ü †Ö×Ö Ø¿Ö¤êü -- ´ÆîüÃÖæ¸ü“µÖÖ ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ -- ¬ÖÖ¸ü“Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö -ÖÖë›ü»Ö“Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö -- ‘Öê›üÖêÖê ´ÖÖ™êü ‘Öê›üÖêÖ ´ÖÖ™êü -- £ÖæÓÖÖ¾Ö“Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü -- ´ÖÖ»ÖÖ›ü“ÖÖ »ÖÖÓ›üÖÖ -³ÖÖêú¸ü¾ÖÖ›üßŸÖß»Ö ÖÖœü¾Öß -- ²ÖÓ›ü¶Ö ´ÖÖú›ü -- ´Öã›ü²Öß×Ö“ÖÖ ›üÖò. Æüü¶æ´Ö -- ÖÖ. †ÖÖÖÖÖÖ.
†šü¸üÖ¾Öê
´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö
557-559
›ÒüÖò. ›Òü´ÖÓ›ü -- ´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü“Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ -- ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öê ¾ÖÖ¾Ö›êü.
‹úÖê×ÖÃÖÖ¾Öê
¾ÆüÖµÖúÖê´Ö ÃÖŸµÖÖÖÏÆü
560-563
ÃÖÖ¬Öæ ×¿Ö¾Ö¯ÖÏÃÖÖ¤ü -- ¾ÆüÖµÖúÖê´Ö ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖ“Öß ¬ÖÖ´Ö¬Öæ´Ö -- ×¤ü¾ÖÖ ¾Ö ¸üÖ‘Ö¾ÖîµµÖÖ -- ´Öã²Ó Ö‡Ô úÖò×Öú»Ö´Ö¬Öß»Ö
ŸÖÖ¸ü -- ÖÓ²Öã¦üß ¾Ö ÖÖµÖ¸ü.
×¾ÖÃÖüÖ¾Öê
×²Ö»»Ö¾ÖÖÓ“Öß ŸÖÎúÖ¸ü
564-565
¤üÆüÖ•ÖÖÖÓ“Öß ŸÖÎúÖ¸ü -- ×¤ü. ²Ö. ²ÖÓÖê¸üÖ.
‹ú×¾ÖÃÖüÖ¾Öê
úÖî™ãÓü×²Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ´ÖÓ›üôû
566-573
×¾ÖÖÓŸÖß¯Ö¡Ö -- ×•Ö•ÖÖ‡Ô ‰ú±Ôú †¾Ö»ÖÖ‡Ô -- †¾Ö»ÖÖ‡Ô“Öß Ö¾Ö»ÖÖ‡Ô -- ±ú™üúÖ -- •ÖãÖß ÁÖ¨üÖ ¾Ö Ö¾ÖßÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü -- ¾ÖÖÙÂÖúÖêŸÃÖ¾Ö.
²ÖÖ¾ÖßÃÖüÖ¾Öê
²ÖÎÉ¤êü¿ÖÖ“Öß µÖÖ¡ÖÖ
574-584
'´Öß ²ÖÖî¨ü †ÖÆêü' -- ˆ úÖê›üÖÖ -- ×•Ö¾ÖÓŸÖ ´ÖÖ¿ÖÖÓ“Öß ×¾ÖÎúß -- ™üÖò ×ÃÖÖ úÖê : ´ÖéŸÖ´ÖÖÓÃÖ -´ÖÆüÖ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖÓ›êü -- ´ÖÖãÆüÖ -- £Öî»Öß -- À¾Öê ›üÖæÖ ¯ÖòÖÖê›üÖ -- ÃÖÖÖ‡ÔÖ ™êüú›ü¶Ö -- ´ÖÆüÖ×¿Ö¾Ö “ÖÖÑÖ ×³ÖÖãÖß ´Öšü - À¾Öê ×•ÖÖË †Ö×Ö ŸÖã ¬Ö´´Ö -- “ÖÖ¸ü ¾ÖÖÔ -- ÆüÖ›üÖÓ“ÖÖ ÃÖÖÓÖÖ›üÖ -- ˆ¯ÖÖêÃÖ£Ö -- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú
×¿ÖÖÖ -- ŸÖÖ¤üÖÖ ²ÖÑ -- ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú “ÖÖ»Öß¸üßŸÖß ¾Ö ²ÖÖµÖúÖÓ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ -- ±úÖë•Öß ²µÖÖÖ : ‹úÖ
×³ÖŒÖæ“Öß †ÓŸµÖêÂšüß -- ²ÖÎÉß ×¾Ö¾ÖÖÆü.
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ŸÖê¾ÖßÃÖüÖ¾Öê
¿ÖêŸÖú¸üß “Öôû¾Öôû
585-588
†¬µÖÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖ -- ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÛÃ£ÖŸÖß -- ¤ãüÆêü¸üß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ -- ÃÖÖ¸üÖ¾ÖÖœü.
“ÖÖê¾ÖßÃÖüÖ¾Öê
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¿ÖŸÖÃÖÖÓ¾ÖŸÃÖ×¸üú ˆŸÃÖ¾Ö
589-590
ú×¾ÖÃÖ´ÖÏÖ™ ™üÖÖÖê¸ü -- ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÏ¿Ö.
¯ÖÓ“Ö×¾ÖÃÖüÖ¾Öê
¯Öæ¾ÖÔ ²ÖÓÖÖ»Ö“Öß ÃÖ±ú¸ü
591-595
²ÖÓÖÖ»µÖÖÓŸÖß»Ö ´ÖÆüÖ¯Öæ¸ü -- ‹ú úÖêÖ×¿Ö»ÖÖÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö -- ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖòµÖ“Öê Ã¾Ö¯Ö -- ×“Ö¢ÖÖÖÖÑÖ -Æêü´Ö»ÖŸÖÖ²ÖÖ‡Ô - ÆüÖ ¯ÖÆüÖ ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ -- ÖÖê†ÖÖ»Öß -- ´ÖÖ—Öê ²ÖÓÖÖ»ÖßŸÖ ³ÖÖÂÖÖ -- ˆ»ÆüÖÃÖ
¤ü¢Ö -- †³ÖµÖÖÁÖ´Ö.
ÃÖÛ¾¾ÖÃÖüÖ¾Öê
×Æü´ÖÖ“Ö»Ö-×Ö¾ÖÖÃÖ
596-599
úÙÃÖ†ÖÑÖ -- ‘Öæ´Ö -- ¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ ²ÖÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö -- úÖÓ“ÖÖÖÓÖÖ -- êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦ü ÃÖêÖÖÓ“Öß úµÖÖ -- ¯ÖÖ™üÖÖ²Öã¨ü ÖµÖÖ -- ×¾ÖÂÖæ¯Ö¤ü -- úÖ¿Öß -- ²ÖÖÖ¸üÃÖ ØÆü¤æü µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß -- ‹ú Ö´ÖãÖê¤üÖ¸ü ×¾Ö¾ÖÖÆü.
ÃÖ¢ÖÖ×¾ÖÃÖüÖ¾Öê
ÃÖŸµÖÖÖÏÆü ¾Ö ŸÖã¹ÓýÖ¾ÖÖÃÖ
600-609
¤üÖî¸üÖ -- ¤ãüÃÖ¸üÖ ¤üÖî¸üÖ -- ×ŸÖÃÖ¸üÖ ¤üÖî¸üÖ -- ´ÖÖ—Öß †™üú -- ³ÖÖÃú¸ü¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö -- ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖß»Ö
×¤üÖ“ÖµÖÖÔ - ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖß»Ö úÖ´Öê -- †Ö´ÖÖÓ¿Ö ¾Ö ÖÖˆ™ü“ÖÖ †Ö•ÖÖ¸ü -- ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖß»Ö ¬Ö´ÖÖÔ“Ö¸üÖ -Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü -- †ò›ü¾ÆüÖµÖ—Ö¸üß ú×´Ö™üß -- ´ÖãŒŸÖŸÖÖ -- ²Ö›üÖêªÖ“µÖÖ ÃÖ±ú¸üß -- 6 ¾Öê ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ.
†÷üÖ×¾ÖÃÖüÖ¾Öê
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÃÖê¾ÖÖ
610-616
¯ÖãÖê¸üß ¯Öê¿Ö¾µÖÖÓ“Öß úÖ´Ö×Ö¸üß -- úÖÖ›üß ´Ö¸üÖšüß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö -- ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ -- ¯ÖÖ“Ö
³ÖÖÖ¾ÖŸÖ -- ´Ö¸üÖšü¶ÖÓ“Öß ¯Öæ¾ÖÔ¯ÖßšüßúÖ -- ÃÖÖ×ÆüŸµÖÃÖÓ´Öê»ÖÖê -- ÃÖ´ÖÖ¸üÖê¯Ö.
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¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ....
´ÖÆüÂÖá †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖÖ ´Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖê ‡. ÃÖ. 1933 ´Ö¬µÖê ˆ´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß»ÖÖ †Ö»Öê
†ÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖê£Öß»Ö ²ÖÎÉ×¾ÖªÖ-´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ‹ú ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖ»ÖÖ ´Öß Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖê.
ŸµÖÖ ¾Öêôûüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ •ÖÖê ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÖÖ—µÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»ÖÖ ŸÖÖê ×¾ÖÃÖ¸üÖê ´Ö»ÖÖ ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¾Ö úÖµÖÖÔ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ¯Öæ¾Öá —ÖÖ»Öê»ÖÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖ¿ÖÖŸÖ, ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê, ŸµÖÖÓ“Öê '³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“ÖÖ
¯ÖÏ¿Ö' Æêü ¯ÖãÃŸÖú ŸµÖÖ ¾Öêôûß ÖãúŸÖê“Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ¾ÖÖ“ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖß¾ÖÎ ŸÖôû´Öôûß“ÖÖ, ¾µÖÖ¯Öú
†¾Ö»ÖÖêúÖÖ“ÖÖ ¾Ö ÃÖæ´Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“ÖÖ šüÃÖÖ †ÓŸÖ:ú¸üÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬Öß“Ö ˆ´Ö™ü»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ
¯ÖÖÆüµÖÖ“Öß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ³ÖÖÂÖÖ ‹êúµÖÖ“Öß ˆŸú™ü ‡“”ûÖ ÆüÖêŸÖß. ²ÖÎÉ×¾ÖªÖ-´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖÃÖÖšüß ˆ³Öß
†ÃÖ»Öê»Öß ŸµÖÖÓ“Öß ŸÖß ´ÖæŸÖá ¯ÖÖÆæüÖ •ÖÖã ‹ÖÖ¤üÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ´ÖÆüÂÖá †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †Ö¿Öß¾ÖÖÔ¤ü ¤êüµÖÖÃÖÖšüß
†Ö¯Ö»µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ˆ³ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ¾ÖÖ™ü»Öê. ‹Óú¤ü¸ü ¤êüÆüµÖÂ™ßü ×¬Ö¯¯ÖÖ›ü, ¾ÖÖÔ úÖôûÖ, “ÖêÆü·µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ³ÖÖ¾Ö
¿ÖÖÓŸÖ, •ÖÖã ¿ÖæµÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ›üÖêôêû, µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ³Ö¾µÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþÖ ¤êüÖÖ¸êü ´ÖÖÖê¾Ö¸ü
¹ýôûÖÖ¸êü ¯ÖÖÓœü¸êü ¿Öã³ÖÏ êúÃÖ ¾Ö ¤üÖœüß µÖÖ´Öãôêû †ÓŸÖ:ú¸üÖÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÓŸÖ
»ÖµÖß´Öãôêû †Ö×Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ŸµÖÖŸÖß»Ö ˆÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ´Öãôêû ŸÖê †×¬Öú ¾ÖÖœü»Öê. ŸµÖÖÓ“Öê ³ÖÖÂÖÖ ¿Öê¾Ö™ü¯ÖµÖÕŸÖ
´Öß †ŸµÖÓŸÖ ¿ÖÖÓŸÖ¯ÖÖê ‹êú»Öê, ¾µÖÖµÖÖÖÖÖÓŸÖ¸ü, ŸµÖÖÓ“Öß †ÖêôûÖ úºþÖ ‘µÖÖ¾Öß ´ÆüÖæÖ ×¾ÖÖßŸÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖê ´Öß
ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ •ÖÖ‰úÖ ˆ³ÖÖÆßü ¸üÖ×Æü»ÖÖê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‡ŸÖ¸ü úÖÆüß ÃÖ••ÖÖ ²ÖÖê»ÖŸÖ
¸üÖ×Æü»µÖÖ´Öãôêû ´Ö»ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏŸµÖÖ †ÖêôûüÖ úºþÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ŸµÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ×´ÖôûÖ»Öß ÖÖÆüß.... †Ö×Ö
´ÖÖ—µÖÖ ¤ãü¤ðü¾ÖÖÖê, ¯Öãœê Æßü ú¬Öß ŸÖÖê µÖÖêÖ •ÖãôæûÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ´Ö»ÖÖ †ÖŸÖÖ ¸üÖÆæüÖ ¸üÖÆæüÖ ÖÓŸÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
*
´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ×Ö‘ÖÖ»Öê úß †ÖÖÖß ‹úÖ ¯ÖÏÃÖÓÖÖ“Öê Ã´Ö¸üÖ ÆüÖê‰úÖ ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ÖÓŸÖ
¾ÖÖ™üŸÖê - ŸÖÖêÆßü ¯ÖÏÃÖÓÖ ˆ´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß µÖê£Öê †Ö×Ö ²ÖÎÉ×¾ÖªÖ-´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ“Ö ‘Ö›æüÖ †Ö»ÖÖ. ŸÖÖ¸üßÖ 2 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß,
1944 ¸üÖê•Öß †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß ‡Æü»ÖÖêú“Öß µÖÖ¡ÖÖ ÃÖÓ¯Ö¾Ö»Öß, Æüß ²ÖÖŸÖ´Öß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÆüÖêŸÖÖ“Ö ´ÖÖÖ»ÖÖ
±úÖ¸ü ¤ãü:Ö —ÖÖ»Öê, ŸµÖÖÓÖÖ ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß †¯ÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ‹ÖÖ¤üß ¿ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü¾Ö»Öß •ÖÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú
ÆüÖêŸÖê. ˆ´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß µÖê£Öß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖÛÂšüŸÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓú›æüÖ µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ úÖÆüß ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Ö ÆüÖê‡Ô»Ö †¿Öß †¯ÖêÖÖ
´Öß ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖÖ ¤üÖêÖ ŸÖßÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ˆ»Ö™æüÖ Öê»Öê ŸÖ¸üß ŸÖÃÖÖ µÖÖêÖ •ÖãôæûÖ µÖêµÖÖ“Öß úÖÆüß »ÖÖÖê
×¤üÃÖêÖÖŸÖ, •ÖÖã Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖÖ ˆ´Ö¸üÖ¾ÖŸÖßŸÖß»Ö ¯ÖãœüÖ¸üß ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ×¾ÖÃÖºþÖ Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ‹êú ×¤ü¾Ö¿Öß ÁÖß. Ö¾Ö‡Ô
µÖÖÓ“Öß ÖÖšü ¯Ö›ü»Öß. ³Öê™ü ÆüÖêŸÖÖ ÖÖß“Ö ŸµÖÖÓÖßÆüß ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ²ÖÖê»ÖæÖ ¤üÖÖ×¾Ö»Öê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü
ŸµÖÖÓÖß“Ö ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘Öê‰úÖ ²ÖÎÉ×¾ÖªÖ-´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ (µÖÖ ¾Öêôûß ŸµÖÖ»ÖÖ •ÖÖê¿Öß ÃÖ³ÖÖÖéÆü Æêü ÖÖ¾Ö ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê
ÆüÖêŸÖê.) ‹ú ¿ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ¯ÖÖ ŸµÖÖ ÃÖ³Öê»ÖÖ ¯Öã¸üŸÖê ¾ÖßÃÖ-¯ÖÓ“Ö¾ÖßÃÖÆßü »ÖÖêú Ö¾ÆüŸÖê. †£ÖÖÔŸÖË ¿ÖÖêúÃÖ³Öê“ÖÖ
úÖµÖÔÎú´Ö ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ¯ÖÖê ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ Æêü Ö¸êü. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ŸÖê ‹Óú¤ü¸ü ¥ü¿µÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™ü»µÖÖÖê¸üß•Ö
¸üÖ×Æü»Öê ÖÖÆüß.
*
µÖÖ ˆ¯ÖêÖê“Öß ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ †Öêú ¥üÂ™üßÖê ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö, µÖÖ“Öß ´Ö»ÖÖ •ÖÖÖß¾Ö †ÖÆêü. ŸÖÃÖê ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü
Öã§ü †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß“Ö ´Æü™ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öß ¬Ö›üÖ¬Ö›üß“Öß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú úÖ´Ö×Ö¸üß ÃÖã´ÖÖ¸êü 1933 “µÖÖ
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†Öê¸üßÃÖ ÃÖÓ¯Ö»Öß. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü“Öß 11 ¾ÖÂÖì •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû ¿Ö¸ü¯ÖÓ•Ö¸üß ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ ³ÖßÂ´ÖÖ“ÖÖµÖÖÔ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öß
ÛÃ£ÖŸÖß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ »ÖÖêú ŸµÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö †Ö×Ö úÖ´Ö×Ö¸üßÆüß ×¾ÖÃÖ¸ü»Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖê
×úŸµÖêúÖÓÖÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ¾ÖÖ™êü»Ö. ‹ÖÖ¤üÖ úÖµÖÔúŸÖÖÔ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú úŸÖéÔŸ¾ÖÖÖê •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖŸÖêÃÖ´ÖÖê¸ü
‹úÃÖÖ¸üÖÖ “Ö´ÖúŸÖ †ÃÖŸÖÖê ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ »ÖÖêúÆßü ŸµÖÖ“Öß ¾ÖÖÆü¾ÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ; †Ö×Ö úŸÖÔ¾µÖÖ“µÖÖ
Öê¡ÖÖŸÖæÖ £ÖÖê›üÖ úÖôû úÖ †ÃÖêÖÖ ŸÖÖê ¤æü¸ü ÆüÖêŸÖÖ“Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ŸÖê ×¾ÖÃÖ¸üŸÖÖŸÖÆßü »Ö¾Öú¸ü. úÖôûÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö
×¾ÖÃ´ÖéŸÖß“µÖÖ ãÓú“Ö»µÖÖÖê ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶ÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖ×“Öü¡ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖŸÖ ×±ú¸ü¾Ö»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê †Ö¯ÖÖ ‹¸ü¾Öß
¯ÖÖÆüÖŸÖ ÖÖÆüß úÖµÖ ? ŸÖ¿ÖÖŸÖ †ÖÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ˆ³Öß ÆµÖÖŸÖ •µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß ŸÖê †Ã¯Öé¿µÖÖê¨üÖ¸üÖ“Öê
úÖµÖÔ Ã¯Öé¿µÖ †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖæÖÆüß ¾ÖÛ¸üÂšü ¾ÖÖÖÕÖÖ ´ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¹ý“ÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê ÆüÖêŸÖê †ÃÖê ÖÖÆüß. ŸµÖÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓÃÖÖšüß
ŸµÖÖÓÖß •Öß¾ÖÖ“Öê ¸üÖÖ êú»Öê, Öã§ü ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ“Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öê Ö¾ÖßÖ ¾ÖÖ¸êü ×¿Ö¸ü»Öê †Ö×Ö ´ÆüÖæÖ ŸÖêÆßü ×•Ö£Öê
†ÖÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß ˆ¯ÖêÖÖ úºþ »ÖÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖê£Öê ‡ŸÖ¸üÖÓ“µÖÖú›æüÖ †×¬Öú ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß“Öß †¯ÖêÖÖ ú¿Öß
ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ŸÖ¿ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖãµÖ úÖµÖÔÖê¡ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ˆ´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ×úŸÖß ¤æü¸ü! †ÖÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÊúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß“Öß ¿ÖÖÖÖ ˆ´Ö¸üÖ¾ÖŸÖßÃÖ ÆüÖêŸÖß Æêü Ö¸êü, ¯ÖÖ †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö Ö¾ÖßÖ
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“µÖÖ —ÖÓ—ÖÖ¾ÖÖŸÖÖ´Öãôûê ŸÖß •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû ´ÖÖê›æüÖ ¯Ö›ü»µÖÖÃÖÖ¸üÖß“Ö ÆüÖŸê Öß. †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ˆ´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß
µÖê£Öê ³Ö¸ü×¾Ö»Öê»µÖÖ ¿ÖÖêúÃÖ³Öê“Öê ú¹ýÖÖÃ¯Ö¤ü ¥ü¿µÖ ¯ÖÖÆæüÖ Ö¸êü ´Æü™ü»Öê ŸÖ¸ü ãúÖßÆüß ‹¾Öœêü úÖÆüß ´ÖÖÖ»ÖÖ
»ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖÖ úÖ´ÖÖ ÖµÖê!
Æüß ÛÃ£ÖŸÖß ±úŒŸÖ ˆ´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß-ÖÖÖ¯Öæ¸üú›ü“Öß“Ö †ÖÆêü †ÃÖê ÖÖÆüß, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-¯ÖãµÖÖú›ü“ÖßÆßü Æüß“Ö
ÛÃ£ÖŸÖß †ÖÆêü. ¯ÖãµÖÖ-´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ ú¤üÖ×“ÖŸÖË ŸµÖÖ ¾Öêôûüß ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö ¿ÖÖêúÃÖ³ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ †ÃÖŸÖß»Ö †Ö×Ö
ŸµÖÖ×¤ü¾Ö¿Öß †ÖêúÖÓÖß †ÖÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ¾Ö¸ü ÃŸÖãŸÖßÃÖã´ÖÖê ˆ¬Öôû»Öß †ÃÖŸÖß»Ö - ¯ÖÖ ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ? ÃÖ¾ÖÔ¡Ö
ÃÖÖ´ÖÃÖæ´Ö! •µÖÖ ´Ö¸üÖšüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ŸÖê •Ö´Ö»Öê ŸÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ˆ¤üÖÃÖßÖ †ÖÆêü, •µÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖšüß
ŸµÖÖÓÖ¸ü †Ö¯Ö»Öê †ÖµÖãÂµÖ ¾Öê“Ö»Öê ŸµÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê †Ö•Ö ´ÖÆü¢¾Ö úôûŸÖ ÖÖÆüß, †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ
²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü ¯ÖÖÖ¿Öß ÃÖæŸÖ Ö šêü¾ÖŸÖÖ •µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ŸÖê ×´ÖôûÖ»Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¾ÖÖ¸üÃÖ¤üÖ¸üÖÓÖß
ÃÖÖêµÖßÃú¸ü ¸üß×ŸÖÖê ŸµÖÖÓ“Öß ˆ¯ÖêÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß †ÖÆêü. ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖ“µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß úÖ´Ö×Ö¸üß
†Ö¤üß“Ö ˆ¯ÖêÖÖßµÖ †ÖÆêü †ÃÖê ÖÖÆüß ; ¯ÖÖ ÖÖÃÖ ¯ÖãµÖÖŸÖ ³Ö¸üÖÖ·µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ-ÃÖÓ´Öê»ÖÖÖ“µÖÖ ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾ÖºþÖ
•Öê£Öê †×ŸÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ “ÖÖê¯Ö›ü¶ÖÓ“ÖÖ †Ö¾Ö•ÖæÔÖ ÖÖî¸ü¾Ö êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸÖê£Öê †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“ÖÖ Øú¾ÖÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖßÖ úÖ´Ö×Ö¸üß“ÖÖ ÖãÃÖŸÖÖ ˆ»»ÖêÖÆßü ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ †Öã³Ö¾Ö †ÖÆêü. ‡ŸÖŒµÖÖ
£ÖÖê›ü¶Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ˆ¯Öê×ÖŸÖ ´ÖÖÖú·µÖÖÓŸÖ •ÖÖ‰úÖ ²ÖÃÖµÖÖ“Öê ³ÖÖµÖ
»ÖÖ³Ö»Öê»Öê ¯ÖÖÆæüÖ †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»µÖÖ¾ÖÖ“ÖæÖ ¸üÖÆüÖŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ˆ¯ÖêÖê“Öê Æêü ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ †Ö¤üß ÃÖ¾ÖÔ¡Ö
¯ÖÃÖ¸ü»Öê»Öê †ÖÆêü †ÃÖê ÖÖÆüß. ¾µÖÖ¯Öú ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß“µÖÖ úÖÆüß ¤æü¸ü¤ü¿Öá ¯Öã¹ýÂÖÖÓÖß Æüß ˆÖß¾Ö ³ÖºþÖ úÖœü»Öê»Öß
†ÖÆêü µÖÖŸÖ ¿ÖÓúÖ ÖÖÆüß. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü-¸üÖÂ™Òü³ÖÖÂÖÖ-ÃÖ³Öê“µÖÖ ×¤üÖ¤üÙ¿ÖêúŸÖ 2 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß“ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ '´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü
Ã´ÖéŸÖß×¤üÖ ' ´ÆüÖæÖ ×Ö¤ìü×¿Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏÖ. ÁÖß. ÖÖ. ²ÖÖÆü¼üß µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ 1948 ´Ö¬µÖê †Ö¯Ö»Öß
†Ö¤ü¸üÖÓ•Ö»Öß ¾ÖÖ×Æü»Öß †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖÖê ÁÖß. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ êú»Öê»µÖÖ ˆ¯ÖêÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê ŸµÖÖÓ“Öê ×¾Ö¾Öê“ÖÖ µÖê£Öê
ˆ¤Ëü¬ÖéŸÖ ú¸üµÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ-''×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß ‰ú±Ôú †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü Æêü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ‹ú ˆ¯Öê×ÖŸÖ ´ÖÖÖú¸üß“Ö ´Æü™ü»Öê
¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ¯ÖãµÖÖ“Öê ‹ú ¾µÖÖÃÖÓÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú ÖÓ. ²ÖÖ. ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü µÖÖÓÖß '´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ˆ¯Öê×ÖŸÖ ´ÖÖÖú¸üß'
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´ÆüÖæÖ ‹ú ¯ÖãÃŸÖú ×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêü, ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ×“Ö¯ÖôæûÖú¸üÖÓ¯Öæ¾Öá ÆüÖê‰úÖ Öê»Öê»µÖÖ ³ÖÖ‰ú ´ÖÆüÖ•ÖÖ,
×¾ÖÂÖã²Öã¾ÖÖ ²ÖÎÉ“ÖÖ¸üß ‡ŸµÖÖ×¤ü £ÖÖê¸ü úÖµÖÔúŸµÖÖÕ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êü‰úÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü µÖÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÕÖÖ ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Öß
úÃÖÖ ×¾ÖÃÖ¸ü»ÖÖ †ÖÆêü, Æêü ¤üÖÖ¾ÖæÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêü. Æüß ×¾ÖÃÖ¸üµÖÖ“Öß ×ÎúµÖÖ ×“Ö¯ÖôæûÖú¸üÖÓ¯Öæ¾Öá“µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖß“Ö
±úŒŸÖ †Ö“ÖºþÖ ¤üÖÖ×¾Ö»Öß †Ö×Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ¡Ö †Ö¯ÖÖ •ÖÖÖéŸÖ †Ö×Ö Ã´Ö¸üÖ¿Öß»Ö ²ÖÖ»ÖÖê, †¿ÖÖŸÖ»Öß
ÖÖêÂ™ü ÖÖÆüß. †Ö¯Ö»ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüßµÖÖÓ“ÖÖ ŸÖÖê“Ö Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö úÖµÖ´Ö †ÖÆêü. †Ö¯ÖÖ ÖãÖÖÓ“Öê ¯Öæ•Öú ÖÖÆüß; ¾µÖŒŸÖß“Öê
¯Öæ•Öú †ÖÆüÖê, ‹úÖªÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ´ÖÖÖê †Ö´Æüß »ÖÖÖ»ÖÖê ´ÆüÖ•Öê ×ŸÖ»ÖÖ †Ö³ÖÖôûÖ¯ÖµÖÕŸÖ ˆÓ“Ö “Öœü¾ÖŸÖÖê,
×ŸÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖê™üÖÓÖÖê ‘ÖêŸÖÖê, ×ŸÖ»ÖÖ •ÖµÖ•ÖµÖúÖ¸üÖÖê Öã¤ü´Ö¸ü¾ÖæÖ ÃÖÖê›üŸÖÖê, ×ŸÖ“µÖÖ ´ÖæŸÖá Ã£ÖÖ¯ÖæÖ ×ŸÖ“Öß
×¾Ö™Óü²ÖÖÖ ú¸üŸÖÖê, †Ö×Ö •µÖÖÓ“Öê ÖãÖ †Ö¯ÖÖÖ»ÖÖ Ö¸üÖêÖ¸üß †ÖãÃÖ¸üµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÃÖŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ‡ŸÖ¸ü
†Öêú £ÖÖê¸ü úÖµÖÔúŸµÖÖÕÖÖ †Ö¯ÖÖ ×¾ÖÃÖ¸üŸÖÖê; ‡ŸÖêú úß ŸµÖÖÓ“Öê ÖÖ´ÖÖê×Ö¿ÖÖÖ ¤êüÖß»Ö ×¿Ö»»Öú šêü¾ÖßŸÖ
ÖÖÆüß. †Ö´Ö“µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ´ÖæÖÔ¯ÖÖÖ“Öß Æüß ‹ú ÖæÖ †ÖÆêü....''
†¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¯ÖÏÖ. ²ÖÖÆü¼üß µÖÖÓÖß †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê ¯ÖãµÖÃ´Ö¸üÖ ú¸üµÖÖŸÖ ´ÖÖÖ“Öê ´ÖÖêšêü¯ÖÖ
¤üÖÖ×¾Ö»Öê Æüê êú¾ÆüÖÆßü ŸµÖÖÓÖÖ ³ÖæÂÖÖÖ¾ÖÆü ÆüÖêµÖ. Öê»µÖÖ •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üßŸÖ '´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü“ÖÖ ‹ú ú´ÖÔ¾Öß¸ü' ´ÆüÖæÖ
†ÖÏ»ÖêÖ ×»ÖÆæüÖ ' ´Ö¸üÖšü¶Ö ' “Öê ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú †Ö“ÖÖµÖÔ †¡Öê µÖÖÓÖßÆßü ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖãµÖ-Ã´Ö¸üÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ»ÖÖ
úºþÖ ×¤ü»Öê. †¿Öß ×“ÖÆêü ŸÖã¸üôûú †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß †ÖÖÃ£Öê“Öê ¾Ö ˆ¯ÖêÖê“Öê •ÖÖîôû ¤æü¸ü ÃÖÖ¸üµÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß
´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê Æêü Ö¸êü †ÖÆêü. †ÃÖÖ ‹ú ´ÖÖêšüÖ Çüüª ¯ÖÏÃÖÓÖ ´ÖÖ—µÖÖ †Öã³Ö¾Ö»ÖÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖÖê µÖê£Öê ÃÖÖÓÖÖê
†¯ÖÏÖÃÖÓ×Öú ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ¤üÖêÖ ŸÖßÖ ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá ‹ú ŸÖ¹ýÖ ÖéÆüÃ£Ö ´ÖÖ—µÖÖ ³Öê™üß»ÖÖ †Ö»Öê îú. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“ÖÖ
Ã´Öé×ŸÖ×¤üÖ ÃÖÖ•Ö¸üÖ ú¸üµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖ—µÖÖ•Ö¾Öôû ÖÖêÂ™ü úÖœüŸÖÖ“ÖÖ ´Ö»ÖÖ ÃÖÖÖÓ¤ü †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê.
´Öß †ÖÃ£ÖÖ¯Öæ¾ÖÔú “ÖÖîú¿Öß êú»µÖÖ¾Ö¸ü ´Ö»ÖÖ úôû»Öê úß, Æêü ŸÖ¹ýÖ ÖéÆüÃ£Ö ´ÆüÖ•Öê ÖÖÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öß»Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
†Ã¯Öé¿µÖ ¯ÖãœüÖ¸üß îú. ×úÃÖÖ ±úÖÖæ•Öß ²ÖÓ¤üÃÖÖê›êü µÖÖÓ“Öê ×“Ö¸Óü•Öß¾Ö ÆüÖêŸÖ. îú. ²ÖÓ¤üÃÖÖê›êü Æêü ÖÖÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öß»Ö
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÆü¶úÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß“Öê ‹ú †ŸµÖÓŸÖ ×ÖÂšüÖ¾ÖÓŸÖ úÖµÖÔúŸÖì ÆüÖêŸÖê. 1944 ´Ö¬µÖê
ÖÖÖ¯Öã¸ü»ÖÖ ´Öß ²Ö¤ü»ÖæÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ´ÖÖ—ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖŸÖæÖ
†ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß •ÖÖê ×ÖŸÖÖÓŸÖ †Ö¤ü¸ü ¾µÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ—Öê †ÓŸÖ:ú¸üÖ ³ÖºþÖ †Ö»Öê
ÆüÖêŸÖê!
úÖêÖß ´ÆüÖŸÖß»Ö úß, "†ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß“µÖÖ ˆ¯ÖêÖê“Öß ‡ŸÖŒµÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖÖê “Ö“ÖÖÔ ú¸üµÖÖ“Öê
úÖ¸üÖÆßü ÖÖÆüß. Ã¾ÖŸÖ: †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö µÖ¿ÖÖ¯ÖµÖ¿ÖÖ“µÖÖ ú»¯ÖÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö»Ößú›êü Öê»Öê»Öê ú´ÖÔ¾Öß¸ü ÆüÖêŸÖê.
'ú´ÖÔµÖê¾ÖÖ×¬ÖúÖ¸üÃŸÖê ´ÖÖ ±ú»ÖêÂÖã ú¤üÖ “Ö Ö' µÖÖ ¾Öé¢ÖßÖê ŸÖê †Ö“Ö¸üÖ ú¸üßŸÖ. '´ÖÖ—µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ µÖ¿Ö
×´ÖôûÖ»Öê ÖÖÆüß. µÖ¿ÖÖ“Öß ´Ö»ÖÖ †ÖúÖÓÖÖ“Ö Ö¾ÆüŸÖß. µÖ¿ÖÖ“Öß ´Ö»ÖÖ Öß™ü ¾µÖÖµÖÖ“Ö“Ö ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß,
ŸÖ¸ü ´Öß ŸµÖÖÓ“Öß ‡“”ûÖ ŸÖ¸üß ú¿Öß úºþ?' †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß“Ö ´Æü™ü»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖ¯ÖÏ–ÖŸÖê“ÖÖ ÆüÖ
¯Öã¸üÖ¾ÖÖ“Ö ÖÖÆüß úÖµÖ?" Æêü ´ÆüÖÖê Øú×“ÖŸÖË Ö¸êü †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß µÖÖ ˆ¤ËüÖÖ¸üÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öê Æüôæû¾ÖÖ¸ü ´ÖÖÖ¾Öß
†ÓŸÖ:ú¸üÖ ¾µÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê»µÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖÓ“Öê ÃÖÖ¸ü ÃÖÖÓÖŸÖÖÖÖ
ŸÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, "´ÖÖ—µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖÖ£Öß¤üÖ¸üÖÓ“ÖÖ, ‡ŸÖ¸üÖÓ“ÖÖ, ±úÖ¸ü úÖµÖ •µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß ´Öß ‘Ö¸ü¤üÖ¸üÆßü
ú´Öß ÃÖ´Ö•ÖæÖ ŸÖß ŸÖß úÖ´Öê ú¸üßŸÖ ÆüÖŸê ÖÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖÆßü ´ÖÖ—µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß Öî¸üÃÖ´Ö•Ö, ¤ãü¸üÖÖÏÆü, Ö¾Æêü ˆ‘Ö›ü ×¾Ö¸üÖ¬ê ÖÆßü
—ÖÖ»ÖÖ. ÆüÖ“Ö ´ÖÖ—µÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖ“ÖÖ úšüßÖ¯ÖÖÖ Øú¾ÖÖ ¤üÖºþÖ¯ÖÖÖ ÆüÖµê Ö. ÊÖ´Öãôêû ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß ¿ÖÖÓŸÖß
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œüÖÃÖôû»Öß †Ö×Ö †úÖ»Öß ²ÖÆãüŸÖêú Ã¾ÖßéúŸÖ úÖ´ÖÖŸÖæÖ ´Öß ×¾Ö¸üÖ´Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖê." Æêü ×Ö¸üÖ¿Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ
†ÓŸÖ:ú¸üÖÖ“Öê ˆ¤ËüÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ µÖÖŸÖ ¿ÖÓúÖ“Ö ÖÖÆüß. µÖÖ ˆ¤ËüÖÖ¸üÖÓ“Öß £ÖÖê›üß ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ µÖÖ ×šüúÖÖß ú¸üÖê
†¯ÖÏÖÃÖÓ×Öú ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
†ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ •Öß×¾ÖŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔ×ŸÖ¿ÖÖ×µÖŸ¾ÖÖÖê ˆšæüÖ ×¤üÃÖÖÖ¸êü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê úÖµÖÔ úÖêÖŸÖê ÆüÖ
¯ÖÏ¿Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»ÖÖ ŸÖ¸ü '†Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß ˆÖŸÖß' †ÃÖê“Ö ˆ¢Ö¸ü ²ÖÆãüŸÖêú ¤êüŸÖß»Ö. ¯ÖÖ Öã§ü
†ÖÖÖÓÖÖ ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸÖê úÖµÖ ´ÆüÖŸÖß»Ö ? ŸµÖÖÓ“Öê“Ö ˆ¤ËüÖÖ¸ü ¯ÖÆüÖ; "..... ´ÖÖ¡Ö ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü
ÊÖ ´ÖÖ—µÖÖ †ÃÃÖ»Ö úÖ´ÖÖŸÖæÖ ´Öß ×¾Ö¸üÖ´Ö ¯ÖÖ¾ÖÖê ¿ÖŒµÖ“Ö ÖÖÆüß; úÖ¸üÖ ´Öß ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü êú»ÖÖ Æêü
Ö¸êü ÖÃÖæÖ, ¬Ö´ÖÖÔÖê“Ö ´ÖÖ—ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü êú»ÖÖ. †¿Öß ´ÖÖ—Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÊÖ ¿Ö¸üß¸üÖŸÖæÖ ×¾Ö¸üÖ´Ö
¯ÖÖ¾Öê¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖ¸üß ¬Ö´ÖÖÔÖ ´Ö»ÖÖ ¯Ö”ûÖ›ü»Öê †ÖÆêü“Ö ¾Ö ¯ÖãœêüÆßü ŸÖÖê ´Ö»ÖÖ †ÓŸÖ¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß Æüß ´Ö»ÖÖ †¿ÖÖ †ÖÆêü "
µÖÖ ˆ¤ËüÖÖ¸üÖ¾ÖºþÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö '¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü' Æêü †Ö¯Ö»Öê '†ÃÃÖ»Ö úÖ´Ö' ´ÖÖÖßŸÖ ÆüÖêŸÖê †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ
µÖê‡Ô»Ö. ŸµÖÖ ´ÖÖÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öß ‡ŸÖ¸ü úÖµÖì ¤ãüµµÖ´Ö šü¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÖÆüŸÖÖ ŸµÖÖÓÖß †ÓÖßúÖ¸ü»Öê»Öê
†Ã¯Öé¿µÖÖê¨üÖ¸üÖ“Öê úÖµÖÔÆßü ¤ãüµµÖ´Ö šü¸üŸÖê. ¯ÖÖ »ÖÖî×úú ¥üÂ™üßÖê ŸÖ¸ü ŸÖê“Ö ŸµÖÖÓ“Öê •Öß×¾ÖŸÖúÖµÖÔ ÆüÖêµÖ. ŸÖê¾ÆüÖ
µÖÖ“ÖÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ úÃÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ? ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê, µÖÖ“Öê ˆ¢Ö¸ü †ÃÖê ¤êüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö úß, †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß
“ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê»Öê †Ã¯Öé¿µÖÖê¨üÖ¸üÖ“Öê úÖµÖÔ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖß»Ö ¬ÖÖÙ´Öú ¾Öé¢ÖßŸÖæÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê.
¬Ö´ÖÔ³ÖÖ¾ÖÖÖ ÆüÖ ´Öæôû ¯ÖÖµÖÖ †Ö×Ö †Ã¯Öé¿µÖÖê¨üÖ¸üÖ“Öê úÖµÖÔ Æüß ŸµÖÖ¾Ö¸ü ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖêµÖ. ´ÖÖ—Öê Æüê
´ÆüÖÖê ÃÖŸµÖÖ»ÖÖ †Ö¤üß“Ö ÃÖÖê›æüÖ ÖÖÆüß. 1912 ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öê •Öêêü ‹ú ¡ÖÖê™üú “ÖÖ×¸ü¡Ö
×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü úß, "ÆüßÖ ´ÖÖÖ»Öê»Öê »ÖÖêú Æêü †Ö¯Ö»Öê ²ÖÓ¬Öã †ÖÆêüŸÖ, Æüß ³ÖÖ¾ÖÖÖ
†ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖ ¥üœü úºþÖ ‘Öê‰úÖ ŸÖê •Öê úÖ´Ö ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ¬Ö´ÖÔ ÆüÖ“Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¿ÖÖôûÖŸÖæÖ ¬Ö´ÖÔ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖê, ³Ö•ÖÖ ÆüÖêŸÖê, ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö ÃÖ¨ü´ÖÖÔ“Öß ÖÖê›üß »ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
†Öêú ¯ÖÏúÖ¸êü ¯ÖÏµÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ 1" "×´Ö¿ÖÖ“Öê úÖµÖÔ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü“Ö “ÖÖ»ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê 2" †ÃÖê
Öã§ü †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖßÆßü Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê †ÖÆêü. ÆüÖ ¬ÖÖÙ´Öú ¯ÖÖµÖÖ ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ †¿Öß úÖÆüàÖß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ
úºþÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê, ¯ÖÖ ŸÖê ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÖÖÆüß. †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ-ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö ÆüÖê‰úÖ
²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü “ÖÖ»Ö×¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ Æêü Ö¸êü †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, †Ã¯Öé¿µÖÖê¨üÖ¸üÖ“Öê úÖµÖÔ ú¸üŸÖÖÖÖ µÖÖ
†Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖ ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔŸÖ †ÖêœüµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´Öãôûüß ÃÖã¨üÖ ÆüêŸÖæ Ö¾ÆüŸÖÖ. "×´Ö¿ÖÖ“Öê úÖµÖÔ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ
¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü“Ö “ÖÖ»Ö¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÆüÖŸê Öê" †ÃÖê ÃÖÖÓÖæÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö »ÖÖÖ»Öß“Ö Ã¯ÖÂ™ü ú¸üŸÖÖŸÖ "´ÖÖ¡Ö, †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔŸÖæÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ×´ÖôûÖ¾Öê †ÃÖÖ ÆêüŸÖæ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ú¬Öß“Ö ²ÖÖôûÖ»ÖÖ ÖÖÆüß †Ö×Ö ŸÖ¿Öß ŸÖÎúÖ¸üÆßü ú¬Öß
úÖêÖß ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖÓÖß êú»Öß ÖÖÆüß." †ÃÖê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß †ÃÖê Öî¸üÃÖ´Ö•Ö ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê
†ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ã¯Öé¿µÖÖê¨üÖ¸üÖ“Öê úÖµÖÔ ú¸üÖÖ¸êü îú. ¯ÖÏÖ. ´ÖÖ™êü Æêü
†Ö¯Ö»µÖÖ '×“Ö¡Ö¯Ö™üÖŸÖ' ×»Ö×ÆüŸÖÖŸÖ, ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ úÖ´ÖÖ“Öß úÖµÖ ¯Ö¨üŸÖß †ÖÆêü, µÖÖ“Öê ´Öß
²ÖÖ¸üúÖ‡ÔÖê †¾Ö»ÖÖêúÖ êú»Öê...... ‡ŸÖŒµÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖã¨üÖ ×»Ö×ÆüŸÖÖÖÖ ´Ö»ÖÖ úÃÖê“Öê“Ö ¾ÖÖ™üŸÖê; ¯ÖÖ
×»ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ Æü¾Öê ´ÆüÖæÖ ×»Ö×ÆüŸÖÖê úß, Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê ²ÖÎÉÃÖ´ÖÖ•Öß ¬ÖÖê¸üÖ ¾Ö ŸµÖÖÃÖ †ÖãÃÖºþÖ ŸµÖÖÓÖß
‘ÖÖŸÖ»Öê»Öß úÖ´ÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖß ´Ö»ÖÖ †Ö¾Ö›êüÖÖ. •ÖÖÃÖê¾ÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ»ÖÖ †Öî¤üÖµÖÔ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
1. ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê »ÖêÖ, ¾µÖÖµÖÖÖê †Ö×Ö ˆ¯Ö¤êü¿Ö.
2. ´ÖÖ—µÖÖ †Öšü¾ÖÖßŸÖ ¾Ö †Öã³Ö¾Ö, ¯ÖÖ. 264.
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úºþÖ ‘ÖêµÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ •ÖãµÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÖê™üÖŸÖ ¯Öã¸êüÃÖÖ ¾ÖÖ¾Ö †ÖÆêü, †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™êü ¾Ö •Ö¸ü Æßü
†Ã¯Öé¿µÖ ¯ÖÏ•ÖÖ ØÆü¤æ ¬Ö´ÖÖÕ“Öß, ŸÖ¸ü †Ö¯ÖÖ “Öôû¾Öôû ÃÖã¨üÖ ¯Öæ¾ÖÔúÖ»ÖßÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü-¬ÖÖÖ“µÖÖ ‹ê¯ÖŸÖß¾Ö¸ü“Ö
“ÖÖ»Ö¾ÖÖ¾Öß †ÃÖê ¾ÖÖ™êü, ´ÖæÙŸÖ¯Öæ•Öê»ÖÖ ²ÖÎÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ úÖêšêüÆßü Ã£ÖÖÖ ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖŸÖß»Ö
¤êü¾ÖÖ»ÖµÖ-¯ÖÏ¾Öê¿Ö ÆüÖ •ÖÖê ³ÖÖÖ ŸµÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ¿Öß ²Öê‡´ÖÖÖ Ö ÆüÖêŸÖÖ Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖÖ “Öôû¾Öôû
ú¸üŸÖÖ µÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖß ÖÖÆüß, †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™êü" (¯ÖÖ. 218) ¯ÖÏÖ. ´ÖÖ™êü µÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ´ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü ‘ÖêµÖÖ“Öê
Æêü Ã£Öôû ÖÖÆüß. ¯ÖÖ Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖæ´Ö Öî¸üÃÖ´Ö•Ö úÃÖê úºþÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê µÖÖ“Öê
ˆ¤üÖÆü¸üÖ ´ÆüÖæÖ Æüß ¾ÖÖŒµÖê ˆ¤Ëü¬ÖéŸÖ êú»Öß †ÖÆêüŸÖ. ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ Öî¸üÃÖ´Ö•ÖÖÓ´Öãôûê “Ö, †Ö¯Ö»Öê
úÖµÖÔ †¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»Öê †ÃÖê †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖÖ¾Öê.
¾ÖÃŸÖãŸÖ: †ÖÖÓ“Öê úÖµÖÔ †µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»Öê †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ‹ú ÖÖêÂ™ü »ÖÖÖŸÖ
šêü¾Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸÖß †¿Öß úß, †¿ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔú›êü ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê,
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Øú¾ÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ Æüß †¿Öß ÖÖêÂ™ü †ÖÆêü úß, •Öß ¯ÖæÖÔŸÖê»ÖÖ ú¬Öß“Ö ¯ÖÖê“ÖÖê ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß.
•ÖÖ ÖêÆü´Öß ²Ö¤ü»ÖŸÖ †ÃÖŸÖê †Ö×Ö µÖÖ ²Ö¤ü»ÖŸµÖÖ •ÖÖÖŸÖ Ö¾ÖßÖ Ö¾ÖßÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê ¾ÖÖ¸êü ÃÖ¤îü¾Ö ÖêôûŸÖ
†ÃÖŸÖê. •µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ †Ö•Ö †Ö¯ÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ×Æü×¸ü¸üßÖê úºþÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖÖê ±úÖ¸üÃÖÖ †£ÖÔ
¸üÖÆüÖŸÖ ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ŸµÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ»Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß“Ö ²Ö¤ü»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. ˆ¤üÖÆü¸üÖ ´ÆüÖæÖ
Æêü“Ö ¯ÖÖÆüÖ ÖÖ úß, •µÖÖ ¤êü¾ÖÖ»ÖµÖ-¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ“µÖÖ †×³Ö×Ö¾Öê¿ÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ Ö¾ÖßÖ ´ÖÖÓ›ü
´ÖÖÓ›üÖê ´ÖÖ™êü µÖÖÓÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™ü»Öê ŸµÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖú›êü †Ö•Ö“Öê †Ã¯Öé¿µÖ ¯ÖãœüÖ¸üß œãÓüæúÖÆßü ¯ÖÖÆüÖµÖ»ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü
ÖÖÆüßŸÖ. ¯ÖÖ ´ÆüÖæÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖ ¤êü¾ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß •µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓÖß ¯Öæ¾Öá •Öß¾ÖÖ¯ÖÖ›ü
ÁÖ´Ö êú»Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ú´Öß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖ´Öãôûê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê Øú×“ÖŸÖË Çü¤üµÖ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ
—ÖÖ»Öê»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖãÂúôû“Ö µÖ¿Ö †Ö»Öê †ÃÖê“Ö ÃÖ´Ö•Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÖÆüŸÖÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê
úÖµÖÔ ÃÖ±ú»Ö —ÖÖ»Öê †ÃÖê“Ö ´ÆüÖÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö. †Ã¯Öé¿µÖÖê¨üÖ¸üÖ“Öê úÖµÖÔ ÆüÖ †ÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ´Öê¹ý´ÖÖß
†ÖÆêü. ŸµÖÖÓÖß Æêü úÖµÖÔ êú¾Öôû ¯ÖãµÖÖ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖ³Ö¸ü ¯ÖÃÖ¸ü¾Ö»Öê. µÖÖ
¯ÖÏ¿ÖÖú›êü ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓ“Öê »ÖÖ ¾Öê¬Ö»Öê †Ö×Ö ¿ÖŒµÖ ŸµÖÖ ¸üßŸÖßÖê ŸµÖÖ ŸµÖÖ
×šüúÖÖß ¯ÖÏŸµÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖÆßü êú»Öß †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê Æêü µÖ¿Ö ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê ¾ÖÖ¤üÖŸÖßŸÖ †ÖÆêü.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖæÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖàÖß Æêü úÖµÖÔ ú¤üÖ×“ÖŸÖË †×¬Öú “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¸üßŸÖßÖê êú»Öê †ÃÖê»Ö; ¯ÖÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ †ÖÖÓÖß ŸÖµÖÖ¸ü úºþÖ šêü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß Æêü ×¾ÖÃÖ¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. †ÖÖÓ“µÖÖ ¯Öæ¾Öá
×Ö¸ü×Ö¸üÖôû¶Ö ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖÓ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ŸµÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ:“Ö µÖÖ
¯ÖãÃŸÖúÖ“µÖÖ 10 ¾µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖÖ †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¾Öºþ¯Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþÖ
¤êüµÖÖ“Öê úÖµÖÔ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÊúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß (The Depressed
Classe's Mission Society, India) Æüß ´ÖÓ›üôûß Ã£ÖÖ¯ÖÖ úºþÖ ×ŸÖ“µÖÖ«üÖ¸üÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü, úÖÖÔ™üú,
Öã•Ö¸üÖ£Ö, ´Ö¦üÖÃÖ ‡ŸµÖÖ×¤ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß êú»Öê»Öê úÖµÖÔ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ÆüÖêµÖ. ¯ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¥üÂ™üßÖê
†ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö †ÖÖÖß ‹úÖ ÖÖêÂ™üßŸÖ †ÖÆêü. ŸÖß ÖÖêÂ™ü ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖÓÖß †Ã¯Öé¿µÖÖê¨üÖ¸üÖ“µÖÖ
¯ÖÏ¿ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþÖ ×¤ü»Öê»Öê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ Ã¾Öºþ¯Ö Æüß ÆüÖêµÖ. µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü »Ö¾Öú¸ü“Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖÖŸÖ †Ö»Öê úß, ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³ÖêÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêÖê Æêü úÖµÖÔ ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»µÖÖ¾ÖÖ“ÖæÖ ŸÖê ŸÖ›üßÃÖ •ÖÖÖê
¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ ¥üÂ™üßÖê ŸµÖÖÓÖß ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ¯ÖÏµÖŸÖÆßü êú»Öê. ¯ÖÖ ÆüÖ ¬ÖÖÙ´Öú ¯ÖÏ¿Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¸üÖÂ™ÒüÃÖ³Öê»ÖÖ
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ŸÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖŸÖ Ã¾ÖßúÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖÖ ¾ÖÖ™êüÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß ú»Öú¢ÖÖ µÖê£Öê ¸üÖÂ™ÒüÃÖ³Öê“Öê †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ ³Ö¸ü»Öê
†ÃÖŸÖÖÖÖ †¬µÖÖ †òÖß ²Öê—ÖÓ™ü“µÖÖ ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß´Öãôêû †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖÓÖÖ µÖ¿Ö †Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
†ÖÖÏÆüÖ¾ÖºþÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ-×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖŸÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ¾Ö ¯ÖÖÃÖÆßü —ÖÖ»ÖÖ.
ÖÓŸÖ¸ü ÖÖÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öß»Ö †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬ÖßÖß ŸµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß ú›ü ‘Öê‰úÖ ŸÖµÖÖ»ÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
¯ÖÏ¿Ö úºþÖ ÃÖÖê›üµÖÖ“Öê ÁÖêµÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. †£ÖÖÔŸÖË ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ µÖ¿ÖÖ´ÖÖÖê †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÓÖ“µÖÖ ŸÖ¯Ö¿“ÖµÖì“Öß
¯ÖãµÖÖ‡Ô ÆüÖêŸÖß Æêü ×¾ÖÃÖ¸üŸÖÖ úÖ´ÖÖ ÖÃÖê. µÖÖÖÓŸÖ¸ü »Ö¾Öú¸ü“Ö †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÊúÖ¸üß
´ÖÓ›üôûß“Öß ¬Öã¸üÖ †Ã¯Öé¿µÖÖŸÖæÖ“Ö ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ÖÖÓªÖ¾Ö¸ü ÃÖÖê¯Ö¾Ö»Öß. ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê úß,
†Ã¯Öé¿µÖŸÖê“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ»ÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ Ã¾Öºþ¯Ö ¤êüµÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê ÆêüÆßü úÖµÖÔ ±úÖ¸ü
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü. •µÖÖÓ“µÖÖ ˆÖŸÖßÃÖÖšüß †Ö¯ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖµÖ“Öê ŸÖê“Ö »ÖÖêú Ã¾ÖŸÖ:“Öß ˆÖŸÖß úºþÖ
‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ¯Öãœêü †Ö»Öê»Öê ¯ÖÖÆüµÖÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ´ÖÖêšêü µÖ¿Ö úÖêÖŸÖê †ÃÖÖÖ¸ü ? ¯ÖÖ †ÃÖê †ÃÖæÖÆüß
†Ö¯Ö»µÖÖ †ÓÖßéúŸÖ úÖµÖÖÔŸÖ“Ö †Ö¯ÖÖÖ»ÖÖ µÖ¿Ö ×´ÖôûÖ»Öê ÖÖÆüß †ÃÖê †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê µÖÖ“Öê
úÖ¸üÖ †Ã¯Öé¿µÖÖê¨üÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö êú¾Öôû ¸üÖÂ™ÒüßµÖ úºþÖ ÃÖÖê›üµÖÖÖê Øú¾ÖÖ ŸÖÖê †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖß
ÃÖÖê¯Ö×¾Ö»µÖÖÖê úÖµÖ´Ö“ÖÖ ÃÖã™ü»ÖÖ †ÃÖê ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. ×¿Ö¾ÖÖµÖ •µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ¯ÖÖµÖÖ¾ÖºþÖ ŸµÖÖÓÖß µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ»ÖÖ
ÆüÖŸÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶ÖÓÖßÆßü Öî¸üÃÖ´Ö•Ö úºþÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ´Öãôêû ¾Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ-ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖÖŸÖ
ÖêÆü´Öß †Öã³Ö¾ÖÖ»ÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ´ÖŸÖ³Öê¤ü, ¯Öæ¾ÖÔÖÏÆü, ×¾Ö¸üÖê¬Ö ‡ŸµÖÖ×¤üúÖÓ´Öãôêû †ÖÖ»ÖÖ µÖ¿Ö †Ö»Öê ÖÖÆüß †ÃÖê
†ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê Æêü Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖŸÖê. µÖÖ ‹Óú¤ü¸ü úÖµÖÖÔŸÖ †Ö¯ÖÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê»Öê
†Öã³Ö¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖ:¿ÖÖÓŸÖßÃÖÖšüß †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêüŸÖ. êú¿Ö¾ÖÃÖãŸÖÖÓÖß ´Æü™ü»Öê
†ÖÆêü úß--†´Öã“ÖÖ ¯Öê»ÖÖ ¤ãü:ÖÖ“ÖÖ
›üÖêôêû ×´Ö™ãüÖß ¯µÖÖµÖÖ“ÖÖ
×¯ÖŸÖÖ ²Öã›üÖ¿Öß ÖÖôû ×¤üÃÖê
ŸµÖÖ †Öã³Ö¾Ö Æêü ÖÖ¾Ö †ÃÖê !
±êúæúÖ ªÖ ŸÖÖê •ÖÖÖ¾Ö¸üß
†´ÖéŸÖ ÆüÖê‰ú ŸÖÖê ãúÖÖ ŸÖ¸üß !
µÖÖ ˆŒŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê •ÖÖã ¯Öãœü“µÖÖÓÖÖ †´ÖéŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö
¤ãü:ÖÖ“µÖÖ ¯Öê»µÖÖŸÖß»Ö ²Öã›üÖ¿Öß †ÃÖ»Öê»ÖÖ ÆüÖ †Öã³Ö¾ÖÖ“ÖÖ ÖÖôû ‹ú¡ÖßŸÖ úºþÖ ŸÖÖê •ÖÖŸÖê“µÖÖ ÆüÖŸÖß ×¤ü»ÖÖ
†ÖÆêü.
*
ŸµÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ: ´ÖÖ¡Ö †¿Öß ‡ŸÖ¸üÖÓÖÖ †´ÖéŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþÖ ¤êüµÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß ÖÖÆüß. ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ
†Öšü¾ÖÖß ŸµÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ú¸ü´ÖÖãúßÃÖÖšüß ×»Ö×Æü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ, ‡ŸÖ¸üÖÓ“µÖÖ ú¸ü´ÖÖãúßÃÖÖšüß ÖÖÆüßŸÖ;
†Ö×Ö ²ÖÖê¬ÖÖÃÖÖšüß ŸÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ“Ö ÖÖÆüßŸÖ. †Öêú ‹ú £ÖÖê¸ü ¯Öã¹ýÂÖÖÓÖß ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Öê
Øú¾ÖÖ †Öšü¾ÖÖß ×»ÖÆæüÖ úÖœü»Öê»µÖÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö †ÖÖÓ“µÖÖÆßü ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ‘Ö›ü»Öê †ÖÆêü. ‹úÖÓŸÖ¾ÖÖÃÖÖ»ÖÖ
†Ö×Ö Ø“ÖŸÖÖÖ»ÖÖ †Öêú úÖµÖÔúŸµÖÖÕÖÖ ¤ãüÃÖ¸üß •ÖÖÖÖ †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ, ²ÖÖÆêü¸ü †ÃÖŸÖÖÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ
úÖµÖÖÔŸÖ ŸÖê ÖœæüÖ Öê»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ, †Ö×Ö ŸÖã¹ýÓ ÖÖŸÖß»Ö ‹úÖÓŸÖ¾ÖÖÃÖÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÖŸÖÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö ÃÖãÖ¤ãü:ÖÖ“µÖÖ
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†Öšü¾ÖÖßÆæüÖ †×¬Öú Çüª ŸÖê úÖµÖ †ÃÖÖÖ¸ü ? Ã´ÖéŸÖß ÖÃÖŸÖß ŸÖ¸ü •ÖÖÖŸÖ»Öß †¬Öá †×¬Öú ¤ãü:Öê ÖÖÆüß¿Öß
—ÖÖ»Öß †ÃÖŸÖß †ÃÖê Ö›üú·µÖÖÓ“µÖÖ ‹úÖ ¯ÖÖ¡ÖÖÖê ´Æ™ü»Öê †ÖÆêü. Æêü ‹úÖ ¥üÂ™üßÖê Ö¸êü †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß Ã´ÖéŸÖß
†ÖÆêü, ´ÆüÖæÖ“Ö †ÖµÖãÂµÖÖ»ÖÖ ÖÖê›üß †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü ÆêüÆßü Ö¸êü †ÖÆêü. •ÖãµÖÖ †Öšü¾ÖÖß úÖœæüÖ ´ÖÖãÂµÖ
Ã¾ÖŸÖ:“Öß ú¸ü´ÖÖËæú úºþÖ ‘Öê‰ú ¿ÖúŸÖÖê. ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖß»Ö ¤ãü:ÃÖÆü •Öß¾ÖÖ ÃÖãÃÖÊ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖµÖÔúŸµÖÖÕ“ÖÖ
ÆüÖ ‹ú ×¾Ö¸ÓüÖãôûÖ †ÖÆêü. †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖßÆßü µÖÖ“Ö ÆêüŸÖæÖê ÊÖ †Öšü¾ÖÖß ×»Ö×Æü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ÖŸÖ
†ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö †Öšü¾ÖÖß ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ ×»ÖÆæüÖ úÖœü»µÖÖ ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖ»ÖÖ †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡ÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö µÖêŸÖê. ¯ÖÖ
†ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Öê ¾Ö †Öšü¾ÖÖß µÖÖÓ“Öß Ã¾Öºþ¯Öê úÖÆüß ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×³ÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
ÃÖ¾ÖÔÃ¾Öß »ÖêÖúÖ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ¿Öß †ÃÖŸÖÖê, †Öšü¾ÖÖß †£Ö¾ÖÖ Ã´Öé×ŸÖ×“Ö¡Öê Æüß »ÖêÖúÖ“Öß Ã¾ÖŸÖ:“Öß ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
‡ŸÖ¸üÖÓ“ÖßÆßü †ÃÖæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ. †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡ÖÖ“ÖÖ ÖÖµÖú »ÖêÖú Ã¾ÖŸÖ:“Ö †ÃÖŸÖÖê, †Öšü¾ÖÖßÖê »ÖêÖúÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
‡ŸÖ¸üÖÖÖÓÆßü ×ŸÖŸÖêú“Ö ´ÖÆüü¢¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ †ÃÖŸÖê, µÖÖ´Öãôêû“Ö ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¸üÖÖ›êü, »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô ×™üôûú, ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Ô
êú¤üÖ¸ü ‡ŸµÖÖ×¤üÖß ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ †Öšü¾ÖÖßŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:¯ÖêÖÖÆßü Œ¾Ö×“ÖŸÖË ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖàÖÖ †×¬Öú
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. ¤ãüÃÖ¸êü †ÃÖê úß, †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡ÖÖŸÖ •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖ»Ö †Ö×Ö ú»ÖÖ¥üÂ™ü¶Ö
ÃÖãÃÖÓÖŸÖß ¸üÖÖÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖê ŸÖ¿Öß ŸÖß †Öšü¾ÖÖßŸÖ ¸üÖÖÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖ ÖÖÆüß, Øú¾ÖÖ ¸üÖÖ»Öß“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê
ÖÖÆüß. †Öšü¾ÖÖà“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ÃÖã™êü †ÃÖæ ¿ÖúŸÖê. †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡ÖúÖ¸ü ÆüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö ‘Ö™üÖÖ ÃÖãÃÖæ¡Ö
¸üßŸÖßÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖ ‘Ö™üÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß †Ö¯Ö»Öß ´ÖÖÖ×ÃÖú ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß ´ÖÖÓ›æüÖ ¤üÖÖ×¾ÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû
†ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡ÖÖŸÖ †ÖŸ´Ö×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ³Ö¸ü¯Öæ¸ü —ÖÖ»Öê»Öê †ÖœüôûŸÖê. †Öšü¾ÖÖß ×»Ö×ÆüŸÖÖÓÖÖ †¿ÖÖ †ÖŸ´Ö×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖ»ÖÖ
¾ÖÖ¾Ö ÖÃÖŸÖÖê †ÃÖê ÖÖÆüß; ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖã™êü¯ÖÖÖ´Öãôêû ŸÖê ÖêÆü´Öß ¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê“Ö †ÃÖê ÖÖÆüß.
†ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö»ÖêÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ †Öšü¾ÖÖß
¾Ö †Öã³Ö¾Ö Ö´Öæ¤ü êú»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ; †Ö×Ö µÖÖ“Öß ŸµÖÖÓÖÖ “ÖÖÓÖ»Öß •ÖÖÖß¾Ö †ÖÆêü. †Öšü¾ÖÖß ÃÖÖÓÖŸÖÖÖÖ
´ÖÖãÂµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Öæ¾ÖÖÔµÖãÂµÖÖŸÖ †×¬Öú ¸ÓüÖæÖ •ÖÖŸÖÖê. ˆ»Ö™ü †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡ÖúÖ¸ü ²ÖÆãü¬ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ×Öú™üŸÖ´Ö
ˆ¢Ö¸üÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö ‘Ö›üÖ´ÖÖê›üß †×¬Öú ÃÖ´Ö¸üÃÖŸÖêÖê †Ö×Ö Öã»ÖÖÃÖê¾ÖÖ¸ü ÃÖÖÓÖŸÖÖê. †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ
†Öšü¾ÖÖßŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖ“ÖÖ ¯Öæ¾ÖÔúÖ»Ö •ÖÃÖÖ ×“Ö¡ÖßŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖÃÖÖ ˆ¢Ö¸üúÖ»Ö ÖÖÆüß. Øú²ÖÆãüÖÖ
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÊúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûßŸÖæÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê †ÓÖ úÖ›æüÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü“ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ
±úÖ¸ü“Ö £ÖÖê›üÖ ¾Öé¢ÖÖÓŸÖ µÖÖ †Öšü¾ÖÖßŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ ´ÖÖÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öê ²ÖÖ»Ö¯ÖÖ, ×¿ÖÖÖ, †Ö¸Óü³Öß“Öß
¬Ö´ÖÔÃÖê¾ÖÖ †Ö×Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×Ö¸üÖÛÁÖŸÖ ÃÖÖÊúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß“ÖÖ ¾Öé¢ÖÖÓŸÖ µÖÖÓÖÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü Ã£ÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öê
†ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖÆßü †Ö¯Ö»µÖÖ ²ÖÖôû¯ÖÖÖ“ÖÖ ¾Öé¢ÖÖÓŸÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ×¾Ö¿ÖêÂÖ Öã»ÖÖÃÖê¾ÖÖ¸---‡ŸÖêú“Ö ÖÖÆüß ŸÖ¸ü
ÃÖ´Ö¸üÃÖŸÖêÖê ¾Ö ÃÖÇü¤üµÖŸÖêÖê---×»Ö×Æü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖŸÖãÁÖà“µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ÃÖÖÓÖŸÖÖÖÖ, 'µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
ú¹ýÖ ¸üÃÖÖÖê ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ÖÖ™üúÖŸÖ ´ÖãµÖ ÖÖ×µÖêú“Öê ¯ÖÖ¡Ö ´ÖÖ—Öß †Ö‡Ô ÃÖÖ¬¾Öß µÖ´ÖãÖÖ²ÖÖ‡Ô Æüß ÆüÖêµÖ' (¯Öé.
18) †ÃÖê •Öê¾ÆüÖ ŸÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ ŸÖê¾ÆüÖ µÖÖ ÃÖÇü¤üµÖŸÖê“ÖÖ “Ö™üúÖ »ÖÖ¾ÖÖÖ¸üÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ µÖêŸÖÖê. •ÖãµÖÖ †Öšü¾ÖÖß
úÖœüßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ •Ö¿ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¿ÖÖ †Öšü¾ÖŸÖÖŸÖ. †ÃÖê ÖÖÆüß, †Ö×Ö ŸµÖÖ´Öãôêû 'Æêü †ÖŸÖÖ ´Ö»ÖÖ
†Öšü¾ÖŸÖ ÖÖÆüß' †ÃÖê ×»Ö×ÆüµÖÖ“Öß ¯ÖÖôûß »ÖêÖúÖ¾Ö¸ü µÖêŸÖê. †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖÆüß †Öêú¤üÖ †ÃÖê
—ÖÖ»Öê»Öê †ÖœüôûŸÖê (¯Öé. 93, 96, 97, 140 ‡ŸµÖÖ×¤ü). ÃÖŸµÖú£ÖÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê µÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÖÓ•Ö»Ö¯ÖÖÖ
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ÃÖŸµÖú£ÖÖ ÆüÖ “Ö×¸ü¡Ö¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖŸ´ÖÖ ÆüÖêµÖ. µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß »ÖêÖúÖ»ÖÖ ×•ÖŸÖúß úÖôû•Öß ¾Ö
ÃÖÖ¾Ö¬ÖÖÖŸÖÖ ²ÖÖôûÖÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ŸÖê¾Öœüß £ÖÖê›üß“Ö †ÃÖŸÖê. †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ×¾ÖÃ´ÖéŸÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ ú»¯ÖÖêÖê
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¸ü“ÖæÖ †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡ÖÖ“Öß Øú¾ÖÖ †Öšü¾ÖÖà“Öß úÖ¤Óü²Ö¸üß ú¸üµÖÖ¯ÖêÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾ÖÃ´Ö¸üÖÖ“Öß ÖÖë¤ü ú¸üµÖÖŸÖ“Ö
†×¬Öú †Öî×“ÖŸµÖ †ÃÖŸÖê. †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ŸÖê ¯ÖÖôûµÖÖ“ÖÖ úÃÖÖê¿ÖßÖê ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê †Ö×Ö
ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ »ÖêÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú¯ÖÖÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ×»ÖÆæüÖ úÖœüßŸÖ
†ÃÖŸÖÖÖÖ Œ¾Ö×“ÖŸÖË »ÖêÖúÖ“µÖÖ ×šüúÖÖß Ö¾ÖÔ Øú¾ÖÖ †Öœü¶ŸÖÖ µÖêÖê Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú šü¸êü»Ö! ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, µÖÖ
¤üÖêÂÖÖ“ÖÖ Ã¯Ö¿ÖÔ µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ»ÖÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüß. µÖÖ»ÖÖ úÖ¸üÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß ¿ÖÖ»ÖßÖ †Ö×Ö Ö´ÖÏ
¾Öé¢Öß. »ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ“Öß ÃÖÓÃ´Ö¸üÖê ¤êüŸÖÖÖÖ ÖêôûüÖŸÖß»Ö †Ö×Ö †³µÖÖÃÖÖŸÖß»Ö †Ö¯Ö»Öß Æãü¿ÖÖ¸üß ÖãÃÖŸÖß Ö´Öæ¤ü
ú¸üÖê ×Ö¸üÖôêû †Ö×Ö ŸÖß †Öœü¶ŸÖêÖê ÃÖÖÓÖÖê ×Ö¸üÖôêû. Æüß †Öœü¶ŸÖÖ †ÖÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖ“Ö ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¾Öê¤üÖÖŸÖÆßü †Ö»Öê»Öß ÖÖÆüß. Œ¾Ö×“ÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß ‡ŸÖ¸üÖÓ“Öß ´ÖŸÖê ŸµÖÖÓÖß Ö´Öæ¤ü êú»Öß
†ÖÆêüŸÖ Æêü Ö¸êü. ¯ÖÖ ŸÖß •Ö¿Öß ÖÖî¸ü¾ÖÖ“Öß †ÖÆêüŸÖ ŸÖ¿Öß ØÖ¤êü“ÖßÆßü †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö
×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß ×»Ö×Æü»Öê»Öß ¤üÖêÖ ¯Öªê Øú¾ÖÖ ŸÖê£Öß»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ×¤ü»Öê»Öê ¤üÖêÖ
¤üÖÖ»Öê ˆ¤Ëü¬ÖéŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ êú¾Öôû ¾ÖÃŸÖãÛÃ£ÖŸÖß“Öê ×Ö¾Öê¤üÖ †ÖÆêü; †ÖŸ´ÖÃŸÖãŸÖß“ÖÖ †ÆÓüúÖ¸ü Øú¾ÖÖ †ÖÖÓ¤ü
ÖÖÆüß '»ÖÖêú´ÖŸÖÖ“Öê Æêü»ÖúÖ¾Öê' µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ †Ö¯ÖÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ“Öß µÖÖ¤ßü ×¤ü»Öß ÆêüÆßü Ö¸êü
†ÖÆêü. ¯ÖÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÃŸÖãŸÖß“ÖÖ ´Ö•Öæú¸ü ŸµÖÖÖÓß ˆ¤Ëü¬ÖéŸÖ êú»ÖÖ ÖÖÆüß. ˆ»Ö™ü †Ö¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü
¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö ×™üêúŸÖß»Ö ¤üÖêÖ ¯Ö¡Öê ¾Ö ‹ú ˆŸÖÖ¸üÖ ŸµÖÖÓÖß ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖÖê ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü.
µÖÖ¾ÖºþÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾Öé¢Öß¾Ö¸ü “ÖÖÓÖ»ÖÖ ¯ÖÏúÖ¿Ö ¯Ö›üŸÖÖê. Øú²ÖÆãüÖÖ ÊÖ ÃÖÖóµÖÖ †Öšü¾ÖÖß ¾ÖÖ“ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ
‹úÖ ÃÖÖÛŸ¾Öú ÃÖŸ¯Öã¹ýÂÖÖ“Öê ×¾ÖÖ´ÖÏ ×Ö¾Öê¤üÖ †Ö¯ÖÖ ¾ÖÖ“ÖßŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ ¯Ö¤üÖê¯Ö¤üß µÖêŸÖÖê.
ŸÖÃÖê ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü Öã§ü †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß“Ö ×»Ö×Æü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ †Ã¯Öé¿µÖÖê¨üÖ¸üÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ
¯Öãœê ¯Öãœêü ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖÖß¤üÖ¸üÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ, ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü '•µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß ‘Ö¸ü¤üÖ¸üÆüß ú´Öß ÃÖ´Ö•ÖæÖ'
ŸÖê ŸÖß úÖµÖì ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖ †Ã¯Öé¿µÖ²ÖÓ¬ÖæÓ¯ÖÖÃÖæÖÆßü ²Ö¸üÖ“Ö ¡ÖÖÃÖ ÃÖÖêÃÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. ‡ŸÖúÖ úß ŸµÖÖ´Öãôêû
ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖÖ:¿ÖÖÓŸÖß œüôû»Öß ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ úÖµÖÖÔŸÖæÖ ŸÖê †úÖ»Öß ×Ö¾Öé¢Ö —ÖÖ»Öê. ‹ÖÖªÖ †ÖŸ´Öëú¦üßŸÖ
»ÖêÖúÖÖê 'Öî¸üÃÖ´Ö•Ö, ¤ãü¸üÖÖÏÆü ¾Ö ×¾Ö¸üÖê¬Ö' µÖÖÓ“Öê Æêü ¯ÖÏÃÖÓÖ ‘ÖÖêôæûÖ ‘ÖÖêôæûÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÃÖŸÖê ¾Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö
†Ö¯Ö»µÖÖ ³Öæ×´Öêú“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔÖÆßü êú»Öê †ÃÖŸÖê. †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß †ÃÖê úÖÆüßÆßü êú»Öê»Öê ÖÖÆüß. µÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÃÖÖ¸ü †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. µÖÖ´Öãôêû µÖÖ †Öšü¾ÖÖàÖÖ ‹úÖ ¥üÂ™üßÖê ¾ÖîÖãµÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü †ÃÖêÆßü
´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÖÔ´Ö¬µÖê †Ö»Öê»Öê ÃÖÖóµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ²Ö¸êü¾ÖÖ‡Ô™ü †Öã³Ö¾Ö
†ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö¯Ö¸ü †Öšü¾ÖÖß ÃÖÖÓÖÖÖ·µÖÖ »ÖêÖúÖÖê †¾Ö¿µÖ Ö´Öæ¤ü úºþÖ šêü¾ÖÖµÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ŸµÖÖ¾ÖºþÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾ÖúÖÓÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ŸÖ¸ü »ÖÖ³ÖŸÖê“Ö, ¯ÖÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÖÖ¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÃÖæ´Ö –ÖÖÖ úºþÖ ‘ÖêµÖÖ»ÖÖ
´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê. †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖŸÖ:“Ö ÃÖÖÛŸ¾Öú ¯Öã¹ýÂÖÖ“Öß ´ÖÖ:¿ÖÖÓŸÖß œüôûµÖÖ»ÖÖ úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ
—ÖÖ»Öê»Öê Æêü ¯ÖÏÃÖÓÖ ×ŸÖŸÖêú“Ö ¤ãü:Ö¤üÖµÖú †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ; †Ö×Ö ´ÖÖÖŸÖ †ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖê ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖê
ÃÖ¸üÃÖŸÖêÖê ¸ÓüÖ¾ÖæÖ ¾ÖÖ“ÖúÖÓ“Öß ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß †Ö¯Ö»µÖÖú›êü ÃÖÆü•Ö Öê“ÖæÖ ‘ÖêŸÖÖ †Ö»Öß †ÃÖŸÖß. ¯ÖÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö
µÖÖ ´ÖÖêÆüÖ»ÖÖ ²Öôûß ¯Ö›ü»Öê ÖÖÆüßŸÖ. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß »ÖêÖÖß ŸµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †ŸµÖÓŸÖ ÃÖÓµÖ´ÖÖÖê †×»Ö¯ŸÖ šêü¾Ö»Öß
†ÖÆêü! µÖÖ“µÖÖ ˆ»Ö™ü ¥ü¿µÖ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖêŸÖ ŸÖ¸ü ¾ÖÖ“ÖúÖÓÖß úÖê»Æü™üú¸üÖÓ“Öê '†ÖŸ´Ö¾Öé¢Ö' ¾ÖÖ“ÖÖ¾Öê.
†Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖ×®Ö¬µÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß¾Ö¸ü Ö¾Ö“Ö™ü¯ÖÖÖÖê ¾Ö ãúÛŸÃÖŸÖ¯ÖÖÖÖê êú»Öê»µÖÖ †Ö¸üÖê¯ÖÖÓÖß ²Ö¸ü²Ö™ü»Öê»Öê
¤ãüÃÖ¸êü †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö ´Ö¸üÖšüßŸÖ Œ¾Ö×“ÖŸÖË ÃÖÖ¯Ö›êü»Ö. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, µÖÖŸÖÆßü †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡ÖúÖ¸üÖ“µÖÖ ´ÖÖÖê¾Öé¢Öß¾Ö¸ü ¾Ö
Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö×¾Ö¿ÖêÂÖÖ¾Ö¸ü †¯ÖÏŸµÖÖ¯ÖÖê ¯ÖÏúÖ¿Ö ¯Ö›üŸÖÖê Æêü ÖÖúÖ¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏéú×ŸÖ¬Ö´ÖÔ
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†Ö¤üß ×Ö¸üÖôûÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖê †ÖŸ´ÖÃÖ´Ö£ÖÔÖÖ“µÖÖ ³ÖÖÖÖ›üßŸÖ ±úÖ¸üÃÖê ¯Ö›ü»Öê ÖÖÆüßŸÖ. ´ÖÖ ‡ŸÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü
¤üÖêÂÖÖ¸üÖê¯ÖÖ ú¸üßŸÖ ÃÖã™üÖê ŸÖ¸ü ¤æü¸ü“Ö ¸üÖ×Æü»Öê. ¾ÖÖ¤üÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖß»Ö †Ö¯ÖÖ ×úŸÖßÆßü ×ŸÖ·ÆÖ‡ÔŸÖ¯ÖÖê
×ÖúÖ»Ö ×¤ü»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸÖÖê ¤üÖêÆüß ¯ÖÖÖÃÖ ´ÖÖµÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ ŸÖÖê ŸµÖÖÓÖß ¤êüµÖÖ“ÖêÆßü ™üÖôû»Öê †ÖÆêü.
Œ¾Ö×“ÖŸÖË ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß¿Öß †ÃÖ»Öê»Öê †Ö¯Ö»Öê ´ÖŸÖ³Öê¤ü ŸµÖÖÓÖß Ö´Öæ¤ü êú»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ Æêü Ö¸êü; ¯ÖÖ ŸÖê
†ŸµÖÓŸÖ ÃÖÖî´µÖ¯ÖÖÖÖê †Ö×Ö ¯ÖÏÖÓ•Öôû ¾Öé¢ÖßÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ †Öšü¾ÖÖßŸÖ ¯ÖÏÃÖÖŸÖê“Öê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ
ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¯ÖÃÖ¸ü»Öê»Öê †ÖœüôûŸÖê.
¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ«üÖ¸êü ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü †Ö×Ö †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖ Æüß †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ
úÖµÖÖÔ“Öß ¤üÖêÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß †ÓÖê ÆüÖêŸÖ. ¯Ö×Æü»µÖÖ úÖµÖÖÔ“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê“Ö ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö¸ü¤üê¿ÖÖŸÖ •ÖÖ‰úÖ †¬µÖµÖÖÖ“Öß
ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûÖ»Öß †Ö×Ö ÖÓŸÖ¸üÆßü ŸµÖÖ“ÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ³Ö¸üŸÖÖÓ›ü³Ö¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ êú»ÖÖ. µÖÖ ¯Ö×¸ü³ÖÏ´ÖÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ
†Ö»Öê»µÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖÓÖß ¬Ö´ÖÔ´Öæ»Öú ÃÖ´ÖŸÖê“ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖ †×¬Öú ¾µÖÖ¯Öú —ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß“Öê Öê¡Ö ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü»Öê. ŸµÖÖŸÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ã¯Öé¿µÖÖê¨üÖ¸üÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öê ²Öß•ÖÖ¸üÖê¯ÖÖ ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖ“Öê
¸üÖê¯Ö™êü ¾ÖÖœüßÃÖ »ÖÖÖ»Öê ¾Ö ŸÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÊúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß“µÖÖ ¾ÖéÖÖŸÖ ¯Ö×¸üÖŸÖ —ÖÖ»Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ
µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÆüÖ µÖÖ †Öšü¾ÖÖà“ÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ ÆüÖêµÖ. ÆüÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÆüÖ µÖÖ †Öšü¾ÖÖà“ÖÖ
´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ ÆüÖêµÖ. ÆüÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ Ö¾ÖßÖ ×¯ÖœüßÃÖ ´ÖÖÆßüŸÖ ÆüÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú ÆüÖêŸÖê. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ:
†Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ŸÖ¹ýÖÖÓÖß ŸÖÖê ¾ÖÖ“ÖÖê •Öºþ¸ü †ÖÆêü. †ÖŸÖÖ µÖÖ ¾ÖÖÖÔÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ˆÖŸÖß“Öê úÖµÖÔ Ã¾ÖŸÖ:“Ö
ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê †ÖÆêü Æüß ÃÖÓŸÖÖêÂÖÖ“Öß ÖÖêÂ™ü †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸÖê ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü ¯Öæ¾Öá“µÖÖ
¯ÖÏµÖŸÖÖÓ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ´ÆüÖ•Öê †Ö¯ÖÖ †Ö×Ö †Ö¯Ö»Öê ¯ÖãœüÖ¸üß ãúÖÖ“µÖÖ ÖÓªÖ¾Ö¸ü
ˆ³Öê †ÖÆüÖêŸÖ µÖÖ“Öß ŸµÖÖÓÖÖ ú»¯ÖÖÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö •ÖãµÖÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÕ×¾ÖÂÖµÖß µÖÖ ŸÖ¹ýÖ
×¯Öœüß“µÖÖ ²ÖÖê»ÖµÖÖŸÖæÖ Œ¾Ö×“ÖŸÖË •Öß †¾ÖÆêü»ÖÖÖ“Öß ³ÖÖÂÖÖ ‹êæú µÖêŸÖê ŸÖß ú´Öß ÆüÖêµÖÖ»ÖÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.
Ã¯Öé¿µÖ ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö †Ã¯Öé¿µÖÖê¨Öü¸üúÖÓ“Öê úÖµÖÔ Æêü Ã£Öæ»Ö´ÖÖÖÖÖê ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖ´ÖŸÖê“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»Öê
´ÖãµÖŸÖ: ¿ÖîÖ×Öú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ÖÓŸÖ¸ü ÆüôæûÆüôæû ŸµÖÖ»ÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ ¾Ö †£ÖÔúÖ¸üÖÖ“ÖÖ
¸ÓüÖ “Öœæü »ÖÖÖ»ÖÖ. ÆüÖ ¸ÓüÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔŸÖæÖ“Ö Ö¾ÖßÖ ¯ÖãœüÖ¸üß ¯Öãœêü µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖß µÖÖ
úÖµÖÖÔ“Öß ¬Öã¸üÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖÓªÖ¾Ö¸ü ˆ“Ö»Ö»Öß. Æêü Ö¸êü †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ¿ÖîÖ×Öú •ÖÖÖéŸÖß ú¸üµÖÖ»ÖÖ
¯Öæ¾Öá“µÖÖ Ã¯Öé¿µÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ×•Ö¾ÖÖ“Öê ¸üÖÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü Æêü †Ö•Ö“µÖÖ †Ã¯Öé¿µÖ ŸÖ¹ýÖÖÓÖß
×¾ÖÃÖ¸üŸÖÖ úÖ´ÖÖ ÖµÖê. ¿ÖîÖ×Öú •ÖÖÖéŸÖß ÆüÖ †ÖÙ£Öú ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ •ÖÖÖéŸÖß“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ÆüÖêµÖ. ŸÖÖê •µÖÖÓÖß
†Ö¯Ö»µÖÖ ¸üŒŸÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß úºþÖ ³Ö¸ü»ÖÖ †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê Ã£ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü †ÖÆêü. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ
•µÖÖê×ŸÖ²ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓÖß ¯ÖÏ£Ö´Ö †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß •µÖÖêŸÖ ¯Öê™ü¾Ö»Öß. ŸÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ
êú¾Öôû ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ³Ö¸üŸÖ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß –ÖÖÖÖ“Öê †ÃÖÓµÖ ×¤ü¾Öê »ÖÖ¾Ö»Öê. Æêü †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê
úÖµÖÔ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸÖê Ã¾ÖŸÖ:“Ö ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ãú™ãÓü²Ö †×¾ÖÁÖÖÓŸÖ
Ö¯Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“Öê †Ö‡Ô¾Ö›üß»Ö ¾Ö ³ÖÖ‰ú²Ö×ÆüÖß µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖß ŸµÖÖÓÖß µÖÖ úÖ´Öß »ÖÖ¾Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾Öé¨ü
´ÖÖŸÖÖ×¯ÖŸÖ¸üÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³Ö×ÖÖß •ÖÖÖŒúÖ µÖÖÓ“Öß µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖß»Ö úÖ´Ö×Ö¸üß êú¾Öôû †×«üŸÖßµÖ †ÖÆêü.
‹ú Ã¡Öß, ŸÖ¿ÖÖŸÖ ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ —ÖÖ»Öê»Öß, ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ±úÖ¸üÃÖÖ ÖÓ¬Ö ÖÖÆüß, ¯ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¾Ö›üß»Ö ²ÖÓ¬ÖæÖê
Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê»µÖÖ µÖÖ ÃÖê¾ÖÖúÖµÖÖÔŸÖ ×ŸÖÖê †Ö¯Ö»Öê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ •Öß¾ÖÖ †ÖêŸÖ»Öê Æêü µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖæÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê ´ÆüÖ•Öê µÖÖ
ŸµÖÖÖ´ÖæŸÖáÃÖ´ÖÖê¸ü •µÖÖ»ÖÖ Ö´ÖÏ ¾ÆüÖ¾ÖêÃÖê ¾ÖÖ™üÖÖ¸ü ÖÖÆüß †ÃÖÖ ¾ÖÖ“Öú ×¾Ö¸üôû“Ö †Öœüôêû»Ö! †Ö¯Ö»µÖÖ
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†Ö‡Ô¾Ö×›ü»ÖÖÓ“Öß †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß úÖœü»Öê»Öß ×“Ö¡Öê †ŸµÖÓŸÖ ×“Ö¢Ö¾Öê¬Öú †ÖÆêüŸÖ. ŸÖß ¯ÖÖÆæüÖ •ÖãµÖÖ ×¯ÖœüßŸÖßŸÖ»Ö
†ÃÖæÖÆßü †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÏÖŸÖß¯Ö¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ µÖÖ ¯Ö×ŸÖ¯ÖŸÖß×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖÖŸÖ ×ÖŸÖÖÓŸÖ †Ö¤ü¸ü ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê.
†ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öß úÖÆüß ¾Öî×¿ÖÂ™üü¶ê ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö‡Ô¾Ö×›ü»ÖÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖæÖ ú¿Öß
ˆ“Ö»Ö»Öß µÖÖ“ÖêÆßü ŸµÖÖ¾ÖºþÖ ÃÖ´µÖËú ¤ü¿ÖÔÖ ÆüÖêŸÖê.
¬Ö´ÖÔ³ÖÖ¾ÖÖê“Öê ˆ¤üÖ¸üŸÖê“Öê ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öê“Öê ¬Ö›êü ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖŸÖÖ×¯ÖŸµÖÖú›æüÖ“Ö †¯ÖÏŸµÖÖ¯ÖÖê
×´ÖôûÖ»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ“Ö ×¾ÖúÖÃÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖê. »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß †ÓÖß ²ÖÖÖ»Öê»µÖÖ
úÖÖ¸ü¯ÖÖÖ´Öãôêû ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö †Öêú †Ö¯Ö¢ÖàÖÖ †Ö×Ö ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖÓÖÖ ŸÖê µÖ¿ÖÃ¾Öß¯ÖÖê ŸÖÖë›ü ¤êü‰ú
¿Öú»Öê. †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Æêü ÆüÖ›üÖ“Öê ÃÖã¬ÖÖ¸üú ÆüÖŸê Öê. ØÆü¤ãü¬Ö´ÖÖÔ¾Ö¸üß»Ö †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“ÖÖ ú»ÖÓú ¬Öã‰úÖ úÖœüµÖÖÃÖÖšüß
ŸµÖÖÓÖß •ÖÃÖê †×¾ÖÁÖÖÓŸÖ ÁÖ´Ö êú»Öê ŸÖÃÖê“Ö ‡ŸÖ¸ü †µÖÖµµÖ ºþœüà“µÖÖ ×Ö¤Ôü»ÖÖÖÃÖÖšüßÆßü êú»Öê. •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü, Öã¦ü
¤îü¾ÖŸÖÖÓ“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ, ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ÆüÖêÖÖ¸üß ×¾Ö™Óü²ÖÖÖ, ÆüÖêôûßŸÖß»Ö ²Öß³ÖŸÃÖ ¯ÖÏúÖ¸----ü¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖÖ»Öß “ÖÖ»Öæ
†ÃÖ»Öê»µÖÖ µÖÖ †µÖÖµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¹ý¨ü †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öê ¿ÖÃ¡Ö ˆ¯ÖÃÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ¤êü¾Ö¤üÖÃÖß, ´Öã¸üôûß
µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¬ÖÖÙ´Öú ¾Öê¿µÖÖÖÖ¸êü ÆüÖêŸÖ. ŸÖß ÖÂ™ü úºþÖ µÖÖ ¤ãü¤ðü¾Öß ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ÃÖ³µÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †ÖÖæÖ
ÃÖÖê›üµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ×úŸÖßÆüß ˆ¤üÖ¸ü¯ÖÖÖ“Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¬Ö´ÖÖÔ“Öß †±æú ¯µÖÖ»Öê»µÖÖÓ“µÖÖ ›üÖêôû¶ÖÓ¾Ö¸ü ŸÖê Ö µÖêÖê
†¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê. †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ¾Ö¸ü ´ÖÖ¸êüú¸üß ‘ÖÖ»ÖµÖÖ»ÖÖÆßü µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖß ú´Öß êú»Öê ÖÖÆüß. 'Ø¿ÖªÖÓ“Öß
ÃÖÔúÃÖ' ´ÆüÖæÖ ¾µÖÓÖ×“Ö¡Ö úÖœæüÖ †Ö×Ö '†Ö¬Öã×Öú úÖôûÖŸÖß»Ö ´ÖÆüÖÖË ú×»Ö¯Öã¹ýÂÖ' ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×ÖÂÖê¬Ö
úºþÖ ŸµÖÖÓ“Öß †¾ÖÆêü»ÖÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖÆßü ¯ÖÏµÖŸÖ úÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•Ö¯ÖãÓÖ¾ÖÖÖß †Ö×Ö ¬Ö´ÖÔ´ÖÖŸÖÕ›üÖÓÖß êú»ÖÖ. ¯ÖÖ
ØÖ¤üÖ, †¾ÖÆêü»ÖÖÖ, ¯ÖÏÖÖÖÓ×ŸÖú †Ö¯Ö¢Öß ‡ŸµÖÖ¤üàÖÖ ŸÖÖë›ü ¤êü‰úÖ †Ö¯Ö»Öê úÖµÖÔ †ÖÖÓÖß ¯Öãœêü “ÖÖ»Öæ šêü¾Ö»Öê.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÓÖß »ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖÖ¸ü¯ÖÖÖ“ÖÖ ¾Ö Ã¯ÖÖ™ÔüÖ ÃÖ×ÆüÂÖãŸÖê“ÖÖ ÆüÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêµÖ.
µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×¾Ö¬ÖÖµÖú úÖµÖÔ ú¸üµÖÖ¾Ö¸ü“Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ³Ö¸ü ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´Öã»ÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Öã»ÖàÖÖÆßü ÃÖŒŸÖß“Öê
×¿ÖÖÖ “ÖÖ»Öæ ú¸üµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖÓÖß êú»Öê»Öß “Öôû¾Öôû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖµÖú úÖµÖÔúŸÖéÔŸ¾ÖÖ“Öß“Ö ªÖêŸÖú
ÆüÖêµÖ. µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ ¸üÖÂ™Òü¯Öã¹ýÂÖÖú›æüÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ¾ÆüÖ¾ÖÖ Æêü ¤ãü¤ðü¾Ö ÆüÖêµÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
×¾Ö¸üÖê¬ÖÖ»ÖÖ ŸÖÖë›ü ¤êü‰úÖÆßü †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê úÖµÖÔ “ÖÖ»Öæ“Ö šêü¾Ö»Öê.
Æüß ÃÖ¾ÖÔ úÖµÖì †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ×Ö¸ü¯ÖêÖ ¾Öé¢ÖßÖê êú»Öß Æüß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ÖÖêÂ™ü ÆüÖêµÖ. ŸµÖÖÓ“Öê •Öß×¾ÖŸÖ
•ÖÖËæ †ÖÙ¯ÖŸÖ •Öß×¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß †Ö¯ÖÖÆæüÖ Ö×¸ü²Öß ¯ÖŸú¸ü»Öß ÆüÖŸê Öß. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
úÖ´Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ úÖµÖ Øú¾ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÆüÖµµÖú ´ÖÓ›üôûß“Öê úÖ´Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ úÖµÖ
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶-×´Ö¡Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖß»ÖÖ ÖêÆü´Öß †ÃÖê. ŸµÖÖ´Öãôûê ¯ÖÏ¯ÖÓ“ÖÖ“Öß úÖôû•Öß Æüß •Öß ŸµÖÖÓ“Öß “ÖÖî£Öß
ÃÖÖß ²ÖÆüßÖ, ×ŸÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ú¬Öß“Ö ÃÖÖê›ü»Öê ÖÖÆüß. ŸÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆüúÖ¸üß µÖÖÓÖÖ ×úŸµÖêú¤üÖ †Ö¯Ö»µÖÖ
³Öãêú“µÖÖ ¾Öê¤üÖÖ ú¿ÖÖ ŸÖ¸üß ¿Ö´Ö¾ÖÖ¾µÖÖ »ÖÖÖŸÖ. •µÖÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö¿Öß —ÖÖ›üŸÖ ŸµÖÖÓÖß ˆ““Ö ×¿ÖÖÖ ‘µÖÖ¾Öê
»ÖÖÖ»Öê ŸµÖÖ“µÖÖ¿Öß“Ö —ÖÖ›üŸÖ —ÖÖ›üŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»Öß ÃÖê¾ÖÖúÖµÖì ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß. ¾ÖÃŸÖãŸÖ:
²Ö›üÖê¤êüÃÖ¸üúÖ¸ü“ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ êú¾ÆüÖÆßü †ÖÁÖµÖ ×´ÖôûµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Öêú¤üÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öê
ÆüÖêŸÖê, ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ×¾ÖÖ´ÖÏ¯ÖÖê ÖúÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ. µÖÖŸÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖôû´Öôûß“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öê“Öê ÃÖÖ¸ü
†Ö»Öê!
†ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Æüê ÃÖã¬ÖÖ¸üú †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¾Öé¢Öß“Öê ÆüÖêŸÖê ÆüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ †ÖÖÖß ‹ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ
×¾Ö¿ÖêÂÖ ÆüÖêµÖ. ¸üÖÖ›êü-³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü-“ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ×Ö¬µÖÖŸÖ ¸üÖÆæüÖÆßü ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß Æüß
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¾Öé¢Öß ú¬Öß »Öã¯ŸÖ ÆüÖê‰ú ×¤ü»Öß ÖÖÆüß. »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûúÖÓÖÖ 1907 ´Ö¬µÖê úÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖÖ“Öß •Ö²Ö¸ü
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×¿ÖÖÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú ˆ¯ÖÖÃÖÖêŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö§ü»Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ ŸÖ¸ü †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß
Æüß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾Öé¢Öß ×¤üÃÖæ µÖêŸÖê. ¯ÖÖ ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖ·µÖÖ Öã¹ý•ÖÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ
ˆ¢Ö¸üÖŸÖÆßü ŸÖÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. '´Öß êú¾Öôû ´Ö¸üÖšü¶ÖÓÃÖÖšüß ÖÖÆüß-ÃÖ¾ÖÖÕÃÖÖšüß †ÖÆêü' †ÃÖê ´ÆüÖÖÖ·µÖÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß
1920 “µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúß“µÖÖ¾Öêôûß ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü ¯ÖÖÖŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö Ö ÆüÖêŸÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ¯ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»ÖÖ
µÖÖ“ÖêÆßü úÖ¸üÖ ŸÖê“Ö †ÖÆêü. 1930 ´Ö¬µÖê ŸÖ¸ü ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ÃÖŸµÖÖÖÏÆü-ÃÖÓÖÏÖ´ÖÖŸÖ ˆ›üß ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖÓÖß
6 ´Ö×ÆüµÖÖÓ“ÖÖ úÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖÆßü ÃÖÖêÃÖ»ÖÖ. •Öê£Öê-²ÖÓ¬ÖæÓÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³Öêú›êü ¾Öôû×¾ÖµÖÖ»ÖÖ †¯ÖÏŸµÖÖ¯ÖÖê †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö
úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. Æüß ÖÖêÂ™ü †Ö•Ö“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¾Öé¢Öß“Öê ¾Ö ¤æü¸ü¥üÂ™üß“Öê úÖîŸÖãú ú¸üÖ¾Öê ×ŸÖŸÖêú £ÖÖê›êü“Ö ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê!
ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ×“Ö¡Ö¯Ö™ü †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †Öšü¾ÖÖßŸÖ ¸êüÖÖ™ü»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖß»Ö ¸ÓüÖ †ŸµÖÓŸÖ
ÃÖÖî´µÖ †ÖÆêüŸÖ. †ÆÓüúÖ¸üÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ¤ü¯ÖÖÔ“ÖÖ ³Ö›üú ¸ÓüÖ ŸµÖÖŸÖ ãúšêüÆßü †ÖœüôûÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ÃÖ¾ÖÔ ×“Ö¡Ö¯Ö™ü
¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ úÃÖê ¯ÖÏÃÖÖ ÆüÖŸê Öê. †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ »ÖêÖÖßŸÖæÖ ˆŸÖ¸ü»Öê»µÖÖ ÊÖ †Öšü¾ÖÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö
ÃÖÖÛŸ¾ÖúŸÖê“ÖÖ ¸üÃÖ ‘Öê‰úÖ •Ö¿ÖÖ ˆŸÖ¸ü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ, ŸÖ¿ÖÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖµÖÖÖ“ÖÖ, ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“ÖÖ ¾Ö
ÃÖÓÃéúŸÖß“ÖÖ ¯Ö×¸ü¯ÖÖú ‘Öê‰úÖÆßü ˆŸÖ¸ü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê ÃÖÓÃéúŸÖ, ´Ö¸üÖšüß ¾Ö ‡ÓÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖê“Öê
†Ö×Ö ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖÖ“Öê –ÖÖÖ ±úÖ¸ü “ÖÖÓÖ»Öê ÆüÖêŸÖê µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ¯Ö¤üÖê¯Ö¤üß µÖêŸÖÖê. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ´Ö¸üÖšüß
¾Ö ÃÖÓÃéúŸÖ ú¾Öà“µÖÖ úÖ¾µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÃÖÓÖÖê×“ÖŸÖ ¾Ö“ÖÖê ×¾Ö¾Öê“ÖÖÖ“µÖÖ †Öê‘ÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ¾ÖÖ“ÖŸÖÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
»ÖêÖÖÖ“µÖÖ †×³Ö•ÖÖŸÖ ¿Öî»Öß“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ µÖêŸÖÖê. ´Ö¬ÖæÖ´Ö¬ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß êú»Öê»Öß ¾ÖÖÔÖêÆßü ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖ¾µÖÖŸ´Öú
¾Öé¢Öß“Öß ÃÖÖÖ ¤êüŸÖÖŸÖ. ›ãü³Öß µÖê£Öß»Ö ²ÖÎÉ¯Öã¡Öê“µÖÖ ×¾Ö¸üÖ™ ¤ü¿ÖÔÖÖÖê Æêü»ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖæÖ
²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»Öê»Öê ¬ÖµÖŸÖê“Öê ˆ¤ËüÖÖ¸ü ¾ÖÖ“Ö»Öê ´ÆüÖ•Öê µÖÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †ÖµÖÔ ³ÖÖÂÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö
¦üÖ×¾Ö›ü ³ÖÖÂÖÖÓ¿ÖßÆßü ŸµÖÖÓ“ÖÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ. úÖÖ›üß Æüß ŸÖ¸ü •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖÖ“Ö,
×ŸÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ »ÖêÖÖß»ÖÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÃÖÓÃúÖ¸ü †¬ÖæÖ-´Ö¬ÖæÖ µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖÖê. †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê ‹Óú¤ü¸ü
×»Ö×ÆüÖê ÃÖã²ÖÖê¬Ö †ÃÖæÖÆßü ÃÖ±úÖ‡Ô¤üÖ¸ü †ÖÆêü. ¾ÖÖŒµÖ¸ü“ÖÖê“µÖÖ ÃÖÖ¬Öê¯ÖÖÖ“Öê ÃÖÖï¤üµÖÔ ŸÖßŸÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¯ÖÃÖ¸ü»Öê»Öê
†ÖœüôûŸÖê. ¯ÖÏŸµÖÖ ×¾Ö¬ÖÖµÖú úÖµÖÖÔÖê †¿Öß ŸµÖÖÓÖß •ÖÖŸÖê“Öß ÃÖê¾ÖÖ êú»Öß †ÖÆêü ŸÖ¿Öß ¾ÖÖÖßÖê †Ö×Ö
»ÖêÖÖßÖêÆßü êú»Öê»Öß †ÖÆêü. ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬ÖæÖ ×¿ÖÖÖ ‘Öê‰úÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß
†Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“µÖÖ úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ³ÖÖ¸üŸÖ³Ö¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ úºþÖ ŸµÖÖÓÖß Æü•ÖÖ¸Öê ¾µÖÖµÖÖÖê ¤êü‰úÖ ÁÖÖêŸµÖÖÓ“Öß
´ÖÖê Ø•Öú»Öß †ÖÆêüŸÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖÏ¾Öé¢Ö êú»Öê †ÖÆêü. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ-ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †Ö×Ö †µÖ
¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾ÖºþÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß ¬Öß¸üÖÓ³Öß¸ü ¾ÖÖÖßÖê ˆ¯Ö¤êü¿ÖÖ´ÖéŸÖÖ“Öê ØÃÖ“ÖÖ úºþÖ
†ÖêúÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖ ÃÖÖÛŸ¾Öú ³ÖÖ¾ÖÖÖÓ“Öê †Óæú¸ü ŸµÖÖÓÖß ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú,
¬ÖÖÙ´Öú †Ö×Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÖÔŸÖ †Ö¯Ö»Öß »ÖêÖÖßÆüß ŸµÖÖÓÖß ÃÖŸÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾Ö»Öß †ÖÆêü. ÁÖß. ²Öß. ²Öß.
êúÃÖ¸üú¸ü µÖÖÓÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ×¤ü»Öê»Öê ŸµÖÖÓ“Öê '»ÖêÖ, ¾µÖÖµÖÖÖê †Ö×Ö ˆ¯Ö¤êü¿Ö' ¾ÖÖ“Ö»Öê ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖÓ“Öß “ÖÖÓÖ»Öß
ú»¯ÖÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ŸµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ¾Öé¢ÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸ü´ÖÖßµÖ »ÖêÖÖ-¿Öî»Öß“Öê ÃÖÖï¤üµÖÔ •ÖÃÖê ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ
×´ÖôûŸÖê ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖæ´Ö ×Ö¸üßÖÖ ¿ÖŒŸÖß“Öê ¾Ö •ÖÖÖéŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´ÖÖÖ“ÖêÆßü –ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öê Æêü
'ÃÖ¾ÖÔ »ÖêÖ ¾Ö ¾µÖÖµÖÖÖê.... ¾ÖÖ“ÖÖàµÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ×úŸµÖêú ¾µÖÖµÖÖÖê ×¾Ö¾ÖêúÖÃÖ •ÖÖÖéŸÖ ú¸üÖÖ¸üß
†ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖ ¡ÖÃŸÖ —ÖÖ»Öê †ÃÖê»Ö ŸÖê¾ÆüÖ †Ö¸ü ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß“µÖÖ¾Öêôûß ÊÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê»Öß ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü
µÖÖÓ“Öß êú¾Öôû ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêÆæüÖ ×»Ö×Æü»Öê»Öß ¯Ö¡Öê •Öê úÖêÖß ¾ÖÖ“ÖŸÖß»Ö ŸµÖÖÃÖ ¸üÖ. Ø¿Ö¤ê µÖÖÓ“Öê ×Ö¸üßÖÖ ÃÖÖ´Ö£µÖÔ,
ú»¯ÖúŸÖÖ, ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö úÖ¾µÖ ¾Ö ¸üÃÖ †¾Ö»ÖÖêæúÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¾ÖÖ™ü»µÖÖ¾ÖÖ“ÖæÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüßü ' †ÃÖê
ÁÖß. «üÖ. ÖÖê. ¾Öîª µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ ´Æüû™ü»Öê †ÖÆêü ŸÖê †Ö¤üß µÖ£ÖÖ£ÖÔ ¾ÖÖ™üŸÖê.
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µÖÖŸÖß»Ö '²Ö×ÆüÂéúŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖ' µÖÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ »ÖêÖÖÖê ŸµÖÖ úÖôûß ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê »ÖÖ ¾Öê¬ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê.
ŸµÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö¾Öê“ÖÖÖ“µÖÖ ²Öß•ÖÖŸÖæÖ“Ö '³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ' ÊÖ ÖÏÓ£ÖÖ“ÖÖ ¾ÖéÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ
†ÖÆêü. ÆüÖ ÖÏÓ£Ö ´ÆüÖ•Öê †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ‹ŸÖ×«üÂÖµÖú ÃÖæ´Ö ¾Ö ÃÖÖÖê»Ö †¬µÖµÖÖÖ“ÖÖ, ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“ÖÖ ¾Ö
Ø“ÖŸÖÖÖ“ÖÖ ˆŸéúÂ™ü ¯Ö×¸ü¯ÖÖú ÆüÖêµÖ. †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ×úŸÖß ´Öæ»ÖÖÖ´Öß †Ö×Ö ¿ÖÖÃ¡Ö¿Öã¨ü
×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ µÖÖ“Öß µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ¾ÖºþÖ ˆ¢Ö´Ö ú»¯ÖÖÖ µÖêŸÖê. †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ êú¾Öôû ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
†ÖÆêü †ÃÖê ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ²ÖÎÉ¤êü¿ÖÖ¤ßü ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖÆßü ŸÖß“ÖÖ ¾µÖÖ¯Ö †ÖÆêü. ×ŸÖ“µÖÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß“ÖÖ †Ö×Ö
×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ÖÓ›üÖŸÖ ¤êü‰úÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ÖÓ›üÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ“µÖÖ †ÓÖÖê¯ÖÖÓÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß
×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. †Ã¯Öé¿µÖ ´ÆüÖæÖ ÃÖ´Ö•Ö»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ×³ÖÖ ¯ÖÏÖŸÓ ÖßµÖ •ÖÖŸÖà“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ ³ÖÖÂÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ
ÃÖÖÊÖÖê ŸµÖÖÓÖß •ÖÖê ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ¿ÖÖê¬Ö»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ãú¿ÖÖÖÏ ²Öã¨üß“ÖÖ ªÖêŸÖú †ÖÆêü. ŸÖÖî»Ö×Öú
³ÖÖÂÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öß †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †Ö¾Ö›ü ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß úÖÆüß ×šüúÖÖß ¾µÖÖµÖÖÖê
×¤ü»µÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ µÖÖ †Öšü¾ÖÖßŸÖ“Ö †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. 'úÖÖ›üß-´Ö¸üÖšüß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ' 'úÖêúÖß ¾Ö ´Ö¸üÖšüß
ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ' ‡ŸµÖÖ¤ßü ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ŸµÖÖÓ“Öê ×Ö²ÖÓ¬Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ŸÖÖî»Ö×Öú †¬µÖµÖÖÖŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»Öê»Öê Ã¯ÖÂ™ü
×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖÖ Æüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüßµÖ¯ÖÖÃÖæÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öß ÖÃÖæÖ ŸÖß ´ÖÖ¬Ö ¤êü¿ÖÖŸÖæÖ ²ÖÓÖÖ»Ö,
†Öê×¸üÃÖÖ, ŸÖê»ÖÓÖÖ, ¾Ö·ÆÖ›ü ¾Ö úÖÖÔ™üú µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ‹ú ×Ö¸üÖôûß“Ö ³ÖÖÂÖÖ
†ÖÆêü, ÆüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ ³ÖÖÂÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö–ÖÖÓÖß ÃÖæ´Ö¯ÖÖê ŸÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÖÆüµÖÖ“µÖÖ µÖÖêµÖŸÖê“ÖÖ †ÖÆêü. ´Ö¸üÖšü¶ÖÓ“µÖÖ
¯Öæ¾ÖÔ¯Öß×šüêú“ÖÖÆßü ŸµÖÖÓÖß ³ÖÖÂÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ü'¸üŸÖÖú¸üÖ ' ŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ »ÖêÖÖŸÖ
³ÖÖÂÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖÖê †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öê úÖÆüß ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¯ÖÏ¿Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê ´ÆüÖ•Öê †Ö¿“ÖµÖÔ
¾ÖÖ™üŸÖê. µÖÖ“Ö ¯Ö¨üŸÖßÖê †Ã¯Öé¿µÖ •ÖÖŸÖà“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ úºþÖ ÆüÖ ¾ÖÖÔ ´ÖãôûÖŸÖ ²Ö¸üÖ“Ö ˆÖŸÖ,
ÃÖãÃÖÓÃéúŸÖ †Ö×Ö ¯Ö¸üÖÎú´Öß †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖÖ ×ÖÂúÂÖÔ ŸµÖÖÓÖß úÖœü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü, ŸÖÖê ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“µÖÖ
†Ö×Ö †Ã¯Öé¿µÖÖê¨üÖ¸üÖ×¾ÖÂÖµÖú “Öôû¾Öôûß“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ±úÖ¸ü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖê. †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ¯Öß×šüúê ×¾ÖÂÖµÖß
´ÖÖãÃ´ÖéŸÖßÖê êú»Öê»Öß ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ ×Ö¸üÖ¬ÖÖ¸ü †Ö×Ö †Öî×ŸÖÆüÖ×ÃÖú †ÃÖ»µÖÖ“ÖêÆßü ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü ¾Ö ÃÖ›êüŸÖÖê›ü
¸üß×ŸÖÖê ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ‡×ŸÖÆüÖÃÖ, ³ÖÖÂÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö, ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡Ö, ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ‡ŸµÖÖ¤ßü †Öêú
¥üÂ™üàÖß µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖú›êü ‡ŸÖŒµÖÖ ÃÖæ´Ö¯ÖÖê ¯ÖÖÆüÖÖ¸êü ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¤ãüÃÖ¸êü
Œ¾Ö×“ÖŸÖ“Ö †ÖœüôûŸÖß»Ö. ÃÖ¾ÖÔ †Ã¯Öé¿µÖ ²ÖÓ¬ÖæÖß †³µÖÖÃÖµÖÖ“µÖÖ µÖÖêµÖŸÖê“ÖÖ †ÃÖÖ ÆüÖ ´ÖÖî×»Öú ÖÏÓ£Ö †ÖÆêü.
ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖ“Öß ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ¸êü —ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÖÏÓ£Ö ´ÆüÖ•Öê µÖÖ
×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖÖ ¯Öæ¾ÖÖÔ¬ÖÔ ÆüÖêµÖ. †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“ÖÖ ˆ¢Ö¸üÖ¬ÖÔ ×»Ö×ÆüÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖŸÖ ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ˆ¨üÖ¸üÖ“ÖÖ
¾Ö †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ¾Ö ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖÓ“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö ¾ÆüÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüßµÖ –ÖÖÖúÖê¿ÖÖŸÖß»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖêÖÖŸÖ ÆüÖ ³ÖÖÖ ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ ºþ¯ÖÖÖê ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü, Æêü Ö¸êü; ¯ÖÖ ŸÖÖê
ÃÖ¾ÖÔ ¾Öé¢ÖÖÓŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Öã³Ö¾Öß »ÖêÖÖßŸÖæÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üÖê †¾Ö¿µÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖÃÖê ÆüÖê‰ú ¿Öú»Öê ÖÖÆüß
µÖÖ²Ö§ü»Ö †ÖŸÖÖ ÆüôÆüô ¾ÖÖ™üÖê Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú †ÖÆêü. ¯ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ‡»ÖÖ•Ö úÖµÖ ?
†ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ “Ö×¸ü¡ÖÖ“Öß †Ö×Ö “ÖÖ×¸ü¡µÖÖ“Öß, Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öß †Ö×Ö úÖµÖÖÔ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß úºþÖ
¤êüÖÖ·µÖÖ µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ŸµÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ×¾Ö¸ÓüÖãôû¶ÖÃÖÖšüß ×»Ö×Æü»µÖÖ †ÃÖ»µÖÖ ŸÖ¸üß ŸµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö¯ÖÖÖ
ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ˆ¢Ö´Ö ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ »ÖÖ³ÖÖÖ¸ü †ÖÆêü. ŸÖê¾ÆüÖ †ÖŸÖÖ †×¬Öú Ö ×»Ö×ÆüŸÖÖ µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ¾ÖÖ“ÖµÖÖ“Öß
¾ÖÖ“ÖúÖÓÖÖ ×¾ÖÖÓŸÖß ú¸üŸÖÖê.
×¾Ö. ×³Ö. úÖê»ÖŸÖê
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†Ö¤ü¸üÖÓ•Ö»Öß....
´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß ‰ú±Ôú †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê ¯ÖãÖ´Öã×Ô ¦üŸÖ êú»Öê»Öê †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö ' ´ÖÖ—µÖÖ †Öšü¾ÖÖß
¾Ö †Öã³Ö¾Ö ' Æêü ´Öß ¾ÖÖ“Ö»Öê. •µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖµÖãÂµÖ ÃÖ¾ÖÔÃ¾Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾ÖêÃÖÖšüß ¾Ö †Ã¯Öé¿µÖÖê¨ü Ö¸üÖÃÖÖšüß
¾ÖÖ×Æü»Öê †¿ÖÖ µÖÖ £ÖÖê¸ü ¯Öã¹ýÂÖÖ“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ÖÏ×£ÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ¾ÖÖ“Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü
ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“ÖÖ †Ö¤ü¸ü ¤ãüÖÖ¾ÖŸÖÖê. †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖæÖ ´ÖÖÖÔ úÖœæüÖ †Ö¯Ö»Öê úÖµÖÔ †ÖŸµÖÓ×ŸÖú
×ÖÂšêüÖê ¾Ö ŸÖôû´ÖôûßÖê ÃÖŸÖŸÖ ú¸üßŸÖ ¸üÖÆüÖê ÆüÖ ÖãÖ †ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ “Ö×¸ü¡ÖÖŸÖ †Ö¯ÖÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê
†ÖœüôûŸÖÖê. ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ “Ö×¸ü¡ÖÖŸÖ †Ö¯ÖÖÖÓÃÖ µÖÖ“Öê ¯ÖÏŸµÖÓŸÖ¸ü µÖêŸÖê. »ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ“Öß Ö×¸ü²Öß, ŸµÖÖŸÖ
†Öêú úÖî™ãÓü×²Öú †Ö¯Ö¢Öß“Öß ³Ö¸ü †ÃÖê †ÃÖæÖÆßü Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖ Ö ¤ãüÖ¾ÖŸÖÖ •Öê¾Öœüß ´Ö¤üŸÖ ×´Öôêû»Ö ×ŸÖ“µÖÖ¾Ö¸ü
ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ×¿ÖÖÖ ¯Öã¸êü êú»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤üÖºþÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏê´Öôû ´ÖÖŸÖÖ×¯ÖŸµÖÖÓ“µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú
¯ÖÏ¾Öé¢Öß“ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖê ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ´Ö¬ÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ×¿ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ¯ÖÏê¸üÖÖ
—ÖÖ»Öß ¾Ö †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öê Æêü ×¿ÖÖÖ ‘Öê‰úÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ“Öê úÖ´Ö ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê.
µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖæÖ“Ö ¯Öãœêü ŸµÖÖÓÖß êú»Öê»µÖÖ †Ã¯Öé¿µÖÖê¨üÖ¸üÖ“µÖÖ ´ÖÆüÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ˆ¤üµÖ —ÖÖ»ÖÖ.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú †ÖµÖãÂµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü¯ÖÖêÂÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö ³ÖÖÂÖêŸÖ ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê —ÖÖ»µÖÖÃÖ ×¾ÖÀ¾Ö¬Ö´ÖÖÔ¯ÖÖÃÖæÖ
ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ÆüÖ‰ê úÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ, ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾ÖÖ ¾ÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖ¨ê üÖ¸ü †¿ÖÖ ™ü¯¯µÖÖÓÖß —ÖÖ»ÖÖ.
ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ •µÖÖ •µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“µÖÖ “Öôû¾Öôûß —ÖÖ»µÖÖ ŸµÖÖŸÖ ´ÖÆüÂÖá Ø¿ÖªÖÓ“Öê
¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê †ÓÖ ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÖî×»Öú úÖµÖÔ ´ÆüÖ•Öê †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß ŸµÖÖÓÖß
êú»Öê»Öß ´ÖÆüÖÖ ÃÖê¾ÖÖ. †Ö¯Ö»Öê ÃÖ¾ÖÔ •Öß¾ÖÖ ŸµÖÖÓÖß úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ¾Öê“Ö»Öê, •ÖÖŸÖß×Ö¸ü¯ÖêÖ ¾Ö ¬Ö´ÖÔ×Ö¸ü¯ÖêÖ ²Öã¨üßÖê
ŸµÖÖÓÖß Æêü úÖµÖÔ ÃÖŸÖŸÖ êú»Öê. ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü“ÖßÆüß µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ×´Öôû×¾Ö»Öß.
‹¾Öœêü“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ÃÖŸÖŸÖ ¯ÖÏµÖŸÖ úºþÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³Öê»ÖÖÆüß Æêü úÖµÖÔ ÆüÖŸÖß ‘ÖêµÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏ¾Öé¢Ö êú»Öê.
µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ¯Öãœêü ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß•Öß“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¾ÖéÖ ±úÖê±úÖ¾Ö»ÖÖ.
´ÖÆüÂÖá Ø¿ÖªÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÆüµÖÖŸÖßŸÖ êú»Öê»Öß ¬ÖÖÙ´Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ
Öê¡ÖÖŸÖß»Ö úÖ´Ö×Ö¸üß †Ö¬Öã×Öú ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ †×«üŸÖßµÖ ÖÖ»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö. ‡ŸÖŒµÖÖ ×Ö¸ü¯ÖêÖ,
×Ö¸ü»ÖÃÖ ¾Ö ŸÖôû´ÖôûßÖê úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ‹úÖ £ÖÖê¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾ÖúÖ“µÖÖ “Ö×¸ü¡ÖÖ“ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ŸÖ¹ýÖ ×¯Öœüß¯Öãœêü
ÃÖŸÖŸÖ ¸üÆüÖ¾ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¿ÖŒŸÖß ¾Ö Ã±æúŸÖá ×´ÖôûÖ¾Öß †¿Öß ‡“”ûÖ ¾µÖŒŸÖ úºþÖ ÊÖ “Ö×¸ü¡ÖÖ“µÖÖ
ºþ¯ÖÖÖê ´Ö¸üÖšüß ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖÖŸÖß»Ö ²ÖÆãü´ÖÖê»Ö šêü¾ÖÖ ¾ÖÖ“ÖúÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖß ×¤ü»µÖÖ²Ö§ü»Ö ´ÖÆÂÖâ“µÖÖ ×“Ö¸Óü•Öß¾ÖÖÓÖÖ ´Öß
¬ÖµÖ¾ÖÖ¤ü ¤êüŸÖÖê.
µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖÖ
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' ´ÖÖ—µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ' ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß....
¯Ö¸ü´Öã»ÖãÖÖÓŸÖ ÖÖêú¸üß ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ ´Öß 1939 “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ¸ü•Öê×Ö×´Ö¢Ö ¯ÖãµÖÖŸÖ ‘Ö¸üß †Ö»ÖÖê
†ÃÖŸÖÖ ÃÖÆü•Ö ´ÖÖ—µÖÖ ÆüÖŸÖß ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“µÖÖ ÆüÃŸÖÖÖ¸üÖŸÖ ×»Ö×Æü»Öê»Öß •ÖÖ›ü•Öæ›ü ¾ÖÆüß »ÖÖÖŸÖÖ“Ö ´Öß ŸÖß²Ö§ü»Ö
ãúŸÖæÆü»ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ¿Ö êú»ÖÖ. ŸµÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ: 1930 ÃÖÖ»Öß úÖµÖ¤êü³ÖÓÖÖ“µÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ
†ÃÖŸÖÖÖÖ ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ ŸµÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ †Öšü¾ÖÖß †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ŸÖß£ÖÔºþ¯Ö ŸµÖÖ ¾Öêôûß ÃÖÖšüß“µÖÖ
¯Ö×»Öú›êü Öê»Öê»Öê, ŸÖ¿ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ´Ö¬Öã´ÖêÆüÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖ¸ü †Ö×Ö ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤üÖêÆüß ÆüÖŸÖÖÓÖÖ Óú¯Ö¾ÖÖµÖæ“Öß
²ÖÖ¬ÖÖ —ÖÖ»Öê»Öß. †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ³Ö¸ü ´ÆüÖæÖ úß úÖµÖ ¥üÂ™ßü ´ÖÓ¤ü ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖÓÖÖ †×•Ö²ÖÖŸÖ ¾ÖÖ“ÖŸÖÖ µÖêŸÖ
Ö¾ÆüŸÖê. Æêü ÃÖ¾ÖÔ šüÖ‰úú †ÃÖŸÖÖÆüß ´Öß ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÆü•Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê, "µÖÖ †Öšü¾ÖÖßŸÖ ŸÖã´Æüß ³Ö¸ü ‘ÖÖ»ÖæÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ
†ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö“Ö úÖ ×»Ö×ÆüŸÖ ÖÖÆüß ?" ŸÖÖê †ÖÖÓÖÓß µÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ´ÆüÖµÖÖ»ÖÖ ˆ¢Ö¸ü“Ö ×¤ü»Öê ÖÖÆüß; ¯ÖÖ ´Öß
ŸÖê¾Öœü¶ÖÖê úÖÆüß Ö¯¯Ö ²ÖÃÖÖÖ¸ü Ö¾ÆüŸÖÖê. ‹úÃÖÖ¸üÖÖ ¯ÖÖšü¯Öã¸üÖ¾ÖÖ úºþÖ ´Öß ŸµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ
»ÖÖ¾Ö»Öê“Ö. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¾ÖÖ¬ÖÔŒµÖÖÖê •Ö•ÖÔ¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×Ö¹ýŸÃÖÖÆüß ´ÖÖ:ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ»Öê“Ö ŸÖê ×Ö¸üÖ¿ÖÖ•ÖÖú ˆ¢Ö¸ü ÆüÖêŸÖê.
¯ÖÖ ´Öß †Ö¯Ö»ÖÖ ÆêüúÖ Ö ÃÖÖê›üŸÖÖ“Ö ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê úß, '†ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öß •Öß úÖÆüß ÃÖÖ´ÖãÖÏß †ÃÖê»Ö
ŸÖß ´Öß ×´Öôû×¾ÖŸÖÖê. ŸÖß ŸÖã´ÆüÖÃÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ ¤üÖÖ×¾ÖŸÖÖê. †Öšü¾ÖÖß“Öê ¬ÖÖÖê¤üÖê¸êü •Öãôûü¾ÖæÖ †Ö¯ÖÖ †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡ÖÖ“Öê
ú£ÖÖ ŸÖê¾Öœêü ú¸üÖ¾Öê, ´ÆüÖ•Öê ×»Ö×ÆüµÖÖ“Öê úÖ´Ö ´Öß Ã¾ÖŸÖ: ú¸üßÖ ' µÖÖ úÖ´ÖÖ»ÖÖ ²Ö¸üÖ“Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
»ÖÖÖÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ“Öß ¾Ö×›ü»ÖÖÓÖÖ ÖÖ¡Öß ÆüÖêŸÖß“Ö. ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö êú»ÖÖ '' Æêü ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Ö úÖÆüß
‹ú-¤üÖêÖ ´Ö×ÆüµÖÖ“Öê ÖÖÆüß. ŸµÖÖ»ÖÖ ×úŸÖß ŸÖ¸üß ´Ö×ÆüÖê »ÖÖÖŸÖß»Ö ! ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖæ ÖÖêú¸üß ÃÖÖÓ³ÖÖôæûÖ Æêü ÃÖÖ¸êü
úÃÖê ú¸üÖÖ¸ü ? ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÖ—Öê †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö »ÖÖêúÖÓÃÖ´ÖÖê¸ü ¯ÖãÃŸÖúºþ¯ÖÖÖê µÖÖ¾Öê †ÃÖ ´Ö»ÖÖ“Ö ´ÖãôûÖŸÖæÖ
¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. †Ö×Ö †ÖŸÖÖ ŸÖ¸ü ´Öß ‡ŸÖúÖ £Öú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü úß, ŸÖæ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»Öß ÃÖæ“ÖÖÖ ¯ÖÖôæûÖ ¤êüÖß»Ö
ú£ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê ÁÖ´Ö ´ÖÖ—µÖÖ“µÖÖÖê ÆüÖêŸÖß»Ö †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. ¤ãüÃÖ¸üß ÖÖêÂ™ü †¿Öß úß, ú£ÖÖ úÖÆüß
×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÖê ÆüÖê‡Ô»Ö ´ÆüÖÖ¾Öê ŸÖ¸ü ŸÖêÆüß ÖÖÆüß. ´ÖÖ—Öß ¯ÖÏéúŸÖß, ´ÖÖ—Öß ´ÖÖ:ÛÃ£ÖŸÖß, ´ÖÖÖ“ÖÖ ‹ú ×¾Ö×¿ÖÂ™ü
ú»Ö µÖÖ ÖÖêÂ™üß •Ö´ÖêÃÖ ¬Ö¸üŸÖÖ Æêü úÖ´Ö ÃÖãŸÖ¸üÖ´ÖË úÃÖê ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›êü»Ö µÖÖ“Öß ´ÖÖêšüß“Ö ¾ÖÖÖ¾ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖê¾ÆüÖ
ŸÖæ †Ö¯Ö»ÖÖ ÆêüúÖ ÃÖÖê›æüÖ ÖÖêú¸üß¾Ö¸ü •ÖÖ ¯ÖÖÆæü úÃÖÖ !ü''
´Öß ‹êú»Öê ÖÖÆüß. ×Ö´Öæšü¯ÖÖê ´Öß ÃÖÖ´ÖãÖÏß •Ö´Ö¾Ö»Öß †Ö×Ö ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“µÖÖ ‡“”êû×¾Öºþ¨ü ×²ÖÖ¯ÖÖÖ¸üß
¤üß‘ÖÔúÖ»ÖÖ“Öß ÃÖã¼üß ‘Öê‰úÖ †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡ÖÖ“ÖÖ ¯Öæ¾ÖÖÔ¬ÖÔ ÃÖÓ¯Ö¾Ö»ÖÖ. †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡ÖÖ“ÖÖ ¯Öæ¾ÖÖÔ¬ÖÔ ¯ÖãÃŸÖúºþ¯ÖÖÖê
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖ“Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ³ÖÖÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß ¤êüÖß»Ö †¿ÖÖ“Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ´Öß úºþÖ ™üÖú»Öß.
¯Öæ¾ÖÖÔ¬ÖÔ ”ûÖ¯ÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö ÁÖß. •ÖµÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö •ÖÖŸÖÖ¯Ö µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ '¾ÖŸÃÖ»ÖÖ
ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ ' ÃÖÓÃ£ÖêŸÖ±ìú ¯Öã¸êü êú»Öê; ¯ÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ³ÖÖÖÖÓ“Öê ÆüÃŸÖ×»Ö×ÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü úºþÖ ŸµÖÖÓÖÖ 1941
“µÖÖ †Ö¸Óü³Öß ×¤ü»Öê †ÃÖŸÖÖÆßü ”û¯ÖÖ‡Ô“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ úÖ¸üÖ¯Ö¸üŸ¾Öê ×¤ü¸ÓüÖÖ‡Ô —ÖÖ»Öß. ¯Öãœêü
1944 ÃÖÖ»Öß ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¬ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß ”û¯ÖÖ‡Ô“Öê úÖ´Ö ¬Öæ´Ö¬Ö›üÖŒµÖÖÖê ÃÖãºþ êú»Öê. ÃÖ´ÖÖÏ †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö
¾Ö×›ü»ÖÖÓ“µÖÖ ÆüµÖÖŸÖßŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÆüÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÃÖŸÖÖÖÖ •ÖµÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾ÖÖÓÖß ²Öã×¨ü¯Öã¸ü:ÃÖ¸ü “ÖÖ»Öœüú»Ö êú»Öß
†Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¬ÖÖÖ»ÖÖ †¾Ö‘ÖÖ †Öšü¾Ö›üÖ »ÖÖê™üŸÖÖê Ö »ÖÖê™üŸÖÖê ŸÖÖê“Ö ¯ÖãÃŸÖú¯ÖÏ×ÃÖ¨üß²ÖÖ²ÖŸÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖæÖ
†ÖÖ‰ú •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ úºþÖ ¬Ö´ÖÖ»Ö ˆ›ü¾ÖµÖÖ“ÖÖ •ÖÖê ˆ¯ÖÎú´Ö †Ö¸Óü³Ö»ÖÖ ŸµÖÖ¾ÖºþÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üß
¾Öé¢Öß“Öê úÖîŸÖãú ú¸üÖ¾Öê ŸÖê¾Öœêü ú´Öß“Ö †ÖÆêü. ¾Ö×›ü»ÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÆüµÖÖŸÖßŸÖ, †Ö¯Ö»µÖÖ ›üÖêôû¶ÖÓÖß ÃÖ´ÖÖÏ
219

“Ö×¸ü¡ÖÖ“Öê ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ ¯ÖãÃŸÖúºþ¯ÖÖÖê ¯ÖÖÆüÖ¾Öê ÆüÖ“Ö ‹êú ÆêüŸÖæ ´ÖÖÖŸÖ ²ÖÖôûÖæÖ ´Öß †Ö™üÖêúÖ™ü ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê
†ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¬ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖãÃŸÖúÖ“Öê ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ ÆüÖêµÖÖŸÖ ´Ö»ÖÖ ŸÖ¸üß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ˆŸÃÖÖÆü ¾ÖÖ™üŸÖ Ö¾ÆüŸÖÖ.
²Ö¸êü, ‡ŸÖêú †ÃÖŸÖÖÆßü ¯ÖãÃŸÖú ÆüÃŸÖ×»Ö×ÖŸÖÖ²Ö¸üÆãüãú´Ö ŸÖ¸üß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê, ŸÖê ÃÖÖê›æüÖ •ÖµÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾ÖÖÓÖß
ŸµÖÖŸÖ •Öß ²ÖêÃÖã´ÖÖ¸ü úÖ™ü”ûÖ™ü “ÖÖ»Ö¾Ö»Öß ŸµÖÖ´Öãôêû ´Öß “Ö×úŸÖ“Ö —ÖÖ»ÖÖê. ÆüÃŸÖ×»Ö×ÖŸÖÖŸÖß»Ö ¯Öò¸êü“µÖÖ ¯Öò¸êü“Ö
Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü †Öšü-†Öšü ¤üÆüÖ-¤üÆüÖ ¯ÖÖÖê †ÖÖ¾Ö¿µÖú, Öß¸üÃÖ †Ö×Ö Óú™üÖôû¾ÖÖÖÖ ´Ö•Öæú¸ü µÖÖ ÃÖ²Ö²ÖßÖÖ»Öß
úÖœæüÖ ™üÖúµÖÖÃÖ •Öê¾ÆüÖ •ÖµÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾ÖÖÓÖß †Ö¸Óü³Ö êú»ÖÖ, ŸÖê¾ÆüÖ ÖÖ‡»ÖÖ•ÖÖÖê ´Ö»ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×¾Ö¸üÖ¬ê Ö ú¸üÖ¾ÖÖ
»ÖÖÖ»ÖÖ. ¯Ö×¸üÖÖ´Ö †ÃÖÖ —ÖÖ»ÖÖ úß, •ÖµÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾ÖÖÖß“Ö ÆüÃŸÖ×»Ö×ÖŸÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ¯Öãœêü ™üÖæúÖ
´Æü™ü»Öê úß, ''Æêü ²ÖÖ›ü ˆ“Ö»ÖÖ †ÖË “ÖÖ»Öæ »ÖÖÖÖ. ´ÖÖ—µÖÖÖê¸üß•Ö ¤ãüÃÖ¸üÖ úÖêÖßÆüß Æêü úÖ´Ö ú¸üßŸÖ Øú¾ÖÖ
úÃÖê Æêü ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ úôæûÖ µÖê‡Ô»Ö !'' ‹ú ¿Ö²¤üÆßü Ö ˆ““ÖÖ¸üŸÖÖ ´Öß ¯Öãœü¶ÖŸÖ ™üÖú»Öê»Öê ²ÖÖ›ü ˆ“Ö»ÖæÖ ‘Ö¸üß
†ÖÖ»Öê. ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¿“ÖÖŸÖË ÆüÃŸÖ×»Ö×ÖŸÖÖŸÖ úÃÖ»ÖßÆßü úÖ™ü”ûÖ™ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¯ÖÏúÖ¿ÖúÖ»ÖÖ
×²Ö»Öæú»Ö ÖÖÆüß, Æêü ¯Ö¸üÖê¯Ö¸üßÖê ÃÖÖÓÖæÖÆüß •Öê¾ÆüÖ ×Ö¹ý¯ÖÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ“Ö ´Ö»ÖÖ ÆüÖ ´ÖÖÖÔ ¯ÖŸú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖÖ»ÖÖ.
úÖÆüß úÖ †ÃÖêÖÖ, ¯ÖãÃŸÖúÖ“ÖÖ ¯Öæ¾ÖÖÔ¬ÖÔ ŸÖ¸üß ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“µÖÖ Ö•Ö¸êüÃÖ ¯Ö›ü»ÖÖ µÖÖŸÖ“Ö ´Öß ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ´ÖÖÖæÖ ÆüÖêŸÖÖê.
¯Ö¸ÓüŸÖã ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ˆ¢Ö¸üÖ¬ÖÔ †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, †Ö×Ö ŸÖÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ
ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖ¸ü ´ÖÖ—Öê ‘ÖÖê›êü üÖÓÖêŸÖ ÆüÖ»Öê †ÃÖŸÖê.
ŸÖß£ÖÔºþ¯ÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖë›æüÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡ÖÖ“Öê ú£ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ´Öß ¤üÖêÖ“Ö ÖÖêÂ™üß¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“Öê
×¾Ö“ÖÖ¸ úÖµÖ †ÖÆêüŸÖ Æêü •ÖÖÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê, ŸµÖÖ ÖÖêÂ™üß ´ÆüÖ•Öê ²ÖÎÖÉÖ-²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü¾ÖÖ¤ü †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖß êú»Öê»Öê
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÔ, ²ÖÎÖÉÖ-²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü¾ÖÖ¤ ÆüÖ ‡ÓÖÏ•ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ³Öê¤üÖßŸÖß»ÖÖ ¯Öæ¸üú ´ÆüÖæÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ
êú»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸÖÖê ÃÖ¾ÖÔÃ¾Öß ŸµÖÖ•µÖ †ÖÆêü †ÃÖê ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“Öê Ã¯ÖÂ™ü ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ØÆü¤æü-´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ¾ÖÖ¤üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
ÆüÖ ¾ÖÖ¤ü ¤êüÖß»Ö ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ‹ú•Öã™üß»ÖÖ ²ÖÖ¬Öú †ÖÆêü †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê šüÖ´Ö ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤üÖ¾Ö¸ü
†Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ ¯ÖÖ êú¾ÆüÖÆüß ×“Ö¸üÃ£ÖÖµÖß †ÃÖæ ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ¾ÖÖÆüß ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖÖê´ÖÖ ¯Ö™ü»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß
ÊÖ ¾ÖÖ¤üÖ¯ÖÖÃÖæÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ“Ö †×»Ö¯ŸÖ šêü¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö êú¾Öôû µÖÖ ‹úÖ“Ö úÖ¸üÖÖ´Öãôêû
²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü¾ÖÖ¤üßµÖ ¾µÖŒŸÖß ŸµÖÖÓ“Öß ˆ¯ÖêÖÖ ú¸üßŸÖ, ŸÖ¸ü ÃÖÖÖŸÖÖß •ÖÖŸÖßµÖ¾ÖÖ¤üß ˆ““Ö¾ÖÖáµÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü
ÃÖÖ¿ÖÓúŸÖêÖê ¯ÖÖÆüÖŸÖ. Æüß ÖÖêÂ™ü ÃÖæµÖÔ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ‡ŸÖúß ˆ‘Ö›ü ÆüÖêŸÖß. ‹ú ´ÖÖ¡Ö Ö¸êü úß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ¾µÖŒŸÖß,
´ÖÖ ŸÖß úÖêšü»µÖÖÆßü •ÖÖŸÖß“Öß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ²Ö§ü»Ö úôûúôû ¾Ö †ÖŸ´ÖßµÖŸÖÖ ¤ü¿ÖÔ¾Ö»µÖÖ¾ÖÖ“ÖæÖ
¸üÖÆüÖŸÖ ÖÃÖê, ÊÖ“Öß ÃÖŸµÖŸÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ÖÖêÂ™üß¾ÖºþÖ ×¤üÃÖæÖ µÖê‡Ô»Ö. ŸÖß, †ÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖßÖ ÖãÖÖÓ“Öê “Öß•Ö
¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÖÔ²Ö§ü»Ö“ÖÖ ÃÖÆüÖÖã³Öæ×ŸÖ¯Öæ¾ÖÔú ×¾Ö“ÖÖ¸ü •ÖÃÖÖ ˆ““Ö¾ÖÖáµÖÖÓÖß êú»ÖÖ ŸÖÃÖÖ“Ö
²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü ¾ÖÖÖÔŸÖ»µÖÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö Øú¾ÖÖ îú. ¿ÖÖÆã ü´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖÖÓÖß ¤êüÖß»Ö êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü Æêü
†ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡ÖÖ“Öê ¾ÖÖ“ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ †ÖœüôæûÖ µÖê‡Ô»Ö.
¤ãüÃÖ¸üß ÖÖêÂ™ü ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖÓÖÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ úÖµÖÖÔ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÆüÖÖ¾Öß ŸÖ¿Öß ¯Ö×¸ü¯ÖæŸÖÔŸÖÖ †Ö»Öß
ÖÃÖ»µÖÖ“Öê ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß ´Ö•Ö•Ö¾Öôû ˆ¤ËüÖÖ¸ü úÖœü»Öê ŸÖê †ÃÖê, µÖÖ úÖ´ÖÖ»ÖÖ
¯ÖîÃÖÖ Æêü úÖÆüß úÖ¸üÖ Ö¾ÆüŸÖê. ¯Öî¿ÖÖ¯ÖêÖÖ †ÖŸ´ÖßµÖ •ÖÖ×Ö¾ÖêÖê úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öß ˆÖß¾Ö Æêü“Ö ‹ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê
úÖ¸üÖ †ÖÆêü. ×›ü¯ÖÏêÃ›üü Œ»ÖÖÃÖêÃÖ ×´Ö¿ÖÖ µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖ¸üÖß ‰úÙ•ÖŸÖÖ¾ÖÃ£ÖÖ †Ö»Öß ÖÖÆüß
µÖÖ»ÖÖ ¯ÖîÃÖÖ Æêü úÖ¸üÖ ×²Ö»Öæú»Ö ÖÃÖæÖ †ÖÓŸÖ¸ßüú ŸÖôû´ÖôûßÖê, Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖß ¾Öé¢ÖßÖê úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öß
ˆÖß¾Ö Æêü“Ö ‹ú ´ÖÖêšêü úÖ¸üÖ †ÖÆêü."
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ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ¾Ö ÃÖãÃÖÓÃéúŸÖ ¾ÖÖáµÖÖÓú›æüÖ •Öê úÖÆüß ‘ÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêü, ŸÖê †¾Ö¿µÖ ‘µÖÖ¾Öê †Ö×Ö
†Ö¯Ö»ÖÖ ˆ¨üÖ¸ü úºþÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ, †ÃÖê Ö ú¸üŸÖÖ êú¾Öôû ºþœü ú»¯ÖÖÖ ˆ¸üÖ¿Öß ²ÖÖôûÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö§ü»Ö“ÖÖ
´ÖŸÃÖ¸üÖÏÃŸÖ ¯Öæ¾ÖÔÖÏÆü ´ÖÖÖŸÖ ˆÖÖôûßŸÖ ²ÖÃÖæÖ úÖÆüß †Ö¯Ö»ÖÖ úÖµÖÔ³ÖÖÖ ÆüÖêÖÖ¸üÖ ÖÖÆüß, Æüß ÖÖêÂ™ü •Ö¿Öß
´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÖáµÖÖÓÖß †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü ŸÖ¿Öß“Ö ˆ““Ö¾ÖÖáµÖÖÓÖß ¤êüÖß»Ö †Ö¯Ö»ÖÖ †ÆÓü³ÖÖ¾Ö
×¾ÖÃÖºþÖ ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÖáµÖÖÓú›êü ŸÖã“”ûŸÖêÖê Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖŸÖ ¾ÖÖÖ¾ÖæÖ“Ö ‘µÖÖ¾Öê Æêü ¯Ö×¸üÖÖ´Öß
×ÆüŸÖú¸ü ÆüÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü †ÃÖê ŸÖê ÖêÆü´Öß“Ö ´ÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖ.
²Ö·µÖÖ“Ö úÖôûÖÖÓŸÖ¸ü †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡ÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖÏ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ •ÖÖê µÖÖêÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖÖê
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê †ŸµÖÓŸÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †ÖÆêü. ÆüÖ µÖÖêÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ •ÖµÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö •ÖÖŸÖÖ¯ÖÖÖÓŸÖ¸ü
ÁÖß. Ö. »Ö. šüÖêúôû µÖÖÓÖß •µÖÖ ¬Ö›üÖ›üßÖê êú»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓ“Öê †×³ÖÖÓ¤üÖ ´Öß“Ö úÖµÖ ¯ÖÖ ŸÖß.
†ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ²Ö§ü»Ö †ÖÃ£ÖÖ ²ÖÖôûÖÖÖ¸üß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ»Öß úÖêÖŸÖßÆßü ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ¾µÖŒŸÖß µÖ£ÖÖê×“ÖŸÖ êú»µÖÖ×¾ÖÖÖ
¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
¯ÖãÖê, ŸÖÖ. 2 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 1958
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¾ÖÖµÖ 473-37

1
´ÖÖ—Öê †Ö•ÖÖê²ÖÖ
¯Ö×Æü»µÖÖ †Öšü¾ÖÖß : ´ÖÖ—µÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖŸÖß»Ö ´Öß ¯ÖÖ×Æü»Öê»ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¾Ö›üß»Ö ´ÖÖãÂµÖ ´ÆüÖ•Öê
´ÖÖ—Öê †Ö•Öê ²ÖÃÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö. ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖêÆãüÖê ¾µÖÓú™ü¸üÖ¾Ö (¾µÖÓú¯¯ÖÖ) Æêü ´ÖÖ—µÖÖ †Ö•Öß“Öê ÃÖÖê ³ÖÖ‰ú, Æêü
´ÖÖ—µÖÖ †Ö•Öß¯ÖêÖÖ ´ÖÖêšêü ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ Æêü †Ö•ÖÖê²ÖÖÓ¯ÖêÖÖ »ÖÆüÖÖ úß ´ÖÖêšêü Æêü ´Ö»ÖÖ šüÖ‰úú ÖÖÆüß. Æêü †Ö´Ö“µÖÖ
†Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“µÖÖ †ÖÁÖµÖÖÖÖ»Öß †Ö´Ö“Öê“Ö ‘Ö¸üß ¸üÖÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öß ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö †Ó¬Öãú †Öšü¾ÖÖ †ÖÆêü.
†Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß ‹ú ´ÖÖêšüÖ, úÖôûÖ, ´ÆüÖŸÖÖ¸üÖ, ¯ÖÖšüÖôû ²Öî»Ö µÖ»»Ö´ÖÖ¤êü¾Öß»ÖÖ ¾ÖÖ×Æü»Öê»ÖÖ (ÓúšüÖôûß“ÖÖ ²Öî»Ö)
ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ¾ÖºþÖ ŸµÖÖ»ÖÖ úšü»µÖÖ ²Öî»Ö †ÃÖê ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Öê¾Ö¸ü †Öê—Öê »ÖÖ¤æüÖ ¾µÖÓú¯¯ÖÖ †Ö´Ö“Öê
´Öôû¶ÖŸÖæÖ ¸üÖê•Ö ‘Ö¸üß µÖêŸÖ. Æüß“Ö ´ÖÖ—µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö †Ö¤üß ¯Ö×Æü»Öß †Öšü¾ÖÖ ÆüÖêµÖ. ¾µÖÓú¯¯ÖÖ ±úÖ¸ü
ÃÖÖÛŸ¾Öú, ÃÖÖ¬Öê ¾Ö ÃÖÆüÖ¿Öß»Ö ÆüÖêŸÖê. †Ö´Ö“Öê †Ö•Öê ²ÖÃÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ÖêÆü´Öß ŸµÖÖÓ“Öß “ÖêÂ™üÖ ú¸üßŸÖ ¾Ö ×ŸÖú›êü
êú¾Öôû ¤ãü»ÖÔÖ úºþÖ ¾µÖÓú¯¯ÖÖ êú¾ÆüÖ ŸÖ¸üß ÖÓ³Öß¸ü¯ÖÖÖÖê ˆ¢Ö¸ü ¤êüŸÖ. ÊÖ ¾Öêôûß ´Öß ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü ŸÖßÖ Øú¾ÖÖ
“ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ †ÃÖêÖ.
´ÖÖ—µÖÖ •Ö´Ö³Öæ´Öß“ÖÖ ÖÖ¾Ö •Ö´ÖÖÓ›üß. ÆüÖ éúÂÖÖ Ö¤üß“Öê ¤ü×ÖÖêÃÖ 4…… ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü, ×¾Ö•ÖÖ¯Öæ¸ü“Öê
¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 36 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö ãú›ü“Öß (‹ÃÖË. ‹´ÖË. †Ö¸Ëü.) Ã™êü¿ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ 33 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü. ×¾Ö•ÖÖ¯Öæ¸ü¯Öîúß
Ø»ÖÖÖµÖŸÖ ŸÖê»Öß •ÖÖŸÖß“µÖÖ ¤êüÃÖÖµÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ ´Öæôû ÖÖ¾Ö. ¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÆüÖ ¯ÖÏÖÓŸÖ Ø•ÖæúÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.
†¯¯ÖÖ ¤ü¯ŸÖ¸ü¤üÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹ú ÁÖß´ÖÓŸÖ ²ÖÎÖÉÖ ÖÏÆüÃ£Ö •Ö´ÖÖÓ›üß“Öê µÖ•Ö´ÖÖÖ ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö (ÖÖê¯ÖÖôû¸üÖ¾Ö)
¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖÖÓ“Öê ¾Öêôûß ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ †ÖÁÖµÖ †Ö´Ö“µÖÖ †Ö•ÖÖê²ÖÖÃÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖôûÖ •Ö´ÖÖÓ›üß“Öê ¯Öæ¾ÖìÃÖ
†Ö»ÖÖæ¸ü“µÖÖ ¾ÖÖ™êü¾Ö¸ü ¤üÖêÖ ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê †Ö´Ö“µÖÖ †Ö•ÖÖê²ÖÖú›êü ¯ÖãÂúôû ¾ÖÂÖì »ÖÖÖ¾Ö›üßÃÖ ÆüÖêŸÖÖ.
†Ö´Ö“Öê ¸üÆüÖŸÖê ‘Ö¸üÖ“Öß •ÖÖÖÖÆüß ÊÖ ¤ü¯ŸÖ¸ü¤üÖ¸üÖÖß“Ö ×¤ü»Öß †ÃÖê ´Öß ‹êúŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ •Ö´ÖÖ¯Öæ¾Öá
ÆüÖ •ÖãÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †Ö¬Öß“Ö ¯ÖãÂúôû ¾ÖÂÖì ŸÖã™ü»Öê»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ÆüÖ ´ÖôûÖ ´ÖÖ¡Ö ´ÖÖ—Öê •Ö´ÖÖ“Öê ¾ÖêôûüßÆüß
†Ö´Ö“Öêú›êü“Ö ÆüÖêŸÖÖ. ÊÖ ´Öôû¶Ö»ÖÖ '†¯¯ÖÖÓ“ÖÖ ´ÖôûÖ ' †ÃÖê ´ÖÖ—µÖÖ »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß ´ÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖ. †ÖŸÖÖ
ŸÖÖê †Ö¤üß ˆ¤Ëü¬¾ÖÃŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
“ÖÓ¦üÖê•Öß¸üÖ¾Ö : †Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“Öê ¾Ö›üß»Ö “ÖÓ¦üÖê•Öß¸üÖ¾Ö Æêü »ÖœüÖ‡ÔŸÖ ´ÖÖ¸ü»Öê •ÖÖ‰úÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö¸üÖµÖÖ“ÖÖ
ÖÖ¿Ö —ÖÖ»ÖÖ! ŸÖê ×¾Ö•ÖÖ¯Öæ¸ü¯Öîúß ÃÖã¸üÖ¯Öæ¸ü“Öê ¸üÖÆüÖÖ¸êü. Æüß »ÖœüÖ‡Ô ¯Ö¸ü¿Öã¸üÖ´Ö ³ÖÖ‰ú ¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖ ÊÖÓÖß Ø•Öú»Öß,
†ÃÖê ‡×ŸÖÆüÖÃÖúÖ¸ü Ö¸êü¿ÖÖÃ¡Öß ÊÖÓÖß ‹úÖ êúÃÖ¸üß“Öê †ÓúÖŸÖ ×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêü. “ÖÓ¦üÖê•Öß¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü Æêü •Ö¸ü
ÃÖã¸üÖ¯Öæ¸ü“Öê •ÖÆüÖ×Ö¸ü¤üÖ¸ü †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü Æêü ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ ŸÖê †ÖŸÖÖ úôûµÖÖÃÖ ´ÖÖÖÔ ÖÖÆüß. ÃÖÖï¤ü¢Öß µÖê£Öê
12 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ Ø¿Ö¤êü ‘Ö¸üÖµÖÖ“Öê ¸üÖ•µÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖŸÖß»Ö úÖêÖß ¯Öã¹ýÂÖ ÃÖã¸üÖ¯Öæ¸ü“ÖÖ •ÖÆüÖ×Ö¸ü¤üÖ¸ü
†ÃÖ»µÖÖÃÖ “ÖÓ¦üÖê•Öß¸üÖ¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¿ÖÖê¬ÖæÖ úÖœüµÖÖÃÖ •ÖÖÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ ´ÖÖ—Öê ¾Ö›üß»Ö ×•Ö¾ÖÓŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ
´Ö»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖÓ¿ÖÖ¾Öôûß“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÆüß ÃÖã“Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. †ÖŸÖÖ ŸÖ¸ü ÖÖêÂ™üß ±úÖ¸ü“Ö
•ÖãµÖÖ —ÖÖ»µÖÖ!

´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü, ÃÖ´ÖÖÏ ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖ, ÖÓ› ü-2 ¸üÖ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

´ÖÖ—Öê †Ö•ÖÖê²ÖÖ ‹úÖ Ö¤üß“Öê úÖšüß †Ö¤üß »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß ¯ÖÖê¸üêú †Öœüôû»Öê. Æüß Ö¤üß éúÂÖÖ †ÃÖÖ¾Öß.
¯Öãœêü ŸµÖÖÓÖÖ •Ö´ÖÖÓ›üß“Öê ¤êüÃÖÖµÖÖÓÖß ¯ÖÖôû»Öê. úÖ¸üÖ ¯ÖÖê¸ü ¯ÖÖÖß¤üÖ¸ü ¾Ö ÆüÖêŸÖúºþ ÆüÖêŸÖê. ¤êüÃÖÖ‡Ô Æêü Ø»ÖÖÖµÖŸÖ
†ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß µÖÖ ´Öã»ÖÖ»ÖÖ Ø»ÖÖÖµÖŸÖ ÆüÖêµÖÖ»ÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ÆüÖ ŸÖ¸ü ´Ö¸üÖšüÖ ´ÖÖÓÃÖ ÖÖÖÖ¸üÖ, ´ÆüÖæÖ Æêü
¬Ö´ÖÖÕŸÖ¸ü Ö †Ö¾Ö›æüÖ ŸÖÖê ¤êüÃÖÖµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖÓŸÖæÖ ×Ö‘ÖæÖ ¾Ö¸ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»µÖÖ ¤üŸÖ¸ü¤üÖ¸üÖ“ÖÖ ´ÖôûÖ úºþÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
¸üÖÆãü »ÖÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ.
†Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß ŸµÖÖ ¾Öêôûß ±úŒŸÖ †Ö´Ö“µÖÖ †Ö•ÖÖê²ÖÖÓÖÖ ¾Ö ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ ´Ö¸üÖšüß µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. ²ÖÖ²ÖÖÓ“Öê ´Ö¸üÖšüß
×¿ÖÖÖ ´Öã»ÖúßŸÖ ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖêŸÖ ŸµÖÖ ¾Öêôû“Öê ´ÖÖÖÖÖê ˆ¢Ö´Ö —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. †Ö•ÖÖê²ÖÖÓÖÖ ×»ÖÆüŸÖÖ ¾ÖÖ“ÖŸÖÖ µÖêŸÖ
ÆüÖêŸÖê. †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ´Öß ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ“ÖŸÖÖÖÖ ú¬Öß ¯ÖÖ×Æü»Öê ÖÖÆüß. ŸÖê ±úÖ¸ü ¯ÖÖÖß¤üÖ¸ü ¾Ö
úŸÖÔéŸ¾Ö¾ÖÖÖË ¯Öã¹ýÂÖ ÆüÖêŸÖê. ¿Ö¸üß¸ü ÃÖ›ü¯ÖÖŸÖôû, ˆÓ“Ö, ¾ÖÖÔ “ÖÖÓÖ»ÖÖ, ÖÖê¸üÖ, ›üÖêôêû »ÖÖ»Ö, ³Öã¾ÖµÖÖ úÖê¸ü»Öê»µÖÖ,
†¿Öß ‹Óú¤ü¸ü ˆšüÖ¾Ö¤üÖ¸ü †ÖéúŸÖß ÆüÖêŸÖß, ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖê¿ÖÖÖ †ÃÃÖ»Ö ¤ü¸ü²ÖÖ¸üß ´Ö¸üÖšêü¿ÖÖÆüß“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÓÖ¤üÖ¸ü
¯ÖÖÓœü¸üß ×¾Ö•ÖÖ¸ü, ‘ÖÖêôû¤üÖ¸ü †ÓÖ¸üÖÖ, ¯ÖÖÓœü¸üß ×²ÖÖ¯Öôûß“Öß ²Ö¢Öß, ×´Ö¿ÖÖ —Öã¯Öêú¤üÖ¸ü, ¿Öã³ÖÏ, »ÖÖÓ²Ö ¾Ö ŸÖÖ™ü,
‹Óú¤ü¸ü ºþ²ÖÖ²Ö ´ÖÖÖŸÖ ³Ö¸üµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Öã¹ýÂÖ ×Æüú´ÖŸÖß ¾Ö ×¾ÖÖÖê¤üß ÆüÖêŸÖÖ.
‹ú ×Æüú´ÖŸÖ : ÊÖ ²Ö§ü»Ö“Öß ‹ú ÖÖêÂ™ü †Ö´Ö“Öß †Ö‡Ô ÃÖÖÓÖŸÖ †ÃÖê. ŸÖß †¿Öß----†Ö•ÖÖê²ÖÖ ‹ú¤üÖ
¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ»ÖÖ Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ ‹úÖ ‘Ö¸üß ˆŸÖ¸üµÖÖÃÖ •ÖÖÖÖ ´ÖÖÖæ »ÖÖÖ»Öê; ¯ÖÖ ŸµÖÖ ‘Ö¸ü“Öß ²ÖÖ‡Ô ´ÖÖêšüß ÖÖÂ™ü
ÆüÖêŸÖß. ŸÖ¸üß ŸÖê£Öê“Ö ˆŸÖ¸üµÖÖ“ÖÖ †Ö•ÖÖê²ÖÖÖß ×Ö¿“ÖµÖ êú»ÖÖ. ÖÖÆüß ÆüÖêµÖ ´ÆüÖŸÖÖÖÖ ²ÖÖ‡ÔÖê ÖÖêšü¶ÖŸÖ •ÖÖÖÖ
×¤ü»Öß. ÃÖÖµÖÓúÖôûß ²ÖÖ‡ÔÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖÖÃÖ ÆüÖ‰ú ‘ÖÖ»ÖæÖ ¯ÖÖôûµÖÖŸÖ ×Ö×•Ö¾Ö»Öê. ‹ú —ÖÖêúÖ ¤êü‰úÖ ²ÖÖ‡Ô
†ÖŸÖ úÖ´ÖÖÃÖ Öê»Öß; ¯ÖÖ ´Öæ»Ö úÖÆüß ¸ü›üµÖÖ“Öê £ÖÖÓ²ÖêÖÖ. ²ÖÖ‡Ô —ÖÖêêú ¤êü‰úÖ •ÖÖ‡Ô, ¯ÖÖ ´Öã»ÖÖÖê êú¾Öôû
†ÖúÖÓŸÖ ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. ¯ÖãÆüÖ ²ÖÖ‡Ô ´Öã»ÖÖÃÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ‘Öê‡Ô, †Ö•ÖÖ¸üß ¾Ö ÖÖë•ÖÖ¸üß, ¯ÖÖ •Ö¿Öß •Ö¿Öß ŸÖß ŸµÖÖÃÖ
¸Óü•Ö×¾ÖµÖÖÃÖ ‡ú›êü ×ŸÖú›êü ÖÖ»Ö¾Ö¸ü ú¸üß, ŸÖÃÖŸÖÃÖê ŸÖê ¯ÖÖê¸ü †×¬Öú“Ö “Ö¸±ú›æü »ÖÖÖ»Öê. ¿Öê¾Ö™üß ²ÖÖ‡Ô
‘ÖÖ²ÖºþÖ †Ö•ÖÖê²ÖÖÓú›êü ´Öã»ÖÖÃÖ úÖÆüß ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ÃÖã“Ö»µÖÖÃÖ ŸÖÖê ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ¤üßÖ¯ÖÖÖÖê †Ö»Öß. †Ö•ÖÖê²ÖÖÓÖß
´Öã»ÖÖÃÖ ´ÖÖÓ›üß¾Ö¸ü ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÖê™üÖ¾ÖºþÖ ¾Ö ¯ÖÖšüüß¾ÖºþÖ ÆüÖŸÖ ×±ú¸ü×¾Ö»ÖÖ, ŸÖÖê“Ö ´Öæ»Ö Ã¾ÖÃ£Ö —ÖÖ»Öê ¾Ö
ÆüÃÖæ Öêôæû »ÖÖÖ»Öê. ÆüÖ “Ö´ÖŸúÖ¸ü ¯ÖÖÆæüÖ ²ÖÖ‡Ô»ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê ¾Ö †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖß
†Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ¯Ö›æü »ÖÖÖ»Öß. ×ŸÖÖê »ÖÖê“Ö ‘Ö¸üÖŸÖ “ÖÖÓÖ»Öß¿Öß •ÖÖÖÖ ¤êü‰úÖ †Ö•ÖÖê²ÖÖÃÖ ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖ
ÃÖŸúÖ¸üÖÖê ´Öê•Ö¾ÖÖÖß ×¤ü»Öß.
†Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“Öß ú¸üÖ´ÖŸÖ †Ö¤üß ÃÖÖ¬Öß ÆüÖêŸÖß. ÆüÖ»Öê»µÖÖ ´Öã»ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖôûµÖÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ ²ÖÖ‡Ô †ÖŸÖ
Öê»µÖÖ¾Ö¸ü, †Ö•ÖÖê²ÖÖ ¯ÖÖôûµÖÖ•Ö¾Öôû •ÖÖ‰úÖ ´Öã»ÖÖ“µÖÖ ãú»µÖÖŸÖ †Ö¤üß ÖÖ•Öæú •ÖÖÖß ‹úÖ ÃÖ¸üÖ™ü¶Ö“ÖÖ
»ÖÆüÖÖÃÖÖ úÖ™üÖ ÖÖê¾ÖæÖ šêü¾ÖæÖ †Ö»µÖÖÖê ´Öã»ÖÖ“Öß ŸÖôû´Öôû ˆ›üÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. •Öê¾ÆüÖ ²ÖÖ‡ÔÖê ´Öæ»Ö †Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“µÖÖ
´ÖÖÓ›üß¾Ö¸ü ×¤ü»Öê, ŸÖê¾ÆüÖ †Ö•ÖÖê²ÖÖÓÖß ´Öã»ÖÖ“Öê ¯ÖÖšüß¾ÖºþÖ ÆüÖŸÖ ×±ú¸ü¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖ ²ÖÖ‡Ô“Öß Ö•Ö¸ü “Öæú¾ÖæÖ ŸÖÖê
ÃÖ¸üÖ™ü¶Ö“ÖÖ úÖ™üÖ úÖœæüÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ´ÖÖ ´Öæ»Ö ú¿ÖÖ»ÖÖ ¸ü›üŸÖê! ²ÖÖ‡Ô»ÖÖ ´ÖÖ¡Ö †Ö•ÖÖê²ÖÖ ´ÖÖê™êü †¾Ö×»ÖµÖÖ
¾ÖÖ™ü»Öê.
²ÖÃÖ¯¯ÖÖ †£ÖÖß : ²ÖÃÖ¯¯ÖÖ †£ÖÖß ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‹ú ÁÖß´ÖÓŸÖ Ø»ÖÖÖµÖŸÖ ¾ÖÖÖß ÖéÆüÃ£Ö ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“ÖÖ
´ÖÖêšüÖ ×´Ö¡Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ»ÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖŸÖ ÖÖê™ü †Ö»µÖÖÖê ×¤ü¾ÖÖôêû ×Ö‘ÖµÖÖ“Öß ¯ÖÖôûß †Ö»Öß. ´ÆüÖæÖ ŸÖÖê
•ÖÓÖ»ÖÖŸÖ ±úÖÓÃÖ »ÖÖ¾ÖæÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, ´ÖÖ—Öê ¾Ö›üß»Ö ¸üÖ´Ö•Öß²ÖÖ²ÖÖ µÖÖÓÖß ŸµÖÖÃÖ
†Ö›ü×¾Ö»Öê ¾Ö ¬Öß¸ü ¤êü‰úÖ ‘Ö¸üß †ÖÖ»Öê. †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ÖÖ¤ü Æü•ÖÖ¸üÖê ¹ý¯ÖµÖê ¾Ö †Ö´Ö“Öê †Ö‡Ô“Öê
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ´ÖÖ—Öê †Ö•ÖÖê²ÖÖ

´ÖÖî»µÖ¾ÖÖÖ ¤üÖ×ÖÖê ²ÖÃÖ¯¯ÖÖ“Öê ¯Ö¤ü¸üÖŸÖ ™üÖæúÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖß ŸµÖÖ“ÖÖ •Öß¾Ö ¾Ö †²ÖÎã ¾ÖÖ“Ö×¾Ö»Öß. ¯ÖÖ ¯Öãœêü Æüê
×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ“Öê ú•ÖÔ ŸµÖÖÖê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ±êú›ü»Öê ÖÖÆüß. ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü ¾Öé¨ü †Ö•ÖÖê²ÖÖÓÖÖ ´Öãôûß“Ö“Ö †Ö¾Ö›ü»ÖÖ
ÖÖÆüß. ‹Óú¤ü¸ßüŸÖ †Ö´Ö“µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“ÖÖ †¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üß, ˆ¤üÖ¸ü ¾Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖË Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö †Ö•ÖÖê²ÖÖÓÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖ
Ö¾ÆüŸÖÖ. †Ö¯Ö»ÖÖ ´Öã»ÖÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¸üÖŸÖ ±úÃÖæÖ ¤ãü:ÖÖŸÖ ×¤ü¾ÖÃÖ úÖœüÖÖ¸ü, Æêü ŸµÖÖÓ“Öê ³ÖÖúßŸÖ ¯Öãœêü †Ö¸ü¿Ö:
Ö¸êü šü¸ü»Öê. †Ö•ÖÖê²ÖÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ †ÃÖê¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÖ¡Ö †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üÖÖê “ÖÖÓÖ»µÖÖ ÃÖã²Ö¢ÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê.
²Öê×Æü¿Öê²Öß ˆ¬ÖÖ¸üß : ²ÖÃÖ¯¯ÖÖ“µÖÖ¾ÖŸÖßÖê ú•ÖÔ ±êú›ü¾ÖêÖÖ, ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¤ãüúÖÖÖŸÖæÖ †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß ÃÖ¾ÖÔ
¾ÖÖÖÃÖÖî¤üÖ ˆ¬ÖÖ¸ü µÖêŸÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ²ÖÃÖ¯¯ÖÖ ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü †Ö´Ö“Öê ¾Ö×›ü»ÖÖÓú›êü ²ÖÃÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖ¾Öêôûß
†Ö•ÖÖê²ÖÖ ´Ö»ÖÖ •Ö¾Öôû ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ ´ÖÖ—µÖÖ ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖÖ¸üß úÖ•Öæ šêü¾ÖæÖ úÖÖ›üßŸÖß»Ö ‹ú Ã¾ÖéúŸÖ ±ú™üúÖ
×¿Öú¾ÖßŸÖ †Ö×Ö ÆüÖ ±ú™üúÖ ´ÆüÖŸÖ ²ÖÃÖ¯¯ÖÖ•Ö¾Öôû •ÖÖµÖÖÃÖ ´Ö»ÖÖ ÃÖÖÓÖŸÖ.
µÖÖÓÖ›ü µÖÖÓÖÖÖ †Ö›üúß ÃÖÓÖÖÖ…
²ÖÓ¤ü úÖêŒúÖê™Ëü™ãü›æü ´Öæºþ ²Ö¸üß †ãÖÖ……
ÊÖ“ÖÖ £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ †£ÖÔ †ÃÖÖ †ÖÆêü úß, ÃÖÓÖÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖÖß ‹ú ¤êü‰úÖ ŸÖßÖ †Ö¯Ö»µÖÖ
¾ÖÆüßŸÖ ×»Ö×ÆüŸÖÖê. ÆüÖ ™üÖê´ÖÖÖ ²ÖÃÖ¯¯ÖÖ“µÖÖ ˆ¬ÖÖ¸üß ÖÖŸµÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖê. †¿Öß ÖÖê™üß ˆ¬ÖÖ¸üß ×»ÖÆæüÖ ²ÖÃÖ¯¯ÖÖ
ú•ÖÔ ±êú›üÖÖ¸ü ÆüÖ ¬¾ÖÖß ŸµÖÖ ±ú™üŒµÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
²ÖÃÖ¯¯ÖÖ •µÖÖ •µÖÖ ¾Öêôûß ‘Ö¸üß µÖê‡Ô ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¾Öêôûß ŸÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü £ÖÖê›üß Ö›üßÃÖÖÖ¸ü
šêü¾Öß, ´Öß »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß ´ÖÖêšüÖ Öã™üÖã™üßŸÖ ¾Ö ÖÖê•Öß¸ü¾ÖÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. †ÃÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. •Öê ‘Ö¸üß µÖêŸÖ ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ
´ÖÖ—µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏê´Ö ú¸üßŸÖ.
‹êú ×¤ü¾Ö¿Öß †Ö•ÖÖê²ÖÖÓÖß ×¿Öú×¾Ö»Öê»ÖÖ ÆüÖ Ö¾ÖßÖ úÖÖ›üß ±ú™üúÖ ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖê²Ö›ü¶Ö ¿Ö²¤üÖŸÖ
´ÆüÖŸÖ ¾Öê›êü¾ÖÖú›êü ÆüÖŸÖ¾ÖÖ¸êü ú¸üßŸÖ ´Öß ²ÖÃÖ¯¯ÖÖ•Ö¾Öôû Öê»ÖÖê. •Ö¾Öôû“Ö ´ÖÖ—Öê ²ÖÖ²ÖÖ ²ÖÃÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ¸üÖÖÖÖê
´ÆüÖÖ»Öê, "†¸êü ×¾Öšü¶Ö, úÖµÖ ¸êü, Æêü úÖêÖß ŸÖã»ÖÖ ×¿Öú×¾Ö»Öê? †ÖÑ!" "´Ö»ÖÖ †Ö•ÖÖê²ÖÖÓÖß ×¿Öú×¾Ö»Öê."
†ÃÖê ´ÆüÖæÖ ´Öß ¬Öæ´Ö šüÖêæúÖ †Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“Öê ãú¿ÖßŸÖ ¤ü›æüÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê.
»ÖÂú¸üß ¯Öê¿ÖÖ : †Ö•ÖÖê²ÖÖÓÖß ú¬Öß úÖêÖÖ“Öß ÖÖêú¸üß êú»Öê»Öß ´Ö»ÖÖ ´ÖÖÆüßŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¬ÖÓ¤üÖ
¿ÖêŸÖúß“ÖÖ. ¯ÖÖ ŸÖßÆüß ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ÆüÖŸÖÖÖê êú»Öß †ÃÖ»ÖêÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. ´ÖÖ¡Ö ŸÖê ´ÖÖµÖŸÖêÖê ¾Ö ÃÖãÖ¾ÖÃŸÖã
†ÃÖê ¸üÖÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ´Öß •Öê£Öê •Ö´Ö»ÖÖê ŸÖê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸ü †Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“µÖÖ ´ÆüÖŸÖÖ¸ü¯ÖÖß ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖß ²ÖÖÓ¬Ö»Öê
ÆüÖêŸÖê. †Ö´Ö“Öß •ÖÖÖÖ ¾Ö ¾ÖÖ›üÖ '»ÖŒúÖ êú¸üß ' ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ŸÖôû¶Ö“Öê úÖšüß ÆüÖêŸÖß Æêü ŸÖôêû ±ãú™æüÖ †Ö´Ö“Öê
•ÖãÖê ‘Ö¸ü ŸµÖÖ ¯Öã¸üÖŸÖ ²Öã›üÖ»Öê. ÖÓŸÖ¸ü ŸÖê ¯ÖãÆüÖ ú¤üÖ×“ÖŸÖË †Ö´Ö“Öê ¾Ö×›ü»ÖÖÓÖß ´ÖÖ—Öê •Ö´ÖÖ“Öê ¯Öæ¾Öá ²ÖÖÓ¬Ö»Öê
†ÃÖÖ¾Öê. ´ÖÖ—µÖÖ †Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“ÖÖ ¸üµÖŸÖÖ¾ÖÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. »ÖÖêú ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖã³Öê¤üÖ¸ü ´ÆüÖŸÖ. ÃÖÖ 1857 ÃÖÖ»Ö“Öê
²ÖÓ›üÖ¯Öæ¾Öá ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü¸üÖ¾Ö †¯¯ÖÖÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê ¾Öêôûß ŸÖÖÃÖÖÖÓ¾ÖÖÆæüÖ ´Ö¸üÖšü¶ÖÓ“Öß úÖÆüß ‘Ö¸üÖÖß •Ö´ÖÖÓ›üß“µÖÖ
×¸üÃÖÖ»µÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖã³Öê¤üÖ¸ü †ÃÖê ´ÆüÖŸÖ. ŸµÖÖŸÖ“Ö †Ö´Ö“Öê †Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“Öß ÖÖÖÖ ÆüÖêŸÖ
†ÃÖÖ¾Öß. ÊÖ¾ÖºþÖ ŸµÖÖÓÖß »ÖÂú¸üÖŸÖ úÖêšêü ŸÖ¸üß ÃÖã³Öê¤üÖ¸üß êú»Öß ÆüÖêŸÖß, †ÃÖÖ ŸÖÔú ú¸üµÖÖÃÖ •ÖÖÖÖ †ÖÆêü.
†Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“Öê ¾Öêôûß †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖŸÖ »ÖÂú¸üß ¯Öê¿ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÊÖ“ÖÖ ‹ú ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ´Öß »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß
¯ÖÏŸµÖÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ‡. ÃÖ. 1857 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ ²ÖÓ›üÖŸÖ ‡ÓÖÏ•Öß »ÖÂú¸ü •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖêúÖÓÖß
†Ö¯Ö»Öß ÖÖ•ÖÖß ÆüŸµÖÖ¸êü •Ö×´ÖÖßŸÖ ¯ÖãºþÖ šêü¾Ö»Öß. ŸÖ¿Öß †Ö´Ö“µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶ÖÓŸÖÆüß †Ö´Æüß †Ö´Ö“Öß ÆüŸµÖÖ¸êü
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¯Öã¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯Öãœêü ÆüŸµÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ úÖµÖ¤üÖ —ÖÖ»µÖÖÖê Æüß ÆüŸµÖÖ¸êü ŸÖ¿Öß“Ö ¯Öã¸ü»Öê»Öß ¸üÖ×Æü»Öß. †Ö•ÖÖê²ÖÖ ¾ÖÖ¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü
´Öß ‡ÓÖÏ•Öß ¿ÖÖôêûŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓÖß †Ö´Ö“µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶Ö“µÖÖ ‹úÖ •ÖãµÖÖ ³ÖÖÖÖ“Öß •Ö´ÖßÖ
ˆúºþÖ Æüß ÆüŸµÖÖ¸êü ¯ÖÖ×Æü»Öß. ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸üß ¾Ö ú™ü¶Ö¸üß †Ö¤üß ÖÓ•ÖæÖ ×ÖúÖ´Öß —ÖÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. œüÖ»Öß ¾ÖÖî¸êü“Öê
»ÖÖêÖÓ›üß ×Öôêû ÖÓ•Ö»Öê»Öê ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê. ŸµÖÖ ÆüŸµÖÖ¸üÖŸÖ ²ÖÓ¤ãüúß †×•Ö²ÖÖŸÖ Ö¾ÆüŸµÖÖ.
†Ö•ÖÖê²ÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ‹ú †ÖµÖÖ×µÖúÖ †Ö´Ö“Öß †Ö‡Ô ÃÖÖÓÖê. ŸÖß †¿Öß úß, ‹ú¤üÖ †Ö•ÖÖê²ÖÖÓÖß
ÖÖêÃÖÖ¾µÖÖ“Öê ÃÖÖëÖ ‘Öê‰úÖ úÖÆüß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê úÖÖ¤ü¯Ö¡Ö ¾Ö ™ü¯ÖÖ»Ö ¤ãüÃÖ¸üßú›êü »ÖÖÓ²Ö“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ úºþÖ
¯ÖÖê“Ö×¾Ö»Öê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ †Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“µÖÖ »ÖÂú¸üß ÃÖÖÆüÃÖÖ“µÖÖ, ŸÖ¹ýÖ¯ÖÖ“µÖÖ úÖÆüß ÖÖêÂ™üß †Ö´ÆüÖ»ÖÖ †Ö´Æüß
»ÖÆüÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÃÖÖÓÖæÖ †Ö‡Ô †Ö´Ö“Öß ú¸ü´ÖÖæú ú¸üßŸÖ †ÃÖê.
¿Öê¾Ö™üß ¿Öê¾Ö™üß †Ö•ÖÖê²ÖÖÓÖÖ ¾Öé¨ü¯ÖÖÖ´Öãôêû †Ö¤üß ×¤üÃÖêÖÖÃÖê —ÖÖ»Öê. ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü
ÃÖÖê¯µÖÖŸÖ •Öê£Öê ´ÖÖ—ÖÖ ¯ÖÖôûÖÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖê ×ŸÖ£Öê Ø³ÖŸÖß»ÖÖ ™êüæúÖ ´ÖÖ—ÖÖ ¯ÖÖôûÖÖ ÆüÖ»Ö¾ÖßŸÖ ²ÖÃÖŸÖ. ´Ö»ÖÖ
£ÖÖê›êü £ÖÖê›êü ÃÖ´Ö•ÖŸÖ †ÃÖê. ´Öß ŸµÖÖÓ“ÖÖ »ÖÖ›üúÖ ÆüÖêŸÖÖê. ´Ö»ÖÖ ÃÖÖÖ¸ü±ãú™üÖÖê ¾Ö ÃÖÖÖ¸üêŸÖ»Öê úÖ•Öæ †Ö•ÖÖê²ÖÖ
ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ¤êüŸÖ. ´ÆüÖæÖ ´Öß ÖêÆü´Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö•Öæ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ »ÖÖ›üßÖÖê›üß ú¸üßŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ¾Öêôûß ´Ö»ÖÖ ŸÖê
úÖÆüß ŸÖ¸üß ´Ö•Öê¤üÖ¸ü ÖÖêÂ™üß ¾Ö ²ÖÖ»ÖÖßŸÖê ×¿Öú¾ÖßŸÖ.
´ÖÖ—ÖÖ •Ö´Ö : †Ö•ÖÖê²ÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 1878-79 ‡ÃÖ¾ÖßŸÖ ¾ÖÖ¸ü»Öê †ÃÖÖ¾Öê, †ÃÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ŸÖÔú †ÖÆêü.
ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖß ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öß ÖÖêú¸üß ÃÖÖê›ü»Öß, †ÃÖê †Ö‡Ô ´ÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ´Öß. ‡. ÃÖ. 1873
´Ö¬µÖê ‹×¯ÖÏ»Ö ´Ö×ÆüµÖÖ“Öê 23 ŸÖÖ¸üÖê»ÖÖ •Ö´Ö»ÖÖ, †ÃÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ •Ö´Ö¯Ö×¡ÖêúŸÖ ˆ»»ÖêÖ †ÖÆêü.
‹ú Ã¾Ö¯Ö : ÊÖ ¾Öêôû“Öß ‹ú ÖÖêÂ™ü †Öšü¾ÖŸÖê. ×ŸÖ•Ö¾ÖºþÖ †Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“ÖÖ ´Öß ×úŸÖß »ÖÖ›üúÖ ÆüÖêŸÖÖê
Æêü ×¤üÃÖŸÖê. †Ö•ÖÖê²ÖÖ ¾ÖÖ¸üµÖÖ“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ´Ö»ÖÖ ¤êü¾Öß úÖœü»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´Öß 5 Øú¾ÖÖ 6 ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖê; †ªÖ×¯Ö ¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖÖê. ¤êü¾Öß ™üÖê“Ö»µÖÖÖê ´ÖÖ—Öê ¤Óü›ü ÃÖã•Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. †Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖéŸµÖæ´Öãôêû
‘Ö¸üÖÖê ¿ÖÖêúÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ—µÖÖ ¤Óü›üÖ¾Ö¸üß»Ö •ÖÖ´ÖÖÓ“Öß ÆüµÖÖµÖ ÆüÖê‰úÖ ŸÖê ÃÖã•ÖæÖ ŸµÖÖŸÖ ×ú›êü ¯Ö›ü»Öê»Öê úÖêÖß
¯ÖÖ×Æü»Öê“Ö Ö¾ÆüŸÖê. ¤üÆüÖ¾Öê ×¤ü¾Ö¿Öß ¤üÃÖØ¯Ö›üß“µÖÖ ×¾Ö¬Ößú×¸üŸÖÖ †Ö´Æüß ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ›üôûß éúÂÖÖ Ö¤üß¾Ö¸ü
•ÖÖÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê. †Ö¤ü»Öê ×¤ü¾Ö¿Öß ¸üÖ¡Ö³Ö¸ü ´ÖÖ—ÖÖ ÆüÖŸÖ ¤ãüÖæÖ ´Ö»ÖÖ —ÖÖê¯Ö ú¿Öß ŸÖß †Ö»Öß Ö¾ÆüŸÖß. ´ÖÖ—Öß
†Ö‡Ô ×¤ü¾ÖÃÖÖ ÖêÆü´Öß úÖ´ÖÖŸÖ †ÃÖê. ×ŸÖ»ÖÖ ÖÖœü —ÖÖê¯Ö »ÖÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖ»ÖÖ Ã¾Ö¯Ö ¯Ö›ü»Öê. ŸµÖÖŸÖ †Ö•ÖÖê²ÖÖ
´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÖôûµÖÖ•Ö¾Öôû ´Ö»ÖÖ ãú¸ü¾ÖÖôûßŸÖ ´ÆüÖÖ»Öê, "¯Öãú»µÖÖ, ŸÖã—µÖÖ ¤Óü›üÖŸÖ ×ú›êü ¯Ö›ü»Öê †ÃÖæÖ
ŸÖã—µÖÖú›êü »ÖêúÖ“Öê ãúÖß“Ö ¯ÖÖÆüÖŸÖ ÖÖÆüß úß ¸êü !" Æêü ¾ÖÖŒµÖ ‹êæúÖ †Ö‡Ô •ÖÖÖß ÆüÖê‰úÖ ´Ö»ÖÖ ¯ÖÖôûµÖÖŸÖ
¯ÖÖÆæü »ÖÖÖ»Öß, ŸÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ ¤Óü›üÖŸÖ ×ú›êü ²Öã•Ö²Öã•ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖ»Öê. ×ŸÖÖê »ÖÖê“Ö ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ •ÖÖÖê êú»Öê. ÖÓŸÖ¸ü
ˆÆü ¯ÖÖµÖÖÖê ´ÖÖ—Öê ¤Óü› ¬Öã‰úÖ ŸµÖÖŸÖ ™ü¸ü¯Öë™üÖ‡ÔÖ ‘ÖÖŸÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ ×ú›êü ²ÖÖÆêü¸ü µÖê‰úÖ ´ÖÖ—Öê ÆüÖŸÖ Æü»Öêú
—ÖÖ»Öê. ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖúÖôûß †Ö‡Ô“Öê Ã¾Ö¯ÖÖ²Ö§ü»Ö †Ö¿“ÖµÖÔ ú¸üßŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ›üôûß Ö¤üß¾Ö¸ü ¤üÃÖØ¯Ö›üÖ“µÖÖ
×¾Ö¬Öß»ÖÖ Öê»Öß. ´ÖßÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê.
•ÖÖÖŒúÖ : †Ö•ÖÖê²ÖÖ ¾ÖÖ¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá 1-2 ´Ö×ÆüÖê ´ÖÖ—Öß ²ÖÆüßÖ •ÖÖÖŒúÖ •Ö´Ö»Öß ÆüÖŸê Öß. †Ö•ÖÖê²ÖÖÓÖÖ
´Öãôûß“Ö ×¤üÃÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ŸÖê ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ ¯ÖÖôûµÖÖ•Ö¾Öôû µÖê‰úÖ ŸÖÖÊÖ •ÖÖÖŒúÖ»ÖÖ ÆüÖŸÖÖÖê “ÖÖ“Ö¯ÖæÖ ¯ÖÖÆæü
»ÖÖÖ»Öê †Ö×Ö ˆ¤ËüÖÖ¸ü»Öê, "ÆüÖÓ! ×²Ö¦üß úÖÃÖ¾¾ÖÖÖê †¤üÖôû." •Ö´ÖÖÓ›üß¯Öîúß ×²Ö¦üß ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‹ú ¯Öêšü¶Ö“ÖÖ
ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ŸÖê£Öß»Ö úÖÃÖ¾¾ÖÖ (úÖ¿Öß²ÖÖ‡Ô) ÖÖ¾ÖÖ“Öß ‹ú ²ÖÎÖÉÖÖ“Öß ²ÖÖ‡Ô †Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“µÖÖ †ÖêôûÖß“Öß †ÃÖê.
ŸÖß ±úÖ¸ü »Ö÷ü †ÃÖê. •ÖÖÖŒúÖ »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß •ÖÖÃŸÖ ²ÖÖôû¿ÖÖ´Öãôêû »Ö÷ü †ÃÖê; ´ÆüÖæÖ ŸÖß úÖÃÖ¾¾ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
†ÖÆêü. †ÃÖÖ †Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“ÖÖ ²ÖÖê»ÖµÖÖ“ÖÖ †Ö¿ÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ.
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2
´ÖÖ—Öß †Ö•Öß
ÃÖÓŸÖÖ²ÖÖ‡Ô : •Ö´ÖÖÓ›üß“Öê †ÖÖêµÖßÃÖ ´Öã¬ÖÖêôû“Öê ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ØÖÖÖæ¸ü (Ø»ÖÖÖ + ‰ú¸ü = Ø»ÖÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö)
ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¤êüÃÖÖµÖÖÓ“Öê ‹ú Öê›êü †ÖÆêü. Æüß ´ÖÖ—µÖÖ †Ö•Öß“Öß ¾Ö ×ŸÖ“ÖÖ ³ÖÖ‰ú ¾µÖÓú¯¯ÖÖ ÊÖÓ“Öß •Ö´Ö³Öæ´Öß.
†Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖ“Öß ´ÆüÖ•Öê ²ÖÃÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾ÖÖÓ“Öß ãú»Ö¤êü¾ÖŸÖÖ ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü“Öß †Ó²ÖÖ²ÖÖ‡Ô. ŸÖê£Öß»Ö ³ÖÖê¯Öê ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö
ú¤ü´Ö Æêü †Ö´Ö“Öê †Ö×ÁÖŸÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÆüßŸÖ †Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ²ÖÃÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö †Ö×Ö †Ö•Öß“Öê ÃÖÓŸÖÖ²ÖÖ‡Ô †ÃÖê
†ÖÆêü. †ÃÖê ´Ö»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ú¤ü´Ö ÊÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ¯ÖÖ ÊÖ úÖÖ›üß ´Öã»ÖÖÖÓŸÖ †Ö´Ö“µÖÖ
†Ö•ÖÖ†Ö•Öß»ÖÖ »ÖÖêú ²ÖÃÖ¯¯ÖÖ ¾Ö ÃÖŸµÖ¾¾ÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖ. ´ÖÖ—µÖÖ †Ö•Öß“ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ú¸üÖ¸üß ¾Ö úÖÆüß †Ó¿Öß
ŸÖÖ´ÖÃÖß ÆüÖêŸÖÖ. ×ŸÖ“Öß ´ÖÖÆêü¸üÖú›üß»Ö ãú»Ö¤êü¾ÖŸÖÖ ÃÖÖï¤ü¢Öß“Öß µÖ»»Ö´ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ÆüÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÃÖÖï¤ü¢Öß“µÖÖ Ø¿Ö¤êü
‘Ö¸üÖµÖÖú›êü •ÖÖŸÖÖê. ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü“Öß †Ó²ÖÖ²ÖÖ‡Ô Æüß Ö¸üß †ÃÃÖ»Ö ´Ö¸üÖšü¶ÖÓ“Öß ¤êü¾ÖŸÖÖ. †Ö´Ö“µÖÖ ¤êü¾ÆüÖ·µÖÖ¾Ö¸ü
ÊÖ ¤üÖêÆüß ¤êü¾ÖŸÖÖ †ÃÖŸÖ; ¯ÖÖ †Ö•Öß ¬ÖÖÙ´Öú ¾Ö †ÖÖÏÆüß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ‘Ö¸üß µÖ»»Ö´ÖÖ“Öê ¯ÖÏÃ£Ö“Ö ±úÖ¸ü
†ÃÖê, ŸÖ¸üß ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ú¤ü´Ö †Ö¯Ö»ÖÖ ÆüŒú ÖÖ•Ö×¾ÖµÖÖŸÖ ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü µÖêŸÖ“Ö.
†Ö•Öß ¾ÖÖÖÔÖê úÖôûß, ºþ¯ÖÖÖê ¸üÖú™ü, ¯ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¸üÖŸÖ ¿ÖÆüÖÖß, ±úÖ¸ü ˆªÖêÖß ¾Ö úŸÖéÔŸ¾Ö¾ÖÖÖË ÆüÖêŸÖß.
×ŸÖ“Öê ´ÖÖÆêü¸ü ±úÖ¸ü Ö¸üß²Ö ×¤üÃÖŸÖê. ‹¸ü¾Æüß ×ŸÖ“ÖÖ ³ÖÖ‰ú †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß úÖ ¸üÖÆüÖŸÖÖ ? ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ
‹ãú»ÖŸÖÖ ‹ú ´Öã»ÖÖÖ ×¿Ö¤Ëü¤ã †Ö´Ö“µÖÖ“Ö ‘Ö¸üß ü»ÖÆüÖÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ —ÖÖ»ÖÖ. ×¿Ö¤Ëü¤ã Æêü ÖÖ¾Ö úÖÖÔ™üúß
´Ö¸üÖšü¶ÖŸÖ †ÃÖŸÖê. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ²ÖÃÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö¯ÖŸúÖ»Öß —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ
Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ×¾ÖÖÖê¤üß ¾Ö ÃÖ×ÆüÂÖæ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ‘Ö¸üÖãŸÖß ²ÖÖ²Öß ŸµÖÖÓÖß ²ÖÆãüŸÖêú †Ö•Ößú›êü“Ö ÃÖÖê¯Ö×¾Ö»µÖÖ
ÆüÖêŸµÖÖ. †Ö•Öß úÂ™üÖôæû ¾Ö úŸÖÔéŸ¾Ö¾ÖÖÖË †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¿ÖêŸÖ¾ÖÖ›üß, ‘Ö¸ü, ¤êü¾Ö¬Ö´ÖÔ ¾ÖÖî¸êü ÃÖ¾ÖÔ“Ö úÖ¸ü³ÖÖ¸ü
Ã¾ÖŸÖ: ¯ÖÖÆüÖŸÖ †ÃÖê. †Ö´Ö“Öê †Ö•ÖÖê²ÖÖ ±úÖ¸üÃÖê ¬ÖÖÙ´Öú ×¤üÃÖ»Öê ÖÖÆüßŸÖ. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ †Ö•ÖÖê²ÖÖÓŸÖ ´Ö¸üÖšü¶ÖÓ“Öß
¾Ö †Ö•ÖßŸÖ úÖÖÔ™üŒµÖÖÓ“Öß »ÖÖÖê ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ×¤üÃÖŸÖ. †Ö•Öß Öê›ü¾Öôû ¾Ö ¸üÖú™ü ãúÖ²ÖÖ‰ú, ŸÖ¸ü †Ö•ÖÖê²ÖÖ
ÖÖÖ×¸üú, ¤ü¸ü²ÖÖ¸üß ¾Ö Öã»ÖÆüÖî¿Öß ×¤üÃÖŸÖ. ¯ÖÖê¸üêú¯ÖÖÖ´Öãôêû ¾Ö •Ö´ÖÖÓ›üß ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ²ÖÎÖÉÖß ¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû
×²Ö“ÖÖ·µÖÖ ²ÖÃÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ ÖÖÖ¤üÖÖß¯ÖÖÖ ²Ö¸üÖ“Ö ÖÖ»Öß ˆŸÖ¸ü»ÖÖ.
¯Öãœêü ŸµÖÖÓ“Öê ‹ãú»ÖŸÖê ‹ú ×“Ö¸Óü•Öß¾Ö, ´ÖÖ—Öê ¾Ö›üß»Ö ¸üÖ´Ö•Öß²ÖÖ²ÖÖ ÊÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖã×¿ÖÖÖÖÖê †Ö×Ö
†Ö¯Ö»µÖÖ ÖÓ²Öß¸ü »ÖêÖÖß“µÖÖ •ÖÖê¸üÖ¾Ö¸ü †Ö´Ö“ÖÖ ÖÖÖ¤üÖÖß¯ÖÖÖ ¯ÖãÆüÖ ¾Ö¸ü ˆ“Ö»Ö»ÖÖ, ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ¯Öãœêü
ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸üß“Öê ×¤ü¾ÖÃÖ †×•Ö²ÖÖŸÖ Öê»µÖÖ´Öãôêû †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖŸÖ»µÖÖ •ÖãµÖÖ ´Ö¸üÖšü´ÖÖêôû¶Ö»ÖÖ ²ÖÎÖÉÖß ŸÖ·ÆÖ
¾Ö úÖ¸üãúÖß ¾ÖôûÖ »ÖÖÖ»Öê.
†Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“Öê ´ÖÖÖæÖ 1/2 ¾ÖÂÖÖÕÖß †Ö•Öß ¾ÖÖ¸ü»Öß. ¯ÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ ±úÖ¸ü¿ÖÖ ÖÖêÂ™üß ´Ö»ÖÖ †Öšü¾ÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
ÊÖ“Öê úÖ¸üÖ ×ŸÖ“ÖÖ ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü »ÖôûÖ Ö¾ÆüŸÖÖ ¾Ö ŸÖß ÖêÆü´Öß ¿ÖêŸÖÖ“µÖÖ ¾Ö ‘Ö¸üÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÖãÓŸÖ»Öê»Öß †ÃÖê.
×ŸÖ“ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÆßü ¯ÖÏê´Öôû Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸÖß ‘Ö¸üß ¿ÖêŸÖÖ“ÖÖ úÖ¯ÖæÃÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖê ¾Ö™æüÖ ŸµÖÖ“Öê ÃÖæŸÖ Ã¾ÖŸÖ: úÖŸÖæÖ
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ŸÖê úÖêÂ™ü¶Ö»ÖÖ ¤êü‰úÖ »ÖãÖ›üß ×¾ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖê. ¯Öãœêü †Ö´ÆüÖ»ÖÖ Ö×¸ü²Öß †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öß †Ö‡ÔÆüß ÃÖæŸÖ
úÖŸÖæÖ ¯ÖÏ¯ÖÓ“Ö úÃÖÖ ŸÖ¸üß ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ †ÃÖê.
¯ÖÖê¸üú™ü “ÖÖê¸üß : ¤æü¬Ö¤ãü³ÖŸÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö•Öß ±úÖ¸ü ¾ÖÖú²Ö †ÃÖê. ‘Ö¸ü“µÖÖ ¤ãü³ÖŸµÖÖ“Öê »ÖÖêÖß
úœü¾ÖæÖ ‹ú ÖÖ›üÖê ³ÖºþÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ÃÖÖ•Öãú ŸÖæ¯Ö ±ú›üŸÖÖôûÖŸÖ †Ö•ÖßÖê ‹ú¤üÖ šêü×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“Öß
‹ãú»ÖŸÖß ‹ú ²ÖÆßüÖ †Ó²ÖÖ²ÖÖ‡Ô ŸÖê¾ÆüÖ †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß“Ö ¤ãüÂúÖôûÖ´Öãôê ¸üÖÆüÖŸÖ †ÃÖê. ³ÖÖÖæ²ÖÖ‡Ô ÖÖ¾ÖÖ“Öß ×ŸÖ“Öß
´Öã»ÖÖß, ´ÖÖ—ÖÖ ¾Ö›üß»Ö²ÖÓ¬Öã ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö †Ö×Ö ´Öß ÖêôûÖ›üß †ÃÖæ, »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß ´Öß ´ÖÖêšüÖ ÖÖê›ü‘ÖÖ¿ÖÖ, ÖÖ¤üÖ›ü
¾Ö “ÖÖê¸ü™üÖ ÆüÖêŸÖÖê. ‘Ö¸üß ÖÖê›ü¬Ö›ü —ÖÖ»Öê úß †Ö•ÖßÖê ¾Ö †Ö‡ÔÖê úÖÆüß •Ö¯ÖæÖ ¾Ö úÖêšêü ŸÖ¸üß ¤æü¸ü šêü×¾Ö»Öê
†ÃÖ»Öê, ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ´ÖÖÖê ŸÖê Æãü›üæúÖ “ÖÖêºþÖ ÖÖµÖÖŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ ÆüÖŸÖÖÓ›üÖ ÆüÖêŸÖÖ. ‹ú¤üÖ †Ö‡Ô, †Ö•Öß ¾Ö
†ÖŸµÖÖ (×ŸÖ»ÖÖ †Ö´Æüß †ŒúÖ ´ÆüÖŸÖ †ÃÖæ.) ÊÖ ×ŸÖ‘Öß ¯ÖÖÖß †ÖÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×¾Ö×Æü¸üß¾Ö¸ü Öê»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
ŸµÖÖ µÖêµÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ †Ö´Æüß ×ŸÖ‘ÖÖÓÖß ŸÖÖ•µÖÖ ŸÖã¯ÖÖ“µÖÖ ´Ö›üŒµÖÖ¾Ö¸ü Æü»»ÖÖ êú»ÖÖ. ´Ö›üŒµÖÖŸÖæÖ ŸÖæ¯Ö
³Ö¸ü»Öê»Öê ¾Ö¸ü¾Ö¸ü ×£Ö•Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ÖÖ»Öß †ªÖ¯Ö ¯ÖÖŸÖôû ÆüÖêŸÖê. ŸÖê †Ö´ÆüÖ “ÖÖê¸üÖÓÖÖ úôû»Öê ÖÖÆüß †Ö´Æüß
‘ÖÖ‡ÔŸÖ ´Ö›üêú ŸÖÖ™üÖŸÖ ¯ÖÖ»Ö£Öê êú»Öê. ŸÖê¾ÆüÖ ³ÖÃÖúÖ ÃÖÖôêû“Ö ŸÖæ¯Ö ¯Ö›æüÖ ˆÂ™êü —ÖÖ»Öê. †Ö•Öß ŸÖ¸ü ‡ú›êü
µÖêµÖÖ“Öß ¾Öêôû —ÖÖ»Öß. ŸÖÖ™üÖŸÖß»Ö ŸÖæ¯Ö úÖÆüß †Ö´ÆüÖ ×ŸÖ‘ÖÖÓÖÖÆüß ÃÖÓ¯ÖêÖÖ. †Öê™üÖ¾Ö¸ü, ¯ÖÖê™üÖ¾Ö¸ü, ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü,
úÖê¯Ö¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖã¯ÖÖ“Öê †Öê‘Öôû ¯Ö›ü»Öê»Öê †ÃÖÖ †Ö´Ö“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Ö•Öß, †Ö‡Ô ¾Ö
†ÖŸµÖÖ ×ŸÖ‘Öß †ÖŸÖ †Ö»µÖÖ, ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖÖ•µÖÖ ŸÖã¯ÖÖ“ÖÖ ‘Ö´Ö‘Ö´ÖÖ™ü ÃÖã™ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓÖß †Ö´Ö“Öê ¬µÖÖÖ
¯ÖÖ×Æü»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ´Öã§êü´ÖÖ»ÖÖÃÖú™ü ¯Öú›ü»Öê. ´ÖÖ úÖµÖ ? †Ö´Æüß ‹ú´ÖêúÖ¾Ö¸ü “ÖÖê¸üß“ÖÖ †Ö¸üÖê¯Ö
šêü¾Öæ »ÖÖÖ»ÖÖê. ‹úÖÖê Æãü›üãúÖ úÖœü»Öê, ¤ãüÃÖ·µÖÖÖê ×Ö›üúß ˆ‘Ö›ü»Öß ¾Ö ×ŸÖÃÖ·µÖÖÖê ´Ö›üêú ¯ÖÖ»Ö£Öê êú»Öê.
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü Ö¸êü ¯ÖÖÆüŸÖÖ ÃÖÖôêû“Ö ÖãÆêüÖÖ¸ü ¾Ö ÃÖÖôû¶ÖÓ“Öê“Ö ÆüÖŸÖ ¾Ö ŸÖÖë›êü ŸÖã¯ÖÖÖê ²Ö¸ü²Ö™ü»Öê»Öß ŸµÖÖ
×ŸÖ‘ÖÖÓÖß ¯ÖÖ×Æü»Öß. ‹Óú¤ü¸ßüŸÖ ÊÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ ×“Ö¡ÖÖ“Öê •Öê ŸµÖÖÓÖÖ ¥ü¿µÖ ×¤üÃÖ»Öê ŸµÖÖŸÖ“Ö ŸµÖÖ ×ŸÖ‘Öß ÖãÓÖ
—ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ö´Æüß ÃÖã™æüÖ ¯ÖôûÖ»ÖÖê.
µÖ»»Ö´ÖÖ“Öß µÖÖ¡ÖÖ : ÃÖÖï¤ü¢Öß“Öß µÖ»»Ö´ÖÖ Æüß †Ö´Ö“µÖÖ †Ö•Öß“Öß ãú»Ö¤êü¾ÖŸÖÖ, ÊÖ ¤êü¾Öß“Ößü ³ÖŒŸÖß
†Ö•Öß ´ÖÖêšü¶Ö ×ÖÂšêüÖê ú¸üß. ×ŸÖÖê ÊÖ ¤êü¾Öß“Öß ŸÖÖôûß ¤êü¾ÆüÖ·µÖÖŸÖ šêü×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü“Öß •Ö¿Öß ´ÖÖôû
ŸÖ¿Öß Æüß ÃÖÖï¤ü¢Öß“Öß ŸÖÖôûß---‹ú ÃÖÖêµÖÖ“Öß ÃÖÖò¾Æü¸üßÖÃÖÖ¸üÖß ŸÖÖôûß (¯ÖãŸÖôûß), ÖÓŸÖ¸ü ŸÖÖÓ²Ö›ü¶Ö ¯ÖÖê¾Öôû¶Ö“Öê
¾Ö ¯ÖÖÓœü¸êü ´ÖÖß †Öê¾Ö»Öê»Öß Æüß ŸÖÖôûß †ÃÖê. ˆ¯ÖÖÃÖ ú¸üÖê, Ø»Ö²Ö ÖêÃÖÖê, ¤Óü›ü¾ÖŸÖ ‘ÖêÖê, ÃÖÖï¤ü¢Öß“µÖÖ
›üÖëÖ¸üÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü Öê¡ÖÖ“Öß µÖÖ¡ÖÖ ú¸üÖê ¾ÖÖî¸êü ÖÖêÂ™üßŸÖ †Ö•Öß“ÖÖ ú¸üÖ¸üß Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖê. ´ÖÖÖÔ¿ÖßÂÖÔ
¯ÖÖîÙÖ´Öê»ÖÖ ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ÊÖ µÖÖ¡Öê»ÖÖ •Ö´ÖÖÓ›üß µÖê£Öß»Ö µÖ»»Ö´ÖÖ“Öß ´ÖæŸÖá ×ŸÖ“Öê ¯Öã•ÖÖ¸üß ÃÖÖï¤ü¢Öß»ÖÖ ‘Öê‰úÖ •ÖÖŸÖ.
×Æü»ÖÖ •ÖÖÖ“Öß µÖ»»Ö´ÖÖ ´ÆüÖŸÖ. •ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ‹ú ´ÖÖêšüß 3/4 ±ãú™ü ¾µÖÖÃÖÖ“Öß, ¾ÖÖ™üÖêôûß, 1……-2 ±æú™ü
ÖÖê»Ö †¿Öß ²ÖÖÓ²Öæ“Öß ¯Ö¸ü›üß †ÃÖê. ×ŸÖ“µÖÖŸÖ µÖ»»Ö´ÖÖ“ÖÖ ¹ý¯µÖÖ“ÖÖ ³Ö¾µÖ ´ÖãÖ¾Ö™üÖ šêü¾ÖæÖ ×ŸÖ»ÖÖ ÖÖ»Öß ´ÖÖêšêü
»ÖãÖ›êü ÖêÃÖ¾ÖæÖ ÃÖ•ÖÖ¾Ö™ü ú¸üßŸÖ. ÊÖ µÖÖ¡Öê²Ö¸üÖê²Ö¸ü •Ö´ÖÖÓ›üß“µÖÖ †Ö•Öæ²ÖÖ•Öæ“Öê 200…400 Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ
úÖêÖß ÖÖ›ü¶ÖŸÖæÖ, úÖêÖß ²Öî»Ö-‘ÖÖê›ü¶ÖÓ¾ÖºþÖ ŸÖ¸ü úÖêÖß ¯ÖÖµÖß “ÖÖ»ÖŸÖ •ÖÖŸÖ. Æüß µÖÖ¡ÖÖ †Ö™üÖê¯ÖæÖ ¯Ö¸üŸÖ
†Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ‹ú¤ü´Ö ¤êü¾ÖôûÖŸÖ Ö •ÖÖŸÖÖ •Ö´ÖÖÓ›üß ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ¤ü×ÖÖêú›êü ú¼êü×Ö¸üß ´ÆüÖæÖ ‹ú ŸÖ»ÖÖ¾Ö
†ÖÆêü. ŸµÖÖ“µÖÖ•Ö¾Öôû Æüß ÃÖ¾ÖÔ µÖÖ¡ÖÖ ˆŸÖ¸üŸÖ †ÃÖê. ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ³ÖŒŸÖ´ÖÓ›üôûßÖê ¤êü¾ÖßÃÖ Öî¾Öêª µÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ
†ÃÖŸÖÖê. ´ÖÖ ¸üÖ¡Öß ×´Ö¸ü¾ÖÖæú úÖœæüÖ £ÖÖ™üÖÖê ´ÖæŸÖá ¤êü¾ÖôûÖŸÖ †ÖÖßŸÖ, ÖÖê›ü ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ¾Ö ´ÖÖî•Ö ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ
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×´Öôêû. ´ÆüÖæÖ ´Ö»ÖÖ »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß µÖ»»Ö´ÖÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü †Ö•Öß¤êüÖß»Ö ŸÖê¾Öœü¶Ö ¾Öêôêû¯Öã¸üŸÖß ±úÖ¸ü †Ö¾Ö›êü.
¬Ö´ÖÖÔ“Öê ¯Ö×Æü»Öê ÃÖÓÃúÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ úÖê´Ö»Ö ´Öë¤æü¾Ö¸ü †Ö•Öß“µÖÖ ŸµÖÖ ¦Öü×¾Ö›üß ¤êü¾ÖŸÖêÖê ˆšü¾Ö»Öê»Öê. †Öšü¾ÖÖ
—ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´Ö»ÖÖ ŸÖê †•ÖæÖ ¸ü´ÖÖßµÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖŸÖ. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü †Ö•Öß ¾ÖÖ¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü ²Ö·µÖÖ“Ö ¾ÖÂÖÖÔÖß
´Öß ‡ÓÖÏ•Öß ¯ÖÖ“Ö¾µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ´Ö»ÖÖ Öºþ•Ö —ÖÖ»Öß; ŸÖê¾ÆüÖ ´Öß ÊÖ µÖ»»Ö´ÖÖ»ÖÖ Ö¾ÖÃÖ êú»ÖÖ.
Öºþ•Ö ²Ö¸üß —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü µÖ»»Ö´ÖÖ“Öß µÖÖ¡ÖÖ úºþÖ µÖÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ•Ö¾Öôû †ÖÖÏÆü ¬Ö¸ü»ÖÖ.
úÖîŸÖãúÖÖê ŸµÖÖÓÖß ŸÖÖê ¯Öã¸ü×¾Ö»ÖÖ. †Ö´Æüßü ‘Ö¸ü“Öß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ›üôûß ÃÖÖï¤ü¢Öß“Öß µÖÖ¡ÖÖ úºþÖ †Ö»ÖÖê. Æüß ÖÖêÂ™ü
‡.ÃÖ. 1889 “µÖÖ ×›üÃÖë²Ö¸ü“µÖÖ ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ‘Ö›ü»Öß †ÃÖÖ¾Öß.
†Ó²ÖÖ²ÖÖ‡Ô“Öß µÖÖ¡ÖÖ : ÊÖ¯Öæ¾Öá ÃÖã´ÖÖ¸êü 9…10 ¾ÖÂÖÖÕ´ÖÖÖê †Ö´Æüß ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü“Öß µÖÖ¡ÖÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß.
ŸÖß ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü †Ö¾Ö›ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖß ´Ö»ÖÖ “ÖÖÓÖ»Öß †Öšü¾ÖŸÖê. †Ó²ÖÖ²ÖÖ‡Ô †Ö´Ö“Öß ãú»Ö¤îü¾ÖŸÖ. ×ŸÖ“Öê ÖÖ¾Ö
´ÖÖ—µÖÖ †Ö¢Öê»ÖÖ šêü¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. †Ö•ÖÖê²ÖÖ ¾ÖÖ¸ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ‹ú¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ †Ö•Öß ¾ÖÖ¸üµÖÖ“Öê ¯Öæ¾Öá---- ÃÖã´ÖÖ¸êü
1879…80 ‡. ÃÖ. ÃÖÖ»Öß---- Æüß µÖÖ¡ÖÖ ‘Ö›ü»Öß †ÃÖÖ¾Öß. ‘Ö¸ü“Öß ²Öî»ÖÖÖ›üß ÆüÖêŸÖß. ¸üÖ´µÖÖ ¾Ö ´Ö¤üÖ·µÖÖ Æüß
¤üÖêÖ ´ÖÖêšü¶Ö ²Öî»ÖÖÓ“Öß •ÖÖê›üß ÆüÖêŸÖß. úÖ›üÖ¯¯ÖÖ Æêü Ö›ü¶Ö“Öê ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖê. ÆüÖ Ö›üß ´ÖÖêšüÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖæ ¾Ö ±úÖ¸ü
×¤ü¾ÖÃÖ †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üß úÖ´Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê †Ö´Ö“µÖÖ †Ö•Öß“µÖÖ ØÖÖÖæ¸ü ÊÖ Öê›ü¶ÖŸÖ»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. †Ö‡Ô, ²ÖÖ²ÖÖ, †Ö•Öß, ´Öß, ´ÖÖ—ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ²ÖÓ¬Öã (ÖÖ¾Ö ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö), ¬ÖÖú™üß ²ÖÆüßÖ (ŸÖÖÆêü ²ÖÖôû
•ÖÖÖŒúÖ ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü ‹ú ¾ÖÂÖÖÔ“Öß †ÃÖê»Ö) †Ö×Ö ÖÖ›üß ÆüÖúÖÖ¸üÖ úÖ›üÖ¯¯ÖÖ Ö›üß †ÃÖê †Ö´Æüß ÃÖÖŸÖ•ÖÖ
ÖÖ›üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ¾Öêôûß ´Öß ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü ÃÖÆüÖ-ÃÖÖŸÖ ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ †ÃÖêÖ ¾Ö ³ÖÖ‰ú †ú¸üÖ ²ÖÖ¸üÖ ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ †ÃÖê»Ö.
¾ÖÖ™êüŸÖ ×¾Ö•ÖÖ¯Öæ¸ü, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü Æüß ¿ÖÆü¸êü †Ö×Ö éúÂÖÖ, ³Öß´ÖÖ ¾Ö ÃÖßÖÖ ÊÖ ÖªÖ »ÖÖÖ»µÖÖ. ÃÖßÖÖ Ö¤üß¾Ö¸üß»Ö
¾ÖÖôû¾ÖÓ™üÖŸÖ †Ö´Æüß ˆ¯ÖÖÆüÖ¸ü êú»ÖÖ. ŸÖê¾ÆüÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö »ÖÖÓ²Ö ÃÖÖê»ÖÖ¯Öã¸üß ¯ÖÖÓœü·µÖÖ ÃÖÖÖ¸üúÖú›ü¶Ö ÖÖ»»µÖÖ Æêü
†Öšü¾ÖŸÖê. ×¾Ö•ÖÖ¯Öã¸üÖÃÖ ÖÖê»Ö‘Öã´Ö™ü ¾Ö •ÖãµÖÖ ´Ö×¿Ö¤üß †Ö×Ö ÃÖÖê»ÖÖ¯Öã¸üÖÃÖ •ÖãÖê ×ÃÖ¨êüÀ¾Ö¸üÖ“Öê ¤êü‰úôû ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ“Öê
šüÃÖê ´Ö»ÖÖ †ªÖ×¯Ö †Öšü¾ÖŸÖÖŸÖ. ¯Öãœêü ´ÖÖêšêü¯ÖÖß ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ´Ö¬µÖê •Öß ×Ö¸üßÖÖ¿ÖŒŸÖß
†Öœüôû»Öß ×ŸÖ“Öß Æüß ¯Öæ¾ÖÔ²Öß•Öê ÆüÖêŸÖ. ŸµÖÖ ¾Öêôûß †ÖÖÖÖ›üß ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖêšêü Ö¾Ö»Ö! ÃÖÖê»ÖÖ¯Öã¸üÖ•Ö¾Öôû
†ÖÖÖÖ›üß“µÖÖ ¸üÃŸµÖÖ»ÖÖŸÖ ¬ÖÖ¾ÖŸÖß ÖÖ›üß ¯ÖÖÆüÖ¾Öß ´ÆüÖæÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖß †Ö´ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ›üôûàÖÖ ãúšü»µÖÖ ŸÖ¸üß
‹úÖ »Öê¾Æü»Ö ÎúÖòØÃÖÖ•Ö¾Öôû †›ü¾ÖæÖ šêü×¾Ö»Öê. ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸ü —ÖÖ»Öê. ŸÖ¸üß ÖÖ›üß †Ö»Öß ÖÖÆüß. ³Öæú
»ÖÖÖ»µÖÖÖê ´Ö»ÖÖ ŸµÖÖ †ÖÖÖÖ›üß“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ Óú™üÖôûÖ ¾Ö ¸üÖÖ †Ö»ÖÖ †Ö×Ö ×ŸÖ“Öê×¾ÖÂÖµÖß ú»¯ÖÖÖ“Ö
ÖÃÖ»µÖÖÖê ŸÖß ¯ÖÖÆüÖµÖÖ“Öß ´Ö»ÖÖ ÆüÖîÃÖÆüß ¾ÖÖ™ü»Öß ÖÖÆüß.
ŸÖãôû•ÖÖ¯Öã¸üÖŸÖ •Öê ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸµÖÖ¯Öîúß úÖÆüß ¤êüÖÖ¾Öê †ªÖ×¯Ö †Öšü¾ÖŸÖÖŸÖ. ¤êü¾Öß“ÖÖ ×Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ
¯Ö»ÖÓÖ ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö †×ŸÖ¿ÖµÖ ˆÓ“Ö ÖÖ¤üß †Öšü¾ÖŸÖê. ¸üÖ¡Öß †Ö¸üÖ¬µÖê »ÖÖêú •ÖôûŸÖß ¯ÖÖêŸÖ †ÓÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ú¿Öß
¯ÖÖ•ÖôûßŸÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ú¾Ö›ü¶ÖÓ“µÖÖ ´ÖÖôûÖ, ŸÖê»ÖÖÖê ´ÖÖÖ»Öê»ÖÖ ¯ÖÖµÖ‘ÖÖêôû ¯ÖÖê¿ÖÖÖ ¾ÖÖî¸êü ÃÖ¾ÖÔ †Öšü¾ÖŸÖê.
úšüßÖ Ö¾ÖÃÖ : ŸÖãôû•ÖÖ¯Ö¸ü“Öß †Ó²ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¾Ö ÃÖÖï¤ü¢Öß“Öß µÖ»»Ö´ÖÖ µÖÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‡ŸÖ¸ü úÖÆüß ¤êü¾ÖÖÓ“Öß
¾Ö ¤êü¾ÖÂÖá“Öß ³ÖŒŸÖß †Ö´Ö“Öß †Ö•Öß ú¸üßŸÖ †ÃÖê. •Ö´ÖÖÓ›üß“µÖÖ ¯Öæ¾ÖìÃÖ “ÖÖ¸ü ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü ãÓú³ÖÖ¸üÆüÖôû ¾Ö
ŸµÖÖ“µÖÖÆüß ¯Öæ¾ÖìÃÖ ãÓú“ÖÖæ¸ü ´ÆüÖæÖ ‹ú ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ãÓú“ÖÖã¸üÖÃÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾ÖÖ“Öê (´ÖÆüÖ¤ü¯¯ÖÖ) ¤êü¾ÖÃ£ÖÖÖ †ÖÆêü.
ŸÖê£Öê †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸ü“Öß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ›üôûß ¤ü¸ü¾ÖÂÖá “Öî¡Öß ¯ÖÏ×ŸÖ¯Ö¤êüÃÖ Öî¾Öêª ‘Öê‰úÖ •ÖÖŸÖ ¾Ö ŸÖê£Öê ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ ¸üÖÆæüÖ
¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ.
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ÃÖÖ 1857 “Öê ÖÓŸÖ¸ü •Ö´ÖÖÓ›üß“µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ×ÖúÖ¾Ö¸ü ²ÖÓ›üÖŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö —ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ¾ÖÆüß´Ö †Ö»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê ÖÖê™üÖ šü¸üÖ¾ÖÖ. ´ÆüÖæÖ ÊÖ“Ö ¤êü¾ÖŸÖê»ÖÖ †Ö•ÖßÖê ÃÖÖŸÖ ´Öî»Ö ¤Óü›ü¾ÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ Ö¾ÖÃÖ úºþÖ
ŸÖÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»ÖÖ. ÃÖã¤îü¾ÖÖÖê •Ö´ÖÖÓ›üßú¸üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¿ÖÖ²ÖßŸÖ —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ´ÆüÖæÖ úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖ
²ÖêôûÖÖ¾Ö“µÖÖ ×ú»»µÖÖŸÖ šêü¾ÖæÖ, ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö¸üŸÖ ÖÖ¤üß¾Ö¸ü †ÖÖæÖ ²ÖÃÖ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖæ
´ÖÃÖ»ÖŸÖ¤üÖ¸ü ”ûÖê™æüØÃÖÖ µÖÖ ‹úÖ ²ÖÖÖê¤üÖ¸ü ¸ü•Ö¯ÖãŸÖÖÖê ÃÖ¾ÖÔ úÖ¸ü³ÖÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ †ÓÖÖ¾Ö¸ü ‘ÖêŸÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖ»ÖÖ
´ÖÖ¡Ö •Ö´ÖÖÓ›üß µÖê£Öê ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ±úÖ¿Öß ×¤ü»Öê. •Ö´ÖÖÓ›üß ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ ˆ¢Ö¸êüÃÖ éúÂÖÖ Ö¤üß“Öê ¾ÖÖ™êü¾Ö¸ü
”ûÖê™ãüØÃÖÖÖ“Öê £Ö›üÖê †ÖÆêü. ÆüÖ Ö¾ÖÃÖÖÃÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖÖê, †¿Öß ³ÖÖêôû¶Ö »ÖÖêúÖÓ“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ †ÖÆêü.
ãÓú³ÖÖ¸üÆüÖôû µÖê£Öê »Ö´ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‹ú ¬ÖÖÖ¸üÖ“µÖÖ •ÖÖŸÖß“ÖÖ ¤êü¾ÖÂÖá ¸üÖÆüÖŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ
¤ü¿ÖÔÖÖ»ÖÖ †Ö´Ö“Öê ¾Ö›üß»Ö ´ÖÓ›üôûß •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ.
×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸÖÖ‡Ô²ÖÖ‡Ô ÖÖ¾ÖÖ“Öß ‹ú ¤êü¾ÖŸÖÖ úÖÖÔ™üúÖŸÖ ¯Öã•Ö»Öß •ÖÖŸÖê. Æüß ú¤üÖ×“ÖŸÖË ×¿ÖŸÖôûÖ´ÖÖŸÖÖ
†ÃÖÖ¾Öß. ×Æü»ÖÖ "µÖêôû ´ÖŒúôû ŸÖÖ‡Ô" (ÃÖÖŸÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß ´ÖÖŸÖÖ) †ÃÖê úÖÖ›üßŸÖ ´ÆüÖŸÖ. †Ö´Ö“µÖÖ
¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ÖÖêšü¶ÖŸÖ, ‹úÖ úÖêÖÖ›ü¶ÖŸÖ ÊÖ ¤êü¾Öß“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ‹ú ×ŸÖúÖêÖß ¬ÖÖë›üÖ ¿Öë¤ãü¸ü ±úÖÃÖæÖ
²ÖÃÖ×¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Ö´Ö“µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓÖÖ ¤êü¾Öß †Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ ŸµÖÖŸÖæÖ ŸÖê ¾ÖÖ“Ö»Öê, ´ÆüÖæÖ †Ö´Ö“µÖÖ †Ö•ÖßÖê
Æüß Ã£ÖÖ×¯Ö»Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ Ö úôêû, †Ö´Ö“Öê ²ÖÖ²ÖÖ ‹ãú»ÖŸÖê ‹ú ¯Öã¡Ö ´ÆüÖæÖ Æêü ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü. ÊÖ
ŸÖÖ‡Ô²ÖÖ‡Ô»ÖÖ ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ‹ú †ÖšüÖã¸üß ´Öëœüß“ÖÖ ²Öôûß »ÖÖÖŸÖ †ÃÖê. †ÖšüÖã¸üß ´Öëœüß ×¤ü»µÖÖÖê †Ö¯Ö»Öß ´Öã»Öê
ÃÖãÖß ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ, †¿Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß ´ÖÖÓÃÖÖ“Öê •Öê¾ÖÖÖ“Öß ´ÖÖêšüß ÃÖ´ÖÖ¸üÖ¬ÖÖÖ
ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. Æüß ¯ÖÏ£ÖÖ ´Ö»ÖÖ ÃÖ´Ö•Öæ »ÖÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖÖÓÖµÖÖ¾ÖºþÖ ²ÖÓ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
ÊÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ †Ö´Ö“µÖÖ †Ö•ÖÖ†Ö•Öß“µÖÖ ¤êü¾ÖŸÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¤üÃÖ»µÖÖ ÖÖÆüßŸÖ. Æêü ÃÖ¾ÖÔ ¬Ö´ÖÖÔ“Ö¸üÖ
†Ö´Ö“µÖÖ †Ö•Öß“Öê“Ö ÆüÖêŸÖê. †Ö•ÖÖê²ÖÖ †Ö¯Ö»Öê ×ŸÖ“Öê »ÖÖ›ü ¯Öã¸ü×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. †Ö•ÖßÖÓŸÖ¸ü ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ ¤êü¾Öß¤êü¾ÖŸÖÖÓ“Öß
ÁÖ¨üÖ †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖŸÖæÖ »Ö¾Öú¸ü“Ö ÖÖ´Ö¿ÖêÂÖ —ÖÖ»Öß.
²ÖÖ²ÖÖ ŸµÖÖ úÖôû“Öê ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê †ÃÖ»µÖÖ ¤êü¾ÖŸÖÖÓ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“Öß ¬ÖÖÙ´Öú ¾Öé¢Öß ŸÖé¯ŸÖ ÆüÖêÖê
¿ÖŒµÖ Ö¾ÆüŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ¯Öãœêü ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü“ÖÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ ¯ÖŸú¸ü»ÖÖ. ŸÖê ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü“µÖÖ ¾ÖÖ¸üß»ÖÖ •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê, ¯ÖÖ
ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖôû ´ÖÖ¡Ö ‘ÖÖŸÖ»Öß ÖÖÆüß. •Ö´ÖÖÓ›üß“µÖÖ µÖ•Ö´ÖÖÖÖ•Ö¾Öôû ŸµÖÖÓ“Öê ¾Ö•ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö•ÖÖÖÖê
†Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶Ö•Ö¾Öôû ŸµÖÖÓÖß ×¾ÖšüÖê²ÖÖ“Öê ‹ú »ÖÆüÖÖÃÖê ¤êü‰úôû ²ÖÖÓ¬Ö×¾Ö»Öê. ŸµÖÖ»ÖÖ ×¾ÖšüÖê²ÖÖ“ÖÖ ´Öšü
´ÆüÖŸÖ.
¿ÖÖúÖÆüÖ¸ü : †Ö´Ö“Öß †Ö•Öß ¿ÖÖúÖÆüÖ¸üß ÆüÖêŸÖß. µÖ»»Ö´ÖÖ ¤êü¾Öß»ÖÖ ´ÖÖÓÃÖÖ“ÖÖ Öî¾Öêª “ÖÖ»ÖŸÖ ÖÖÆüß.
Æüß ŸÖê»ÖÓÖÖÖŸÖ»µÖÖ ¸üøüß »ÖÖêúÖÓ“Öß ¤êü¾ÖŸÖÖ. úÖÖÔ™üúÖŸÖ»Öê ¸üøüß ¾Ö ¤ü×ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ´Ö¸üÖšêü Æêü ‹úÖ“Ö
•ÖÖŸÖß“Öê †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ, †ÃÖê ´ÖÖ—Öê ´ÖŸÖ ´Öß ¿ÖÖÃ¡Ö¥üÂ™ü¶Ö ×ÃÖ¨ü êú»Öê †ÖÆêü. Æêü ŸÖê»ÖÓÖß ¸üøüß ¾ÖîÂÖ¾ÖÆüß †ÖÆêüŸÖ.
ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖê ¿ÖÖúÖÆüÖ¸üß ²ÖÖ»Öê, ŸÖê ¾µÖÓú™êü¿ÖÖ“ÖêÆüß ˆ¯ÖÖÃÖú †ÖÆêüŸÖ. †Ö•Öß“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö ¾µÖÓú¯¯ÖÖ
ÆüÖêŸÖê. ÊÖ¾ÖºþÖÆüß ÆüÖ“Ö ÃÖ´Ö•Ö ¤ãüÖÖ¾ÖŸÖÖê. †Ö´Ö“µÖÖ †Ö‡Ô“µÖÖ ´ÖÖÆêü¸ü“Öß ´ÖÖÖÃÖêÆüß ¿ÖÖúÖÆüÖ¸üß ÆüÖêŸÖß.
¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü“µÖÖ ¾ÖÖ¸üú¸üß ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ´Öãôêû †Ö×Ö †Ö´Ö“µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“Öß ¾Ö×Æü¾ÖÖ™ü ²ÖÎÖÉÖ´ÖÓ›üôûßŸÖ ±úÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû,
êú¾Öôû †Ö´Ö“µÖÖ †Ö•ÖÖê²ÖÖÓ×¿Ö¾ÖÖµÖ †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß ´ÖÖÓÃÖÖÆüÖ¸üß úÖêÖß“Ö Ö¾ÆüŸÖê. †¿ÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ŸÖÖ‡Ô²ÖÖ‡Ô“ÖÖ
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†ÖšüÖã¸üß ´Öëœüß“ÖÖ Öî¾Öêª †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß úÃÖÖ †Ö»ÖÖ, Æêü ‹ú úÖê›êü“Ö †ÖÆêü. ŸÖÖê ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖÖê›ü»ÖÖ,
ŸÖ¸ü †Ö´Ö“ÖÖ ‡ŸÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¿ÖÖúÖÆüÖ¸ü ‡ŸÖúÖ ú›üú ÆüÖêŸÖÖ úß, †Ö•ÖÖê²ÖÖÓÖÖ ´ÖÖÓÃÖ ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê —ÖÖ»µÖÖÃÖ
ÖÖêšü¶ÖŸÖ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú úºþÖ ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖÓ›üß ‘ÖÖÃÖæÖ ‘Ö¸üß µÖÖ¾Öê »ÖÖÖê.
†ÓŸÖúÖ»Ö“Öê ¾Öê›ü : ŸÖãôû•ÖÖ¯Öã¸üÖÆæüÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÆãüŸÖêú ¤ãüÃÖ¸êü“Ö ¾ÖÂÖá--- ‡. ÃÖ. 188081 ÃÖÖ»Öß---†Ö´Ö“µÖÖ †Ö•Öß“ÖÖ †ÓŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ´Ö¸üŸÖÖÓÖÖ ×ŸÖ»ÖÖ ¾Öê›ü »ÖÖÖ»Öê. •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ ²ÖÖ²ÖÖ ¾Öîª ´ÆüÖæÖ
‹ú ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü †ÖµÖã¾Öì¤üß ¾Öîª ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ¾Öê›üÖ¾Ö¸ü ˆ¯ÖÖµÖ ´ÆüÖæÖ †Ö•Öß“µÖÖ ›üÖê‡Ô¾Ö¸ü ‹ú ´ÖÖêšüß ÃÖôû‡Ô
»ÖÖ»Ö ŸÖÖ¯Ö¾ÖæÖ ´ÖÖêšüÖ ›üÖÖ ×¤ü»ÖÖ. ›üÖÖ ¤êüŸÖÖÖÖ †Ö•Öß»ÖÖ ŸµÖÖ“Öê úÖÆüß“Ö ¾ÖÖ™ü»Öê ÖÖÆüß. ŸÖß †Ö¯Ö»Öß
³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Öß ¯Ö›ü»Öê»Öê ¤üÖÖê ×™ü¯ÖŸÖ ²ÖÃÖ»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖê ¯ÖÖÆãüÖ †Ö´ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ±úÖ¸ü ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™ü»Öê. ŸµÖÖ
ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ŸÖß ¤üÖêÖ-“ÖÖ¸ü ´Ö×ÆüÖê ÆüÖêŸÖß. †Ö•Öß»ÖÖ ¾Öê›ü »ÖÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¾Öê›üÖ“Öê ³Ö¸üÖŸÖ ŸÖß ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê
¤üÖ×ÖÖê ‘Öê‰úÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖßÃÖ ¤êüµÖÖÃÖ •ÖÖ‡Ô. ŸÖê ¾ÖÖ™êüŸÖ ÖôæûÖ ¯Ö›ü»Öê, ŸÖ¸üß ×ŸÖ»ÖÖ úôûŸÖ ÖÃÖê,
†ÖêôûÖß“Öê »ÖÖêú ŸÖê †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß †ÖÖæÖ ¤êüŸÖ. úÖµÖ ŸµÖÖ ¾Öêôû“Öß Æüß ¤üÖÖŸÖ ¾Ö †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖ¾Ö¸ü“Öß
•Ö´ÖÖÓ›üß“µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ÁÖ¨üÖ !
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3
†Ö•ÖÖêôû
µÖê£Ö¾Ö¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö‡Ô²ÖÖ¯ÖÖÓ“µÖÖ †Öšü¾ÖÖß —ÖÖ»µÖÖ. †ÖŸÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô“µÖÖ
†Ö‡Ô²ÖÖ¯ÖÖÓ“µÖÖ †Öšü¾ÖÖßú›êü ¾Öôæû.
éúÂÖ¸üÖ¾Ö úÖôêû : •Ö´ÖÖÓ›üß“µÖÖ ¯Öæ¾ÖìÃÖ 6 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü †Ö»ÖÖæ¸ü ´ÆüÖæÖ éúÂÖÖúÖšüß ‹ú Öê›êüÖÖ¾Ö
†ÖÆêü. Æêü ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô“Öê ´ÖÖÆêü¸ü. ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô“Öê ÖÖ¾Ö µÖ´ÖãÖÖ²ÖÖ‡Ô ×ŸÖ“µÖÖ †Ö‡Ô“Öê ÖÖ¾Ö ÖÓÖÖ²ÖÖ‡Ô ¾Ö ²ÖÖ¯ÖÖ“Öê
ÖÖ¾Ö éúÂÖ¸üÖ¾Ö úÖôêû †ÃÖê ÆüÖêŸÖê. Öã›ü‘Öß“µÖÖ ¸üÖêÖÖÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ ‹ú ¯ÖÖµÖ Öã›ü‘µÖÖŸÖ †Ö¤üß ¾ÖÖú›üÖ —ÖÖ»ÖÖ.
ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖê ŸÖ¹ýÖ¯ÖÖß“Ö úÖµÖ´Ö“Öê »ÖÓÖ›êü —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖ ãÓú™ü éúÂÖÖ¯¯ÖÖ ´ÆüÖ•Öê
»ÖÓÖ›üÖ éúÂÖ¸üÖ¾Ö †ÃÖê ´ÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖ. •Ö´ÖÖÓ›üß ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖêú úÖÖ›üß“Ö ²ÖÖê»ÖŸÖÖŸÖ.
´Ö¸üÖšüß úÖêÖÖ»ÖÖ“Ö µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ´ÖÖ—µÖÖ †Ö•ÖÖ†Ö•Öß»ÖÖ ´Ö¸üÖšüß ²ÖÖê»ÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. †Ö•ÖÖ¯ÖêÖÖ †Ö•Öß»ÖÖ
•ÖÖÃŸÖ “ÖÖÓÖ»Öê µÖêŸÖ †ÃÖê.
¯Ö×ŸÖ¾ÖÎŸÖÖ ÖÓÖÖ²ÖÖ‡Ô : ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ´Ö¸üÖšüß ŸÖ¸ü ÃÖÓŸÖÖ²ÖÖ‡Ô •Ö¿Öß úÖÖ›üß, ŸÖ¿Öß ÖÓÖÖ²ÖÖ‡Ô ´Ö¸üÖšüß ŸÖ¸ü
éúÂÖ¸üÖ¾Ö úÖÖ›üß †ÃÖê Æêü •ÖÖê›ü¯Öê ÆüÖêŸÖê. ÖÓÖÖ²ÖÖ‡Ô ÖÖê¸üß ÆüÖêŸÖß. éúÂÖ¸üÖ¾Ö †Ö¤üß úÖôêû ÆüÖêŸÖê. ‡ú›êü
¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ÖÖê¸êü, ŸÖ¸ü ÃÖÓŸÖÖ²ÖÖ‡Ô úÖôûß ÆüÖêŸÖß. ²ÖÖ²ÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖÖê ÃÖãÖ¾ÖÃŸÖã, ¾Ö•ÖÖ¤üÖ¸ü ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö †Ö‡Ô“Öê
Ö¸üß²Ö ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸üß éúÂÖ¸üÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ †Ö»ÖÖã¸üÖŸÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ ¤ü¸üÖ¸üÖ ÆüÖêŸÖÖ, ŸÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú¯ÖÖÖ´Öãôêû ÆüÖêŸÖÖ.
Öã›ü‘Öß“µÖÖ ¸üÖêÖÖÖê ŸÖê ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü †Ó£ÖºþÖÖ¾Ö¸ü ×Öôû»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ÖÓÖÖ²ÖÖ‡ÔÖê ŸµÖÖÓ“Öß †×ŸÖ¿ÖµÖ ¯ÖÏê´ÖÖÖê ¾Ö ÁÖ¨êüÖê
¸üÖ¡ÖÓ×¤ü¾ÖÃÖ ¿ÖãÁÖãÂÖÖ êú»Öß. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´ÖÖ—Öß †Ö‡Ô 5/6 ¾ÖÂÖÖÕ“Öß ¾Ö ×ŸÖ“ÖÖ ³ÖÖ‰ú ÃÖÖê´ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ 1/2 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. †Ö»ÖÖæ¸ü“Öê ãúôûúÖá ÖÖë×¾Ö¤üÖ¯¯ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¾ÖîÂÖ¾Ö ²ÖÎÖÉÖ ´ÖÖêšêü ¤êü¾Ö´ÖÖÖæÃÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß
ÃÖ¸üÃ¾ÖŸÖß²ÖÖ‡Ô, ¾Ö›üß»Ö ²ÖÓ¬Öã ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¾Ö ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö¸üÖÖê †Ö¤üß ²ÖÖôû²ÖÖê¬Ö, ¯ÖÏê´Öôû ¾Ö ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú
†ÃÖê, éúÂÖ¸üÖ¾ÖÖÓÖÖ µÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ †ÖÁÖµÖ ÆüÖŸê ÖÖ. éúÂÖ¸üÖ¾ÖÖÓ“Öê µÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú¯ÖÖÖ´Öãôûê
´ÖÖêšêü ¾Ö•ÖÖÆüß ÆüÖêŸÖê. ‹ú ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ †Ö•ÖÖ¸üÖŸÖ †Ö´Ö“Öß †Ö•Öß ÖêÆü´Öß †Ó£ÖºþÖÖ»ÖÖ ¬ÖºþÖ ²ÖÃÖ»Öê»Öß
¸üÖ×Æü»µÖÖ´Öãôêû “Öæ»Ö †Ö×Ö ´Öã»ÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖê•ÖÖ¸ü (³ÖÖ¸ü) ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô¾Ö¸ü“Ö ¯Ö›ü»ÖÖ. ŸÖê¾Öœü¶Ö »ÖÆüÖÖ
¾ÖµÖÖŸÖÆüß ×ŸÖÖê ŸÖÖê ×²ÖÖ²ÖÖê³ÖÖ™ü “ÖÖ»Ö×¾Ö»ÖÖ. µÖÖ »ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ“µÖÖ ÆüÖ»ÖÖÖê †Ö´Ö“µÖÖ †Ö‡Ô»ÖÖ ¯Öãœêü ÃÖ×ÆüÂÖãŸÖê“Öê
¾Ö ¤üÖŸÖê“Öê “ÖÖÓÖ»Öê“Ö ¾ÖôûÖ »ÖÖÖ»Öê. ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô“ÖÖ ÃÖÖ¸üÖ •Ö´Ö“Ö ÃÖÆüÖ ú¸üµÖÖŸÖ Öê»ÖÖ. ŸÖê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ
×ŸÖÖê »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß“Ö ´ÖÖÆêü¸üß ×´Öôû×¾Ö»Öê ÆüÖŸê Öê. ´ÖÖ—Öß †Ö•Öß ¾Ö ×ŸÖ“Öß Ö´ÖãÖê¤üÖ¸ü ´Öã»ÖÖß ´ÖÖ—Öß †Ö‡Ô Æüß ¤üÖêÖ
´ÖÖÖÃÖê ÃÖÖ·µÖÖ †Ö»ÖÖæ¸ü ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×ŸÖ¾ÖÎŸµÖÖ“ÖÖ ¾Ö ØÆü¤ãü ÛÃ¡ÖµÖê“µÖÖ “ÖÖÓÖã»Ö¯ÖÖÖ“ÖÖ ‹ú †Öã¯Ö´Ö Ö´ÖãÖÖ“Ö
¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. †ªÖ¯Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö úÖœü»Öê, ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÃÖÖÖ¸üÖÓ¯Öîúß Ö Ö×Æü¾Ö¸üÖÖ¸êü ´ÖÖÖæÃÖ
ŸµÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÖ¯Ö›üÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ †Ö•ÖÖêôû

†Ö´Ö“ÖÖ ŸÖÖê¸üÖ : •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖ“ÖÖ »ÖÖî×úú ¾Ö †Ö»ÖÖã¸üÖŸÖ †Ö‡Ô“µÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß
†ÃÖÖ †éú×¡Ö´Ö †Ö¤ü¸ü µÖÖ“Öß •ÖÖê›ü ÃÖÖ¬Ö»µÖÖ´Öãôêû †Ö´Æüß »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß •Öê¾ÆüÖ †Ö•ÖÖêôûß •ÖÖŸÖ †ÃÖæ ŸÖê¾ÆüÖ
ÃÖÖ¸üÖ ÖÖ¾Ö †Ö´Ö“Öê ÖêÆü´Öß úÖîŸÖãú ú¸üßŸÖ †ÃÖê. ¾ÖÖ™êüŸÖ ãÓú³ÖÖ¸üÆüÖôû Æêü ÖÖ¾Ö »ÖÖÖê. ŸÖê£ÖæÖ“Ö †Ö´Ö“µÖÖ
Ã¾ÖÖÖŸÖÖ»ÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ ÆüÖê‡Ô. µÖÖ´Öãôêû †Ö´ÆüÖ»ÖÖÆüß ´ÖÖêšüß †Öœü¶ŸÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê. †Ö»ÖÖã¸üÖÃÖ •ÖÖµÖÖÃÖ
†Ö´Æüß ‹úÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ŸÖµÖÖ¸ü †ÃÖæ. ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö‡Ô“ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ú›üú ¾Ö ÃÖÆüÖÖã³Öæ×ŸÖ¿ÖæµÖ
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô»ÖÖ ¯Öãœêü ÃÖÖÃÖã¸ü¾ÖÖÃÖ ÃÖÖêÃÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. †Ö¯ÖÖ ³ÖÖêÖ»Öê»µÖÖ ¡ÖÖÃÖÖ“Öê ´ÖÖÃÖ»Öê
ŸÖß †Ö´ÆüÖÃÖ ²ÖÖ»Ö¯ÖÖß ÃÖÖÓÖæ »ÖÖÖ»Öß, ´ÆüÖ•Öê †Ö´Ö“µÖÖ úÖê´Ö»Ö †ÓŸÖ:ú¸üÖÖ»ÖÖ ‘Ö¸êü“Ö ¯Ö›üŸÖ.
´ÖÖ—µÖÖ´Ö¬µÖê ¯Öãœêü ¯Öãœêü •Öê Ã¡Öß¤üÖ×ÖµÖ †Ö×Ö ØÆü¤ãü ×¾Ö¾ÖÖÆü¯Ö¨üŸÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß úÖµÖ´Ö“Öß ŸÖêœü ˆŸ¯Ö®Ö —ÖÖ»Öß, ×ŸÖ“Öê
¯Ö×Æü»Öê ²Öß•Ö ÊÖ †Ö‡Ô“µÖÖ Ö›üŸÖ¸ü ÃÖÖÃÖã¸ü¾ÖÖÃÖÖŸÖ“Ö †ÖÆêü. †Ö‡Ô“µÖÖ ´ÖÖÆêü¸ü“Öß ´ÖÖÖÃÖê---†Ö•ÖÖ †ÃÖÖê,
†Ö•Öß †ÃÖÖê, †Ö‡Ô“ÖÖ ³ÖÖ‰ú ¸üÖ´Ö•Öß †ÃÖÖê Øú¾ÖÖ ´ÖÖ—Öß ´ÖÖ¾Ö¿Öß ŸÖÖÆãü²ÖÖ‡Ô †ÃÖÖê---•Ö´ÖÖÓ›üßŸÖ †Ö´Ö“µÖÖ
¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ †Ö»Öß ´ÆüÖ•Öê ´ÖãšüßŸÖ •Öß¾Ö ¬ÖºþÖ µÖêŸÖ. ˆ»Ö™ü †Ö´Æüß úÖêÖß †Ö»ÖÖã¸üÖŸÖ Öê»ÖÖê úß, •ÖÃÖê ²Ö›êü
²ÖÖ¯Öêú ²Öê™êü“Ö †ÃÖê ¾ÖÖÖŸÖ †ÃÖæ. ÖãÃÖŸµÖÖ †Ö•ÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ“Ö Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü ÃÖÖ·µÖÖ Öê›ü¶ÖŸÖæÖ“Ö †Ö´Æüß
†Ö´Ö“ÖÖ ŸÖÖê¸üÖ “ÖÖ»Ö¾ÖßŸÖ †ÃÖæ. †Ö´Æüß ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖ¸êü, ¿ÖÖôêûŸÖ ×¿ÖúÖÖ¸êü, ´Ö¸üÖšüß ²ÖÖê»ÖÖÖ¸êü, ÖÖÖê×¯ÖÖê-¯ÖÖê¿ÖÖÖ µÖÖÓ“Öß ×´Ö•ÖÖÃÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖÖÖ¸êü †Ö×Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖ ¾Ö•ÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖã¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¾Ö
ú›üú ²ÖÖ¯ÖÖ“Öß ´Öã»Öê. ´ÖÖ úÖµÖ? †Ö´ÆüÖ»ÖÖ µÖÖ Öê›ü¶ÖŸÖ Ã¾ÖÖÔ ¤üÖêÖ“Ö ²ÖÖê™êü ˆ¸üŸÖ †ÃÖê. †Ö´ÆüÖ»ÖÖ
†Ö»ÖÖæ¸ü ±úÖ¸ü †Ö¾Ö›êü. µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ŸÖÖê Ö¤üßúÖšü“ÖÖ ÖÖ¾Ö, ŸÖê£Ö»Öß Ã¾Ö“”û Æü¾ÖÖ, ÖÖê›ü ¯ÖÖÖß, ÃÖÖ¬Öß
¸üÖÆüÖÖß ¾Ö ŸÖê£Öê “ÖÖ»ÖÖÖ¸êü †Ö´Ö“Öê “ÖÖê“Ö»Öê!
†Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖµÖ »ÖÓÖ›üÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖê †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö»ÖÖã¸üÖÆæüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ
¾ÖÖÓ—Ö ´Æü¿Öß¾Ö¸ü ²ÖÃÖæÖ µÖêŸÖ. ¯ÖÖêÂÖÖÖ ÖÖ¤üß“ÖÖ ´ÖÖÓ›ü“ÖÖêôûÖÖ, ÖÖ¤üß“Öß ²ÖÓ›üß, ‹ú úÖôêû ¤üÖú™ü úÖÓ²Öôêû
†Ö×Ö ›üÖê‡Ô»ÖÖ ŸÖ¯Ö×ú¸üß ¸ÓüÖÖ“ÖÖ ‹ú ³Ö»ÖÖ´ÖÖêšüÖ ¹ý´ÖÖ»Ö, úÖ™üú “ÖêÆü¸üÖ, ×´Ö¿ÖÖ ¯ÖÖÓœü·µÖÖ —Öã²Öêú¤üÖ¸ü
†Ö×Ö †Ö¾ÖÖ•Ö ÖÖÖÖßŸÖ. ‹Óú¤ü¸üßÖê Ã¾ÖÖ¸üß •Ö¸üß šëüÖÖß ÆüÖêŸÖß, ŸÖ¸üß ‹ÖÖ¤üß Ö×Ö´Öß úÖ¾µÖÖ“µÖÖ
ÖÖµÖúÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü Ö•Ö¸êüÖê“Ö ¯ÖÖÆüÖÖ·µÖÖ»ÖÖ Ö¸ü´Ö ú¸üÖÖ¸üß ŸµÖÖÓ“Öß ´Öã¦üÖ ÆüÖêŸÖß.
†Ö»ÖÖæ¸ü“µÖÖ †Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“Öê ‘Ö¸ü “ÖÓ¦ü´ÖÖîôûß, ³ÖÖÓ›üß ´ÖÖŸÖß“Öß, †Ó£ÖºþÖ¯ÖÖÓ‘ÖºþÖ •Ö´ÖÖÓ›üßÆæüÖ Öê»Öê»Öê
ŸÖê¾Öœêü“Ö. ×¿Ö¾ÖÖµÖ »ÖÖÖê»Ö ŸÖê ¿Öê•ÖÖ·µÖÖÓú›æüÖ †ÖÖ»Öê»Öê. úµÖÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ´Ößšü¤êüÖß»Ö ¿Öê•ÖÖ¸üÌÖßú›êü
´ÖÖÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ‹ÖÖªÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê»µÖÖ Ö“ÖÖôû ´Öã»Öß»ÖÖ †Ö•Öß ´ÖÖêšü¶Ö ´ÖÖµÖÖôãû¯ÖÖÖÖê
ÃÖÖÓÖê. †Ö×Ö ×ŸÖ»ÖÖ úÖêÖŸÖßÆüß ¾ÖÃŸÖã úÖêÖ ÖúÖê ´ÆüÖê»Ö? ŸµÖÖ ¾Öêôûß Öê›ü¶ÖŸÖæÖ Æü»»Öß“ÖÖ ¸ü×¿ÖµÖÖŸÖß»Ö
ú´µÖæ×Ö—Ö´Ö“Ö ÆüÖêŸÖÖ. ´ÆüÖ•Öê úÖêÖŸÖßÆüß ¾ÖÃŸÖã ¯ÖÏŸµÖêúÖÖê úÖêÖÖ»ÖÖÆüß ÆüŒúÖÖê ´ÖÖÖÖ¾Öß. µÖÖ´Öãôêû †Ö´ÆüÖ»ÖÖ
¯ÖÖÆãüÖ“ÖÖ¸ü ±úÖ¸ü †Ö¾Ö›. Öê»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¯ÖÖÆüÖµÖ»ÖÖ †ÖôûßŸÖß»Ö »ÖÆüÖÖ´ÖÖêšüß ¯ÖÖê¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÖê¸üú™ü †ÖµÖÖÓ“ÖÖ ‘ÖÖêôûúÖ †Ö´Ö“µÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß •Ö´Öê. ÆüÖú»ÖæÖ ×¤ü»Öê ŸÖ¸üß •ÖÖŸÖÖŸÖ ú¿ÖÖ»ÖÖ? »ÖŒú¾¾ÖÖ,
×ÃÖ§üÖ¾¾ÖÖ, ¯Ö©úÖ, ¾ÖÖî¸êü ´ÆüÖŸÖÖ·µÖÖ †Öê¸ü›æüÖ †Öê¸ü›æüÖ úÖÖšüôû¶Ö ²ÖÃÖ¾ÖßŸÖ ´Ö•Ö•Ö¾Öôû µÖêŸÖ. úÖêÖß
´ÆüÖê ´ÖÖ—µÖÖ¿Öß »ÖÖ ú¸ü, úÖêÖß ´ÆüÖê ¯ÖÖ™ü »ÖÖ¾Ö, úÖêÖß ´ÆüÖê ŸÖæ ´ÖÖ—ÖÖ Ö¾Ö¸üÖ“Ö---‡ŸÖêú ×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖÖê›æüÖ
úÖêšêü Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖÃÖ---†ÖŸÖÖ ¯ÖÖê™üúß ™üÖú ¾ÖÖî¸êü. Æüß ¸üÖÖ™üß £Ö¼üÖ ‹êæúÖ †Ö´Æüß ×“Ö›üŸÖ †ÃÖæ. ŸµÖÖ´Öãôêû
ŸµÖÖÓ“ÖÖ Æü¿ÖÖ •ÖÖÃŸÖ“Ö ×¯Öêú.
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†Ö•Öß“Öê ‘Ö¸ü : †Ö•Öß“Öê ‘Ö¸ü ¬ÖÖ²µÖÖ“Öê, •Ö´ÖßÖ ¬ÖãôûßÖê ³Ö¸ü»Öê»Öß, Ö —ÖÖ›üÖ¾Öß ŸÖê“Ö ²Ö¸êü. ÃÖÖê¯ÖÖ
úÖêšêü ÃÖÓ¯Ö»ÖÖ ¾Ö ÖÖêšüÖ úÖêšüê ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ Æêü ŸÖßÖ †Öšü¾Ö›êü ¸üÖ×Æü»ÖÖê ŸÖ¸üß ÃÖ´Ö•Ö»Öê ÖÖÆüß. ×Ö•Ö»ÖÖê †ÃÖŸÖÖÖÖ
¸üÖ¡Öß ´Æü¿Öß“Öê ¯ÖÖ¸ü›æü ´ÖãÃÖú™üßŸÖ ×¿Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê Øú¾ÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ŸÖÓÖ›ü¶Ö ŸµÖÖ ¾ÖÖÓ—Ö ´Æü¿Öß“µÖÖ Ø¿ÖÖÖŸÖ
ÖãŸÓ ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ! †Ö•Öß“Öß “Öæ»Ö ‘Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖ¸ü¾Ö»Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÖÖ¾Ö“µÖÖ ´ÖÖ¹ýŸÖß“Öß ¿Ö¯Ö£Ö! ÖÖê»ÖßŸÖ
¤üÖê Ö ´Ö›üúß, ‹ú úÖ£Ö¾Ö™ü, ¾Ö ‹ú ³Ö»ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¯ÖÖ™üÖ. ŸÖÖê ÃÖã¨üÖ ú¬Öß ˆ³ÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÖÖÆüß. ´ÖÖ ¬Öã¾ÖÖµÖ“Öß
ÖÖêÂ™ü ú¿ÖÖ»ÖÖ ! ´Ößšü †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü »ÖÃÖæÖ ÖÖÆüß ¾Ö ¤üÖê ÖÆüß †ÃÖ»Öê ŸÖ¸ü ×´Ö¸ü“Öß ÖÖÆüß, Æêü ¸üÖê•Ö“Öê ¸ü›üÖÖÖê.
ŸÖ¸üß ×ŸÖ“Öß ŸÖÖÓ²Ö›üß ³ÖÖ³ÖÖßŸÖ ×´Ö¸ü“µÖÖÓ“Öß “Ö™üÖß, ‘Ö¼ü ŸÖÖú †Ö×Ö ŸÖÖ•µÖÖ ¿ÖÖôæû“µÖÖ ³ÖÖú¸üß Æêü •Öê¾ÖÖ
†Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¯Ö¸ü´ÖÖ†´ÖéŸÖÖÃÖÖ¸üÖê ÖÖê›ü »ÖÖÖê. ¾ÖÖÓµÖÖ“Öß ³ÖÖ•Öß ŸÖ¸ü ÃÖãÖÖ“Öß ¯Ö¸ü´ÖÖ¾Ö¬Öß! éúÂÖÖŸÖß¸ü“Öß ¾ÖÖÓÖß
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü“Ö †ÖÆêüŸÖ.
¤êü¾Ö‘Ö¸ü ´ÆüÖæÖ •Öß ‹ú ÖÖê»Öß ÆüÖêŸÖß ŸÖß ‹ú úÖôûÖêÖÖ“Öê ¯Öê¾Ö“Ö ÆüÖêŸÖê. ³Ö¸ü ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üßÆüß ×ŸÖ£Öê
•ÖÖµÖÖ“Öß ”ûÖŸÖß ÆüÖêŸÖ ÖÃÖê. Ø³ÖŸÖß»ÖÖ ¾Ö •Ö×´ÖÖß»ÖÖ »ÖÖêÖÖ “Öœü»Öê»ÖÖ. ¤êü¾ÆüÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ¤êü¾Ö úÖêÖ ÆüÖêŸÖê, ×úŸÖß
ÆüÖêŸÖê úß ´Öãôûß“Ö Ö¾ÆüŸÖê, Æêü ¿ÖÖê¬ÖÖµÖ»ÖÖ ¬ÖÖ›ü¿Öß úÖê»ÖÓ²ÖÃÖ“Ö †Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ×Ö›üúß ŸÖ¸ü Ö¾ÆüŸÖß“Ö, ‹ú
ÃÖÖÖê ÆüÖêŸÖê. ŸÖê •Ö¸ü ˆ‘Ö›ü»Öê ŸÖ¸ü ¾ÖºþÖ •ÖÖê ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ¯ÖÏúÖ¿Ö ¯Ö›êü, ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ ÖãÆêü»ÖÖ †×¬Öú“Ö
³ÖµÖÖÖú Ã¾Öºþ¯Ö µÖê‡Ô. †¿ÖÖ ¤êü¾Ö‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ¤êü¾Ö ÆüÖêµÖÖ¯ÖêÖÖ ²ÖÖÆêü¸üß»Ö ´ÖÖêúôû¶Ö Æü¾ÖêŸÖß»Ö ÖÖêšü¶ÖŸÖß»Ö
´Æü¿Öß“Öê ¯ÖÖ¸ü›æü ÆüÖêÖê ²Ö¸êü ¾ÖÖ™êü!
ÃÖÖ¾Ö»ÖßŸÖß»Ö ŸÖãôûÃÖ : ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“Öß †Ö‡Ô •Ö¿Öß ¬ÖÖÙ´Öú ÆüÖêŸÖß ŸÖ¿Öß †Ö‡Ô“Öß †Ö‡Ô ¬ÖÖÙ´Öú
×¤üÃÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖß. ¯ÖÖ ŸÖß Ã¾ÖŸÖ:“Ö ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ´ÖæŸÖá ÆüÖêŸÖß. ×Ö¸üÖôûÖ ¬Ö´ÖÔ ×ŸÖ»ÖÖ úÖêšæüÖ µÖê‡Ô»Ö ? ŸÖß ÖÖ¾ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
†ÖŸÖ²ÖÖÆêü¸ü ¿Öã³ÖÏ µÖ¿ÖÖ“Öß ÖÓÖÖ“Ö ÆüÖêŸÖß †Ö×Ö ×ŸÖ“µÖÖ ãú¿ÖßŸÖæÖ ´ÖÖ—Öß †Ö‡Ô µÖ´ÖãÖÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê»Öß. ÖÓÖÖ²ÖÖ‡Ô“ÖÖ
¤êü¾Ö ´ÆüÖ•Öê ×ŸÖ“ÖÖ »ÖÓÖ›üÖ Ö¾Ö¸üÖ. ´Ö¸üÖšü¶ÖŸÖ»ÖÖ ¯Ö›ü¤üÖÖ¿ÖßÖ¯ÖÖÖ ×ŸÖ“µÖÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸÖ¸üß ¯ÖÖ ŸÖß ˆÓ²Ö¸üšüÖ
†Öê»ÖÖÓ›æüÖ ú¬Öß ²ÖÖÆêü¸ü •ÖÖŸÖ ÖÃÖê. Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖ Ö¯ÖŸÖÖŸÖ, ¯ÖÖÖß †ÖÖŸÖÖŸÖ ¾Ö †Â™üÖî¯ÖÏÆü¸ü
ˆ‘Ö›ü¶Ö¾Ö¸ü †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏŸµÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“Öß †Ö‡Ô ˆ‘Ö›ü¶ÖŸÖ ¾ÖÖœü»Öê»Öß ¸üÖÖ¤üÖÓ›üÖß ²ÖÖ‡Ô ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ
ÖÓÖÖ²ÖÖ‡Ô ÃÖÖ¾Ö»ÖßŸÖß»Ö ŸÖãôûÃÖ ÆüÖêŸÖß. ú¬Öß ´ÆüÖæÖ ¿Öê•ÖÖ¸üÖßú›êü ²ÖÖê»ÖÖµÖ»ÖÖ Öê»Öß, †¿Öß ÖÖêÂ™ü ú¿ÖÖ»ÖÖ!
ÆüÖ •ÖÖ×ŸÖ¾ÖÓŸÖ ´Ö¸üÖšü´ÖÖêôûÖ úÖÆüß †Öî¸ü“Ö ÆüÖêŸÖÖ. •µÖÖ ãúôûúµÖÖÕ“ÖÖ ‘Ö¸üÖ“ÖÖ †Ö•ÖÖ»ÖÖ †ÖÁÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖê
‘Ö¸üÖÖê ¾ÖîÂÖ¾Ö ²ÖÎÖÉÖÖÓ“Öê †ÃÖæÖ ´ÖÖêšêü ¬ÖÖÙ´Öú ÆüÖêŸÖê. ¾ÖîÂÖ¾Ö ú´ÖÔšü †ÃÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê“Ö, ×¾Ö¬Öß, ÃÖÓÃúÖ¸ü,
ˆ¯Ö¾ÖÖÃÖ, ¾ÖÎŸÖê, ÖÖÖß, ÆüÖÖß, ÃÖÖî³ÖÖµÖ»ÖêÖß ‡ŸµÖÖ¤üß“Öß ×ŸÖ£Öê »ÖµÖ»Öæ™ü ÆüÖêŸÖß. ÊÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ •Ö´Ö•ÖÖŸÖ
ÃÖÓÃúÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô“µÖÖ ÆüÖ›üÖÆüÖ›üÖŸÖ ¾Ö ¸üÖê´Ö¸üÖê´ÖÖÓŸÖ ×¿Ö¸ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖß ‹ÖÖªÖ ¾ÖîÂÖ¾Ö ²ÖÎÖÉÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê
×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ´ÖÖ—Öß †Ö•Öß †Ö¤üß ÃÖÖ¬Öß, ×ŸÖ“µÖÖŸÖ ¹ýœü ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ úÃÖ»ÖÖÆüß ¾Ö¸ü¯ÖÓÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ‡ŸÖêú“Ö
Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ×ŸÖ“µÖÖŸÖ ¬Ö´ÖÔ³ÖÖêôêû¯ÖÖÖÆüß Ö¾ÆüŸÖÖ. ´ÖÖ ú´ÖÔšü¯ÖÖÖ“Öê ŸÖ¸ü ÖÖ¾Ö“Ö ÖúÖê, ÆüÖ ¯ÖÏÖÖß“Ö úÖÆß ×¾Ö¸üôûÖ
ÆüÖêŸÖÖ. †ÖôûßŸÖ»µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ÖÓÖÖ²ÖÖ‡Ô“Öê ÖÖ¾Ö ‘Öê‰úÖ“Ö †Ö¯ÖÖÖÃÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö ´ÖÖÖßŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ÃÖÖ¬µÖÖ ¸üÖêÖÖ¾Ö¸ü
´ÖÖ—Öß †Ö•Öß úÖÆüß ÃÖÖ¬Öê ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ú¸üß. úÖ¾Ößôû —ÖÖ»Öß †ÃÖŸÖÖ ŸÖß Öê´ÖŒµÖÖ ×šüúÖÖß ´ÖÖÖ™üÖŸÖ ×²Ö²ÖÖ
‘ÖÖ»Öß ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû †“Öæú ÖãÖ µÖê‡Ô. ˆÃÖÖ ³Ö¸ü»Öß †ÃÖŸÖÖ ŸÖß ˆŸÖÖ¸üÖ ú¸üß. ¾ÖÖÃ¯ÖŸÖß¯ÖêÖÖ †¿ÖÖ
¾ÖîªúßµÖ ÁÖ¨êü“ÖÖ“Ö •ÖÖê¸ü †ÃÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ, Æêü ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÖúÖê. †¿ÖÖ †éú×¡Ö´Ö ¯Ö×¾Ö¡Ö ¯Ö×ŸÖ¾ÖÎŸµÖÖ»ÖÖ
†ÖúÂÖæÔÖ ‘ÖêÖÖ¸êü †Ö´Ö“Öê †Ö•ÖÖê²ÖÖÆüß ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÖ¡Ö †Ö×Ö Ö¸üß²Ö †ÃÖæÖÆüß ²ÖÖÖê¤üÖ¸ü ¯ÖŸÖß ÆüÖêŸÖê. Ö¤üß“Öê ¯ÖÖÖß
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†ÖÖÖµÖ»ÖÖÆüß ú¬Öß ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ²ÖÖµÖúÖê»ÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê ÖÖÆüß. Öã›ü‘Öß ¸üÖêÖ ÆüÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá ŸÖê
ÃÖÖ´Ö£µÖÔ¾ÖÖÖË ¾Ö ØÆü´ÖŸÖ¾ÖÖÖË ÆüÖêŸÖê. •µÖÖ ãú»ÖúµÖÖÕ“µÖÖ †ÖÁÖµÖÖ»ÖÖ ŸÖê ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸üÖ¾Ö¸ü ‹ú¤üÖ ¤ü¸üÖê›üÖ
†Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ¾Öêôûß ‹ú™ü¶Ö †Ö•ÖÖê²ÖÖÓÖß †Ö¸üÖêôû¶Ö ±úÖê›æüÖ ¾Ö ¬ÖÖë›êü ±êúæúÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×¯Ö™üÖôæûÖ »ÖÖ×¾Ö»Öê.
•Ö´ÖÖÓ›üß“Öê †Ö•ÖÖ†Ö•Öß ¾ÖÖ¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü »Ö¾Öú¸ü“Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü ‡. ÃÖ. 1882-83 ÃÖÖ»Öß †Ö•ÖÖê²ÖÖ
éúÂÖ¸üÖ¾Ö †Ö»ÖÖæ¸ü ´ÖãŒúÖ´Öß †ÖÂÖÖœü Øú¾ÖÖ ÁÖÖ¾ÖÖ ´ÖÖÃÖß ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»Öê»µÖÖ ¯Ö™üúß“Öê ˆ¯Ö¦ü¾ÖÖÖê ¾ÖÖ¸ü»Öê.
ŸµÖÖ ¾Öêôûß Ö¤üß»ÖÖ ¯Öæ¸ü †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´Öß Ö¤üß¾Ö¸ü Ã´Ö¿ÖÖÖ µÖÖ¡Öê»ÖÖ Öê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ´Ö»ÖÖ ŸÖÖê ¤êüÖÖ¾ÖÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ
†Öšü¾ÖŸÖÖê.
´ÖÖ—Öß ´ÖÖ¾Ö¿Öß ŸÖÖÆæü²ÖÖ‡Ô ×Æü“ÖÖ ÃÖÖÖôûÖŸÖ ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ×¾Ö¾ÖÖÆü —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖß †ÖŸÖÖ
´ÆüÖŸÖÖ¸üß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ¿ÖêŸÖ¾ÖÖ›üß úºþÖ ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ ãú™ãÓü²Ö ÃÖãÖß †ÖÆêü.
´ÖÖ—Öê ´ÖÖ´ÖÖ : †Ö»ÖÖã¸üÖŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ ´ÖÖ´ÖÖ ¸üÖ´Ö•Öß ÆüÖ ´ÖÖ¡Ö ×¤ü¾ÖÖôûÖÖê¸ü ú•ÖÔ²ÖÖ•ÖÖ¸üß ×Ö‘ÖÖ»ÖÖ.
†Ö¤üß »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß »ÖÖ›üúÖ, ŸÖ¹ýÖ¯ÖÖß ¯ÖÏ£Ö´Ö “ÖÖÓÖ»ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ•Ö»Öê»ÖÖ ¯Ö×Æü»Ö¾ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ ¯Öãœêü ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖŸÖ
×¾Ö¤æüÂÖúÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸üÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ“Öß ²ÖÖµÖúÖê »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô Æüß ÃÖÖÖôû“Öß. ×Æü»ÖÖ ¤üÖêÖ ´Öã»Öß ¾Ö ‹ú
´Öã»ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ¯Öîúß ‹ú ´Öã»ÖÖÖ ¾Ö ´Öã»ÖÖß ¾ÖÖ¸ü»Öß †Ö×Ö ´ÖÖ´ÖßÆüß ÃÖã´ÖÖ¸êü 1892 ÃÖÖ»Öß ¾ÖÖ¸ü»Öß.
‹ãú»ÖŸÖß ‹ú ´Öã»ÖÖß ´Ö£Öã¸üÖ²ÖÖ‡Ô ¯ÖÖê¸üúß —ÖÖ»Öß, ´ÆüÖæÖ †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß“Ö •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ ¾ÖÖœü»Öß. ŸÖß ¯Öãœêü
¯ÖãÖê ™ÒêüØÖÖ úÖò»Öê•Ö“Öß £Ö›Ôü ‡µÖ¸ü“Öß ¯Ö¸üßÖÖ “ÖÖÓÖ»Öß ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öß. ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ—Öê ¬ÖÖú™êü ²ÖÓ¬Öã ‹úÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö
µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ×ŸÖ“ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü —ÖÖ»ÖÖ. 1916 ÃÖÖ»Öß ×ŸÖ»ÖÖ ÖÓÖæ²ÖÖ‡Ô ‰ú±Ôú ”û²Öã ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¯Ö×Æü»Öß ´Öã»ÖÖß —ÖÖ»Öß.
1918 “µÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ‡°»µÖã‹Ó—ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ£ÖßŸÖ ´Ö£Öã¸üÖ²ÖÖ‡Ô ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ²ÖÖôÓûŸÖ¯ÖÖÖŸÖ ¾ÖÖ¸ü»Öß. ”û²Öæ»ÖÖ ¯Öãœêü
´Ö»ÖÖ“Ö ÃÖÖÓ³ÖÖôûÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê.
†Ö´Ö“ÖÖ ´ÖÖ´ÖÖ ¸üÖ´Ö•Öß²ÖÖ²ÖÖ ÆüÖ ×¤ü¾ÖÖôûÖÖê¸ü ×Ö‘ÖÖ»ÖÖ, ´ÆüÖæÖ †Ö´Ö“µÖÖ †Ö•Öß“Öê ±úÖ¸ü ÆüÖ»Ö
—ÖÖ»Öê. 1897 “µÖÖ ¤ãüÂúÖôûÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ: †Ö´Ö“ÖêÆüß ÆüÖ»Ö —ÖÖ»Öê. ¿Öê¾Ö™üß 1901 ÃÖÖ»Öß ŸÖß †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß
µÖê‰úÖ ¸üÖ×Æü»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 1901 ´Ö¬µÖê ´Öß ¬Ö´ÖÔ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖê»ÖÖ Öê»ÖÖê. ´ÆüÖæÖ ´ÖÖ—Öê †Ö‡Ô,
²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ´ÖÓ›üôûß ¯ÖãµÖÖÃÖ ¾Ö ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. †Ö•Öß ´ÖÖ¡Ö •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß
†ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö ¾ÖÖ¸ü»Öß. ÊÖ ÖÖêÂ™üß“Öê ´Ö»ÖÖ †ÖŸÖÖ ¸üÖÆæüÖ ¸üÖÆæüÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™üŸÖê.
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4
´ÖÖ—Öê ²ÖÖ²ÖÖ
[•Ö´Ö (†¤ü´ÖÖÃÖê) 1835 : ´ÖéŸµÖæ 27 •ÖæÖ 1910]
†Ö•Öê ²ÖÃÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö µÖÖÓÖÖ ¤üÖêÖ“Ö †¯ÖŸµÖê. ¾Ö›üß»Ö ´Öã»ÖÖÖ ´ÖÖ—Öê ²ÖÖ²ÖÖ ¸üÖ´Ö•Öß²ÖÖ²ÖÖ †Ö×Ö ¬ÖÖú™üß
²ÖÆüßÖ, ´ÖÖ—Öß †ÖŸµÖÖ (†Ö´Æüß ×ŸÖ»ÖÖ †ŒúÖ ´ÆüÖŸÖ †ÃÖæ) †Ó²ÖÖ²ÖÖ‡Ô. ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“Öê ºþ¯Ö ¾Ö Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö
²ÖÆãüŸÖêú ´ÖÖ—µÖÖ †Ö•Öß“Öê ¾Öôû¾ÖÖÖ¾Ö¸ü Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“Öê ¯ÖÖê¸ü, ×ÖÃÖÖÖÔ“Öê ´ÖÖÓ›üß¾Ö¸ü“Ö ÖêôæûÖ
¾ÖÖœü»Öê»Öê. »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß ŸÖê ÖÖê›üú¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ¯Öãœêü úÖêÖÖ ‹úÖ ¿ÖÖÃ¡Öß²Öã¾ÖÖÓ“µÖÖ •Ö¾Öôû ŸÖê ×»ÖÆüÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ
¾Ö ×Æü¿Öê²Ö šêü¾ÖÖµÖ»ÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôû“µÖÖ ´ÖÖÖÖÖê ±úÖ¸ü“Ö ˆ¢Ö´Ö ¯ÖÏúÖ¸êü ×¿Öú»Öê. ÊÖ“Öê ÁÖêµÖ †Ö•ÖÖê²ÖÖ»ÖÖ,
²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ ŸÖî»Ö²Öã¨üß»ÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ ¿ÖÖÃ¡Öß²Öã¾ÖÖÓ“µÖÖ “ÖÖÓÖã»Ö¯ÖÖÖ»ÖÖ ªÖ¾Öê Æêü šü¸ü×¾ÖµÖÖ»ÖÖ †ÖŸÖÖ ´ÖÖÖÔ ÖÖÆüß.
úÖ¸üãúÖß ×¿ÖÖÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ²ÖÖ²ÖÖÓ“ÖÖ •Ö´ÖÖÓ›üßŸÖ ÖÓ²Ö¸ü ¯Ö×Æü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ! ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖê›üß †Ö¸ü ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖêŸµÖÖ“Öê
¤üÖÖê! ´ÖÖ—µÖÖ ¾Öêôêû»ÖÖ ²ÖÖ²ÖÖ ŸÖ¸ü ´Öã»ÖÖÓÖÖ ×ú¢Öê ‘ÖÖ»ÖæÖ ¤êüŸÖ. •Ö´ÖÖÖ“ÖÖÔŸÖ •Ö´ÖÖÓ›üß ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ
ÆüÖŸÖ ¬Ö¸üÖÖ¸üÖ úÖêÖß Ö¾ÆüŸÖÖ. ´ÖÖ´Öã»Öß ×¿ÖÖÖ ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ×²Ö¦üß ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‹ú ¯Öê™ü¶Ö“ÖÖ ÖÖ¾Ö
†ÖÆêü. ŸÖê£Öê ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ×¿ÖÖúÖ“Öß ÖÖêú¸üß »ÖÖÖ»Öß. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ²ÖÎÖÉÖß ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖÓŸÖ ÊÖ ´Ö¸üÖšü¶Ö“µÖÖ
´Öã»ÖÖ»ÖÖ ×¿ÖÖúÖ“Öß ÖÖêú¸üß ×´ÖôûÖ»Öß Æüß ÃÖÖ´ÖÖµÖ ÖÖêÂ™ü Ö¾ÆüŸÖß. Æüß ¿ÖÖôûÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß“Ö †ÃÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.
‹¸ü¾Öß ÆüÖ ÖÖ‰úÖ×¯Ö‰úÖ ÃÖãÖß †¿ÖÖ ´Ö¸üÖšü¶Ö“ÖÖ ‹ãú»ÖŸÖÖ ‹ú »ÖÖ›üúÖ ´Öã»ÖÖÖ, ÖÖÃÖÖß ¿ÖÖôûÖ
úÖœüÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ •Ö´ÖÖÓ›üß ÆüÖ ¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß“ÖÖ ÖÖ¾Ö ÃÖÖê›æüÖ ×²Ö¦üßÃÖÖ¸üµÖÖ ¯Öêšü¶ÖŸÖ úÖ Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ? ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ
ÖÖêÂ™üßŸÖ ŸµÖÖ ¿ÖÖÃ¡Öß²Öã¾ÖÖÓ“Öê úÖÆüß †ÓÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ ²ÖÎÖÉÖÖ“Öê »ÖÖ †ÖêœæüÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖê úÖÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ
¯ÖÖÖß ²ÖÖ²ÖÖÓŸÖ †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. Æêü ¯ÖÖÖß †Ö´Ö“µÖÖ †Ö•ÖÖê²ÖÖÓú›æüÖ †Ö»Öê †ÃÖÖ¾Öê. ŸÖê ´Ö•Ö´Ö¬µÖê ×úŸÖß
†Ö»Öê, Æêü šü¸ü×¾ÖÖê ´ÖÖ—Öê úÖ´Ö Ö¾Æêü.
¯ÖÖÓœü¸ü¯Öê¿Öß ×¿ÖÖÖ : ÖãÃÖŸÖê úÖ¸üúã Öß ×¿ÖÖÖ“Ö Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö, •µÖÖê×ŸÖÂÖ¿ÖÖÃ¡Ö, ¾Öîªú¿ÖÖÃ¡Ö
¾ÖÖî¸êü ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öß ŸÖÖÓ×¡Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ ²Ö¸üß“Ö ÆüÖêŸÖß, Æêü ´Ö»ÖÖ ÃÖ´Ö•Öæ »ÖÖÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
´ÖÖ—Öê Ö•Ö¸êüÃÖ µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖ µÖêŸÖ Ö¾ÆüŸÖê, ŸÖ¸üß ´Ö¸üÖšüßŸÖß»Ö ÃÖÓÃéúŸÖ ŸÖŸÃÖ´Ö ¿Ö²¤üÖ“Ó Öê úšüßÖ
†£ÖÔ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ‡ŸÖêú ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏÖéúŸÖ ¯ÖÖê£µÖÖÓ“Öê ¾ÖÖ“ÖÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ úÖôû“µÖÖ ¯ÖÏÖéúŸÖ
¯ÖÖî¸üÖ×Öú ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖê£µÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö ´Öæ»ÖÃŸÖÓ³Ö ¯ÖÓ“ÖÖÓÖê ¾ÖÖî¸êü ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖ“ÖÖÆüß ÃÖÓÖÏÆü ŸµÖÖÓÖß “ÖÖÓÖ»ÖÖ êú»ÖÖ
ÆüÖŸê ÖÖ. ÊÖ¾ÖºþÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¾ÖÖ’û´ÖµÖ³ÖŒŸÖß ×¤üÃÖŸÖê. ´ÖÖ—µÖÖ »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß ‹ú ¿ÖÖÃ¡Öß ¯Öã¸üÖÖ ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ †Ö´Ö“Öê
‘Ö¸üß ÖêÆü´Öß µÖêŸÖ. ÊÖ¾ÖºþÖ ÖãÖß ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß ÃÖÓ³ÖÖ¾ÖÖÖ úºþÖ ÖÖÖ¤üÖÖß »ÖÖî×úú ¸üÖÖµÖÖ“Öß ²ÖÖ²ÖÖÓ“Öß
¯ÖÏ¾Öé¢Öß “ÖÖÓÖ»Öß ×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖŸÖ ÃÖœüôû ÆüÖêŸÖÖ, Øú²ÖÆãüÖÖ ŸÖê ²Öê×Æü¿Öê²Öß ´Ö¸üÖšüÖ ÆüÖêŸÖê †ÃÖê ´Æü™ü»Öê ŸÖ¸üß
“ÖÖ»Öê»Ö. úÖ¸üãúÖß ×Æü¿Öê²ÖÖŸÖ ŸÖê úÖêÖÖ»ÖÖÆüß ÆüÖ¸ü Ö •ÖÖÖÖ¸êü †ÃÖŸÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¸üÖŸÖß»Ö úÖ™üúÃÖ¸üßÖê ŸÖê ±úÖ¸ü
´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê Æêü ´ÖÖêšêü †Ö¿“ÖµÖÔ! ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ÃÖÓ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖêÆü ¾Ö »ÖôûÖ ÆüÖêŸÖÖ.
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¯ÖÖ ²ÖÎÖÉÖß ²ÖÆãüÁÖãŸÖ ¸üÖÆüÖß“Öê“Ö ¾ÖôûÖ ŸµÖÖÓÖÖ •ÖÖÃŸÖ úÖ »ÖÖÖ»Öê ÊÖ“Öê úÖ¸üÖ ŸµÖÖÓ“Öê Öã¹ý•Öß ¿ÖÖÃ¡Öß²ÖÖê¾ÖÖ“Ö
†ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. ¯ÖÖ ÊÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´Ö»ÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ †ÃÖê úÖÆüß“Ö ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ‡×ŸÖÆüÖÃÖ-¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß
†Ö¾Ö›ü ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö ´ÖÖ—µÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¾Ö›üß»Ö ´ÖÖÖÃÖÖÓ“ÖÖ, ¾ÖÃŸÖæ“Ó ÖÖ, ´ÖÖî»µÖ¾ÖÖÖË úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“ÖÖ
¾Ö ¤ü¯ŸÖ¸üÖ“ÖÖ ÖÖ¿Ö ¾ÆüÖ¾ÖÖ Æüß ´Ö»ÖÖ †ÖŸÖÖ ´ÖÖêšüß Öê¤üÖ“Öß ÖÖêÂ™ü ¾ÖÖ™üŸÖê ! ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÆüÖ ´ÖÖ—ÖÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö
†Ö¾Ö›üß“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ †ÃÖæÖ †ÃÖê úÖ —ÖÖ»Öê µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ´ÖÖ—Öß ±ú×ú¸üß ¾Öé¢Öß.
²ÖÎÖÉÖß ¾ÖôûÖ : ²Öîšü¶Ö ×¿ÖÖÖÖ“Öê ²ÖÎÖÉÖß ¾ÖôûÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ †ÓÖÖŸÖ ‡ŸÖú ×³ÖÖ»Öê úß,
†Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“ÖÖ ¿ÖêŸÖúß“ÖÖ †Ö¸ü ×¿Ö»Öê¤üÖ¸üß“ÖÖ ²ÖÖÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ´Öãôûß“Ö ˆ¸ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ±úÖ¸ü úÖµÖ ¯ÖÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖê¿ÖÖÖÖŸÖÆüß ²ÖÎÖÉÖß —ÖÖú ×¤üÃÖê. ´ÖÖ—µÖÖ †Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“Öß ¯ÖÖÓœü¸üß ×²ÖÖ×¯ÖôûÖ“Öß ²Ö¢Öß Øú¾ÖÖ ¯ÖÖµÖÖŸÖ»Öß
±úÖ¸ü ŸÖÓÖ ÖÃÖ»Öê»Öß ¯ÖÖ ¹ý²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ×¾Ö•ÖÖ¸ü ´Öß ²ÖÖ²ÖÖÓ“Öê †ÓÖÖŸÖ ú¬Öß“Ö ¯ÖÖ×Æü»Öß ÖÖÆüß. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü
ŸÖ¸ü ²ÖÎÖÉÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸÖê ¤üÆüÖ ÆüÖŸÖ »ÖÖÓ²Ö ¬ÖÖêŸÖ¸ü ÖêÃÖŸÖ †ÃÖŸÖ ¾Ö ŸÖê £ÖÖê›êü •ÖãÖê —ÖÖ»Öê ´ÆüÖ•Öê, ŸÖê“Ö ¤ãü´Ö›æüÖ
¯ÖÖÓ‘Ö¸üµÖÖ“Öê ˆ¯Ö¸üÖê ú¸üßŸÖ, Æüß “ÖÖ»Ö •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ ÃÖ³µÖ ²ÖÎÖÉÖ´ÖÓ›üôûßŸÖ †ªÖ×¯Ö †ÃÖÖ¾Öß. †Ö´Ö“Öê
‡ÓÖÏ•Öß ¿ÖÖôêû“Öê Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸ü Ø¡Ö²Öú¸üÖ¾Ö ÖÖÓ›êüú¸üÆüß †ÃÖê“Ö •ÖÖê›üˆ¯Ö¸üÖê ¯ÖÖÓ‘Ö¸üßŸÖ. ²ÖÖ²ÖÖÓ“ÖÖ †ÓÖ¸üÖÖ ´ÖÖ¡Ö
´Ö¸üÖšüÖ ²ÖÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖê. ŸÖÖê Öã›ü‘µÖÖ“µÖÖ ÖÖ»Ö¯ÖµÖÕŸÖ ‘ÖÖêôû¤üÖ¸ü †ÃÖæÖ ”ûÖŸÖß¾Ö¸ü ²ÖÓ¤ü †ÃÖŸÖ. †ÃŸÖµÖÖ¾Ö¸ü
²Ö·µÖÖ“Ö “ÖãµÖÖ †ÃÖæÖ ¿Öê¾Ö™üß ŸµÖÖÓÖÖ úÖÖ †ÃÖŸÖ. ŸÖê ´ÖÖÖ™üÖ“µÖÖ¯Öãœêü ÆüÖŸÖÖ“µÖÖ ¯ÖÓ•ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¤üß
²ÖÖê™üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÃÖ¸ü»Öê»Öê †ÃÖŸÖ. ¹ý´ÖÖ»Ö úÖÖÔ™üúß ŸÖ·Æê“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ †ÃÖæÖ ŸÖÖê ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“Öß œü²Ö šü¸ü»Öê»Öß
†ÃÖê. ¯ÖÖµÖÖŸÖ •ÖÖê›üÖÆüß ´Ö¸üÖšüß ŸÖ·Æê“ÖÖ †ÃÖê. ‹Óú¤ü¸ü ¯ÖÖê¿ÖÖÖ ¿Öã³ÖÏ †Ö×Ö ÃÖÖ¬ÖÖ †ÃÖæÖ ¹ý²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÃÖê.
ŠúŸÖã´ÖÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÊÖŸÖ ú¬Öß ±ú¸üú ÆüÖêŸÖ ÖÃÖê. †¬µÖÖÔ“Ö ¯ÖÖêÂÖÖÖÖÖê ŸÖê ú¬Öß ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üŸÖ ÖÃÖŸÖ.
ú›üú Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö : ²ÖÖ²ÖÖÓ“ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ±úÖ¸ü ²ÖÖê»ÖúÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ×´Ö¡ÖÖ•Ö¾Öôû ²ÖÖê»ÖŸÖ ²ÖÃÖ»Öê
´ÆüÖ•Öê ´Ö»ÖÖ »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß ‹êúµÖÖ“Öß ±úÖ¸ü ´ÖÖî•Ö ¾ÖÖ™êü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖê»ÖµÖÖŸÖ ´ÆüÖß ±úÖ¸ü †ÃÖŸÖ. ´Ö¸üÖšüß,
úÖÖ›üß ¾Ö ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖß ŸÖê ÃÖ±úÖ‡ÔÖê ²ÖÖê»ÖŸÖ. ‹êúÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“Öß ”ûÖ¯Ö ŸÖê¾ÆüÖ“Ö ²ÖÃÖê. ŸÖê Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖÖê
Øú×“ÖŸÖË ¿Öß‘ÖÐúÖê¯Öß, ¯ÖÖ Öã»µÖÖ ×¤ü»ÖÖ“Öê ¾Ö ´Öé¤ãü †ÓŸÖ:ú¸üÖÖ“Öê †ÃÖŸÖ. †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ŸÖê »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß ¸üÖÖÖÖê
‹ú¤üÖ ´ÖÖ¸üßŸÖ ÃÖã™ü»Öê ´ÆüÖ•Öê ²ÖêŸÖÖ»Ö¯ÖÖÖÖê ±úÖ¸ü“Ö ´ÖÖ¸üßŸÖ ¾Ö ´ÖÖ ¸üÖÖ †ÖêÃÖ¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯ÖÖ“Ö †ÁÖã
œüÖôûßŸÖ. ×²Ö¦üß“Öê ¿ÖÖôêûŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖê ´Öã»ÖÖÓÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖ¸üßŸÖ, ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ ÖÖêú¸üß¾ÖºþÖ ÁÖß´ÖÓŸÖÖÓÖß
†Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖÃÖÖßŸÖ •Ö¾Öôû ‘ÖêŸÖ»Öê, †ÃÖê ´Öß ‹ú¤üÖ ‹êú»Öê»Öê Ã´Ö¸üŸÖê. ŸÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö
³ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖ¸üßŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ †Ö´Æüß »ÖÆüÖÖ´ÖÖêšêü ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö ³ÖßŸÖ †ÃÖæ. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸
üÖÖ¾ÖÖŸÖÆüß ŸµÖÖÓ“Öß •Ö¸ü²Ö ±úÖ¸ü †ÃÖê. ÖÖ¾Ö“µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖµÖÖÓÖß ‹ÖÖ¤üß úÖÆüß “Öæú êú»Öß ŸÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ
¯ÖÖê™ü“µÖÖ ¯ÖÖê¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ²ÖÖ²ÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ×úŸµÖêú ¾ÖêôûÖ ´ÖÖ¸ü»Öê»Öß ˆ¤üÖÆü¸üÖê ‘Ö›ü»Öß †ÖÆêüŸÖ! ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ
´ÖÖ¡Ö ŸÖê ±úÖ¸ü ³ÖÖêôûÃÖ™ü †ÃÖŸÖ. úÖÆüß ×¾ÖÎúß-ÃÖÖî¤üÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»Öê ŸÖ¸ü ¾µÖÖ¯ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ›üÖê‡Ô¾Ö¸ü ¤êü¾ÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏÃÖÖ¤ üšêü¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¬Ö´ÖúÖ¾ÖæÖ Ö¸üß Øú´ÖŸÖ ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ »ÖÖ¾ÖßŸÖ. ´ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»Öß“Ö Øú´ÖŸÖ
ŸÖê ¤êüŸÖ! ŸµÖÖÓÖß ú¬ÖßÆüß ¾µÖÖ•ÖÖÖê ¯ÖîÃÖê ×¤ü»Öê ÖÖÆüßŸÖ ! ¾µÖÖ•Ö ‘ÖêÖê Æêü ŸÖê ´ÖÖêšêü ¯ÖÖ¯Ö ÃÖ´Ö•ÖŸÖ! ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖß
×²ÖÖ ¾µÖÖ•Öß ×¤ü»Öê»Öê ú•ÖÔÆüß ú¬Öß úÖêÖß ¯Ö¸üŸÖ ±êú›ü»Öê»Öê ´Ö»ÖÖ †Öšü¾ÖŸÖ ÖÖÆüß. ±úÖ¸ü úÖµÖ, ¯ÖÖ
ÁÖß´ÖÓŸÖÖÓ¿Öß ³ÖÖÓ›æüÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß ÖÖêú¸üß“ÖÖ ¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ ¤êü‰úÖ •Öê¾ÆüÖ ŸÖê ‘Ö¸üß ²ÖÃÖ»Öê, ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓÖß úÖÆüß
¯ÖÏú¸üÖß Ã¾ÖŸÖ:“Öß ŸÖÃÖ»Ö´ÖÖŸÖ 2589 ¹ý¯ÖµÖê (¯ÖÓ“Ö¾ÖßÃÖ¿Öê ‹úÖêÖÖ¾¾Ö¤ü) ÃÖ¸üúÖ¸üÖŸÖ Ö“Öá ‘ÖÖŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê.
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ŸÖêÆüß ŸµÖÖÓÖß 15-16 ¾ÖÂÖì ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öê ÖÖÆüßŸÖ. ¯Öãœêü †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üß †Ö´Æüß ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“µÖÖ ³ÖµÖÓú¸ü µÖÖŸÖÖÖ
ÃÖÖê¿ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Æüß ŸÖÃÖ»Ö´ÖÖŸÖ ¯Ö¸üŸÖ ´ÖÖÖµÖÖ“µÖÖ µÖÖªÖ ×úŸÖß¤üÖ ŸÖ¸üß ÁÖß´ÖÓŸÖ †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓú›êü
êú»Öê»µÖÖ ´Öß ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ ; ¯ÖÖ ú¾Ö›üßÆüß ¯Ö¸üŸÖ ×´ÖôûÖ»Öß ÖÖÆüß.
ŸÖ¹ýÖ¯ÖÖß ²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ “ÖÖ¸ü ¯ÖîÃÖê ÖêôûŸÖ, ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ‹êÂÖ†Ö¸üÖ´Ö êú»ÖÖ. ¯ÖÖ
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¬Ö´ÖÖÔú›ê Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú †ÃÖ»Öê»ÖÖ †ÖêœüÖ ²ÖôûÖ¾Ö»ÖÖ, ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü“µÖÖ ¾ÖÖ¸üú¸üß ¯ÖÓ£ÖÖ“ÖÖ
ŸµÖÖÓÖÖ ±úÖ¸ü“Ö ÖÖ¤ü »ÖÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÏ£Ö´Ö¯ÖÖÃÖæÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ¯ÖÏê´Öôû, ÁÖ¨üÖôæû, ˆ¤üÖ¸ü †Ö×Ö ú¸üÖ¸üß †ÃÖê.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú¯ÖÖÖ“ÖÖ Øú²ÖÆãüÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú¯ÖÖÖ“ÖÖ »ÖÖî×úú •Ö´ÖÖÓ›üß
ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ÖÖ•ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
²ÖÖ²ÖÖÓ“Öß ¸üÃÖ¾ÖÓŸÖß : ´Öß †Ö¤üß »ÖÆüÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓ¯Öêúß ´ÆüÖŸÖÖ¸ü²ÖÖ ÃÖãŸÖÖ¸ü,
²ÖÃÖÖ¯¯ÖÖ †£ÖÖß (Ø»ÖÖÖµÖŸÖ) †Ö×Ö ²ÖÖ¯Öæ •ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü (´Ö¸üÖšêü) Æêü ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü ‘Ö¸üß µÖêŸÖ. ÖÓŸÖ¸ü ´Öß £ÖÖê›üÖ ´ÖÖêšüÖ
—ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ™ü¾Ö¯¯ÖÖ ÃÖãŸÖÖ¸ü †Ö×Ö ¯ÖÖÓ›üÖ¯¯ÖÖ ™üúá (²ÖÎÖÉÖ ¾ÖÖ¸üú¸üß) Æêü µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ¯ÖÖ ²ÖÖ²ÖÖ úÖÆüß
±úÖ¸üÃÖê úÖêÖÖ“Öê ‘Ö¸üß •ÖÖŸÖ ÖÃÖŸÖ. †Ö´Ö“µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ÃÖÖê¯µÖÖ“µÖÖ ˆ•Ö¾µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ‹ú “ÖÖ¸ü¯ÖÖ“Ö ±ãú™ü
»ÖÖÓ²Ö¹Óý¤ü, Ã¾Ö“”û ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ “ÖãÖêÖ““Öß ú¼üÖ †ÃÖê. ÊÖ»ÖÖ †Ö´Æüß ŸÖãôû¿Ößú¼üÖ ´ÆüÖŸÖ †ÃÖæ. úÖ¸üÖ
¯Öæ¾Öá µÖê£Öê ŸÖãôû¿Öß¾ÖéÓ¤üÖ¾ÖÖ ÆüÖêŸÖê. ÊÖ ú¼ü¶Ö¾Ö¸ü ²ÖÖ²ÖÖ ´Öß †Ö¯Ö»ÖÖ ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓ¿Öß ²ÖÖê»ÖŸÖ ²ÖÃÖŸÖ.
´Öß †Ö¯Ö»ÖÖ ŸÖê£Öê ‘Öã™ü´ÖôûŸÖ †ÃÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ. úÖ¸üÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“Öê ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖ ´Ö»ÖÖ †Ö¾Ö›üŸÖ †ÃÖê. ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê
´ÖÖ—Öê †ÓÖß •Ö¸ü úÖÆüß ¾ÖŒŸÖéŸ¾Ö †Ö»Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÏ£Ö´Ö ²Öß•ÖÖ¸üÖê¯ÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ †éú×¡Ö´Ö, ÃÖÖ¬µÖÖ
¾Ö •ÖÖê´Ö¤üÖ¸ü ¸üÃÖ¾ÖÓŸÖßÖê êú»Öê †ÃÖÖ¾Öê. ºþ¯ÖÖÖê, ¸ÓüÖÖÖê ¾Ö Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖÖê ´Öß †Ö¤üß ²ÖÖ²ÖÖÓ“Öê ¾ÖôûÖÖ¾Ö¸ü“ÖÖ
†ÖÆêü. †ÃÖê ´Ö»ÖÖ »ÖÖêú ´ÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖ.
•Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü“ÖÖ ³Ö•ÖÖß ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖ“µÖÖ úÖ´Öß ²ÖÖ²ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. Ö¸üÃÖ¯¯ÖÖ
ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹ú ¸ü•Ö¯ÖæŸÖ ÖéÆüÃ£Ö ±úÖ¸ü ÃÖÖÛŸ¾Öú ÆüÖêŸÖê. ´Öß ŸµÖÖÓÖÖ ú¬Öß ¯ÖÖ×Æü»Öê ÖÖÆüß. ŸÖê •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ ÆüÖ ¯ÖÓ£Ö
úÖœüµÖÖŸÖ ´ÖãµÖ ÆüÖêŸÖê. †ÃÖê ´Öß ‹êú»Öê ÆüÖêŸÖê.
×¾ÖšüÖê²ÖÖ“ÖÖ ÃÖ¯ŸÖÖÆü : †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üÖ•Ö¾Öôû ' †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß ×¾ÖÆüß¸ü' ´ÆüÖæÖ ‹ú ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ
¯ÖÖµÖÖ“Öß ´ÖÖêšüß ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ¾Ö ÖÖê»Ö ×¾ÖÆüß¸ü †ÖÆêü. ×ŸÖ“Öê úÖšüß ÃÖ™ü¾ÖÖ¯¯ÖÖ ÃÖãŸÖÖ¸üÖ“Öê ‘Ö¸ü ¾Ö ÃÖãŸÖÖ¸üß“ÖÖ
úÖ¸üÖÖÖÖ †ÖÆêü †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖê¸ü ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ×¾ÖšüÖê²ÖÖ“ÖÖ ´Öšü †ÖÆêü. ±úÖ»ÖãÖ ¾Öª
×«üŸÖßµÖê¯ÖÖÃÖæÖ (Æüß ÁÖß ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö²ÖÖê¾ÖÖÓ“Öß ¯ÖãµÖ×ŸÖ£Öß) ŸÖÖê ¯Öãœü“µÖÖ ÂÖÂšüß†Öê¸ü (Æüß ÁÖß ‹úÖÖ£ÖÃ¾ÖÖ´Öà“Öß
¯ÖãµÖ×ŸÖ£Öß) ¯ÖÖ“Ö ×¤ü¾ÖÃÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ¯Öæ¾Öá ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü“Öê ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖ †ÃÖÖ ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ŸµÖÖ ´ÖšüÖŸÖ ³Ö•ÖÖÖ“ÖÖ
´ÖÖêšüÖ ÃÖ¯ŸÖÖÆü ÃÖÖ•Ö¸üÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê, ÃÖÖŸÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ¾ÖßÖÖ ¸üÖ¡ÖÓ×¤ü¾ÖÃÖ ÖÖ»Öß šêü¾ÖÖµÖ“ÖÖ“Ö ÖÃÖŸÖÖê.
¤ü¸ü¸üÖê•Ö úÖú› ü†Ö¸üŸÖß, ¿Öê•ÖÖ¸üŸÖß ÃÖúÖôû ÃÖÓ¬µÖÖúÖôû ÆüÖê‡Ô. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´ÖÖêšüß Ö¤üá •Ö´Öê. 30-40
×ÖµÖ×´ÖŸÖ ™üÖôûú¸üß »ÖÓ²ÖÖÖê»ÖÖŸÖ ˆ³Öê ¸üÖÆüÖŸÖ. ´Ö¬µÖê ¾ÖßÖêú¸üß ˆ³Öê ¸üÖÆüÖŸÖ. ¤üÖêÆüÖê ²ÖÖ•ÖæÃÖ µÖÖ ÖÖê»ÖÖ“Öê
¿Öê¾Ö™üß ¤üÖêÖ ´Öé¤ãÓüµÖê ˆ³Öê †ÃÖŸÖ. †Ö¸üŸÖß“Öê ¾Öêôûß ³Ö•ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÖêÆüóµÖÖ»ÖÖ ±úÖ¸ü ¸ÓüÖ µÖê‡Ô. ²Öß•Öê“µÖÖ ¾Ö
ÂÖÂšüß“µÖÖ †Ö¸üŸÖß“ÖÖ £ÖÖ™ü ´ÖÖêšüÖ ÆüÖê‡Ô. ãú¸ü´Öã¸êü, ÖÖ¸üôû ¾Ö ²Ö¢ÖÖÃÖê ÊÖÓÖß ³Ö¸ü»Öê»Öß ×Ö¸üÖ¯ÖŸÖß“Öß ŸÖÖ™êü
‹êúÖÖ¸êü Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖ †ÖÖßŸÖ. †Ö¸üŸÖß“Öê ¾Öêôûß Öã»ÖÖ»Ö ˆ¬Öôû»ÖÖ •ÖÖ‡Ô. ²ÖãúÖ, ˆ¤üúÖ›ü¶Ö, úÖ¯Öæ¸ü µÖÖÓ“ÖÖ
‘Ö´Ö‘Ö´ÖÖ™ü ÃÖã™üê. ™üÖôûú·µÖÖŸÖ ´Öã»Öê ˆ³Öß ¸üÖÆüÖŸÖ. ŸµÖÖŸÖ ´Öß ¾Ö ´ÖÖ—ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ³ÖÖ‰úÆüß †ÃÖæ. ¾ÖßÖêú¸üß Æü¸üß²ÖÖ
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ú•ÖÔÖÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“Öê ×•ÖÖÖ¸ü (¾ÖÖ¸üú¸üß) †ÃÖŸÖ. †Ö¸üŸÖß ¬Ö¸üµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“ÖÖ †ÃÖê. ŸÖÖê ¤êüÖÖ¾ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ
›üÖôê û¶Ö¯Öãœüê ×“Ö¡ÖÖÃÖÖ¸üÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ—µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ µÖÖ ³Ö•ÖÖÖ“ÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
†Ö¸üŸÖß ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖµÖÓúÖôûß 6 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¤ü ´ÆüÖ•Öê •Öê¾ÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÓŒŸÖß ²ÖÃÖŸÖ. ¿ÖÓ³Ö¸ü-¤üÖêÖ¿Öê ¯ÖÖ¡Öê
ŸÖ¸üß ¤ü¸ü¸üÖê•Ö ÆüÖêŸÖ. ŸµÖÖŸÖ ¾ÖÖÖß, ´Ö¸üÖšüß, ²ÖÎÖÉÖ, ÃÖãŸÖÖ¸ü, ÃÖÖêÖÖ¸ü, ×•ÖÖÖ¸ü, Ø¿Ö¯Öß ¾ÖÖî¸êü •ÖÖŸÖß †ÃÖŸÖ.
•ÖÖ×ŸÖ³Öê¤üÖ“Öê ×ÖµÖ´Ö ú›üú ¯ÖÖôûµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÃÖŸÖ. ¿Öê¾Ö™ü“Öê ×¤ü¾Ö¿Öß ´ÖÖêšüß †Ö¸üŸÖß ¾Ö ´ÖÆüÖ¯ÖÏÃÖÖ¤ü ÆüÖ‰ê úÖ ¸üÖ¡Öß
10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ø¤ü›üß“ÖÖ ”û×²ÖÖÖ ×Ö‘Öê. ŸÖÖê ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖ¡Ö³Ö¸ü ÖÖ¾ÖÖŸÖæÖ ¾Ö ¯ÖêšüêŸÖæÖ ²ÖÎÖÉÖ†ÖôûßŸÖ ‹ú •ÖãÖê ×¾ÖšüÖ²ê ÖÖ“Öê
¤êü‰úôû †ÖÆêü, ŸÖê£Öê •ÖÖ‰úÖ ÃÖúÖôûß 8-9 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯Ö¸üŸÖ ´ÖšüÖŸÖ µÖê‡.Ô
²Ö²Ö»ÖÖ¤üß“Öê Ã¾ÖÖ´Öß : ²ÖÖ²ÖÖÓ“Öß ´ÖÖÖ´ÖÖµÖŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖßŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü
×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¯ÖÖôûµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÃÖê. ²ÖÖ²ÖÖ ´Ö¸üÖšêü •ÖÖŸÖß“Öê ÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö †ÃÖæÖÆüß †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤üÖ“Öß ‡ŸÖúß
×œü»ÖÖ‡Ô ÆüÖêŸÖß. ±úÖ¸ü úÖµÖ ¯ÖÖ ²ÖÎÖÉÖ Ø»ÖÖÖµÖŸÖÃÖã¨üÖ †Ö´Ö“Öêú›êü µÖê‰úÖ •Öê¾ÖŸÖ. ´ÖÖ¡Ö ŸÖê ±úÖ¸ü ˆ‘Ö›ü¯ÖÖê
ÖÃÖê. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¯Öãœêü¯Öãœêü ²Ö²Ö»ÖÖ¤üß“µÖÖ Ø»ÖÖÖµÖŸÖ Ã¾ÖÖ´Öß“Öê †Ö´Ö“Öêú›êü µÖêÖê-•ÖÖÖê ±úÖ¸ü —ÖÖ»Öê.
ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖ¸ü ˆ‘Ö›ü¯ÖÖê †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üß ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ¯ÖÓŒŸÖß ²ÖÃÖŸÖ. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´Öß ‡ÓÖÏ•Öß 5-6 ‡µÖ¢ÖêŸÖ
ÆüÖêŸÖÖê. ÊÖ Ã¾ÖÖ´Öà“µÖÖ¯Öãœêü ‹ú Ø¿ÖÖ ¾ÖÖ•Ö×¾ÖÖÖ¸üÖ ´ÖÆüÖ¸ü †ÃÖê. ŸÖÖê Æüß †Ö´Ö“µÖÖú›êü •Öê¾ÖŸÖ †ÃÖê.
²Ö²Ö»ÖÖ¤üß“Öê Ã¾ÖÖ´Öß ‹ú ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ×ÃÖ¨ü ÖÖ»Öê •ÖÖŸÖ. Æêü ˆ‘Ö›ü¯ÖÖê ¤üÖºþ ¯ÖßŸÖ ¾Ö ´ÖÖÓÃÖÆüß ÖÖŸÖ. ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ
ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü Æêü ÃÖÖôêû“Ö ˆ‘Ö›ü “ÖÖ»ÖŸÖ †ÃÖê. †Ö´Ö“Öê †šü¸üÖ ×¾ÖÀ¾Öê ¤üÖ×¸ü¦ü¶ †ÃÖæÖÆüß Æüß ™üÖêôû¬ÖÖ›ü †Ö´Ö“Öê
‘Ö¸üß †Öšü-†Öšü ×¤ü¾ÖÃÖ ˆŸÖ¸üŸÖ †ÃÖê. Ö“ÖÔ úÃÖÖ “ÖÖ»Öê ÊÖ“Öê ´Ö»ÖÖ †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™üŸÖê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´Ö»ÖÖ
ÖãÃÖŸÖß ´ÖÖî•Ö ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê. ¯Öãœêü ´Öò×™Òüú“Öß ¯Ö¸üßÖÖ ÆüÖê‰úÖ ´Öß ¯ÖãµÖÖÃÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ×¿Öæú »ÖÖÖ»ÖÖê, ŸÖê¾ÆüÖ
´ÖÖ—Öê ¾Ö•ÖÖ ‘Ö¸üß ³ÖÖÃÖæ »ÖÖÖ»Öê. ¯ÖÏŸµÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÆüß ´Ö»ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ¤ü²ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ¯Öãœêü µÖÖ Ã¾ÖÖ´Öß ´ÖÓ›üôûÖ“Öê
¯ÖÏÃ£Ö ú´Öß ÆüÖê‰úÖ ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öê µÖêÖê †×•Ö²ÖÖŸÖ ²ÖÓ¤ü —ÖÖ»Öê.
ŸÖãôû•ÖÖ¯Öã¸ü“Öß †Ó²ÖÖ²ÖÖ‡Ô, ÃÖÖï¤ü¢Öß“Öß µÖ»»Ö´ÖÖ, ¯ÖÓœü¸ü¯Öã¸ü“ÖÖ ×¾ÖšüÖ²ê ÖÖ, Ö¸üÃÖÖê²ÖÖ“Öê ¾ÖÖ›üß“ÖÖ ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ,
úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öß ´ÖÆüÖ»Ö´Öß ÊÖ ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö Öê¡ÖÖŸÖ»µÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¤îü¾ÖŸÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ, ŸÖ¸ü †ÃÖŸÖ“Ö, ¯ÖÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ
¾Ö¸üß»Ö ²Ö²Ö»ÖÖ¤üß“Öê Ã¾ÖÖ´Öß, ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖß ¯ÖÓ£Ö ÖÖêÃÖÖ¾Öß-²Öî¸üÖÖß, †×ŸÖ×£Ö-†³µÖÖÖŸÖ ¾ÖÖî¸êü †Öêú ÖãôûÖÓ“ÖÖ
ÃÖãôûÃÖãôûÖ™ü †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß ÃÖÖ¸üÖÖ “ÖÖ»Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖê. ×´ÖôûúŸÖ ´Öãôûß“Ö ÖÖÆüß. ˆ»Ö™ü Ö“ÖÖÔ»ÖÖÆüß ŸÖÖôû
ÖÖÆüß. ÊÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö šü¸ü»Öê»ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ, ŸÖÖê ÆüÖ“Ö úß, ¿ÖêŸÖê Öê»Öß, Öã¸êü Öê»Öß, ‘Ö¸ü Öê»Öê, ¤üÖ×ÖÖê Öê»Öê, ÃÖ¾ÖÔ
ÃÖÖ¾ÖúÖ¸üÖ“Öê ÆüÖŸÖß Öê»Öê †Ö×Ö ‹ú ×¤ü¾Ö¿Öß ¯ÖÖÓ‘Ö¸ü»Öê»µÖÖ ú¯Ö›ü¶Ö×Ö¿Öß †Ö´Æüß †Ö´Ö“µÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö
¾Ö×›ü»ÖÖê¯ÖÖÙ•ÖŸÖ ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»ÖÖê ¾Ö ³ÖÖ›ü¶Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ •ÖÖ‰úÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖê. ŸµÖÖ ¾Öêôêû»ÖÖ ´Ö»ÖÖ
“ÖÖÓÖ»Öê úôûŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ—Öß ´Öò×™Òüú“Öß ¯Ö¸üßÖÖ ÆüÖê‰úÖ ´Öß ¯ÖãµÖÖŸÖ ×¿ÖúŸÖ †ÃÖêÖ. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ú¹ýÖ ¸üÃÖÖÖê
³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ÖÖ™üúÖÓŸÖ ´ÖãµÖ ÖÖ×µÖêú“Öê ¯ÖÖ¡Ö ´ÖÖ—Öß †Ö‡Ô ÃÖÖ¬¾Öß µÖ´ÖãÖÖ²ÖÖ‡Ô Æüß ÆüÖêµÖ. †ÖŸÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ
†Öšü¾ÖÖßÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ú¸üŸÖÖê.
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5
´ÖÖ—Öß †Ö‡Ô
[•Ö´Ö (†¤ü´ÖÖÃÖê) 1840 : ´ÖéŸµÖæ 8 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 1910]
µÖê£Ö¾Ö¸ü †Öšü¾ÖÖß ×»ÖÆæüÖ úÖêÖÖ“Öß“Ö •Ö´ÖÖ“Öß Øú¾ÖÖ ´ÖéŸµÖæ“Öß ×ŸÖ£Öß, ´Ö×ÆüÖÖ †Ö¸ü ×Ö¤üÖÖ ¾ÖÂÖÔ
ŸÖ¸üß ´Öß úÖ ×»Ö×Æü»Öê ÖÖÆüß µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ´Ö»ÖÖ ´ÖÖÆüßüŸÖ ÖÖÆüß. ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“ÖÖ “ÖÖîúÃÖ¯ÖÖÖ, ÃÖãÃÖÓÃéúŸÖ¯ÖÖÖ
‡ŸÖúÖ ÆüÖêŸÖÖ úß, ŸµÖÖÓÖß †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸ü“µÖÖ ¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖÖÓú›æüÖ ‘Ö¸ü“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ •Ö´Ö¯Ö×¡ÖúÖ •µÖÖê×ŸÖÂÖ
¿ÖÖÃ¡ÖÖ¾ÖµÖê ¾ÖŸÖÔ¾ÖæÖ šêü×¾Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖã¤îü¾ÖÖÖê ŸÖê¾Öœü¶Ö ŸÖ¸üß †Ö´Æüß †ªÖ×¯Ö •Ö¯ÖæÖ šêü¾Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
´Öß ´ÖÖêšüÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´Ö»ÖÖ †Ö¯Ö»Öß •Ö´Ö³Öæ´Öß ²Ö¤ü»ÖÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ´Öß ‹¾Öœüß ´ÖÖêšüß
¯Ö¸üßÖÖ ‡ŸÖŒµÖÖ ´ÖÖÖ»µÖÖ úÖôûÖŸÖ ¯ÖÖÃÖ ÆüÖê‰úÖÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¸üÖŸÖ »ÖÖ Ö ‘ÖÖ»ÖŸÖÖ †Ö•Ö´Ö ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“Öê
¾ÖÎŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ´Öß ²ÖÖ²ÖÖÓ¯ÖêÖÖÆüß †×¬Öú ÖÖ»ÖÖµÖú ¾Ö ×ÖÂúÖôû•Öß šü¸ü»ÖÖê. ²ÖÖ²ÖÖÓÖß
ú•ÖÖÔÖÖ»Öß ÖÖÖ¤üÖÖß ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯ÖêÖÖ ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ¯ÖÖÖ“ÖÖ úÖÓ¤üÖ ŸµÖÖ ´Öß ŸÖß ú¬Öß“Ö ×´Öôû×¾Ö»Öß
ÖÖÆüß, Øú²ÖÆãüÖÖ ÖÖÖ¤üÖÖßÖê ¸üÖÆüµÖÖ»ÖÖ ´Öß †¯ÖÖ¡Ö šü¸ü»ÖÖê. ŸÖ¿ÖÖŸÖ úÖÆüß ¾ÖÂÖì ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖãµÖÖŸÖ
ÖêÆü´Öß ²Ö¤ü»ÖÖÖ·µÖÖ ³ÖÖ›ü¶Ö“Öê ‘Ö¸üÖŸÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê »ÖÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖê£Öß¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Öß ¾Ö úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“Öß
´Öß †Ö´µÖ ÆüµÖÖµÖ êú»Öß †Ö×Ö ¤îü¾ÖÆüŸÖ †ÃÖÖ ´Öß †ÖŸÖÖ †Öšü¾ÖÖß ×»ÖÆüßŸÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê †ÖÆêü! ±úÖ¸ü úÖµÖ
¯ÖÖ ´Öß ´ÖÖ—ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÆüß •Ö¯ÖæÖ šêü¾Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. Æüß “Öæú ´Ö»ÖÖ Öê¤ü ¤êüŸÖ †ÖÆêü.
²ÖÖ²ÖÖÓ“Öê »ÖÖ : ´ÖÖ—Öß †Ö‡Ô †Ö»ÖÖæ¸ü µÖÖ ÖÖ¾Öß •Ö´Ö»Öß. ŸÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö‡Ô²ÖÖ¯ÖÖ“Öß ²ÖÆãüŸÖêú
¯Ö×Æü»Öß“Ö ´Öã»ÖÖß †ÃÖÖ¾Öß †ÃÖê ×ŸÖ“µÖÖ ²ÖÖê»ÖµÖÖ¾ÖºþÖ ×¤üÃÖŸÖê. ÖÓŸÖ¸ü úÖÆüß ´Öã»ÖÖÖÓŸÖ¸ü †ÖŸÖÖ ÆüµÖÖŸÖ
†ÃÖ»Öê»Öê †Ö´Ö“Öê ´ÖÖ´ÖÖ ¸üÖ´Ö•Öß²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö ¿Öê¾Ö™ü“Öß ´Öã»ÖÖß †Ö´Ö“Öß ´ÖÖ¾Ö¿Öß ŸÖÖÖæ²ÖÖ‡Ô Æüß ÆüÖêµÖ. †Ö´Ö“µÖÖ
†Ö‡Ô“Öß ¯Ö×Æü»Öß ´Öã»ÖÖß ²ÖÖôûÖ²ÖÖ‡Ô ×Æü“Öê¯ÖêÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ´ÖÖ´ÖÖ ¸üÖ´Ö•Öß ÆüÖ »ÖÆüÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê. ÃÖÖê´ÖÖ
´Öã»ÖÖÖ †Ö¤üß »ÖÆüÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †Ö»ÖÖæ¸ü“Öê †Ö•ÖÖê²ÖÖ ‹ú ¾ÖÂÖÔ Öã›ü‘Öß ¸üÖêÖÖÖê †Ö•ÖÖ¸üß ¯Ö›ü»Öê. ŸµÖÖ
†Ö•ÖÖ¸üÖŸÖ “Öæ»Ö ¾Ö ´Öæ»Ö µÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ´ÖÖ—µÖÖ †Ö¤üß »ÖÆüÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ †Ö‡Ô¾Ö¸ü ¯Ö›ü»Öß.
†Ö‡Ô“Öê »ÖÖ ÊÖ †Ö•ÖÖ¸üÖ¯Öæ¾Öá —ÖÖ»Öê úß ´ÖÖÖÖÆæüÖ —ÖÖ»Öê Æêü úôûŸÖ ÖÖÆüß. †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸ü“Öß ÛÃ£ÖŸÖß •Ö¸ü
“ÖÖÓÖ»Öß ÆüÖêŸÖß †Ö×Ö ´ÖÖ—Öê ²ÖÖ²ÖÖ •Ö¸ü ×¿Öú»Öê»Öê ¾Ö Æãü¿ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ †Ö•ÖÖê²ÖÖÓÖß †¿ÖÖ Ö¸üß²Ö
¾Ö »ÖÓÖ›ü¶Ö ´ÖÖãÂµÖÖ¿Öß ÃÖÖêµÖ¸üßú úÖ êú»Öß ²Ö¸êü ? µÖÖ¾ÖºþÖ ¾ÖÖ™üŸÖê úß, ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓ“Öê »ÖÖ †Ö¤üß
»ÖÆüÖÖ¯ÖÖß-´ÆüÖ•Öê ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ¯Öæ¾Öá —ÖÖ»Öê †ÃÖê»Ö. ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖ—Öß †Ö‡Ô ÃÖÖŸÖ ¾ÖÂÖÖÔ“Öß ¾Ö
²ÖÖ²ÖÖ ²ÖÖ¸üÖ ¾ÖÂÖÖÔ“Öê †ÃÖŸÖß»Ö. ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ êú¾Öôû †•Ö´ÖÖÃÖ“Ö †ÖÆêü. µÖÖ †•Ö´ÖÖÃÖÖ»ÖÖ †ÖÖÖß ‹ú úÖ¸üÖ †ÖÆêü.
´ÖÖ—Öê ²ÖÖ²ÖÖ »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß ±úÖ¸ü ÖÖê›üú¸ü †ÃÖŸÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ŸµÖÖÓÖÖ —ÖÖ›üÖ¾Ö¸ü “ÖœüµÖÖ“ÖÖ ÖÖ¤ü †ÃÖê. ´ÖÖ—µÖÖ
†Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“Öê ´ÖóµÖÖŸÖ ‹ú ´ÖÖêšêü êú¾Ö›ü¶Ö“Öê —ÖÖ›ü ÆüÖêŸÖê. êú¾Ö›üÖ úÖœüÖ¾ÖµÖÖÃÖ •ÖÖ‰úÖ ²ÖÖ²ÖÖ »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ´ÖÖ—Öß †Ö‡Ô

ŸµÖÖ —ÖÖ›üÖ¾ÖºþÖ ¯Ö›æüÖ ´Ö¸üŸÖÖ´Ö¸üŸÖÖ ¾ÖÖ“Ö»Öê. ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö´Ö“µÖÖ †Ö‡ÔÖê Æü¸üŸÖÖ×»Öêú“Öê ¾ÖÎŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê
†ÃÖê ŸÖß »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß ÃÖÖÓÖŸÖ †ÃÖê. ×ŸÖ“Öê »ÖÖ ÆüÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá •Ö¸ü ²ÖÖ²ÖÖ ¯Ö›ü»Öê †ÃÖŸÖê ŸÖ¸ü ×ŸÖÖê Æêü ¾ÖÎŸÖ
‘ÖêµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ“Ö ÖÖÆüß. »ÖÖÖ“Öê ¾ÖµÖ ´Öã»Öß“Öê 7-8 ¾Ö ´Öã»ÖÖ“Öê 12-13 Æêü ÃÖÖ´ÖÖµÖŸÖ: †ÃÖŸÖê. ×Ö¤üÖÖ
ÊÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×ŸÖŸÖŒµÖÖ ´ÖÖÖ»µÖÖ úÖôûÖŸÖ †ÃÖÖê ÃÖÓ³Ö¾ÖÖßµÖ ÖÖÆüß. —ÖÖ›üÖ¾ÖºþÖ ¯Ö›üµÖÖ»ÖÖÆüß 12
¾ÖÂÖÖÔ“Öê ¾ÖµÖ 2-3 ¾ÖÂÖì ¯Öãœêü ´ÖÖÖê-ÃÖÓ³Ö¾ÖŸÖê.
µÖ´ÖãÖÖ²ÖÖ‡Ô : ´ÖÖ—Öê ²ÖÖ²ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö‡Ô¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖôêû ¾Ö ºþ¯ÖÖÖêÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö‡Ô“Öê “ÖêÆü·µÖÖ“Öê
ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ—Öß †Ö‡Ô ×ŸÖ“µÖÖ †Ö‡Ô¯ÖÏ´ÖÖÖê ±úÖ¸ü¿Öß ÖÖê¸üß ÖÃÖ»Öß ŸÖ¸üß £ÖÖê›üß ˆ•Öôû ×Ö´ÖÖÖê¸üß †Ö×Ö “ÖêÆü·µÖÖÖê
†Ö¯Ö»µÖÖ ²ÖÖ¯ÖÖÃÖÖ¸üÖß ÆüÖêŸÖß. †£ÖÖÔŸÖ †Ö‡Ô»ÖÖ ×»Ö×ÆüŸÖÖ-¾ÖÖ“ÖŸÖÖ µÖêÖê ¿ÖŒµÖ ÖÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¾ÖîÂÖ¾Ö ²ÖÎÖÉÖÖ“Öê
¾ÖôûÖ, ÃÖÖÛŸ¾Öú ¸üÖÆüÖÖß, ¿ÖÖúÖÆüÖ¸ü, ‘Ö¸üúÖ´ÖÖŸÖ úÂ™üÖôæû¯ÖÖÖ ¾Ö ÆãüÂÖÖ¸üß ¾ÖÖî¸êü ÖãÖÖÓÖß ŸÖß ´ÖÓ×›üŸÖ ÆüÖêŸÖß.
´ÆüÖæÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓÖß ÆüÖ •ÖÖê›üÖ ¯ÖÃÖÓŸÖ êú»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ÊÖ ¤üÖêÆüß ‘Ö¸üÖµÖÖ“Öê ²ÖÎÖÉÖß ¾ÖôûÖ ¾Ö
´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“Öê ÃÖã×¿ÖÖÖ µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ—Öê ×¿ÖÖÖ ‡ŸÖêú —ÖÖ»Öê. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¿Öê¾Ö™ü¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ
ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÆüß ²ÖÎÖÉÖÖÓ¿Öß“Ö ‘Ö›ü»ÖÖ.
†Ö‡Ô“Öß úÖÖ›üß ³ÖÖÂÖÖ †Ö¤üß ¿Öã¨ü ¾ÖîÂÖ¾Ö ²ÖÎÖÉÖÖ“Öß ŸÖ¸ü ²ÖÖ²ÖÖÓ“Öß ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖÖ úÖÖÔ™üúÖŸÖß»Ö
¿Öã¨ü ¤êü¿ÖÃ£Ö ²ÖÎÖÉÖÖ“Öß, ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖêÆü¸üÖ¾Ö ¾Ö ŸÖ¿ÖÖ“Ö ÃÖ¾ÖµÖß, ÖÖê¯ÖßéúÂÖÖ¾Ö¸ü“Öß ×úŸÖß ÃÖãÓ¤ü¸ü ÃÖãÓ¤ü¸ü
úÖÖ›üß ÖÖÖß ¾Ö ¯Öã¸Óü¤ü¸ü ×¾Ö÷ü»ÖÖ“Öß ³Ö•ÖÖê ´ÆüÖæÖ †Ö‡Ô »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¯ÖÖôûµÖÖŸÖ ×Ö•Ö¾ÖßŸÖ †ÃÖê.
×ŸÖ“ÖÖ ÖôûÖ ±úÖ¸ü ÖÖê›ü ¾Ö ´ÆüÖµÖÖŸÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú¯ÖÖê“Ö ú¹ýÖ ¸üÃÖÖ“ÖÖ ˆšüÖ¾Ö †ÃÖê. ´ÖÖêšêü¯ÖÖßÆüß Æüß ÖÖÖß
‹êú¾ÖæÖ ¾Ö ÖÖê¯ÖßéúÂÖÖ“µÖÖ ÖÖêÂ™üß ÃÖÖÓÖæÖ ŸÖß †Ö´ÆüÖ ³ÖÖ¾ÖÓ›üÖÓÖÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“µÖÖ úšüßÖ ¾Öê¤üÖÖ Æüôãû¾ÖÖ¸ü
ú¸üßŸÖ †ÃÖê. ¾ÖÎŸÖê, ˆ¯Ö¾ÖÖÃÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÖéÆüéúŸµÖê ²ÖÎÖÉÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ú¸üµÖÖ»ÖÖ †Ö‡Ô †Ö»ÖÖã¸üÖŸÖ »ÖÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö
×¿Öú»Öß †ÃÖÖ¾Öß. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ²ÖÃÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÖÖß¤üÖ¸ü ´Öã»ÖÖ»ÖÖ ´Öã»ÖÖß ×¤ü»Öß ´ÆüÖæÖ
ãúôûúµÖÖÔ“ÖÖ ‘Ö¸ü“µÖÖ ²ÖÖµÖÖ´ÖÓ›üôûßÖß µÖÖ »ÖÆüÖÖ µÖ´ÖãÖê»ÖÖ †×¬Öú“Ö úÖôû•ÖßÖê ‘Ö¸üÖãŸÖß ¾ÖôûÖ »ÖÖ¾Ö»Öê
†ÃÖÖ¾Öê. úÖ¸üÖ ´ÖÖ—Öß †Ö•Öß ÖÓÖÖ²ÖÖ‡Ô ×Æü“µÖÖ †ÓÖÖŸÖ úÖÆüß Æêü ¾ÖôûÖ ¤êüµÖÖ“Öß ú¸üÖ´ÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖß. ‡ú›êü
²ÖÃÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö •Ö¸üß ´ÖÖêšêü ¯ÖÖÖß¤üÖ¸ü ¾Ö ¹ý²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ´Ö¸üÖšêü ÆüÖêŸÖê, ŸÖ¸üß †Ö´Ö“µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ úÖ¸üãúÖß ²ÖÖµÖÖ“Öê
¾ÖôûÖ »ÖÖ¾ÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¿ÖŒµÖ Ö¾ÆüŸÖê. ÊÖ úÖê¾ÖóµÖÖ •ÖÖê›ü¯µÖÖ»ÖÖ ²ÖÎÖÉÖß ÃÖÓÃéúŸÖß ÃÖÖÆüÖã³ÖæŸÖßÖê ¾Ö µÖÖêµÖ
¤üÖŸÖêÖê ŸÖß ‹ú´ÖêúÖÓÃÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü¯ÖÖ¿ÖÖÖê ²Ö¨ü ÆüÖêµÖÖÃÖ µÖÖêµÖ šü¸ü»Öß. Æüß ‹ú ³ÖÖµÖÖ“Öß ×¾Ö¬Öß‘Ö™üÖÖ“Ö Ö¾Æêü
ŸÖ¸ü úÖµÖ! ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô²ÖÖ¯ÖÖÓ“ÖÖ †Ö¤üß †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖŸÖ ¾Öî¾ÖÖ×Æüú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ´Ö»ÖÖ 37 ¾ÖÂÖì ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ.
´ÖÖ—µÖÖ †Ö•Öß“Öê ¤üÖ×ÖÖê ×ŸÖŸÖŒµÖÖ ´ÖÖÖß»Ö úÖôûß úÖÖÔ™üúß ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸üÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê Øú×“ÖŸÖ ÖÏÖ´µÖ †ÃÖŸÖ. ¯ÖÖ
´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô“Öê ¤üÖ×ÖÖê ´Ö¸üÖšüÖ ¯Ö¨üŸÖß“Öê, ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖêµÖÖ´ÖÖêŸµÖÖ“Öê ¾Ö•ÖÖ¤üÖ¸ü ¾Ö •Ö›üÖ¾ÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. êú¾Öôû
ÃÖÖÓ¯Ö×¢Öú ¥üÂ™ü¶Ö ¯ÖÖÆüÖŸÖÖÆüß ´ÖÖ—Öê ¾Ö›üß»Ö úŸÖì —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö•ÖÖê²ÖÖÓ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ÃÖÓ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ¾Ö ÁÖß´ÖÓŸÖ
ÛÃ£ÖŸÖß»ÖÖ ¯ÖÖêÆüÖ“ê Ö»Öê; ¯ÖÖ †Ö•ÖÖ-†Ö•Öß“Öê ´ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ×ÖÂúÖôû•Öß¯ÖÖÖÖê ´ÆüÖÖ Øú¾ÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú¯ÖÖÖÖê
´ÆüÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üÖ“Öß ¬Öãôû¬ÖÖÖ êú»Öß. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü, ŸµÖÖÓÖß †Ö´ÆüÖÓ»ÖÖ †®ÖÖ»ÖÖÆüß ´ÖÆüÖÖ êú»Öê.
†Ö‡Ô“Öß •ÖÖê›ü ¾Ö ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ×Ö²ÖÕ¬Ö ÖÃÖŸÖÖ, ŸÖ¸ü ²ÖÖ²ÖÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ úÖêÖÖ¾Ö¸ü ŸÖ¸üß ™üÖæúÖ ¾Öî¸üÖÖß
ÆüÖê‰úÖÆüß Öê»Öê †ÃÖŸÖê. ´ÆüÖæÖ †Ö´Æüß ÃÖ¾ÖÔÃ¾Öß †Ö‡Ô“Öê ŠúÖß †ÖÆüÖêŸÖ.
241

´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü, ÃÖ´ÖÖÏ ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖ, ÖÓ› ü-2 ¸üÖ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ÃÖÖÃÖã¸ü¾ÖÖÃÖ : ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô“µÖÖ †ÓÖß Æüß ¤îü¾Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ µÖêµÖÖ»ÖÖ ŸÖßÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ™üÖúß“Öê ‘ÖÖ¾Ö
×ŸÖ»ÖÖ †Ö¤üß »ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê †Ö¤üß ´Ö¸üÖÖ“Öê ¤üÖ¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ, •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû 70 ¾ÖÂÖì ÃÖÖêÃÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê.
¯ÖÏ£Ö´Ö ´ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö´Öãôêû †Ö×Ö ²ÖÖ¯Ö »ÖÓÖ›üÖ ¾Ö †Ö‡Ô úŸÖéÔŸ¾ÖÆüßÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô“Öê
—ÖÖ»Öê»Öê ÆüÖ»Ö, ¤ãüÃÖ¸êü ×ŸÖ»ÖÖ ¯Ö¸üúßµÖÖÓ“Öê ´ÆüÖ•Öê ¾ÖîÂÖ¾Ö ²ÖÎÖÉÖÖÓ“Öê »ÖÖÖ»Öê»Öê ¾ÖôûÖ †Ö×Ö ×ŸÖÃÖ¸êü ×ŸÖ»ÖÖ
—ÖÖ»Öê»ÖÖ úšüßÖ ÃÖÖÃÖã¸ü¾ÖÖÃÖ, ×ŸÖÃÖ¸üÖ •ÖÖê ÃÖÖÃÖã¸ü¾ÖÖÃÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ÖÖêÂ™üß †Ö‡ÔÖê †Ö´Ö“µÖÖ »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß •µÖÖ
ˆšüŸÖÖ-²ÖÃÖŸÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ ŸµÖÖ ‹êæúÖ †Ö´Ö“Öê úÖê¾Öôêû Çü¤üµÖ ú¸ü¯ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. †Ö´Ö“µÖÖ †Ö•Öß“ÖÖ-ÃÖÓŸÖÖ²ÖÖ‡Ô“ÖÖÃ¾Ö³ÖÖ¾Ö ÖÖÂ™ü ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖß ±úÖ¸ü Îæú¸ü ÆüÖêŸÖß †¿ÖÖŸÖ»ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü Ö¾ÆüŸÖÖ; ¯ÖÖ †Ö¤üß Æêüú™ü, ÃÖÆüÖÖã³Öæ×ŸÖ¿ÖãµÖ
†Ö×Ö ¯ÖÖ¯ÖÖŸÖß ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖ»ÖÖ ¤üÖêÖ“Ö ´Öã»Öê ÆüÖêŸÖß ¾Ö ŸµÖÖŸÖ»µÖÖ ŸµÖÖŸÖ ×ŸÖ“Öê ¯ÖÏê´Ö ×ŸÖ“µÖÖ ´Öã»Öß¾Ö¸ü,
†Ó²ÖÖ²ÖÖ‡Ô¾Ö¸ü •ÖÖÃŸÖ ÆüÖêŸÖê. Ö×¸ü²Öß´Öãôêû Æüß ´Öã»ÖÖß †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üß“Ö ¸üÖÆüÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖÖÃÖæ“µÖÖ úÆü¸üÖŸÖ
ÖÖÓ¤êü“Öß ³Ö¸ü ¯Ö›üŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖß ÃÖãÖê»ÖÖ ´Ö¸êü´Ö¸êüŸÖÖê ¸üÖ²Ö¾Öß.
†Ö´Ö“ÖÖ ¸üµÖŸÖÖ¾ÖÖ : †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß ¸üµÖŸÖÖ¾ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¤üÖ¾ÖÖßŸÖ †ÖîŸÖÖ“Öê †Öšü ²Öî»Ö ŸÖ¸ü
†ÃÖŸÖ“Ö ; ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÖÖ‡Ô, ´Æü¿Öß †Ö×Ö ¾ÖÖÃÖ¸üÖÓ“Öê ×Ö»»ÖÖ¸ü †ÃÖê. †Ö•Öß ¸üÖÖÖŸÖ Ö›ü¶ÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ
úÖ´Ö Ã¾ÖŸÖ: ú¸üß. ×ŸÖ“ÖÖ ³ÖÖ‰ú ¾µÖÓú¯¯ÖÖÆüß ¸üÖ²ÖŸÖ †ÃÖê“Ö. ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô»ÖÖ ´ÖÖ¡Ö ¿ÖêŸÖÖŸÖ •ÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖ
ÖÃÖê. ¯ÖÖ ‘Ö¸üúÖ´ÖÖ“ÖÖ ²ÖÖê•ÖÖ »ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ‹ú™üß¾Ö¸ü“Ö ¯Ö›êü. ÖÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖß ×ŸÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ “ÖÆüÖ›ü¶Ö
ÃÖÖÓÖµÖÖ¯Öã¸üŸÖÖ“Ö. †Ö•ÖÖê²ÖÖ, †Ö•Öß, ²ÖÖ²ÖÖ, ÖÖÓ¤ü, †Ó²ÖÖ²ÖÖ‡Ô, êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ×ŸÖ“ÖÖ Ö¾Ö¸üÖÆüß, ¾µÖÓú¯¯ÖÖ,
ŸµÖÖ“ÖÖ ´Öã»ÖÖÖ ×¿Ö¤Ëü¤ãü, †Ö´Æüß ¤üÖêÖ ŸÖßÖ ´Öã»Öê, †Ó²ÖÖ²ÖÖ‡Ô“Öß ´Öã»ÖÖß ³ÖÖÖæ²ÖÖ‡Ô, ¤üÖêÖ “ÖÖ¸ü Ö›üß ´ÖÖÖÃÖê
¾Ö µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ †×ŸÖ£Öß, ²Öî¸üÖÖß, ¯ÖÖÆãüÖê ‡ŸÖúÖ ÆüÖ ÖêÆü´Öß“ÖÖ ¸üÖ²Ö! ÃÖúÖôûß “ÖÖ¸ü ¾ÖÖ•Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤üôûÖÖ“Öß
‘Ö¸ü‘Ö¸ü ÃÖÖŸÖ ¾ÖÖ•Öê¯ÖµÖÕŸÖ “ÖÖ»Öê. ´ÖÖ ×¾Ö×Æü¸üßŸÖæÖ ¯ÖÖÖß †ÖÖÖê, Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú, ³ÖÖÓ›üß, ¬ÖãÖê, •Öê¾ÖÖ ÆüÖêŸÖê Ö
ÆüÖêŸÖê ŸÖÖê“Ö ÃÖæŸÖ úÖŸÖÖê, ´ÖÖ ‡ŸÖŒµÖÖ ²Öî»ÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖêÖÖ“µÖÖ ÖÖê¾Ö·µÖÖ ú¸üÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖ¡Öß“ÖÖ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú.
ÁÖß´ÖÓŸÖ †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê ¸üÖÆüÖÖê •Ö´ÖÖÓ›üßÆæüÖ 1…… ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü ›üÖëÖ¸üÖŸÖ ¸üÖ´ÖŸÖß£ÖÔ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ×šüúÖÖß †ÃÖê.
ŸÖê úÖ´Ö †Ö™üÖê¯ÖæÖ µÖÖ¾ÖÖµÖÖ»ÖÖ ¸üÖ¡Öß 11…12 ¾ÖÖ•ÖŸÖ. ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖÆüß ‘Ö¸ü“Öê úÖ´Ö †Ö™ü¯ÖŸÖ ÖÃÖê. ²ÖÖ²ÖÖ
úÖ´ÖÖ¾ÖºþÖ »ÖÖîú¸ü µÖêŸÖ ÖÃÖŸÖ. ¯ÖãÆüÖ ³Ö»µÖÖ ÃÖúÖôûß ¤üôûÖÖ»ÖÖ ˆšüÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖ †ÃÖê. ²ÖÖ²ÖÖÓ“Öê †Ö×Ö
†Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“Öê ¾Öî³Ö¾Ö †ÃÖŸÖÖ ŸÖ¹ýÖ ÃÖãÖê»ÖÖ ‡ŸÖêú úÖ´Ö úÖ? ŸÖ¸ü ŸµÖÖ úÖôû“Öß ÃÖÖ¬Öß †Ö×Ö úÂ™üÖôæû
¸üÖÆüÖÖß †Ö×Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: †Ö•Öß“ÖÖ Æêüú™ü¯ÖÖÖ. †Ö•ÖÖê²ÖÖÓÖÖ ÆüÖ ÃÖÖÃÖã¸ü¾ÖÖÃÖ †Ö¾Ö›üŸÖ ÖÃÖê. ¯ÖÖ ×ÖŸµÖÖ“Öß
ú™üú™ü ú¸üÖêÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖãÖ¾ÖÃŸÖã Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ¯Ö™üŸÖ ÖÃÖê. Ö¿Öß²Ö †Ö‡Ô“Öê !
ÆüÖ»Ö†¯ÖêÂ™üÖ : †Ö‡Ô»ÖÖ ÖãÃÖŸÖÖ úÖ´ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ¸ü ÖÃÖê. ×ŸÖ»ÖÖ ‹ú¤üÖ •Öß †Ö¤üß »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß ÃÖÖÃÖ¸üß
†ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß ŸÖß ´ÖÖÆêü¸ü 6 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖæÖÆüß 2-4 ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ‹ú¤üÖÆüß ŸÖê£Öê ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖ“Öß ´ÖÖ¸üÖ´ÖÖ¸ü ¯Ö›æ
»ÖÖÖ»Öß. úÖ¸üÖ ´ÖÖÆêü¸ü“Öß ´ÖÖÖÃÖê Ö¸üß²Ö, †Ö‡Ô“Öê ²ÖÖôÓûŸÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÆüß †ÃÖ´Ö£ÖÔ. ‘Ö¸üÖŸÖ ¾ÖÃ¡ÖÖÓ»ÖúÖ¸üÖÓ“Öß
¸êü»Ö“Öê»Ö †ÃÖæÖÆüß ÃÖãÖê»ÖÖ ŸÖê ‘Ö¸üÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ ×ŸÖ“Öê úÖîŸÖãú ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖÇü¤üµÖŸÖÖ †Ö•ÖßŸÖ ÖÃÖê. ‡ŸÖêú“Ö
Ö¾Æêü ŸÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖÖ›üŒµÖÖ ´Öã»Öß»ÖÖ ×ŸÖŸÖêú“Ö ¤üÖ×ÖÖê ÖÖÆüßŸÖ ´ÆüÖæÖ úÖÆüß †Ó¿Öß ´ÖŸÃÖ¸üÆüß †Ö›ü µÖêŸÖ
†ÃÖÖ¾ÖÖ. ØÆü¤ãü ÃÖÖÃÖã¸ü¾ÖÖÃÖÖ“Öß ÖÖ•Öæú úÖ¸üÖê ‡ŸÖúß †ÖÆêüŸÖ úß, •ÖãµÖÖ ¾ÖôûÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖêúÖÓÖÖÃÖã¨üÖ
ŸµÖÖÓ“Öß ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÃÖê. †Ö´Ö“µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“ÖÖÆüß Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ±úÖ¸ü ¸üÖÖß™ü †ÃÖê. ´Öã»Öê ÆüÖê‰ú »ÖÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ
‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ •ÖÖ“Ö ¾Ö ´Öã»Öê ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖê ‹ú ¤ãüÃÖ¸üÖ“Ö ³ÖÖ¸ü. †Ö´Ö“µÖÖ †Ö‡Ô»ÖÖ ‹Óú¤ü¸ü ¾ÖßÃÖ
´Öã»Öê —ÖÖ»Öß (‹ú ÖÓ›üß³Ö¸ü †¿Öß ´ÆüÖ †ÖÆêü.) ŸµÖÖ¯Öîúß ‹úÖ“Ö ¾Öêôûß ¯ÖÖ“ÖÖÆæüÖ •ÖÖÃŸÖ êú¾ÆüÖ“Ö Ö¾ÆüŸÖß.
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ÊÖ¾ÖºþÖ ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ŸÖ¸üß ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ¿ÖÖêú †Ö‡Ô»ÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. ×ŸÖ“µÖÖ ¯ÖÏê´ÖÖ»ÖÖ ÃÖß´ÖÖ“Ö Ö¾ÆüŸÖß. ¤üÖêÖ ´Öã»Öê
´ÖÖêšüß ÆüÖê‰úÖ ¾ÖÖ¸ü»Öß. ´ÖÖ—ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ³ÖÖ‰ú-ŸµÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö ¯Ö¸ü¿Öã¸üÖ´Ö (»ÖÖ›üêú ÖÖ¾Ö ³ÖÖ‰ú“Ö ÆüÖêŸÖê.) ÆüÖ †šü¸üÖ
¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ ÆüÖê‰úÖ ¾ÖÖ¸ü»ÖÖ. ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¬ÖÖú™üß ²ÖÆüßÖ “ÖÓ¦üÖ²ÖÖ‡Ô ÖÖ¾ÖÖ“Öß ÃÖã´ÖÖ¸êü 14/15 ¾ÖÂÖÖÕ“Öß ÆüÖê‰úÖ ¾ÖÖ¸ü»Öß.
³ÖÖ‰ú ¯Ö™üúßÖê ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ ŸÖ›üúÖ±ú›üúß ¾ÖÖ¸ü»ÖÖ. ŸµÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖêú ×ŸÖÖê ×úŸµÖêú ¾ÖÂÖì ‡ŸÖúÖ êú»ÖÖ úß,
¤üÖ›üÖ»ÖÖÆüß ¯ÖÖ—Ö¸ü ±ãú™üÖ¾ÖÖ. ¯Öãœêü †Ö‡Ô“Öê ´ÆüÖŸÖÖ¸ü¯ÖÖß “ÖÓ¦üÖ²ÖÖ‡Ô ÖµÖÖÖê ×—Ö•ÖæÖ ¾ÖÖ¸ü»Öß. ×ŸÖ“ÖÖ ¿ÖÖêú
†Ö‡Ô»ÖÖ ´Ö¸êü¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖãºþÖ ˆ¸ü»ÖÖ!
‘Ö¸ü“Öê úÖ´Ö ‡ŸÖêú ¯Ö›êü úß, ŸµÖÖ“ÖÖ ‹ú¤üÖ Çüü¤üµÖ¦üÖ¾Öú ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ‘Ö›ü»ÖÖ. ´Öß 5 ¾ÖÖ ´Öã»ÖÖÖ.
´ÖÖ—µÖÖ †ÖÖê¤ü¸ü“ÖÖ éúÂÖÖ ´ÆüÖæÖ ‹ú ´Öã»ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê ¸ÓüÖÖÖê ˆ•Öôû †Ö×Ö Ø¯Ö›üÖÖê Öã™üÖã™üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ÃÖã´ÖÖ¸êü 6 ´Ö×ÆüµÖÖÓ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖÖê †Ö‡Ô“µÖÖ †ÓÖÖÖÖ»Öß ×“Ö¸ü›æüÖ —ÖÖê¯ÖêŸÖ ú¬Öß ´Öê»ÖÖ ŸÖê ×ŸÖ»ÖÖ úôû»Öê“Ö
ÖÖÆüß. ŸµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ•ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †Ö‡Ô»ÖÖ ÖÖœü —ÖÖê¯Ö »ÖÖÖæÖ, ´Öã»ÖÖ“ÖÖ ¤ü´Ö úÖë›æüÖ ÃÖúÖôûß ŸÖÖê ´Öê»Öê»ÖÖ
†Öœüôû»ÖÖ ! ´ÖÖ ŸµÖÖ †ÖúÖÓŸÖÖ»ÖÖ ¾Ö †Ö‡Ô“µÖÖ ÆüÖ»ÖÖ»ÖÖ úÖêÖ ÃÖß´ÖÖ †ÃÖÖÖ¸ü!! ÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ‡. ÃÖ.
1870-71 ´Ö¬µÖê ‘Ö›ü»ÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. †Ö•ÖÖ-†Ö•Öß †ÃÖêŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ´ÆüÖ•Öê ‡. ÃÖ. 1880 ¯ÖµÖÕŸÖ
ŸÖ¸üß †Ö‡Ô»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ´ÆüÖ•Öê úÖµÖ ŸÖê ´ÖÖÆüßŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. úÖêÖŸµÖÖ †ÃÃÖ»Ö ØÆü¤ãü ÃÖãÖê»ÖÖ Æêü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
†ÃÖÖÖ¸ü! †Ö×Ö †Ö•Öß Öê»µÖÖ¾Ö¸ü »Ö¾Öú¸ü“Ö †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸ü“Öß ÃÖã²Ö¢ÖÖÆüß ×ŸÖ“Öê ²Ö¸üÖê²Ö¸ü Öê»Öß. úÖ¸üÖ
²ÖÖ²ÖÖÓÖß ´ÖÖ—µÖÖ •Ö´ÖÖ“Öê †ÖÖê¤ü¸ü“Ö ´ÆüÖ•Öê ‡. ÃÖ. 1873 “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ“Ö ÃÖ¸üúÖ¸üß ÖÖêú¸üß“ÖÖ ¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ
×¤ü»ÖÖ. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü úÖêÖŸÖÖ“Ö ×ú±úÖµÖŸÖß“ÖÖ ¬ÖÓ¤üÖ êú»ÖÖ ÖÖÆüß. Ö›ü¶Ö´ÖÖÖÃÖÖÓ¾Ö¸ü
¿ÖêŸÖß úÃÖ“Öß “ÖÖ»ÖŸÖê ! Ö“ÖÔ ×²ÖÖ×Æü¿ÖÖê²Öß, ‹æúÖ †Ö‡Ô»ÖÖ ‘Ö¸üß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôûŸÖê Ö ×´ÖôûŸÖê ŸÖÖê“Ö †šü¸üÖ
×¾ÖÀ¾Öê ¤üÖ×¸ü¦ü¶ÖÖê ×ŸÖ»ÖÖ ÖÖšü»Öê !
ŸÖÖµÖÖŒúÖ : ´ÖÖ—Öß †Ö•Öß ÃÖÓŸÖÖ²ÖÖ‡Ô ¾ÖÖ¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô“Öß ¤üÖêÖŸÖßÖ ¾ÖÂÖì ±úÖ¸ü ÆüÖ»ÖÖŸÖ
Öê»Öß. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´ÖÖ—Öß ²ÖÆüßÖ ´ÖãŒŸÖÖ²ÖÖ‡Ô (•ÖÖÖŒúÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü“Öß, †Öšü¾Öß ´Öã»ÖÖß) ×Æü“Öê •Ö´ÖÖ¯Öæ¾Öá
†Ö‡Ô Ö¸üÖê¤ü¸ü ÆüÖêŸÖß. •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû ‹ú ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü ŸÖß ×Æü¾ÖŸÖÖ¯ÖÖÖê ²Öê•ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´Öß ÖãúŸÖÖ“Ö
´Ö¸üÖšüß ¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ »ÖÖÖ»ÖÖê †ÃÖêÖ. ²ÖÆãüŸÖúºþÖ ŸÖê 1880-81 ÃÖÖ»Ö †ÃÖÖ¾Öê. †Ö‡Ô»ÖÖ ¸üÖê•Ö ¤üÖêÖ
¯ÖÏÆü¸üß ú›üú›æüÖ Æüß¾Ö ³Ö¸üŸÖ †ÃÖê. ×ŸÖ»ÖÖ ŸÖÆüÖÖ ±úÖ¸ü »ÖÖÖê. ŸÖê¾ÆüÖ ¯ÖÖÖß ŸÖÖ¯Ö¾ÖæÖ ¤êüµÖÖ»ÖÖÆüß ‘Ö¸üß úÖêÖß
ÖÃÖê. ²ÖÖ²ÖÖ úÖêšêü ŸÖ¸üß ²ÖÖÆêü¸ü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ´ÖÖ—Öß ²ÖÆüßÖ •ÖÖÖŒúÖ 2-3 ¾ÖÂÖÖÔ“Öß †ÃÖê»Ö, †Ö‡Ô ±úÖ¸ü
ÖÓÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ¿Öê¾Ö™üß †¿ÖÖŸÖ“Ö ²ÖÖôÓûŸÖ¯ÖÖ †Ö»Öê. †Ö‡Ô ÃÖ¾ÖÔ ´Ö×ÆüÖê †Ö•ÖÖ¸üß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôûê •Ö´Ö»Öê»Öê
´Öæ»Ö ŸÖÖµÖÖŒúÖ †£ÖÖÔŸÖ †¿ÖŒŸÖ ¾Ö ¸üÖê Öß“Ö —ÖÖ»Öê. µÖÖ †Ö•ÖÖ¸üÖ´Öãôêû ŸÖÖµÖÖŒúÖ“µÖÖ ´Öë¤æü¾Ö¸üÆüß ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
—ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖß ±úÖ¸ü ³ÖÖêôûÃÖ¸ü ÆüÖêŸÖß.
•ÖÖÖŒúÖ : ´ÖÖ—ÖÖ ³ÖÖ‰ú ¯Ö¸ü¿Öã¸üÖ´Ö ÊÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü †Ö´Æüß “ÖÖî‘Öê ´Öã»ÖÖê“Ö —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ¾Ö ÃÖÖŸÖ¾Öß
´Öã»ÖÖß •ÖÖÖŒúÖ •Ö´Ö»µÖÖ´Öãôêû Æüß †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ»Öß ¯Ö×Æü»Öß“Ö ´Öã»ÖÖß, ´ÆüÖæÖ •ÖÖÖŒúÖ Æüß †Ö´ÆüÖ
ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß »ÖÖ›üúß ÆüÖêŸÖß. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ŸÖß ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“Öß ´ÖÖêšüß »ÖÖ›üúß ÆüÖêŸÖß. ŸÖß »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß †ÓÖÖÖê
Öã™üÖã™üßŸÖ, ²Öã¨üßÖê “ÖãÖ“ÖãÖßŸÖ, ³ÖÖÓ›üÖÖê¸ü ¾Ö ²ÖÖê»Öúß †ÃÖê. ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖæÖ úÖµÖ ¯ÖÖ ŸÖÖÃÖÖŸÖæÖÆüß †Ö´Æüß
×úŸÖß¤üÖ ŸÖ¸üß ³ÖÖÓ›üŸÖ †ÃÖæ. úÖ¸üÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“ÖÖÆüß Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ŸÖÖ¯Ö™ü, ÆüÖ¾Ö¸üÖ, †¬ÖÖ¿Öß, ÖÖê›üú¸ü ¾Ö ¤üÖê‘ÖêÆüß
†Ö´Æüß ²ÖÖ²ÖÖÓ“Öê »ÖÖ›üêú. ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö´Ö“µÖÖ úÖÖÖôû¶ÖÓÖÖ ÃÖß´ÖÖ“Ö ÖÃÖê! †Ö´Ö“Öß ¾Ö¤Ôüôû †Ö‡Ôú›êü Öê»Öß
úß, Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú‘Ö¸üÖŸÖ»Öê úÖ´Ö ÃÖÖê›æüÖ ×ŸÖÖê †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¬Ö´ÖúÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ÃÖÖê¯µÖÖŸÖ ²ÖÖÆêü¸ü µÖÖ¾Öê. ¯ÖÖ †Ö‡Ô“ÖÖ
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Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ¿ÖÖÓŸÖ ¾Ö ÃÖÆüÖ¿Öß»Ö †ÃÖ»µÖÖÖê †Ö´ÆüÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÖÖÆüß ×ŸÖ“µÖÖ ¸üÖÖÖ“ÖÖ ¬ÖÖú ´Öãôûß“Ö ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÃÖê.
¯ÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“ÖÖ, ÖãÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖÆüß †Ö´ÆüÖÃÖ •Ö²Ö¸ü ¬ÖÖú †ÃÖê. ŸÖê ‘Ö¸üß †ÃÖêŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü
ˆ³Öê ¸üÖÆüµÖÖ“ÖßÆüß †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ”ûÖŸÖß ÆüÖêŸÖ ÖÃÖê. ŸÖê ²ÖÖÆêü¸ü Öê»Öê úß, ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö †Ö´Ö“µÖÖ ¬ÖÖÓÖ›üØ¬ÖµÖÖ»ÖÖ
ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ÆüÖê‡Ô. ´ÖÖ—ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ³ÖÖ‰ú ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡ÔÃÖÖ¸üÖÖ ¿ÖÖÓŸÖ ¾Ö ´Ö¾ÖÖôû ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê †Ö´Ö“µÖÖŸÖ ±úÖ¸üÃÖÖ
×´ÖÃÖôûŸÖ ÖÃÖê. ¬ÖÖú™üß ŸÖÖµÖÖŒúÖ £ÖÖê›üß ´ÖÖêšüß —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö´Ö“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÖêôûÖ¾ÖµÖÖÃÖ µÖê‡Ô. ¯ÖÖ ŸÖß
±úÖ¸ü“Ö ³ÖÖêôûÃÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôûê †Ö´Æüß ÃÖÖÓÖæ ŸÖê ŸÖê ŸÖß ´ÖãúÖ™ü¶ÖÖê ú¸üß. ´ÖÖ—ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ³ÖÖ‰ú ‡. ÃÖ. 1885
ÃÖÖ»Öß ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖ ¯Ö™üúß“µÖÖ ¸üÖê ÖÖÖê ¾ÖÖ¸ü»ÖÖ. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ÖÖ¾ÖÖŸÖ Æüß ÃÖÖ£Ö ²Ö¸üß“Ö ÆüÖŸê Öß. ´ÆüÖæÖ •Ö´ÖÖÓ›üß“µÖÖ
ÖÖ¾Öú·µÖÖÓÖß ´Ö¸üß†Ö‡Ô“Öß ´ÖÖêšüß µÖÖ¡ÖÖ êú»Öß. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ×úŸµÖêú ¸êü›êü, ¯ÖãÂúôû¿Öß ²Öú¸üß ¾Ö úÖë²Ö›ü¶ÖÓ“Öß
ŸÖ¸ü ÖÖŸÖß“Ö ÖÖÆüß, ‡ŸÖŒµÖÖ ¯ÖÏÖµÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö¬Ö —ÖÖ»ÖÖ !
†Ö´Ö“ÖÖ ¾ÖÖ›üÖ : ‡ŸÖúß ´Öã»Öê »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß ¾ÖÖ¸üµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ †Ö´Ö“µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶Ö“Öß †Ö¸üÖêµÖÖ“µÖÖ
¥üÂ™üßÖê ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ¾ÖÖ‡Ô™ü ÆüÖêŸÖß. †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê ¯ÖÛ“”û´Öê»ÖÖ »ÖÖÖæÖ ‹ú ´ÖÖêšêü ŸÖôêû ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ
ÖÖ»Ö“µÖÖ ÃÖÖ»Ö ³ÖÖÖÖŸÖ †Ö´Ö“ÖÖ ¾ÖÖ›üÖ †ÃÖê. ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß •ÖÖµÖÖ»ÖÖ úÖêšêü ¾ÖÖ¾Ö“Ö Ö¾ÆüŸÖÖ. ¤ü×ÖÖê»ÖÖÆüß
†Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖ“Öê ´ÖÖÖê ˆÓ“Ö¾Ö™üÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖ. Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú‘Ö¸üÖŸÖ ‹ú ÆüÖÖß ÆüÖêŸÖß ¾Ö ²ÖÖÆêü¸ü ÃÖÖê¯µÖÖ“Öê ÖÖ»Öß
´ÖÖêš¶Ö ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ »ÖÖÖãÖ“Ö ‹ú ¤ãüÃÖ¸üß ÆüÖÖß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ¤üÖêÖÆßü ÆüÖµÖÖÓ“Öê ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¤üÖêÖ“ÖÖ¸ü
ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü •Ö×´ÖÖßŸÖ“Ö ×•Ö¸üŸÖ †ÃÖê. †¬µÖÖÔ ‘Ö¸üÖŸÖ †Ó¬ÖÖ¸ü, †Öê»Ö ¾Ö úÖë¤ü™ü Æü¾ÖÖ †ÃÖê. ´ÖÖêšüÖ ´ÖãµÖ
¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ ˆ¢Ö¸êüú›êü ŸÖÖë›ü úºþÖ ÆüÖêŸÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ £ÖÖê›êü †ÓÖÖ ¾Ö £ÖÖê›üß ¯Ö›ü¾Öß ÆüÖêŸÖß. Æü¾ÖÖ †Ö×Ö
ˆ•Öê›ü µÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ úÖµÖ ŸÖß ‹¾Öœüß“Ö ¾ÖÖ™ü ÆüÖêŸÖß. ¤ü×ÖÖê“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ŸÖßÖ ×Ö›üŒµÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖ »ÖÆüÖÖ
ÆüÖêŸµÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ÖÖ¾Ö“Öê »ÖÖêú ¿ÖÖî“ÖÖÃÖ ²ÖÃÖŸÖ. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ —ÖÖúÖ¾µÖÖ »ÖÖÖŸÖ. ˆ•Öê›üÖ»ÖÖ
ÃÖÖÖß ¸üÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖŸÖæÖ ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ‰úÖ ¯Ö›êü. ¯ÖÖ Æü¾ÖÖ µÖêÖê ¿ÖŒµÖ ÖÃÖê. †Ö¸üÖêµÖÖ“Öê ¥üÂ™üßÖê Æêü
‘Ö¸ü †×ŸÖ¿ÖµÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü †ÃÖê. ´ÖÖêšü¶Ö ¤üÖ¸üÖ“µÖÖ ¯Öãœêü ÃÖã´ÖÖ¸êü ‹ú ‹ú¸üÖ“Öê †ÓÖÖ †ÃÖê. ŸµÖÖŸÖ ˆ×ú¸ü›êü,
ú›ü²µÖÖ“µÖÖ ÖÓ•Öß, ÖÖê¾Ö·µÖÖ“Öê Æãü›ü¾Öê, ¿ÖêÖÖ“Öê ×œüÖÖ¸êü †ÃÖŸÖ. ¾ÖÖµÖ¾µÖ úÖêÖÖÃÖ ‹ú ¯Öê¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖÖÖÖ
†ÃÖê. ŸµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖÃÖÖÆüß ¾Öêôêû¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖ ÖÃÖê. ‹¾Öœêü“Ö ²Ö¸êü ÆüÖêŸÖê úß, †Ö´Ö“µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶Ö“µÖÖ ¤ü×ÖÖ, ¯ÖÛ¿“Öû´Ö
¾Ö ˆ¢Ö¸ü ²ÖÖ•ÖæÖê ²Ö·µÖÖ“ÖÓ †ÓŸÖ¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ úÖêÖÖ“ÖêÆüß ‘Ö¸êü ÖÃÖŸÖ. ¯ÖÛ¿“Ö´Öê“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ŸÖ¸ ´ÖÖêšêü
×¾ÖÃŸÖßÖÔ ŸÖôêû (»ÖŒúÖêú¸üß ÖÖ¾ÖÖ“Öê) †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ ´ÖÖêšüÖ ›üÖëÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. †Ö´Ö“ÖÖ ¾ÖÖ›üÖ
ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö Æü§üß¾Ö¸ü“ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¾ÖÖ›ü¶Ö²ÖÖÆêü¸ü •Ö¸üß ´ÖÖêúôûß Æü¾ÖÖ ´Öã²Ö»Öú ÆüÖêŸÖß. ŸÖ¸üß
†ÖŸÖ»Öß ÛÃ£ÖŸÖß †¯ÖÖµÖúÖ¸üú ÆüÖêŸÖß. ²ÖÖôÓûŸÖ¯ÖÖÖŸÖ ²ÖÖôÓû×ŸÖÖß“Öê ÖÖê»ÖßŸÖ“Ö ‹ú ÖøüÖ ÖÖæÖ ŸµÖÖŸÖ“Ö
²ÖÖôÓû×ŸÖÖß»ÖÖ 10-12 ×¤ü¾ÖÃÖ ÆüÖ‰ú ‘ÖÖ»ÖßŸÖ. †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ‡ŸÖúß ´Öã»Öê »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß“Ö ¾ÖÖ¸ü»Öß Æêü
†Ö¿“ÖµÖÔ ÖÃÖæÖ †Ö´Æüß 5-7 •ÖÖ úÃÖê ¾ÖÖ“Ö»ÖÖê Æêü“Ö †Ö¿“ÖµÖÔ ÆüÖêµÖ !
†Ö‡Ô“µÖÖ ÖÖêÂ™üß : ¤ü¸ü ¤ãüÃÖ¸üê ¾ÖÂÖá †Ö´Ö“µÖÖ †Ö‡Ô“Öê ²ÖÖôÓûŸÖ¯ÖÖ Æêü šü¸ü»Öê»Öê“Ö †ÃÖê †Ö×Ö ŸµÖÖ
¾Öêôûß ´ÖÖÖ»Öê ´Öæ»Ö úÖÆüß ×•Ö¾ÖÓŸÖ ÖÃÖê. ²ÖÖôÓûŸÖ¯ÖÖ, ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ †Ö•ÖÖ¸ü Øú¾ÖÖ ´Ö¸üÖ µÖÖÖÖ»Öß ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô“Öß
ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖŒŸÖß Ö“Ö»Öß, ŸÖ¸üß ¯ÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ Óú™üÖôûÖ Øú¾ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¸üÖ“ÖÖ-×ŸÖ™üúÖ¸üÖ-Øú²ÖÆãüÖÖ ¤ãü:ÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ
×Ö¸üÖ¿Öê“ÖÖ ‹ú ˆ¤ËüÖÖ¸üÆüß ú¬Öß †Ö‡Ô“µÖÖ ŸÖÖêêÓ›üÖŸÖæÖ †Ö´Ö“µÖÖ úÖÖÖÓ¾Ö¸ü †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. ˆ»Ö™ü ¤üÖ×¸¦ü¶Ö“µÖÖ
†ÃÖÊ ¾Öê¤üÖÖ, Ö¾Ö·µÖÖ“ÖÖ ¸üÖÖß™ü Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ¾Ö ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖê•ÖÖ¸üü ÃÖÖêÃÖæÖÆüß †Ö´ÆüÖ »ÖÆüÖÖµÖÖÓÖÖ ÖêÆü´Öß
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†Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ ÃÖãÖ¤ãü:ÖÖ“µÖÖ ÖÖêÂ™üß ¸ü×ÃÖú¯ÖÖÖÖê ÃÖÖÓÖæÖ †Ö‡Ô †Ö´Ö“Öß ÖÖê›ü ú¸ü´ÖÖæú ú¸üŸÖß
†ÃÖê. †Ö‡Ô“µÖÖ ÖÖêÂ™üß ¾Ö ÖÖÖß ÆüÖ“Ö †Ö´Ö“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ´Öê¾ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ×ŸÖ“Öß †ÖÖÓ¤üß †Ö×Ö ×¾ÖÖÖê¤üß ¾Öé¢Öß Æüß“Ö
†Ö´Ö“Öß ×¾ÖÁÖÖÓ×ŸÖ ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖ“µÖÖ ÖÖêÂ™üß“Öß †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¯Öãœêü ¯Öãœêü “Ö™ü“Ö »ÖÖÖ»Öß. ‡ŸÖúß úß, •Ö¸ü ³Öæú
»ÖÖÖ»Öß †ÃÖ»Öß, Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖúÖ»ÖÖ †¾ÖúÖ¿Ö †ÃÖ»ÖÖ, Øú²ÖÆãüÖÖ ³ÖÖú¸üß²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ “ÖÖÓÖ»Öß ³ÖÖ•Öß
ÖÃÖ»Öß, ŸÖ¸ü †Ö´Æüß †Ö‡Ô“µÖÖ úÖšü¾Ö™üß³ÖÖê¾ÖŸÖß •Ö´ÖæÖ ×ŸÖ»ÖÖ ÖÖêÂ™üß ÃÖÖÓÖµÖÖÃÖ »ÖÖ¾ÖßŸÖ †ÃÖæ. ´ÖÖ ×ŸÖÖê
†Ö´ÆüÖÓÃÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏê´Öôû úÆüÖÖßŸÖ ÖãÓŸÖ¾ÖÖ¾Öê úß, Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú êú¾ÆüÖ —ÖÖ»ÖÖ, †Ö´Æüß úÖµÖ ÖÖ»»Öê úß ´Öãôûß“Ö
úÖÆüß ÖÖ»»Öê ÖÖÆüß µÖÖ“Öê †Ö´ÆüÖÓÃÖ ³ÖÖÖ ¸üÖÆüÖŸÖ ÖÃÖê. ²ÖÖ²ÖÖ ‹ÖÖ¤êü ¾Öêôûß ¸üÖ¡Öß ˆ×¿Ö¸üÖ ‘Ö¸üß †Ö»Öê úß,
†Ö´Ö“µÖÖ ÖÖêÂ™üß“Öß ´Öê•Ö¾ÖÖÖß »ÖÖÓ²Öê! êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ †Ö´Æüß ¾ÖÃÖ´ÖÖê†¸üÆüß ´ÆüÖŸÖ †ÃÖæ! ‹Óú¤ü¸ü †Ö‡Ô“Ö
†Ö´Ö“Öß ÖêôûÖ›üß ÆüÖêŸÖß. †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ ÖêôûÖ›ü¶Ö“Öß •Ö¹ý¸üß“Ö »ÖÖÖŸÖ ÖÃÖê. †Ö´Ö“ÖÖ ¾ÖÖ›üÖ
‹úßú›ü“ÖÖ, †Ó¬ÖÖ¸üß ¾Ö ³ÖµÖÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ Ö•Ö¸êüŸÖ ŸÖÖê ³ÖãŸÖÖ™üúß“ÖÖ ‹ú ´ÖÖêšüÖ †øüÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖ.
×¿Ö¾ÖÖµÖ †Ö´Ö“Öê †Ö•Öæ²ÖÖ•Öæ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö¸üÖÓŸÖæÖ, Øú²ÖÆãÖÖ †Ö´Ö“Öê ÃÖ¾ÖÔ ´Ö¸üÖšüÖ •ÖÖŸÖßŸÖÆüß †Ö´Ö“µÖÖ‡ŸÖêú
ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ¾Ö ¾Ö•ÖÖ¤üÖ¸ü ‘Ö¸üÖÖê ÖÃÖ»µÖÖÖê ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ †Ö´Ö“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¤ü¸üÖ¸üÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê.
†ÖŸ´ÖÃÖÓŸÖÖêÂÖ : †Ö´Ö“µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ¸üÖÖß™ü, ÃÖ›êüŸÖÖê›ü, ú¸üÖ¸üß †ÃÖ»µÖÖÖê ¾Ö †Ö´Ö“Öß
†Ö‡Ô †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö‡Ô¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ú¬Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ¤üÖ¸üÖ“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü úÖ´ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖÖ‰ú»ÖÆüß ™üÖúÖÖ¸üß ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôûê
†Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß ¿Öê•ÖÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÖÖúÖ¸üÖ ÃÖãôûÃÖãôûÖ™ü ú¬Öß ÖÃÖê. ×úŸÖßÆüß ¡ÖÖÃÖ †ÃÖÖê ¾Ö úÃÖ»ÖÖÆüß ¯ÖÏÃÖÓÖ
µÖê¾ÖÖê. ²ÖÖ²ÖÖ ‘Ö¸üß †ÃÖÖêŸÖ ÖÃÖÖêŸÖ, †Ö‡Ô †Ö´ÆüÖ “ÖÖî‘ÖÖ ×¯Ö»ÖÖÓÃÖ ‹ÖÖªÖ ¯Ö×ÖÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÓÖÖÖÖ»Öß ‘Öê‰úÖ
†ÖÖÓ¤üÖÖê ²ÖÃÖê ¾Ö †Ö´ÆüÖ»ÖÖÆüß ×ŸÖ“µÖÖ ¯ÖÓÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ †ÖÃÖ¸üÖ ÖúÖê †ÃÖê. †Ö•ÖÖ-†Ö•Öß †ÃÖêŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ
•µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¤üÖŒµÖÖÖê ¸üµÖŸÖÖ¾ÖÖ “ÖÖ»ÖŸÖ †ÃÖê ŸÖê£Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ´ÖÖÖê £ÖÖê›ü¶Ö“Ö ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾Öî³Ö¾Ö
ÆüÖê¸ü¯ÖôæûÖ ¸üÖÖÖŸÖ ¿ÖêŸÖ ÖÖÆüß. ÖÖêšü¶ÖŸÖ Öã¸êü ÖÖÆüßŸÖ, ‘Ö¸üÖŸÖ ´ÖÖÖÃÖêÆüß ÖÖÆüßŸÖ. †¿Öß †ÖêÃÖÖ›ü ÛÃ£ÖŸÖß
—ÖÖ»Öß. ŸÖ¸üß ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¸üÖ“Öß úÖô•Öß ´ÆüÖæÖ úÃÖ»Öß ŸÖß »ÖÖÖ»Öß ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ †Ö‡Ô“µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖ
ú›æü¯ÖÖÖ“Öß ”û™üÖ ú¬Öß ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öß ÖÖÆüß. ÊÖ ¬ÖµÖ ÃÖÓŸÖÖêÂÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖê ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ,
´Ö»ÖÖ •Öê ²ÖÖôûú›æü ×´ÖôûÖ»Öê ŸÖê“Ö ´ÖÖ—Öê †´Öæ»µÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö. ´ÖÖ—µÖÖ ¯Öãœüß»Ö †ÖµÖãÂµÖÖ“Öê ŸÖÖºþ †Öêú
ŸÖã±úÖÖÖŸÖæÖ •Öê ÃÖã¸ü×ÖŸÖ¯ÖÖê “ÖÖ»Ö»Öê ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü úÖµÖ ŸÖß ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô²ÖÖ¯ÖÖÓ“Öß †ÖŸ´ÖÃÖÓŸÖãÂ™ü ¾Öé¢Öß.
ÃÖÖêôûÖ ¾ÖÂÖì ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖß †Ö¤üß úÖÆüß ¬ÖÓ¤üÖ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü Ö ú×¸üŸÖÖ ‘Ö¸üß ×Ö•ÖæÖ úÖœü»Öß. µÖÖ ÃÖÖêôûÖ
¾ÖÂÖÖÔŸÖ ‘Ö¸ü“Öß ¿ÖêŸÖß³ÖÖŸÖß, Öã¸êü, Ö›üß´ÖÖÖÃÖê, †Ö‡Ô“µÖÖ †ÓÖÖ¾Ö¸ü“Öß ÃÖ¾ÖÔ “Öß•Ö¾ÖÃŸÖã ±ãú™üŒµÖÖ ‘Ö›ü¶ÖŸÖß»Ö
¯ÖÖµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖôæûÖ ¾Ö ×—Ö¸ü¯ÖæÖ ´ÖÖ—µÖÖ Ö•Ö¸êüÃÖ´ÖÖê¸ü Öê»Öß. ´Öß †Ö¤üß »ÖÆüÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ
ÃÖÖêµÖÖ“Öß ú›üß, ú´Ö¸êüÃÖ ÃÖÖêµÖÖ“ÖÖ ×—Öôû×´Öôûß ú¸üÖÖê™üÖ, ÖÖêšü¶ÖŸÖ ´ÖÖêšü´ÖÖêšêü ×¬Ö¯¯ÖÖ›ü ²Öî»Ö †Ö×Ö ¿ÖêŸÖÖŸÖ
±úÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“Öê ‡´ÖÖÖß ÖÖêú¸ü ÆüÖêŸÖê. ¤üÖêÆüÖêú›ü“µÖÖ †Ö•ÖÖ†Ö•Öß“µÖÖ ãú¿ÖßŸÖ ´Öß »Ö×›ü¾ÖÖôû¯ÖÖê »ÖÖêôû»ÖÖê
ÆüÖêŸÖÖê ; ÃÖÖ¾ÖÖ¸ü ˆŸÃÖ¾Ö-ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö ¯ÖÖÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ‘Ö¸üÖŸÖ ¯ÖÖÆãüµÖÖÓ“Öß ¾Ö †Ö×ÁÖŸÖÖÓ“Öß ´ÖÖÓ¤üß •Ö´ÖŸÖ †ÃÖê.
‘Ö¸üß ¯Öã¸üÖ×Öú, ¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖ, ³Ö•ÖÖß´ÖÓ›üôûß, ÃÖÖ¬Öã, ÃÖÓŸÖ, ±úúß¸ü, ²Öî¸üÖÖß, ŸÖ›üßŸÖÖ¯Ö›üß µÖÖÓ“Öß ¸üß‘Ö »ÖÖÖê.
ÆüôæûÆüôæû ´Öß ÖãÃÖŸµÖÖ ¤ÖêÖŸÖßÖ ³ÖÖ¾ÖÓ›üÖŸÖ“Ö ÃÖãÖ ´ÖÖÖæÖ ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô³ÖÖê¾ÖŸÖß ×‘Ö¸ü™ü¶Ö ‘ÖÖ»ÖæÖ ÃÖãÖÖÖê
¸üÖÆüµÖÖÃÖ ×¿Öú»ÖÖê. ÆüÖ úÖêÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ? êú¾Öôû ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô“µÖÖ ¤îü¾Öß ÃÖÓŸÖÖêÂÖÖ“ÖÖ !
¾ÖÖ¿ÖÖÓ“Öê ÃÖ¸ü¯ÖÖ : ²ÖÖ²ÖÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖæÖ, ´ÖšüÖŸÖæÖ úÖêšêü ŸÖ¸üß ³Ö•ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖ, ‘Ö¸üß †Ö»Öê ŸÖ¸üß ŸÖê
×Ö•ÖæÖ ¸üÖÆüÖŸÖ. •ÖÖÖê¯ÖÖß ŸµÖÖÓ“ÖêÃÖ´ÖÖê¸ü ˆ³Öê ¸üÖÆüÖµÖÖ“Öß †Ö´ÆüÖ úÖêÖÖ“Öß ”ûÖŸÖß ÖÃÖê. ´ÖÖ †Ö´Æüß “ÖÖ¸ü
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´Öã»Öê ¾Ö †Ö‡Ô Æêü“Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ †ÖŸ´ÖÃÖÓŸÖÖêÂÖÖ“Öê ×¤ü¾µÖ †ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. †Ö´Ö“µÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“Öê ³ÖÓÖã¸ü ¾Öî³Ö¾Ö úÃÖê
¯ÖÖ¸ü ÖÖÆüßÃÖê —ÖÖ»Öê µÖÖ“Öê ‹ú“Ö Çüü¤üµÖ¦üÖ¾Öú ˆ¤üÖÆü¸üÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖê. †Ö´Ö“µÖÖ ¸üÖÆüÖŸµÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ´ÖÖµÖÖ ŸÖ¸ü
ÃÖ¾ÖÔ Öê»Öß“Ö; ¯ÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ ×¾ÖÃŸÖßÖÔ †ÓÖÖÖŸÖ “ÖÖî±êú¸ü ãúôû¾ÖÖ›üß ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖ•Öê ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Öß
ÖÖê»µÖÖŸÖæÖ Ö¸üß²Ö ³ÖÖ›üÖê¡Öß ãú™ãÓü²Öê ¸üÖÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ²ÖÖ²ÖÖ úÖÆüß ³ÖÖ›êü ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö, †ÃÖê
´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß ‘Ö¸üÖ»ÖÖ ³ÖÖ›êü ‘ÖêÖê »ÖÖ•Öß¸ü¾ÖÖÖê ÖÖêÂ™ü ÃÖ´Ö•ÖŸÖ. ÆüôæûÆüôæû Æüß ÃÖ¾ÖÔ
ãúôêû ¯Ö¸üÖÖÓ¤üÖ —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¬ÖÖ²Öß¾Ö•ÖÖ ÖÖê»µÖÖÓ“µÖÖ ¤ãü¹ýÃŸÖß“ÖÖ ¡ÖÖÖ †Ö´Ö“µÖÖŸÖ ˆ¸ü»ÖÖ ÖÖÆüß. Ã¾ÖŸÖ:
†Ö´Ö“µÖÖ •ÖôûÖÖ“Öß ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¯Ö›æü »ÖÖÖ»Öß. ´ÖÖ úÖµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖ! µÖÖ ¯Ö›üŒµÖÖ ÖÖê»µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö
ŸÖãôûµÖÖ ¾Ö ¾ÖÖÃÖê †Ö´Æüß ÃÖÖêôûÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ÃÖ¸ü¯ÖÖ úºþÖ •ÖÖôû»Öê. '×¾Öšæü ¾ÖÖÃÖê †ÖÖ ' ´ÆüÖæÖ †Ö‡ÔÖê
ÃÖÖÓÖµÖÖ“ÖÖ †¾ÖúÖ¿Ö, úß ‹úÖ ÆüÖŸÖÖÖê ¿Öë›üß ¾Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ÆüÖŸÖÖÖê »ÖÓÖÖê™üß“Öê ¿Öê¯Öæ™ü †ÖêœüßŸÖ ´Öß ¾ÖÖÃÖê
†ÖêœüÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ¬ÖÖ¾Ö»ÖÖê“Ö ! ¯ÖÖÓ›ü¾Ö¯ÖÏŸÖÖ¯ÖÖÓŸÖß»Ö ¦üÖî¯Ö¤üß¾ÖÃ¡ÖÆü¸üÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö ´Öß ¯ÖÖê£ÖßŸÖæÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê“Ö ÆüÖêŸÖê.
¤ãü:¿ÖÖÃÖÖÖ“ÖÖ †Ö×¾Ö³ÖÖÔ¾Ö †ÖÖæÖ ´Öß †Ö´Ö“µÖÖ •ÖãµÖÖ ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö †ÓÖÖÖ“Öê ²ÖÖ•Öæ“µÖÖ ¬ÖÖ²µÖÖ“Öê ¾ÖÖÃÖê
†ÖêœüßŸÖ †ÃÖê †Ö×Ö ´ÖÖêšü¶Ö ±ãú¿ÖÖ¸üúßÖê †Ö‡Ô»ÖÖ •ÖôûÖ Öê‰úÖ ¤êüŸÖ †ÃÖê.
ú¸ü¾Öß¸ü“Öß µÖÖ¡ÖÖ : ‘Ö¸üÖ“Öê †Ö×Ö ÃÖÓÃÖÖ¸üÖ“Öê úÖÆüß ÆüÖ¾ê ÖÖê, ²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ ¤êü¾Ö¤êü¾ÖŸÖê´Ö¬µÖê ¾Ö ³Ö•ÖÖ¯Öæ•ÖÖÖŸÖ
úÖÆüß ÖÓ›ü ¯Ö›ü»ÖÖ ÖÖÆüß. †Ö•Öß ¾ÖÖ¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü ¤üÖêÖŸÖßÖ ¾ÖÂÖÖÕÖß ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ ¤ü¢ÖÖ“µÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖê“ÖÖ ÖÖ¤ü »ÖÖÖ»ÖÖ.
‘Ö¸üß ÁÖßÖã¹ý“Ö×¸ü¡ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖê£Öà“Öê ¯ÖÖ¸üÖµÖÖ “ÖÖ»Ö»Öê»Öê. ²ÖÖÆêü¸ü“Öß ³ÖÖ×¾Öú ´ÖÓ›üôûß ‹êúÖ¾ÖµÖÖÃÖ µÖêŸÖ ¾Ö ²ÖÖ²Ö
´ÖÖêšü¶Ö Ö›ü¶Ö †Ö¾ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯ÖÖê£Öß ¾ÖÖ“ÖæÖ †£ÖÔ ÃÖÖÓÖŸÖ. •Ö´ÖÖÓ›üßŸÖ úÖÖ¾Ö †ÖôûßŸÖ ‹ú ¤ü¢ÖÖ“Öê ¤êü‰úôû
†ÖÆêü. ŸÖê£Öê ²ÖÖ²ÖÖ ÃÖÖµÖÓúÖôûß ³Ö•ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“Ö ¾Öêôûß Ö¸üÃÖÖê²ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ›üß“Öß †Ö×Ö úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“µÖÖ
µÖÖ¡Öê“Öß ™æü´Ö ×Ö‘ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ ¾Öêôûß †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸ü“Öê ÖÖ›üß²Öî»Ö, Ö›üß´ÖÖÖÃÖê ÆüÖêŸÖß. ²ÖÖ²ÖÖ, †Ö‡Ô, †Ö´Æüß
“ÖÖ¸ü ³ÖÖ¾ÖÓ›êü, ‹ÖÖ¤êü ¯ÖÖ“Ö¾Öê ŸÖÖÆêü ´Öæ»Ö, ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×“Ö‰ú²ÖÖ‡Ô ÖÖ¾ÖÖ“Öß úÖÖ¾Ö †ÖôûßŸÖß»Ö ‹ú ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ
²ÖÎÖÉÖÖ“Öß ²ÖÖ‡Ô (Æüß †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸ü“Öß ¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖ “ÖÓ¦ü³Ö™ü ›ëüÖ¸êü µÖÖÓ“Öß ²ÖÆüßÖ ÆüÖêŸÖß) ¾Ö †Ö´Ö“µÖÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö
ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö¸üÖšüÖ Ö›üß ‡ŸÖêú•ÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ÖÖ›üßŸÖæÖ úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öê ´ÖÆüÖ»Ö´Öß“Öê µÖÖ¡ÖêÃÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê.
¾ÖÖ™êüŸÖ †£ÖÖß, ¿Öê›ü²ÖÖôû, úÖÖ¾ÖÖ›ü, ãú¹Óý¤ü¾ÖÖ›ü, ×´Ö¸ü•Ö, ÃÖÖÓÖ»Öß, ÆüÖŸÖúÖÓÖ»Öê ¾ÖÖî¸êü »ÖÆüÖÖ´ÖÖêšüß ÖÖ¾Öê
†Ö´Æüß ¯ÖÖ×Æü»Öß ¾Ö Ö¸üÃÖÖê²ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ›üßŸÖ ÁÖß¤ü¢ÖÖ“Öß µÖÖ¡ÖÖ êú»Öß.
‹úÖ ²ÖÎÖÉÖÖ“Öß ‘Ö¸üß ˆŸÖºþÖ †Ö´Æüß ¤êü¾ÖÖ“ÖÖ Öî¾Öêª ¾Ö ²ÖÎÖÉÖ³ÖÖê•ÖÖ êú»Öê. úÖê»ÆüÖ¯Öã¸ÖüÃÖ
ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ¯Öæ¾Öìú›êü ‹ú¾Öê¸üß“Öê ¤êü‰úôû †ÖÆêü. ŸµÖÖ“µÖÖ †Öê¾Ö¸üßŸÖ †Ö´Æüß ŸÖßÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ˆŸÖ¸ü»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê.
úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öê ¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß“Öê ¾Öî³Ö¾Ö, †Ó²ÖÖ²ÖÖ‡Ô“Öê ³Ö¾µÖ ¤êü‰úôû, ŸµÖÖ“Öê ´ÖÆüÖ«üÖ¸ü, úÖê»ÆüÖ¯Öã¸üÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öê
ÖôûÖÓÖÖ »ÖÖ¾Ö»Öê»Öß ÃÖãÓ¤ü¸ü ÖÖµÖ´ÖãÖê, ¸ÓüúÖôêû ¾Ö ¯Ö¤ü´ÖÖôêû Æêü ŸÖ»ÖÖ¾Ö µÖÖ ÃÖÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖÓÖ»ÖÖ šüÃÖÖ
ˆ´Ö™ü»ÖÖ. ‹ú¾Öê¸üß ¤êü¾ÖôûÖŸÖß»Ö †ÓÖÖÖŸÖ ‹ú ´ÖÖêšüÖ ×¾ÖÃŸÖßÖÔ “Ö²ÖãŸÖ¸üÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ¾Ö¸ü ÖêôûŸÖ †ÃÖŸÖÖ
ŸÖê£Öß»Ö ‹úÖ ´Öã»Öß¿Öß ³ÖÖÓ›üÖ ÆüÖê‰úÖ ´ÖÖ—Öß ´ÖÖ¸üÖ´ÖÖ¸üß —ÖÖ»Öß. "×¾Öšü¶Ö, ŸÖæ úÖêšêü Öê»ÖÖÃÖ ŸÖ¸üß ŸÖã—Öß
†ÖÖôûßú úÖÆüß £ÖÖÓ²ÖŸÖ ÖÖÆüß ÖÖ ¸êü!" †ÃÖê ´ÆüÖæÖ †Ö‡ÔÖê ´Ö»ÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´ÖÖ¸üÖ´ÖÖ¸üßŸÖæÖ ÃÖÖê›ü×¾Ö»Öê.
µÖê£Ö¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ•ÖÖÓ“ÖÖ ¾Öé¢ÖÖŸÖ ÃÖÓ¯Ö»ÖÖ. µÖê£ÖæÖ ¯Öãœêü ´ÖÖ—µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ×¯Öœüß“ÖÖ ¾Öé¢ÖÖŸÖ ÃÖãºþ
ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.

246

6
†Ö´Ö“Öß »ÖÖê
ŸÖßÖ »ÖÖê : ´ÖÖ—ÖÖ ³ÖÖ‰ú, ´Öß †Ö×Ö ´ÖÖ—Öß ¬ÖÖú™üß ²ÖÆüßÖ ÊÖ ŸÖßÖ ³ÖÖ¾ÖÓ›üÖÓ“Öß »ÖÖê ‹úÖ“Ö
¾Öêôûß •Ö´ÖÖÓ›üßŸÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖß êú»Öß. ²ÖÆãüŸÖúºþÖ Æüß »ÖÖê úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“µÖÖ µÖÖ¡ÖêÖÓŸÖ¸ü ‡. ÃÖ. 1882 “µÖÖ
ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ´Öê ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ (¾Öî¿ÖÖÖÖŸÖ) —ÖÖ»Öß †ÃÖÖ¾Öß. ÃÖÖ»ÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ÖÖÆüß. 1882 Æêü ÃÖÖ»Ö ÖŒúß
†ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ´ÖÖ—Öê ¾ÖµÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß 9 ¾ÖÂÖÖÔ“Öê, ³ÖÖ‰ú“Öê 14 ¾ÖÂÖÖÔ“Öê †Ö×Ö ²Ö×ÆüÖß“Öê 4 ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ÆüÖŸê Öê. Æüß
»ÖÖê ú¸üµÖÖŸÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“ÖÖ ±úÖ¸ü †¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üß¯ÖÖÖ ¾Ö †×¾Ö“ÖÖ¸ü ×¤üÃÖŸÖÖê. ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¾ÖµÖ ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü
¿ÖÖê³ÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê ÆüÖêŸÖê ; ¯ÖÖ ´ÖÖ—Öê ¾ÖµÖ ¾Ö ´ÖÖ—µÖÖ ²Ö×ÆüÖß“Öê ¾ÖµÖ †Ö¤üß“Ö †Ö´µÖ ÆüÖêŸÖê. ¾Ö¬Öæ“Öß ¯ÖÖ¸üÖ
´ÆüÖÖ¾Öß ŸÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¾Ö¬Öæ ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü 5-6 ¾ÖÂÖÖÕ“Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖß •Ö´ÖÖÓ›üßŸÖß»Ö ÖÖŸÖ»ÖÖÖÓ“Öß ÆüÖêŸÖß.
´ÖÖ—Öß ¾Ö¬Öæ ´ÖÖ—µÖÖ †ÖŸµÖÖ †Ó²ÖÖ²ÖÖ‡Ô ×Æü“Öß ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¬ÖÖú™üß ´Öã»ÖÖß, Æüß ¯Öã¸üß ‹ú ¾ÖÂÖÖÔ“Öß ŸÖ¸üß ÆüÖêŸÖß úß
Ö¾ÆüŸÖß ÊÖ“Öß ¿ÖÓúÖ“Ö †ÖÆêü. †Ö‡Ô ŸÖ¸ü ´ÆüÖŸÖ ÆüÖŸê Öß úß, ŸÖß ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“Öß ÆüÖêŸÖß. »ÖÖÖ“Öê ¾Öêôûß ×ŸÖ»ÖÖ
Öß™ü ²ÖÃÖŸÖÖ×Æü µÖêŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ŸÖßÖ »ÖÖê ‹úÖ ¾Öêôûß úºþ ÖµÖêŸÖ †¿Öß †Ö´Ö“µÖÖ †Ö‡Ô“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ÆüÖŸê Öß.
¯ÖÖ ×ŸÖ“Öê úÖêÖ ‹êúŸÖÖê ? ´Ö»ÖÖ †Ö¯Ö»Öß ´Öã»ÖÖß ªÖ¾Öß †ÃÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ †ÖŸµÖê“ÖÖ †ÖÖÏÆü ÆüÖêŸÖÖ. ´Öß ×ŸÖ“ÖÖ
±úÖ¸ü »ÖÖ›üúÖ ÆüÖêŸÖÖê. ´ÖÖ—ÖÖ ¾Ö›üß»Ö ³ÖÖ‰ú 13-14 ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ ¾Öêôû“Öê ÃÖ´Ö•ÖãŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê
ŸÖÖê »ÖÖÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖ¿ÖÖŸÖ †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ²Ö·µÖÖ“Ö ¾ÖÂÖÖÔŸÖ »ÖÖúÖµÖÔ ÆüÖê µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ †Ö»ÖÖ
Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸµÖÖ ¾Öêôûß •Ö¸üß †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖ»ÖÖ ¯ÖæÖÔ ¤üÖ×¸ü¦ü¶ †Ö»Öê Ö¾ÆüŸÖê, ŸÖ¸üß ú•ÖÔ úÖœü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ »ÖÖ
ÆüÖê Öê ¿ÖŒµÖ Ö¾ÆüŸÖê. »ÖÖÖ“Öê ¾Öêôûß ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö •Öê úÖÆüß ¤üÖ×ÖÖê ˆ¸ü»Öê ÆüÖŸê Öê, ŸÖêÆüß ¯ÖÖ ÖÆüÖÖ šêü¾ÖÖê ¿ÖŒµÖ Ö¾ÆüŸÖê.
´ÆüÖæÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖß †Ö´Ö“ÖÖ ¾ÖÖ›üÖ ÖÆüÖÖ šêü¾ÖæÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ú•ÖÔ úÖœü»Öê. ŸÖê Ø“ÖŸÖÖê¯ÖÓŸÖ ×³Ö›êü ÊÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
‹úÖ ×´Ö¡ÖÖú›æüÖ †ÃÃÖ»Ö ´Öã§ü»Ö 500 ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öê ÆüÖêŸÖê. ¬ÖÖµÖ ¾ÖÖî¸êü ‘Ö¸ü“Öê †ÃÖÖ¾Öê.
ÃÖÖ»ÖÓéúŸÖ úµÖÖ¤üÖÖ : ÊÖ ×ŸÖÆüß »ÖÖÖ“ÖÖ Ö“ÖÔ ²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ“Ö †ÓÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ. úÖ¸üÖ ´ÖÖ—µÖÖ
³ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖÖÃÖ¸üÖ ÆüÖ Ö¸üß²Ö“Ö ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖ—ÖÖ ÃÖÖÃÖ¸üÖ ¸üÖ´Ö•Öß ´ÖÖÖê ÆüÖ ¤ãüÂúÖôûÖŸÖ †Ö´Ö“Öêú›êü“Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖê¾ÆüÖ
Æüß ¤üÖêÆüß »ÖÖê †Ö´Ö“µÖÖ“Ö Ö“ÖÖÔÖê ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß. ´ÖÖ—µÖÖ ²Ö×ÆüÖß“Öê ÃÖÖ»ÖÓéúŸÖ úµÖÖ¤üÖÖ êú»Öê. ×ŸÖ“Öê
ÃÖÖÃÖ¸ü“Öê ‘Ö¸üÖÖê †ÖÃÖÓÖß“Öê “ÖÖÓÖ»Öê ÖÖ‰úÖ×¯Ö‰úÖ ÃÖãÖß ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸üß ÃÖ¾ÖÔ Ö“ÖÔ ²ÖÖ²ÖÖÓÖß ú•ÖÔ úÖœæüÖ êú»ÖÖ.
µÖÖ¾ÖºþÖ †Ö´Ö“Öê ²ÖÖ²ÖÖÓ“Öê •Ö¾Öôû •Ö¸üß Ã¾ÖŸÖ:“Öß ±úÖ¸üÃÖß ´ÖÖµÖÖ ˆ¸ü»Öß Ö¾ÆŸÖüß. ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖ ²Ö¸üß
ÆüÖêŸÖß ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß. †ÖÃÖÓÖß“Öê ¾µÖÖÆüß ÖÖê¯ÖÖôû²ÖÖ²ÖÖ úÖ´ÖŸÖê ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÃÖ³µÖ ÖéÆüÃ£Ö †Ö×Ö ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ¤üÖ¸ü
¸üµÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ¾Ö¸üÖ»ÖÖ ×»Ö×ÆüŸÖÖ¾ÖÖ“ÖŸÖÖ µÖêŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ÃÖãÖ¾ÖÃŸÖã ²ÖÖ¯ÖÖ“ÖÖ ŸÖÖê ‹ãú»ÖŸÖÖ ‹ú »ÖÖ›üúÖ
´Öã»ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ“Öê ¾ÖµÖ ´ÖÖ—µÖÖ‡ŸÖêú“Ö ´ÆüÖ•Öê 8-9 ¾ÖÂÖÖÕ“Öê ÆüÖêŸÖê. ÖÖ¾Ö éúÂÖ¸üÖ¾Ö ÆüÖêŸÖê. ÖÖê¯ÖÖôû¸üÖ¾ÖÖÓ“Öß
²ÖÖµÖúÖê «üÖ¸üúÖ²ÖÖ‡Ô Æüß Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖÖê ÖÖÂ™ü ¾Ö ´ÖŸÃÖ¸üß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ »ÖÖÖ“Öê ¾Öêôûß ´ÖÖ—Öê †Ö‡Ô“Öê ¯ÖÖµÖÖ»ÖÖ ÖÖºþ
ÆüÖê‰úÖ ŸÖß ±úÖ¸ü †Ö•ÖÖ¸üß ÆüÖêŸÖß. ´ÖãµÖ ¾Ö¸ü´ÖÖ‡Ô †¿Öß †Ö•ÖÖ¸üß, ‘Ö¸ü ¤ãüÃÖ¸êü úÖêÖß úŸÖì ¾Ö›üß»Ö ´ÖÖÖæÃÖ
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ÖÖÆüß. †¿ÖÖ ¾Öêôûß Æüß »ÖÖê ²ÖÖ²ÖÖÓÖß ú•ÖÔ úÖœæüÖ ˆ³ÖÖ¸ü»Öß! ²ÖÎÖÉÖÖ»ÖÖ ¤ü×ÖÖÖ ¤êü‰úÖ ´ÖãÆæüŸÖÔ ¾Ö
»ÖÖ¯Ö×¡ÖúÖ ¾ÖŸÖÔ×¾Ö»Öß †ÃÖê»Ö. ¯ÖÖ µÖÖ¯Öîúß ‹úÆüß Ã£Öôû ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô»ÖÖ ´ÖÖµÖ Ö¾ÆüŸÖê.
¾µÖÖÊÖÓ“ÖÖ Ø¬ÖÖÖÖÖ : »ÖÖÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖŸÖ †Ö‡Ô“Öß ÆêüôûÃÖÖÓ›ü —ÖÖ»Öß. †Ö´Ö“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ ×¾ÖÃŸÖßÖÔ
†ÓÖÖÖŸÖ ´ÖÖêšüÖ ´ÖÖÓ›ü¾Ö ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †£ÖÖÔŸÖË µÖÖ“Ö ´ÖÖÓ›ü¾ÖÖŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ ²Ö×ÆüÖß“Öê »ÖÖ »ÖÖêú¸üßŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê
†Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß —ÖÖ»Öê. ¯ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ †ÖŸµÖê“Öß ‘Ö¸ü“Öß Ö×¸ü²Öß ±úÖ¸ü ´ÆüÖæÖ ´ÖÖ—ÖêÆüß »ÖÖ µÖÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü¾ÖÖŸÖ
—ÖÖ»Öê †Ö×Ö ŸÖßÖ »ÖÖê ‹úÖ“Ö ´ÖÖÓ›ü¾ÖÖŸÖ úºþÖ ÖµÖêŸÖ ´ÆüÖæÖ ´ÖÖü—µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ“Öê »ÖÖ ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖ“µÖÖ
ÃÖÖÃÖ·µÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸üß —ÖÖ»Öê. ¯ÖÖ •Öê¾ÖÖÖÖÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ Ö“ÖÔ ²ÖÖ²ÖÖÓ“ÖÖ. Ö“ÖÔ †Ö´Ö“ÖÖ ¯ÖÖ ¤êüÖ¸êüÖß»ÖÖ
†Ö´Ö“Öêú›êü“Öê úÖêÖß ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ‹Óú¤ü¸ü »ÖÖÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖŸÖ “ÖÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖ ‹úÃÖÖ¸üÖß †Ó¤üÖ¬ÖãÓ¤üß “ÖÖ»Ö»Öß
ÆüÖêŸÖß. ´Öß »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß ±úÖ¸ü Öêôûú¸ü ÆüÖêŸÖÖê. Æüôû¤üß »ÖÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü Ö¾Ö·µÖÖ ´Öã»ÖÖÖê ²ÖÖÆêü¸ü •ÖÖ‰ú ÖµÖê, †ÃÖê
†ÃÖŸÖÖ ´Öß »ÖÖÖ“Öê ¾Öêôûß ŸÖóµÖÖ¾Ö¸ü ÖêôûŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖê£ÖæÖ ´Ö»ÖÖ ¬ÖºþÖ †Ö×Ö»Öê. ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖµÖúÖê»ÖÖ ŸÖ¸ü
¯ÖÖôûµÖÖŸÖæÖ †ÖÖæÖ ´ÖÖ—Öê“Ö ´ÖÖÓ›üß¾Ö¸ü ²ÖÃÖ×¾Ö»Öê. ŸÖß ´ÖÖ—Öß †ÖŸÖê²ÖÆüßüÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯Öæ¾Öá¯ÖÖÃÖæÖ
´ÖÖ—ÖÖ ×ŸÖ“ÖÖ »ÖôûÖ ÆüÖêŸÖÖ“Ö. »ÖÖ•ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê úÃÖê ŸÖê †Ö´Æüß ×¿ÖúÖ¾ÖµÖÖ“Öê ¯Öãœêü“Ö ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¾ÖÔ Ö“ÖÔ †Ö´Æüß
úºþÖ ¾µÖÖÊÖÓÖß ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖ—µÖÖ ¾Ö ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖÃÖ·µÖÖÓÖß ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ »ÖÖÖŸÖ ±úÖ¸ü ¡ÖÖÃÖ ×¤ü»ÖÖ.
¾Ö¸ü¯ÖÖÖÖê ×ÆüÖ¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ŸÖê ˆ»Ö™ü ¾Ö¬Öæ¯ÖÖÖÓ“Öß“Ö úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ±úÖ¸ü “ÖÖ»Ö»Öß. ¿Öê¾Ö™üß ÖÖ¾Ö•Öê¾ÖÖÖ“Öê ×¤ü¾Ö¿Öß
¸üÖ¡Öß ²ÖÖ¸üÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖÖÖê ¯Ö›ü»Öß. ¯ÖÖ úÖÆüß ŸÖ¸üß ³ÖÖÓ›üÖ úÖœæüÖ •Öê¾ÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê»Öß ²Ö¸üß“Ö ´ÖÓ›üôûß
¯ÖÖÖÖ¾ÖºþÖ †³Ö¦ü¬¾ÖÖß úÖœüßŸÖ ×Ö‘ÖæÖ Öê»Öß. Æüß ÆüúßúŸÖ ´ÖÖ—Öß †Ö‡Ô ¯Öãœêü ×úŸÖß ×¤ü¾ÖÃÖ ŸÖ¸üß ÃÖÖÓÖæÖ
†Ö´Ö“Öß ú¸ü´ÖÖæú ú¸üßŸÖ †ÃÖê.
êúôû¾ÖÖ : †Ö´Ö“Öß Æüß ×ŸÖÆüß »ÖÖê ÃÖÖµÖÓúÖôûß ÖÖê¸ü•Ö ´ÖãÆæüŸÖÖÔ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öß. »ÖÖÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö 4-5
×¤ü¾ÖÃÖ µÖ£ÖÖÃÖÖÓÖ —ÖÖ»ÖÖ. Æüôû¤üß, ¹ýÖ¾ÖŸÖ, ¸üÖÃÖÆüÖÖß, †ÖŸÖÖ, »ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü“Öê Ö¾Ö¸üÖÖ¾Ö¸üß“Öê Öêôû,
Ö¾Ö·µÖÖ»ÖÖ ²ÖÖÖêŸÖ ÖêÖê ¾ÖÖî¸êü ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖêÆüôêû —ÖÖ»Öê. »ÖÖÖŸÖ êúôû¾ÖÖÖÃÖÖšüß ‡ŸÖŒµÖÖ ‘Ö¸üß •Öê¾ÖÖÖÃÖ •ÖÖ¾Öê
»ÖÖÖ»Öê úß, ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö Óú™üÖôûÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖ¾ÖÔ †ÖêôûÖß“Öß ´ÖÖÖÃÖê ‹úÖ“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß •Öê¾ÖÖÖÃÖ
²ÖÖê»ÖÖ¾ÖÖÖ¸ü. ´ÖÖ •Öê¾ÖÖ úÃÖ“Öê ÆüÖêŸÖê! ÖãÃÖŸÖÖ ³ÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ¿Öê¾ÖµÖÖ“Öê ŸÖÖ™ü ¯Öãœêü šêü×¾Ö»Öê úß ŸµÖÖ¾Ö¸ü“ÖÖ Öæôû
Øú¾ÖÖ ÃÖÖÖ¸êü»ÖÖ £ÖÖê›üÖ ÆüÖŸÖ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ úß —ÖÖ»Öê •Öê¾ÖÖ ! †Ö×Ö ¯ÖÏŸµÖêú ‘Ö¸üß ¾ÖÖ•ÖÓ¡Öß »ÖÖ¾ÖæÖ •ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê
†ÃÖê, ´Öß †Ö¤üß ²Öê•ÖÖºþÖ Öê»ÖÖê.
†ÖÃÖÓÖß“Öê ¾Ö·ÆÖ›ü : µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÆüÖ »ÖÖÖ“ÖÖ ¬ÖÖÓÖ›üØ¬ÖÖÖÖÖ ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö´Æüß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ—µÖÖ
²Ö×ÆüÖß“µÖÖ ÃÖÖÃÖã¸ü¾ÖÖ›üß»ÖÖ ´ÆüÖ•Öê †ÖÃÖÓÖß ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. Æêü Öê›êü •Ö´ÖÖÓ›üß“µÖÖ ¯ÖÛ¿“Öû´ÖêÃÖ ãú›ü“Öß
Ã™êü¿ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™êü¾Ö¸ü 11 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü. ÃÖã´ÖÖ¸êü “ÖÖ¸ü ¯ÖÖ“Ö ÖÖ›ü¶ÖÓ“µÖÖ ³Ö¸üŸÖß“Öê ¾Ö·ÆÖ›ü ×Ö‘ÖÖ»Öê.
†Ö´Ö“Öê²Ö¸üÖê²Ö¸ü †Ö´Ö“Öê †Ö»ÖÖã¸ü“Öê ´ÖÖ´ÖÖ ¸üÖ´Ö•Öß²ÖÖ²ÖÖ Æêü ÆüÖêŸÖê. ±úŒŸÖ ²ÖÖ²ÖÖ †Ö×Ö †Ö‡Ô ´ÖÖ¡Ö †Ö»Öß
ÖÖÆüßŸÖ. úÖ¸üÖ úµÖÖ¤üÖÖ êú»Öê †ÃÖŸÖÖ úµÖê“µÖÖ ‘Ö¸üß †Ö‡Ô²ÖÖ¯ÖÖÓÖß úµÖê»ÖÖ ´Öã»Öê ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ †®ÖÖÏÆüÖ
ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÖÃÖŸÖê. †ÖÃÖÓÖß“Öê ¾µÖÖÊÖ“Öß ¿ÖêŸÖß ´ÖÖêšüß ¾Ö ‘Ö¸üÆüß ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¸üÖ¡Öß“µÖÖ ¾Öêôûß †Ö´Æüß
ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö êú»ÖÖ. †Ö´Ö“Öß £ÖÖ™üÖÖê ¾Ö¸üÖŸÖ ×Ö‘ÖÖ»Öß. ¤üÖºþúÖ´Ö ¾ÖÖî¸êü “ÖÖÓÖ»ÖÖ £ÖÖ™ü —ÖÖ»ÖÖ.
¯ÖëœüÖ¸ü¬ÖÖ›ü : †ÖÃÖÓÖßÃÖ Ö¤üß †ÖÆêü. Ö¤üß¾Ö¸ü ¾Ö ×¾Ö×Æü¸üßŸÖ ¯ÖÖêÆüÖê, µÖ£Öê“”û •Öê¾ÖÖê †Ö×Ö
¸üÃŸµÖÖŸÖæÖ Ø¬ÖÖÖÖÖ ‘ÖÖ»ÖÖê ÆüÖ“Ö úÖµÖ ŸÖÖê †Ö´Ö“ÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö ÆüÖêŸÖÖ. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †Ö´Ö“Öê †Ö‡Ô²ÖÖ²ÖÖ Ö¾ÆüŸÖê.
´ÖÖ ¾µÖÖÊÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß †Ö´ÆüÖ»ÖÖ úÖêÖ ¤üÖ²ÖÖŸÖ šêü¾ÖÖÖ¸ü? †Ö´Ö“µÖÖ ¬Öã›üÖã¿Öß»ÖÖ ŸÖÖôû“Ö ˆ¸ü»ÖÖ ÖÖÆüß.
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†Ö´Æüß •Ö´ÖÖÓ›üß“Öß ²Ö¸üß“Ö ´Öã»Öê ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖŸÖ †ÖÃÖÓÖß“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß ³Ö¸ü ¯Ö›ü»Öß. ´ÖÖ úÖµÖ? “ÖÖ¸ü
×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ †Ö´Æüß ŸµÖÖ Öê›ü¶ÖŸÖ úÆü¸ü ˆ›ü¾ÖæÖ ×¤ü»ÖÖ. ÖÖ¾ÖÖŸÖ ‹ú ¯ÖëœüÖ¸ü¬ÖÖ›ü †Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö —ÖÖ»Öê.
ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ÆüÖ»Ö †ÖÃÖÓÖß“µÖÖ ÖÖ¾Ö›ãüú¸üÖÓ“Öê —ÖÖ»Öê. †Ö´Æüß •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ †ÃÖÖ ›ãüú¸üÖÓ“ÖÖ •Ö´ÖÖ¾Ö ú¬ÖßÆüß
¯ÖÖ×Æü»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ²ÖÖêôûÖ²ÖÖêôûÖŸÖæÖ ›ãüú¸üÖÓÖÖ †Ö›ü¾ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ¤üÖ›üÖÓ“ÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ¾Ö úºþÖ †Ö´Æüß ‹ú
´ÖÖêšêü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ µÖã¨ü“Ö †Ö¸Óü×³Ö»Öê. ¿Öê¾Ö™üß ¾Öé¨ü´ÖÓ›üôûß ²Ö¸üß“Ö ¡ÖÖÃÖ»Öß. µÖÖ Öê›êüÖÖ¾ÖÖŸÖ †Ö´Æüß ¿ÖÆü¸üÖ“Öê
×¿Öú»Öê»Öê ¯ÖÖÆãüÖê ´ÆüÖæÖ †Ö»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö úÖêÖß“Ö ²ÖÖê»Öæ ¿Öú»Öê ÖÖÆüßŸÖ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¾µÖÖÆüß
´ÖÖêšêü ¾Ö•ÖÖ¤üÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ¾Ö›üß»Ö »ÖÖêúÖÓú›æüÖ ¿Öê¾Ö™üß †Ö´Ö“Öß úÖÖˆ‘Ö›üÖß —ÖÖ»Öß“Ö.
†¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê †Öšü ×¤ü¾ÖÃÖ ´Öê•Ö¾ÖÖµÖÖ —ÖÖ›æüÖ †Ö×Ö ´Ö•ÖÖ úºþÖ †Ö´Æüß ¯Ö¸üŸÖ •Ö´ÖÖÓ›üßŸÖ †Ö»ÖÖê.

249

´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü, ÃÖ´ÖÖÏ ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖ, ÖÓ› ü-2 ¸üÖ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7
¾Ö›üß»Ö ³ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´ÖéŸµÖæ
1885 ÃÖÖ»Öß ´Öß 12 ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ —ÖÖ»ÖÖê. ´ÖÖ—ÖÖ ³ÖÖ‰ú 17-18 ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÊÖ ÃÖÖ»ÖÖ“µÖÖ
†Ö¸Óü³Öß ´ÖÖ—Öß ´Ö¸üÖšüß 5¾Öß ‡µÖ¢ÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖ ´Öß ‡ÓÖÏ•Öß ¯Ö×Æü»µÖÖ µÖ¢ÖêŸÖ ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ Öê»ÖÖê. ‹¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ
´ÖÖ—µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö ‹ú Ö¾ÖßÖ ™ü¯¯ÖÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ. ´ÖÖ—Öê ²ÖÖôû¯ÖÖ ÃÖÓ¯Ö»Öê †Ö×Ö ×¾ÖªÖ£Öá¤ü¿Öê»ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö
—ÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ.
Ö¾ÖßÖ ™ü¯¯ÖÖ : ´Ö¸üÖšüß ¿ÖÖôêûŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ Ö×ÖŸÖ ¾Ö ³ÖÖÂÖÖ ¾ÖÖî¸êü †³µÖÖÃÖ ŸµÖÖ ¾Öêôû“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ
´ÖÖÖÖÖê ²Ö¸üÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´Ö¸üÖšüß ¿ÖÖôêû“Öê Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸ü ×¾ÖÂÖã¯ÖÓŸÖ Ö¾ÖÓ›êü ±úÖ¸ü ú›üú ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸üß ´ÖÖ—Öß ŸÖ¸üŸÖ¸üß
¯ÖÖÆæüÖ ŸÖê ´Ö•Ö¾Ö¸ü ¯ÖÏê´Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. “ÖÖî£µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ †ÓŸÖÖ•Öß¯ÖÓŸÖ ¯ÖÖëÖê ÖÖ¾ÖÖ“Öê ´ÖÖÃŸÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸÖêÆüß ¯ÖÏê´Ö
ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖ¾Öêôûüß ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸üÖÓ“Öß ´Öã»Öê ÃÖ¸üúÖ¸üß ¿ÖÖôêûŸÖ ±úÖ¸ü“Ö ú´Öß †ÃÖŸÖ, ŸµÖÖ´Öãôêû ¾Ö ´Öß
ÆãüÂÖÖ¸ü ´ÆüÖæÖ úÖêÖßÆüß ´ÖÖ—Öê úÖîŸÖãú“Ö ú¸üßŸÖ. ¯ÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¤ü¢ÖÖê¯ÖÓŸÖ ²Öê›êüú¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ
‹ú ´ÖÖÃŸÖ¸ü ±úÖ¸ü ×ŸÖ¸üÃÖ™ü †ÃÖê. ŸµÖÖÖê ‹êú ×¤ü¾Ö¿Öß ´Ö»ÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ´ÖÖ¸ü»Öê, ŸµÖÖ´Öãôûê ´ÖÖÓ›üßŸÖæÖ ¸üŒŸÖ µÖêŸÖ
†ÃÖŸÖÖÖÖ ´Öß ‘Ö¸üß †Ö»ÖÖê. Æêü ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ—Öê ²ÖÖ²ÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ Öê»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖ ´ÖÖ¸üú™ü ´ÖÖÃŸÖ¸üÖ“ÖÖ Ö¸ü¯ÖæÃÖ
ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯Öãœêü ÃÖÖóµÖÖ“Ö ´ÖÖÃŸÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü ¤üÖ²Ö ²ÖÃÖ»ÖÖ. ´ÖÖ—µÖÖ ¾Ö›üß»Ö ³ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¯ÖÏÖŸÖß
´ÖÖ¡Ö ¿ÖÖôêûŸÖ ´Öãôûß“Ö ÆüÖê‡ÔÖÖ. ²ÖÖ²ÖÖÓÖß ŸµÖÖ»ÖÖ ÖêÆü´Öß ²ÖÖê»ÖµÖÖ“Öê ¾Ö ´ÖÖ¸üµÖÖ“Öê Æêü ‹ú úÖ¸üÖ ÆüÖêŸÖê.
‡ÓÖÏ•Öß ¿ÖÖôêû“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖ ‡ÓÖÏ•Öß ¿Ö²¤ü ¯ÖÖšü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¯ÖêØ»ÖÖ“ÖÖ ´Ö»ÖÖ
³ÖÖ¸üß Óú™üÖôûÖ µÖê‡Ô. ‡ŸÖúÖ úß ŸµÖÖ´Öãôêû ´Ö»ÖÖ ‡ÓÖÏ•Öß ¿ÖÖôûÖ ÖúÖê¿Öß ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öß. †Ö²ÖÖ ´ÆîüÃÖú¸ü
ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‹ú ²ÖÎÖÉÖ ´ÖÖÃŸÖ¸ü ¯Ö×Æü»µÖÖ ‡µÖ¢Öê¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê Ã¯ÖêØ»ÖÖ ÖãÃÖŸÖê ¯ÖÖšü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ »ÖÖ¾Öß. ‘Ö¸üß
Øú¾ÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ´Ö»ÖÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ úÖêÖß“Ö Ö¾ÆüŸÖê.
ÊÖ ¾Öêôûß †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üß ‹ú †×¸üÂ™ü ‘Ö›ü»Öê. ‡.ÃÖ. 1885 ´Ö¬µÖê •Ö´ÖÖÓ›üßŸÖ ¯Ö™üúß“ÖÖ ˆ¯Ö¦ü¾Ö
ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö †Ö¤üß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß»ÖÖ“Ö ´ÖÖ—ÖÖ ŸÖ¹ýÖ ³ÖÖ‰ú 1-2 ×¤ü¾ÖÃÖ“Ö †Ö•ÖÖ¸üß ¯Ö›æüÖ ‹ú¤ü´Ö
¾ÖÖ¸ü»ÖÖ. ŸÖÖê ¿ÖÖÓŸÖ ¾Ö ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ¤üÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ´ÆüÖæÖ ¿Öê•ÖÖ·µÖÖÓÖÖ ¾Ö ÖÖŸÖ»ÖÖÖÓÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ¯ÖêÖÖ ŸÖÖê“Ö •ÖÖÃŸÖ
†Ö¾Ö›üŸÖ †ÃÖê. ²ÖÖ²ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖÖ ú¸üßŸÖ, ´ÆüÖæÖ †Ö‡Ô»ÖÖ ŸÖÖê †×¬Öú †Ö¾Ö›üŸÖ †ÃÖê. ŸÖÖê †ÃÖÖ
‹úÖ‹úß ¾ÖÖ¸ü»µÖÖ´Öãôêû †Ö‡Ô»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ ‹ú¤ü´Ö ±úÖ¸ü“Ö ´ÖÖêšüÖ ¬ÖŒúÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ. †Ö‡ÔÖê ŸÖ¸ü ¯Öãœêü
5-6 ¾ÖÂÖì †×ŸÖ¿ÖµÖ ¿ÖÖêú êú»ÖÖ.
²ÖÓ¬Öã ‹úÖÖ£Ö : ´ÖÖ—ÖÖ ³ÖÖ‰ú ¾ÖÖ¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖã´ÖÖ¸êü ¯ÖÖ“Ö ¾ÖÂÖì †Ö´Æüß †ŸµÖÓŸÖ ³ÖµÖÓú¸ü ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“Öê
ÆüÖ»Ö ÃÖÖêÃÖ»Öê. ‡ ÃÖ. 1885 “µÖÖ ×›üÃÖë²Ö¸ü ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ ¬ÖÖú™üÖ ³ÖÖ‰ú ‹úÖÖ£Ö ÆüÖ •Ö´Ö»ÖÖ.
ÊÖ¯Öãœü“Öß, ´ÖÖ—Öß ¬ÖÖú™üß ²ÖÆüßÖ ´ÖãŒŸÖÖ²ÖÖ‡Ô ×Æü“µÖÖ ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü“Öß ´Öã»Öê •Ö´ÖŸÖ:“Ö ±úÖ¸ü †¿ÖŒŸÖ •Ö´Ö»Öß.
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•Ö´ÖŸÖ: ‹úÖÖ£ÖÆüß †¿ÖŒŸÖ ¾Ö ×ú¸ü×ú·µÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Ö‡Ô“µÖÖ †ÓÖÖ¾Ö¸ü ¤æü¬Ö ´Öãôûß“Ö Ö¾ÆüŸÖê. ³ÖÖ‰ú“µÖÖ
´Ö¸üÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖêúÖÖê ×ŸÖ“Öê ÃÖÖ¸êü ¸üŒŸÖ •ÖôæûÖ Öê»Öê»Öê. ´ÖÖ ¤æü¬Ö úÖêšæüÖ †ÃÖÖÖ¸ü? †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¬ÖÖë›æü²ÖÖ‡Ô
ÖÖ¾ÖÖ“Öß ‹ú Ö¾ÖôûÖ †Ö‡Ô“Öê †ÖêôûÖß“Öß ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖ»ÖÖ ÊÖ ´Öã»ÖÖ“Öß ú¹ýÖÖ †Ö»Öß. ŸÖß ¸üÖê•Ö
ŸµÖÖ“µÖÖ¯Öã¸üŸÖê ´Æü¿Öß“Öê ŸÖÖ•Öê ¤æü¬Ö ±ãúú™ü ¤êüŸÖ †ÃÖê. ‹¸ü¾Æüß ‹úÖÖ£Ö ÆüÖ ¾ÖÖ“Ö»ÖÖ“Ö ÖÃÖŸÖÖ. ³ÖÖ‰ú
¾ÖÖ¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öß“Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¾Ö›üß»Ö †¯ÖŸµÖ —ÖÖ»ÖÖê. ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÖê¸üú™ü¯ÖÖÖ •ÖÖ‰úÖ ´ÖÖ—µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖ
‹ú¤ü´Ö ±ú¸üú ¯Ö›ü»ÖÖ. †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸ü“µÖÖ ú¹ýÖÖÃ¯Ö¤ü ÛÃ£ÖŸÖß“Öß ´Ö•Ö´Ö¬µÖê ‹ú¤ü´Ö •ÖÖÖß¾Ö ˆŸ¯Ö®Ö
—ÖÖ»Öß. ´Öß ²ÖÖ¸üÖ ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖê, ŸÖ¸üß ´Ö»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ úôæû »ÖÖÖ»Öê. ´Ö»ÖÖÆüß ³ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖêú ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ
¾Öêôûß ´Öß úÃÖ»Öß¿Öß ‹ú ú×¾ÖŸÖÖ ¸ü“Ö»Öß ÆüÖêŸÖß ¾Ö ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖÖ¾Ö¸ü ‹ú †Ö¸üŸÖß ¸ü“Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.
´ÖÖ—µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖ ‹ú¤ü´Ö ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ ÊÖ ±ú¸üúÖ´Öãôêû †Ö‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ ´ÖÖ—Öê ´ÖÖêšêü úÖîŸÖãú ¾ÖÖ™æü
»ÖÖÖ»Öê. ¿ÖÖôêûŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ †³µÖÖÃÖÆüß ˆ¢Ö´Ö ÆüÖê‰úÖ ´ÖÖ—Öß ¾ÖÖÆü¾ÖÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß. ‡. ÃÖ. 1886 ÃÖÖ»Öß
´ÖÖ—Öß ‡ÓÖÏ•Öß ¯Ö×Æü»Öß ‡µÖ¢ÖÖ ¯ÖÖÃÖ ÆüÖê‰úÖ ´Öß ¤ãüÃÖ·µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ Öê»ÖÖê. ŸÖê£Öê Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖÖÔŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ ÖêÆü´Öß
¯Ö×Æü»ÖÖ ÖÓ²Ö¸ü »ÖÖÖæ »ÖÖÖ»ÖÖ. ¸üÖê•Ö“µÖÖ ´ÖÖúÖÕ“Öß ²Öê¸üß•Ö ÆüÖê‰úÖ ´Ö×ÆüµÖÖ“Öê ¿Öê¾Ö™üß ÖÓ²Ö¸ü »ÖÖÖŸÖ. ¤ãüÃÖ·µÖÖ
‡µÖ¢Öê¯ÖÖÃÖæÖ ´Öß •ÖÖê ‹ú¤üÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ÖÓ²Ö¸ü ¯Ö™üúÖ¾Ö»ÖÖ, ŸÖÖê †Öê¸ü ÃÖÖŸÖ¾µÖÖ ‡µÖ¢Öê¯ÖµÖÕŸÖ ‹ú ÖÓ²Ö¸üÆüß ÖÖ»Öß
ˆŸÖ¸ü»ÖÖê ÖÖÆüß. ‹ú¤üÖ ¯ÖÖ“Ö¾µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ µÖ»»ÖÖ´ÖÖ“µÖÖ µÖÖ¡Öê»ÖÖ Öê»ÖÖê ´ÆüÖæÖ úÖµÖ ŸÖÖê ´ÖÖ—ÖÖ
ÖÓ²Ö¸ü ÖÖ»Öß Öê»ÖÖ. ´Öò×™Òüú“µÖÖ ¯Ö¸üßÖê»ÖÖ •Ö´ÖÖÓ›üß ÆüÖµÖÃæú»Ö´Ö¬ÖæÖ ×•ÖŸÖúß ´Öã»Öê Öê»Öß, ŸµÖÖŸÖÆüß
´ÖÖ—ÖÖ“Ö ÖÓ²Ö¸ü ¯Ö×Æü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
“ÖãÖ“ÖãÖßŸÖ¯ÖÖÖ : ¯Ö×Æü»µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ ´Ö»ÖÖ •Öß ‡ÓÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖÖ †¾Ö‘Ö›ü ¾ÖÖ™æüÖ, †Ö¤üß †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ
úºþÖ ‘µÖÖ¾Öß ‡ŸÖêú ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖ“Ö ³ÖÖÂÖêŸÖ ´Öß ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÖÔŸÖ ¯ÖÏ¾ÖßÖ šü¸ü»ÖÖê. ×¾ÖÂÖã¯ÖÓŸÖ ÖÖ›üÖßôû
ÖÖ¾ÖÖ“Öê ²ÖÎÖÉÖ ´ÖÖÃŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ ‡µÖ¢Öê¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ—Öß ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ ŸÖ¸üŸÖ¸üß ¯ÖÖÆæüÖ ŸÖê ÖêÆü´Öß ´Ö•Ö¾Ö¸ü
ÖæÂÖ †ÃÖŸÖ. ‡ŸÖ¸ü ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»Öê ²ÖÎÖÉÖÖÓ“Öß †ÃÖæÖ ´Öß“Ö úÖµÖ ŸÖÖê ´Ö¸üÖšü¶Ö“ÖÖ †Ö×Ö ŸÖÖêÆüß
¯Ö×Æü»ÖÖ; ÊÖ“Öê ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÎÖÉÖ ´ÖÖÃŸÖ¸üÖÓÖÖ ´ÖÖêšêü úÖîŸÖãú ¾ÖÖ™êü. úÖêÖßÆüß ²ÖÎÖÉÖÖÓÖß ´ÖÖ—ÖÖ •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤üÖ´Öãôêû
Æêü¾ÖÖ Øú¾ÖÖ «êüÂÖ ú¬Öß ´Öß ¿ÖÖôêûŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖ¸üß êú»ÖÖ ÖÖÆüß. ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ¸ü¯ÖÖšü´ÖÖ»Öê“µÖÖ ¬Ö›ü¶ÖŸÖ ´Öß †Ö¤üß
“ÖãÖ“ÖãÖßŸÖ ˆ¢Ö¸êü ¤êüŸÖ †ÃÖê. ‹ú¤üÖ ´Ö»ÖÖ ¯ÖŒêú †Öšü¾ÖŸÖê úß, ´ÖÖÃŸÖ¸üÖÓÖß ‹ú ¯ÖÏ¿Ö êú»ÖÖ. ŸÖÖê ¾ÖÖÖÔŸÖ
úÖêÖÖ»ÖÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. ´Öß ŸµÖÖ“Öê ˆ¢Ö¸ü ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¤êü‡ÔÖ †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß ÖÖ¡Öß ÆüÖêŸÖß †Ö×Ö ŸÖÃÖê ŸÖê ´Öß
“Ö™üúÖ ×¤ü»ÖêÆüß. ŸÖê¾ÆüÖ ÖÖ›üÖßôû ´ÖÖÃŸÖ¸üÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ´Öã»ÖÖ“µÖÖ ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü £ÖãÓúÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
ŸÖê ´ÖÖ—µÖÖ“µÖÖÖê úÖÆüß êú»µÖÖ ÆüÖê‡ÔÖÖ. ¯ÖÖ ´ÖÖÃŸÖ¸üÖÓÖß †ÖÖÏÆü“Ö ¬Ö¸ü»ÖÖ. ŸÖê¾ÆüÖ ´Ö»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ´Öã»ÖÖ¯Öãœêü
•ÖÖ‰úÖ Øú×“ÖŸÖË £ÖÓãú»µÖÖÃÖÖ¸üÖê ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. •ÖÃÖ•ÖÃÖÖ ´Öß ¾Ö¸ü“µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ •ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»ÖÖê, ŸÖÃÖŸÖÃÖê
Ö¾ÖßÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÃÖÓÃéúŸÖ, ²Öß•ÖÖ×ÖŸÖ, ³Öæ×´ÖŸÖß, ¿ÖÖÃ¡Öê ¾ÖÖî¸êü »ÖÖÖæ »ÖÖÖ»Öß. ŸÖ¿ÖÖ“Ö »ÖêÖß ¯Ö¸üßÖÖ ÃÖãºþ
—ÖÖ»µÖÖ. ¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¯Öé£ÖúË ¯Öé£ÖËú ´ÖÖ—ÖÖ“Ö ÖêÆü´Öß“ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ÖÓ²Ö¸ü †ÃÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ¾ÖÔ“Ö ´ÖÖÃŸÖ¸üÖÓ“ÖÖ
¾Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖÖ ´Öß †Ö¾Ö›üŸÖÖ —ÖÖ»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê.
×“Ö´Öãú»Öß ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö : ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú ¾ÖÖÖÔŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ¤üÖêÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ
¤ü¸ü´ÖÆüÖ ‹ú »ÖÆüÖÖ¿Öß ÃúÖò»Ö¸ü¿Öß¯Ö ×´ÖôûŸÖ †ÃÖê. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ 1-1…… ¹ý¯ÖµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖß ÃÖÖŸÖ¾Öê
‡µÖ¢ÖêŸÖ 3 ¹ý¯ÖµÖê¯ÖµÖÕŸÖ ÆüÖêŸÖß. †£ÖÖÔŸÖË ´Ö»ÖÖ ÖêÆü´Öß ¯Ö×Æü»µÖÖ ÖÓ²Ö¸ü“Öß ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö ×´Öôêû. ÊÖ ¾Öêôûß ‘Ö¸üß
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ŸÖ¸ü ³ÖµÖÓú¸ü ¤üÖ×¸ü¦ü¶ †ÃÖê. ´ÖÖ—µÖÖ ×“Ö´Öãú»µÖÖ ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö“Öß“Ö ‘Ö¸üß ´ÖÖêšüß ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß
•Ö´ÖÖÓ›üßŸÖ ´ÖÖêšüß Ã¾ÖÃŸÖÖ‡Ô †ÃÖê. ‹ú ¹ý¯ÖµÖÖ»ÖÖ 16 ¯ÖÖµÖ»µÖÖ ¬ÖÖµÖ —ÖÖ»Öê»Öê ´Ö»ÖÖ †Öšü¾ÖŸÖê. ´ÖÖ
´ÖÖ—µÖÖ ×“Ö´Öãú»µÖÖ ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Öú›êü ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô“Öê ›üÖêôêû »ÖÖÖæÖ ¸üÖÆüÖŸÖ. ÊÖŸÖ Ö¾Ö»Ö úÖµÖ! ‡ŸÖúß
•Ö¸üß Ã¾ÖÃŸÖÖ‡Ô ÆüÖêŸÖß, ŸÖ¸üß †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß ˆŸ¯Ö®Ö ÖÃÖ»µÖÖÖê †Ö‡Ô †Ö´ÆüÖ “ÖÖ¸ü ´Öã»ÖÖÓ“Öê, ²ÖÖ²ÖÖÓ“Öê ¾Ö †Ö¯Ö»Öê
¯ÖÏÖÖ úÃÖê ¸üÖÖßŸÖ †ÃÖê ŸÖê †Ö‡Ô»ÖÖ Øú¾ÖÖ ¤êü¾ÖÖ»ÖÖ“Ö šüÖ¾Öê! †£ÖÖÔŸÖ ×ŸÖ»ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ»Öê ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾Ö Ã¾ÖÃŸÖ
¬ÖÖµÖ ¾Ö ŸÖÃÖ»ÖÖ“Ö ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ †ÖÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê. ¯ÖãÂúôû ¾ÖêôûÖ ¯Öê¾ÖÖŸÖ ²Ö¸êü“Ö ×¤ü¾ÖÃÖ šêü¾Öæ»Ö ×²Ö‘Ö›ü»Öê»Öê
•ÖÖë¬Öôêû ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ ×¾ÖúÖ¾ÖµÖÖÃÖ µÖêŸÖ. ŸÖê ±úÖ¸ü Ã¾ÖÃŸÖ ´ÆüÖæÖ †Ö‡Ô Öê´Öêú ŸÖê“Ö †ÖÖß, ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖÃÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü
µÖê‡Ô, ¯ÖÖ †Ö´Æüß ´Öã»Öê ŸµÖÖ“µÖÖ“Öü ³ÖÖú¸üß ÖÖê›ü úºþÖ ÖÖŸÖ †ÃÖæ. úÖ¸üÖ ÖÖê›üß ¬ÖÖµÖÖŸÖ ÖÃÖæÖ †Ö´Ö“µÖÖ
†Ö‡Ô“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ †ÃÖê. †ÃÖ»µÖÖ ¤üÖµÖÖÓ“Öß ³ÖÖú¸üß, ŸÖÃÖ»µÖÖ“Ö ŸÖã¸üß“µÖÖ ›üÖôûß“Öê ¾Ö¸üÖ ¾Ö ŸÖÖÓ²Ö›ü¶Ö
×´Ö¸ü“µÖÖÓ“Öß “Ö™üÖß Æêü ŸÖßÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ²ÖÖÃÖãÓ¤üß¯Öã¸üßÃÖÖ¸üÖê ÖÖê›ü »ÖÖÖŸÖ. †Ö´Ö“Öê »ÖÖ †®ÖÖú›êü
•ÖÖ‰ú ÖµÖê, ´ÆüÖæÖ †Ö‡Ô †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ »ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ“µÖÖ ¾Ö ÃÖÖÃÖ¸ü“µÖÖ ú¹ýÖÖÃ¯Ö¤ü úÆüÖµÖÖ ÃÖÖÓÖŸÖ
†ÃÖê. ŸµÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ úÖôû•ÖÖŸÖ ‡ŸÖŒµÖÖ ÖÖê»Ö •ÖÖŸÖ úß, †Ö´Ö“Öê •Öê¾ÖÖ †Ö™ü¯ÖæÖ †Ö´Ö“Öê ÆüÖŸÖ ¾ÖÖôû»Öê
ŸÖ¸üß †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ³ÖÖÖ ¸üÖÆüÖŸÖ ÖÃÖê.
¯ÖãÂúôû ¾ÖêôûÖ Æêü ú¤üÖ®ÖÆüß †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¯Öã¸êüÃÖê ×´ÖôûŸÖ ÖÃÖê. ¾ÖÖ»Öæ²ÖÖ‡Ô ÖÖ¾ÖÖ“Öß ‹ú ãúÖ²ÖßÖ ¯Öæ¾Öá
†Ö´Ö“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ²Ö¸üß †ÃÖŸÖÖÖÖ †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß úÖ´ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ¯Öãœêü †Ö´ÆüÖ»ÖÖ †¿Öß ³ÖµÖÓú¸ü ÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
—ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú ²ÖÖ‡Ô»ÖÖ †Ö´ÆüÖ ²ÖÖôûÖÓ“ÖÖ úôû¾ÖôûÖ µÖê‰úÖ, úÖêšü»Öê ŸÖ¸üß ±úÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“Öê ×¿Öôêû
ŸÖãú›êü †ÖÖæÖ ×ŸÖÖê Æüôæû“Ö —ÖÖæúÖ †Ö‡Ô»ÖÖ †ÖÖæÖ ªÖ¾Öê. ´ÖÖ †Ö‡ÔÖê ŸÖê ŸÖÖúÖŸÖ †Ö¸ü ¾Ö¸üÖÖŸÖ †Ö¸ü
¤üÖêÆüß ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ÖãÃÖŸÖê ¯ÖÖµÖÖŸÖ ×³Ö•Ö¾ÖæÖ †Ö´Ö“ÖêÃÖÖšüß šêü¾ÖÖ¾Öê. †Ö´Æüß ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»Öê ¿ÖÖôêûŸÖæÖ ³Öæú, ³Öæú
ú¸üßŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê“Ö ¯ÖŒ¾ÖÖ®Ö ÖÖ¾Öê †Ö×Ö ¯Öãœêü ×úŸÖß ŸÖ¸üß ¾Öêôû ÖãÃÖŸÖß ²ÖÖê™êü“Ö “ÖÖ™üßŸÖ ²ÖÃÖÖ¾Öê,
†Ö´Ö“ÖÖ ÆüÖ †»¯ÖÃÖÓŸÖÖêÂÖß¯ÖÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ †Ö‡ÔÖê †Ö´ÆüÖ»ÖÖ Ö úôûŸÖ †ÖÃÖ¾Öê ÖÖôûÖ¾Öß †Ö×Ö †¿ÖÖ †ÖÖÓ¤üÖŸÖ
†Ö¯Ö»Öß ³Öæú ×¾ÖÃÖ¸üÖ¾Öß!
ŸÖãúÖ¸üÖ´ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¸ü : ‡ŸÖêú —ÖÖ»Öê, ŸÖ¸üß †Ö‡ÔÖê ú¬Öß úÖêÖÖ“Öß ´Ö•Öã¸üß êú»Öß ÖÖÆüß, úß
úÖêÖÖ“Öê ¤üÖ¸üß ×“Ö´Öæ™ü³Ö¸ü ´Ößšü ´ÖÖÖµÖÖÃÖÖšüß ˆ³Öß ¸üÖ×Æü»Öß ÖÖÆüß. ×ŸÖ“µÖÖ †Ö‡Ô¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸÖßÆüß ˆÓ²Ö¸üšü¶Ö“µÖÖ
†ÖŸÖ“Ö ¸üÖÆüß. ²ÖÖ•ÖÖ¸üÆüÖ™ü, ×Æü¿Öê²Ö ¾ÖÖî¸êü ÃÖ¾ÖÔ †Ö‡Ô»ÖÖ“Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖê. ¾ÖÖÖß, ´ÖÖôûÖß, ŸÖê»ÖÖß, Ö¾ÖôûüÖß
†Ö‡Ô“Öß ú¤ü¸ü †ÖêôûÖæÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖ ÃÖœüôû ÆüÖŸÖÖÖê ´ÖÖ¯Ö ¤êüŸÖ ¾Ö ¯Öî¿ÖÖ“Öß ú¬ÖßÆüß ×•Öúß¸ü ú¸üßŸÖ ÖÃÖŸÖ.
‹Óú¤ü¸üßŸÖ †Ö´Ö“ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¸ü †Ö¤üß ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö²ÖÖê¾ÖÖ“µÖÖ ¾ÖôûÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖ»Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ±ú¸üú ‡ŸÖúÖ“Ö úß,
ŸÖãúÖ¸üÖ´ÖÖ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ´Ö¸üÖšüß ŸÖ¸üß ×»Ö×ÆüŸÖÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê úß ÖÖÆüß ¿ÖÓúÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ ´Öß ´ÖÖ¡Ö ÆüÖµÖÃæú»Ö´Ö¬µÖê
¯Ö×Æü»ÖÖ ÖÓ²Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖê. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ²Ö×ÆüÖßÆüß ´Öã»Öà“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ×»Ö×ÆüÖê, ¾ÖÖ“ÖÖê, ú×¿Ö¤üÖ
úÖœüÖê ¾ÖÖî¸êü ×¿ÖúŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ¤üÖ×¸ü¦ü¶ÖÖê ¯ÖÖšü ¯Öã¸ü×¾Ö»Öß, ŸÖ¸üß †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖ“ÖÖ ¹ý²ÖÖ²Ö úÖÆüß ú´Öß
—ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ “ÖÖ»ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö¸Óü¯Ö¸êüŸÖ ÖÓ›ü ¯Ö›ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ‹úÖ¤ü¿Öß,
×¿Ö¾Ö¸üÖ¡Öß, Æü¸üŸÖÖ×»ÖúÖ, ÖÖî¸üß-ÖÖ¯ÖŸÖß, ¸üÖÖÃÖšü¾ÖÖ‡Ô µÖÖ Öã¦ü ¤êü¾ÖŸÖÖÓ“ÖßÆüß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ´ÖÖ—Öê †Ö‡Ô ¾Ö ²ÖÖ²ÖÖ
ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ ú¬Öß“Ö “Öãú»Öê ÖÖÆüßŸÖ. ´ÖÖ Ö¾Ö¸üÖ¡ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö “ÖãúŸÖ ÖÃÖŸÖ Æêü ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÖúÖê. µÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖŸÖ †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸ü“ÖÖ ¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖ ŸÖ´´ÖÖ³Ö¼ü ›ëüÖ¸êü, ×Ö¤üÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸ü“ÖÖ úÖêÖß »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÖ
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úÖ ÆüÖê‡ÔÖÖ, ¸üÖê•Ö ¯Öæ•ÖÖ ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ µÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ“Ö! Ö¾Ö¸üÖ¡ÖÖŸÖ Ö‰ú ×¤ü¾ÖÃÖ ŸÖÖê ¸üÖê•Ö ÃÖúÖôûß 11 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ
úÖÆüß ´ÖÓ¡Ö ´ÆüÖæÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ŸÖÃÖê“Ö Ö‰ú ×¤ü¾ÖÃÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¸üÖ¡Öß ´ÖÖêšüß ¯Öæ•ÖÖ ÆüÖê‰úÖ £ÖÖ™üÖÖê †Ö¸üŸÖß ÆüÖêŸÖ
†ÃÖê. ´Öæšü³Ö¸ü úÖ ÆüÖê‡ÔÖÖ ¯Öã¸üÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ †Ö‡Ô Öî¾ÖêªÖ“Öê ¯ÖÖ“Ö úÖÖÖê»Öê ú¸üß. ŸÖê †Ö´Æüß “ÖÖ¸ü ³ÖÖ¾ÖÓ›êü ¯Öæ•ÖÖ
†Ö™ü¯Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ³ÖÖÓ›ü³ÖÖÓ›æüÖ ÖÖŸÖ †ÃÖæ. ³ÖÖ¦ü¯Ö¤üÖŸÖß»Ö ÖÖê¿Ö“ÖŸÖã£Öá“µÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÖÖ¯ÖŸÖß ¯ÖÖµÖÖŸÖ
²Öã›ü×¾ÖµÖÖ“Öê ¾Öêôûß ²ÖÎÖÉÖ ×¾Ö×Æü¸üß¯ÖµÖÕŸÖ †Ö»ÖÖ“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¤üßü¯Ö¾ÖÖôûßŸÖ ‹úÖ“Ö ¯Öî¿ÖÖ“µÖÖ ±ú™üÖú›ü¶Ö
´Öß †Ö×Ö ´ÖÖ—Öß ²ÖÆüßÖ •ÖÖÖŒúÖ £ÖÖÓ²ÖæÖ £ÖÖÓ²ÖæÖ ˆ›ü¾ÖßŸÖ †ÃÖæ. ¬ÖÖú™üß ŸÖÖµÖÖŒúÖ (´ÖãŒŸÖÖ²ÖÖ‡Ô) ÖãÃÖŸÖê
¯ÖÖÆãüÖ“Ö ÃÖãÖß ÆüÖê‡Ô. Æüß“Ö †Ö¾Öé¢Öß ŸÖãôû¿Öß“Öê »ÖÖÖ“Öê ¾Öêôûß! †Ö´Ö“Öß ÃÖÖÓ¯Ö×¢Öú ÛÃ£Ö×ŸÖ ²Ö¸üß ÆüÖêŸÖß, ŸÖê¾ÆüÖ
³Ö¸ü¯Öæ¸ü ×´ÖôûÖ»Öê»Öß ¤ü×ÖÖÖ †Öšü¾ÖæÖ“Ö, †Ö´Ö“Öê ¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ×²ÖÖŸÖÎúÖ¸ü “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß.
ÖÖÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖ, Æü¸üŸÖÖ×»Öêú“ÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖ, Ö¾Ö¸üÖ¡ÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖ †ÃÖê ÖÖÖÖ ŸÖ·Æê“Öê ˆ¯ÖÖÃÖ †Ö‡Ô ¾Ö ²ÖÖ²ÖÖ ú¸üßŸÖ
†Ö×Ö †Ö´Æüß ²ÖÖêêú ŸµÖÖÓ“µÖÖ ±ú¸üÖôûÖ¾Ö¸ü ÆüÖŸÖ ´ÖÖºþÖ ¯ÖãÆüÖ ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ¯ÖÖ¸üµÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü ¯ÖÖÆüÖŸÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬Öß ŸÖÖ™üÖ¾Ö¸ü ¿Öë›üß»ÖÖ ¯Ößôû ‘ÖÖ»ÖßŸÖ ¾Ö »ÖÓÖÖê™üß“Öê ¿Öê¯Öæ™ü †ÖêœüßŸÖ ²ÖÃÖ»Öê»Öê ŸÖµÖÖ¸ü!
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Ö›üŸÖ¸ü ¯ÖÖ“Ö ¾ÖÂÖì
(1885-1890)
Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö¤üÖêÂÖ : µÖê£Ö¯ÖµÖÕŸÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“µÖÖ ´Öß •µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ×¤ü»µÖÖ ŸµÖÖ êú¾Öôû ´ÖÖ—µÖÖ
²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: †Ö‡Ô“µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¤ü»µÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¤üÖêÂÖ
¤üÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß Ö¾Æêü. ÊÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“Öê úÖ¸üÖ ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“ÖÖ †Öôû¿Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö †ÃÖê»Ö, ¯ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
¯ÖÏúÖ¸ü“Öß úÖêÖÖ“Öß ±úÃÖ¾ÖÖæú Øú¾ÖÖ †¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú¯ÖÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖ´Ö¬µÖê †Ö»Öê»ÖÖ ŸÖÖê™üÖ Æêü
Ö¾ÆüŸÖê. †ÖŸÖÖ ÊÖ¯ÖãœêüÆüß úÖÆüß †Öšü¾ÖÖß ªÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ¤üÖÂê Ö ×¤üÃÖŸÖß»Ö.
¯ÖÖ ŸÖê ŸµÖÖÓ“Öê ¤üÖÂê Ö ÖÃÖæÖ-×Ö¤üÖÖ ¤üÖÂê Ö ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ÆêüŸÖã ´Öãôûß“Ö ÖÃÖæÖ-´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô“µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖ»ÖÖ
¤îü¾Öß “ÖÖÓÖã»Ö¯ÖÖÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß“Ö êú¾Öôû ŸµÖÖ †Öšü¾ÖÖß ´Öß ¤êüŸÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô“µÖÖ ÃÖ×ÆüÂÖæŸÖê“Öß
¯ÖÖ¸üÖ ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ¾Ö †Ö´ÆüÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖ¾Öß ×¿ÖÖÖÖú×¸üŸÖÖ ¤êü¾ÖÖÖê †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶ ÆüÖ ×´Ö¡Ö
×¤ü»ÖÖ. ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö †Ö´Æüß ŸµÖÖÓ“Öê †Ö³ÖÖ¸üß †ÖÆüÖêŸÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖÆüß ¯Öãœêü †Ö´ÆüÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß ÖÃÖ»Öß ŸÖ¸üß
†Ö´Ö“µÖÖ †Ö‡Ô“Öß ¯ÖÖ¸üÖ ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ †Ö´ÆüÖ¾Ö¸ü •Öê ¤ãü¬ÖÔ¸ü ÃÖÓú™ü †Ö»Öê, ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö úÖµÖ ´ÆüÖÖ¾Öê Æêü
ÃÖ´Ö•ÖŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖê ÃÖÓú™ü ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ Ö¿ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê ¾µÖÃÖÖ »ÖÖÖ»Öê Æêü ÆüÖêµÖ! ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö
ÖÖÓ•ÖÖ †ÖêœüµÖÖ“Öê ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÖß ¤üÖºþ ×¯ÖµÖÖ“Öê ¾µÖÃÖÖ »ÖÖÖ»Öê!
ÃÖÓÃ£ÖÖÖß ÖÖêú¸üß : ²ÖÖ²ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê »ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖãÖÖŸÖ ¾Ö »ÖÖ›üÖŸÖ ¾ÖÖœü»Öê»Öê, ¯Öî¿ÖÖ“ÖÖ »ÖÖê³Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ´Öãôûß“Ö Ö¾ÆüŸÖÖ, »ÖÖê³ÖÖ“ÖÖ ‡ŸÖúÖ †³ÖÖ¾Ö úß ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ ¯Öî¿ÖÖ“Öß µÖÖêµÖ Øú´ÖŸÖÆüß
úôûŸÖ Ö¾ÆüŸÖß, †ÃÖê ´Æü™ü»Öê ŸÖ¸üß “ÖÖ»Öê»Ö, ŸµÖÖÓ“Öê ×¿ÖÖÖ ²Öîšêü †Ö×Ö ¯ÖÖÓœü¸ü¯Öê¿Öß ÆüÖêŸÖê. Æüß ÛÃ£ÖŸÖß ŸµÖÖÓ“Öê
†¬Öì ¾ÖµÖ ´ÆüÖ•Öê •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû ŸÖê “ÖÖôûßÃÖ ¾ÖÂÖÖÕ“Öê ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ “ÖÖ»ÖæÖ ´ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶ †Ö»µÖÖÖ ¯Öãœêü
ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¾Ö ¬ÖÓªÖŸÖ ±ú¸üú ¯Ö›üÖê úšüßÖ —ÖÖ»Öê. •Ö´ÖÖÓ›üß“Öê µÖ•Ö´ÖÖÖÖÓ¿Öß ŸÖê ³ÖÖÓ›æüÖ †Ö¯ÖÖ
ÆüÖê‰úÖ“Ö ‘Ö¸üß ²ÖÃÖ»Öê ÆüÖêŸÖê ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü µÖ•Ö´ÖÖÖÖÓÖß ¤üÖêÖŸÖßÖ¤üÖ ²ÖÖê»ÖÖ×¾Ö»Öê ŸÖ¸üß ŸÖê Öê»Öê ÖÖÆüßŸÖ. ´Ö»ÖÖ
ÃÖ´Ö•Öæ »ÖÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê ´ÆüÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ´Ö»ÖÖ †Öšü¾ÖŸÖê úß, †Ö¯ÖÖ úÖêÖŸÖÖ ¬ÖÓ¤üÖ ÖÖêú¸üß×¿Ö¾ÖÖµÖ êú»ÖÖ
ÖÖÆüß ¾Ö †ÖŸÖÖ ÖÖêú¸üßÆüß •Ö´ÖÖÓ›üß“µÖÖ µÖ•Ö´ÖÖÖÖÓ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤ãüÃÖ¸üßú›êü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÖÖÆüß †Ö×Ö ÆüÖ †ÖÖÏÆü´ÖÖ ŸÖÖê ²Ö¸üÖ †ÃÖÖê úß ¾ÖÖ‡Ô™ü †ÃÖÖê-ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖêôûÖ ¾ÖÂÖì “ÖÖ»Ö×¾Ö»ÖÖ. ´ÖÖ—µÖÖ •Ö´ÖÖ“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÆüÖ•Öê
‡. ÃÖÖ 1873 “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ŸµÖÖÓÖß ÖÖêú¸üß ÃÖÖê›ü»Öß. ¯Öãœêü ÃÖÖêôûüÖ ¾ÖÂÖÖÕÖß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ ú¸üÖ¸üß †ÖÖÏÆü ¯ÖÖÆæüÖ
µÖ•Ö´ÖÖÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß †Ö¯ÖÖ“Ö ‡. ÃÖÖ 1890 “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ŸµÖÖÓÖÖ Ã™üÖê†¸üúß¯Ö¸ü“Öê (×Æü¿Öê²Öß)
×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ“Öê úÖ´Ö ×¤ü»Öê. ¯ÖÖ ¤ü¸ü´ÖÆüÖ ¯ÖÖÖ¸ü ¤üÆüÖ ¹ý¯ÖµÖê ÆüÖêŸÖÖ. 16 ¾ÖÂÖì ‘Ö¸üß †×³Ö´ÖÖÖÖÖê ²ÖÃÖ»Öê»µÖÖ
ÖÖêú¸üÖ»ÖÖ ¯ÖãÆüÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»µÖÖ²Ö§ü»Ö †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê †Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖÖÖµÖ“Öê úß ‡ŸÖŒµÖÖ •ÖãµÖÖ †Öã³Ö¾Öß
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´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ‡ŸÖúÖ »ÖÆüÖÖ ¯ÖÖÖ¸ü ×¤ü»µÖÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ Óú•ÖæÂÖ¯ÖÖÖ“Öß ŸÖÖ¸üß±ú ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß Æêü šü¸ü×¾ÖÖê
úšüßÖ. ¯ÖÖ úÖÆüß †ÃÖÖê, ²ÖÖ²ÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ ¯ÖÖÖ¸ü ¾Ö ´ÖÖ—Öß ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö ÊÖ¾Ö¸ü †Ö´Ö“µÖÖ †Ö‡ÔÖê †Ö´Ö“µÖÖ
ÃÖÓÃÖÖ¸üÖ“Öê †Öê—Öê ÆüÖú»Öê»Öê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÊÖ ¾Öêôûß ´Öß ‡ÓÖÏ•Öß 6 †Ö×Ö 7 ¾µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ Öê»µÖÖÖê ´Ö»ÖÖ
¯ÖãÃŸÖúÖÓ“ÖÖ Ö“ÖÔ µÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ ŸÖÖêÆüß ³ÖÖÖ»ÖÖ, •Ö´ÖÖÓ›üß ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ ¿ÖÖôêû“Öß ±úß ÃÖÖŸÖ¾µÖÖ ‡µÖ¢Öê†Öê¸ü
¤ü¸ü´ÖÆüÖ ‹ú“Ö †ÖÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ ¤ãüµµÖ´Ö ×¿ÖÖÖÖŸÖ ÖÓ›ü ¯Ö›ü»ÖÖ ÖÖÆüß.
¾µÖÃÖÖß ×¾Ö¸üÖ¯¯ÖÖ : ‡. ÃÖÖ 1890 “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ Æüß ÖÖêú¸üß »ÖÖÖ»Öß. ‡. ÃÖÖ. 1885
ÃÖÖ»ÖÖŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ³ÖÖ‰ú ¾ÖÖ¸ü»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÊÖ ¯ÖÖ“Ö ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡ÔÖê úÖµÖ ¤ãü:Ö ¾Ö úÂ™ü ÃÖÖê×¿Ö»Öê
ŸÖê †Ö´Ö“µÖÖ ›üÖêôû¶ÖÃÖ´ÖÖê¸ ü†ÖÆêüŸÖ. úÖ¸üÖ ÖãÃÖŸÖê ¤üÖ×¸ü¦ü¶“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ Ö¿ÖÖ²ÖÖ•Öß »ÖÖÖ»Öß ÊÖ“Öê
×ŸÖ»ÖÖ ±úÖ¸ü ¤ãü:Ö ÆüÖê‡Ô. ŸÖ¹ýÖ¯ÖÖß ²ÖÖ²ÖÖÓ“Öê ÆüÖŸÖß ´Öã²Ö»Öú ¯ÖîÃÖÖ ÖêôûŸÖ ÆüÖêŸÖÖ, ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÖãÃÖŸÖê
ŸÖÓ²ÖÖæú“ÖêÆüß ¾µÖÃÖÖ Ö¾ÆüŸÖê. ¯ÖÖÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö›üÖÆüß ŸÖê ÖêÆü´Öß ÖÖŸÖ ÖÃÖŸÖ. ˆŸÖÖ¸ü¾ÖµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ Æêü ÖÖ•ÖÖÓ“Öê
¾µÖÃÖÖ »ÖÖÖ»Öê, ÊÖ“Öê úÖ¸üÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¤üÖ×¸ü¦ü¶-¾Öê¤üÖÖÓ´Öãôêû ˆ¤üÖÃÖßÖŸÖÖ †Ö×Ö ØúúŸÖÔ¾µÖŸÖÖ Æüß“Ö ÆüÖêµÖ.
²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ ¯Öãœêü ¯Öãœêü úÖÆüß ÃÖã“ÖêÖÖÃÖê —ÖÖ»Öê. †¿ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖ×¾Öú¯ÖÖÖ´Öãôêû ŸÖê †Ö»µÖÖ-Öê»µÖÖ ÃÖÖ¬Öæ•Ö¾Öôû,
²Öî¸üÖµÖÖ•Ö¾Öôû •ÖÖ‰úÖ ²ÖÃÖæ »ÖÖÖ»Öê. †£ÖÖÔŸÖ Æêü ²Öî¸üÖÖß ´ÆüÖ•Öê ×Ö:ÃÖÓÖ ×±ú¸üÃŸÖê, ÖÖÓ•ÖêúÃÖ“Ö †ÃÖÖÖ¸ü.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²Öê•ÖÖ²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¾Ö ²Öê¯Ö¾ÖÖÔ‡Ô“µÖÖ ÖÖêÂ™üß ‹êúŸÖ ²ÖÃÖŸÖÖÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¸üÖ“µÖÖ ¾Öê¤üÖÖÓ“ÖÖ
×¾ÖÃÖ¸ü ¯Ö›üŸÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ´ÖÖ ŸµÖÖŸÖ ÖÖÓ•ÖÖ“µÖÖ ¾µÖÃÖÖÖ“Öß ³Ö¸ü ¯Ö›üµÖÖÃÖ úÖµÖ ˆ¿Öß¸ü! ŸÖ¿ÖÖŸÖ •µÖÖ ¤ü¢Ö
ÃÖÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ“µÖÖ ŸÖê ÊÖ ¾Öêôûß ÖÖ¤üß »ÖÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖŸÖß»Ö ²Ö¸üß“Ö ´ÖÓ›üôûß †Öôû¿Öß, ˆÖÖ›ü ¾Ö ÖÖÓ•ÖêúÃÖ
ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖŸÖ ×¾Ö¸üÖ¯¯ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‹ú úÖêÂ™üß ÖéÆüÃ£Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖÖê ±úÖ¸ü “ÖÖÓÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê úÖÆüß
úÖÖ›üß ÃÖÖ¬ÖãÃÖÓŸÖÖÓ“Öß ¯Ö¤êü ±úÖ¸ü ¸ü×ÃÖú ŸÖ·ÆêÖê ´ÆüÖŸÖ †ÃÖê. ¯ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ÖÖÓ•ÖÖ“Öê ¾µÖÃÖÖ ±úÖ¸ü •Ö²Ö¸ü
ÆüÖêŸÖê. ŸÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ÃÖÖê²ÖŸÖß ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ ¾µÖÃÖÖ »ÖÖÖµÖÖ“Öê Æêü ‹ú úÖ¸üÖ.
×¾Ö¸üÖ¯¯ÖÖ ŸÖ¸ü ÊÖ ¾µÖÃÖÖÖ¯ÖÖµÖß“Ö ¿Öê¾Ö™üß ¾ÖÖ¸ü»ÖÖ. ÆüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ×´Ö¡ÖÖ“ÖÖ ÖÖ¿Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ—Öê ²ÖÖ²ÖÖ ´ÖÖ¡Ö
¿Öã¨üß¾Ö¸ü µÖê‰úÖ ×Ö¾Öôû»Öê!
²Ö²Ö»ÖÖ¤üß“Öê ×ÃÖ¨ü : ¯ÖÖ ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ ¤ãüÃÖ¸üß ¾ÖÖ‡Ô™ü ÃÖÓÖŸÖ »ÖÖÖ»Öß. ŸÖß ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖÖê
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»µÖÖ ²Ö²Ö»ÖÖ¤üßê“µÖÖ Ø»ÖÖÖµÖŸÖ ÃÖÖ¬ÖæÓ“Öß. ²Ö²Ö»ÖÖ¤üß“Öê Æêü ×ÃÖ¨ü ¯Öã¹ýÂÖ ŸµÖÖ úÖôûß úÖÖ›üß ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ»Öê
²Ö¸êü“Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¤êü¾ÖÂÖá ÆüÖêŸÖê. •Ö´ÖÖÓ›üß“µÖÖ ¯Öæ¾ÖìÃÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 12 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü éúÂÖÖ Ö¤üß“Öê úÖšüß ×¾Ö•ÖÖ¯Öæ¸ü
×•Ö»ÊÖŸÖ ²Ö²Ö»ÖÖ¤üß ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹ú Öê›êüÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ ÖÖ¾Öß ÊÖ ×ÃÖ¨üÖÓ“ÖÖ ´Öšü †ÖÆêü. “ÖÓ¦ü×Ö¸üß ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ
‹úÖ ¤êü¾ÖŸÖê“ÖÖ ÊÖ ×ÃÖ¨ü ‘Ö¸üÖµÖÖ“µÖÖ ´Öæôû ¯Öã¹ýÂÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¤ü ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖê ´Öæôû ¯Öã¹ýÂÖ “ÖÖÓÖ»Öê ×Ö:ÃÖÓÖ ÃÖÖ¬Öã
†ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß êú»Öê»Öê úÖÆüß †Öã³Ö¾Öß úÖÖ›üß ¯Ö¤êü µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ØÆü›üÖÖ¸êü †ÖãµÖÖµÖß
´ÆüÖŸÖ, µÖÖ¾ÖºþÖ ×¤üÃÖŸÖê. ÊÖ ×ÃÖ¨üÖÓ“µÖÖ †Ö¿Öß¾ÖÖÔ¤üÖÖê“Ö ¯ÖãÆüÖ ÖÖêú¸üß »ÖÖÖ»Öß, †¿Öß †Ö´Ö“µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“Öß
ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ÆüÖêŸÖß, ²Ö²Ö»ÖÖ¤üß“ÖÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ŸÖê¾ÆüÖ ¾ÖÖœüŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ¯Öîúß ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¾Ö›üß»Ö ×ÃÖ¨ü
¿ÖÓú¸üÖ¯¯ÖÖ, ŸµÖÖÓ“Öê ×“Ö¸Óü•Öß¾Ö ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾ÖÖ¯¯ÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¤üÖêÖ ¯ÖãŸÖÖê ÖÓÖÖ¯¯ÖÖ ¾Ö ×¿Ö¾Öºþ¦üÖ¯¯ÖÖ †ÃÖê
“ÖÖî‘Ö•ÖÖ †Öôûß¯ÖÖôûßÖê úÖÖÔ™üúÖŸÖ ×±ú¸üŸÖß¾Ö¸ü ×³ÖÖêÃÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê ´ÆüÖ•Öê †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß µÖê‰úÖ ˆŸÖ¸üŸÖ
†ÃÖŸÖ. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖÓ“Öê ×¿ÖÂµÖ ¯Ö›üÃÖ»ÖÖß ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ‹úÖ Öê›ü¶ÖŸÖ (†Ö‡Ô“µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÖÖ¾Öß) †Ö»ÖÖã¸üÖÃÖ
ŸÖ¾ÖÖÖ¯¯ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹ú ¯Öæ¾ÖÖÔÁÖ´Öß“Öê •ÖîÖ •ÖÖŸÖß“Öê ×ÃÖ¨ü ÆüÖêŸÖê. ÊÖÓ“µÖÖ“Ö ´ÖÖ±ÔúŸÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“ÖÖ ²Ö²Ö»ÖÖ¤üß¿Öß
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ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö •Ö›ü»ÖÖ. ÆüÖ ‡. ÃÖÖ 1889 ÃÖÖ»Öß •Ö›ü»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ‡. ÃÖÖ 1890 ´Ö¬µÖê ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ ÖÖêú¸üß
»ÖÖÖ»Öß. Æêü Ã¾ÖÖ´Öß ˆ‘Ö›ü ˆ‘Ö›ü †³Öê¤ü-´ÖÖÖá †ÃÖŸÖ, ´ÆüÖ•Öê •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü ¯ÖÖôûßŸÖ ÖÃÖŸÖ. ŸÖê úÖêÖÖ“Öß
¯Ö¾ÖÖÔ ú¸üßŸÖ ÖÃÖŸÖ ¾Ö ×Ö:Ã¯ÖéÆü †Ö×Ö ¬ÖãÓ¤ü †ÃÖŸÖ. ŸÖê ¤üÖºþ ¯ÖßŸÖ ¾Ö ´ÖÖÓÃÖ ÖÖŸÖ. ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü“Öß ¤êü¾Öß
†Ö´Ö“Öß ãúôû¤üê¾ÖŸÖÖ. ×ŸÖ»ÖÖ ´ÖÖÓÃÖÖ“ÖÖ Öî¾Öêª •Öºþ¸ü »ÖÖÖŸÖÖê. ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü“Öê ³ÖÖê¯Öê ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ú¤ü´Ö †Ö´Ö“Öêú›êü
×³ÖÖê»ÖÖ †Ö»Öê úß ÆüÖ Öî¾Öêª ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‹ú ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖß ²ÖÎÖÉÖ ÃÖÓµÖÖÃÖß µÖêŸÖ. ŸÖê ŸÖ¸ü ¤üÖºþ
¾Ö ´ÖÖÓÃÖ ¤üÖêÆüßÆüß ‘ÖêŸÖ. †¿ÖÖ †ÖêúÖÓ“µÖÖ ÃÖÓÖŸÖßŸÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ ¤üÖºþ“ÖßÆüß “Ö™üú »ÖÖÖ»Öß ¾Ö ´ÖÖÓÃÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ‘ÖÖŸÖ
†Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üÖŸÖ ¯Ö›ü»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ŸÖ¸üß ¯ÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öê Æêü ¾µÖÃÖÖ †ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖê‰ú ¿Öú»Öê
ÖÖÆüß, Æêü †Ö´Ö“µÖÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶×´Ö¡ÖÖ“Öê †Ö´ÆüÖ¾Ö¸ü ´ÖÖêšêü ˆ¯Öú¸üÖ“Ö!
Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ»Ö™ü : ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ²Ö²Ö»ÖÖ¤üß“µÖÖ ×ÃÖ¨üÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—ÖßÆüß “ÖÖÓÖ»Öß ÁÖ¨üÖ ÆüÖêŸÖß. ŸÖê
‘Ö¸üß †Ö»Öê úß, ŸµÖÖÓ“Öß ¯Öæ•ÖÖ †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß ÆüÖêŸÖ †ÃÖê, “ÖÆæüú›æüÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß“Öê ³ÖŒŸÖ µÖêŸÖ. Ã¾ÖÖ´Öß
ŸÖãôû¿Öß-ú¼ü¶Ö¾Ö¸ü ²ÖÃÖŸÖ ¾Ö †Ö´Æüß ŸÖÖ™üÖŸÖ úÖ¯Öæ¸ü šêü¾ÖæÖ †Ö¸üŸÖß ´ÆüÖŸÖ †Öê¾ÖÖôûÖ¾ÖµÖÖ“Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü
±ãú»Öê ‘ÖÖ»ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß Æüß“Ö úÖµÖ ŸÖß ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¬Öß ¯Öæ•ÖÖ ÆüÖŸê Öß. †Ö¸üŸÖß —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ³ÖŒŸÖ »ÖÖêú ¤üÖºþ“µÖÖ
²ÖÖ™ü»µÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê¯Öãœêü šêü¾ÖßŸÖ †Ö×Ö †Ö¿Öß¾ÖÖÔ¤ü ´ÖÖÖŸÖ. ŸÖß ¤üÖºþ ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ ¯ÖßŸÖ, ŸµÖÖŸÖ ´ÖÖêšüÖ ¾ÖÖ™üÖ ÊÖ
×ÃÖ¨üÖ“ÖÖ †ÃÖê. ¤üÖ¹ý“µÖÖ ×Ö¿ÖêŸÖ ×ÃÖ¨üÖ“µÖÖ ŸÖÖë›æüÖ •Öß ³Ö×¾ÖÂµÖ¾ÖÖŒµÖê ×Ö‘ÖŸÖ ŸÖß Ö¸üß ÆüÖêŸÖ, †¿Öß
³ÖŒŸÖÖÓ“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ü†ÃÖê. Æüß †Ö¸üŸÖß ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ´Öß“Ö ŸÖÖ™ü †Öê¾ÖÖôûßŸÖ †ÃÖê ¾Ö úÖÖ›üßŸÖß»Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ“µÖÖ †Ö¸üŸµÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸üÆüß “ÖÖÓÖ»Öß ¯Ö¤êü ´Öß Öß™ü “ÖÖ»Öß¾Ö¸ü ´ÆüÖŸÖ †ÃÖê. ¿ÖÖôêûŸÖ»ÖÖ
´ÖÖ—ÖÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ †³µÖÖÃÖ. ´ÖÖ—Öß ÁÖ¨üÖ ¾Ö ×Ö¾µÖÖÔ•Ö ¾ÖŸÖÔÖ ¾ÖÖî¸êü´Öãôêû ´ÖßÆüß ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¬ÖæÓÖÖ †Ö¾Ö›üŸÖ
†ÃÖê. ¯ÖÖ ¯Öãœêü ´ÖÖ—Öß ‡ÓÖÏ•Öß ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖß»Ö ´Öò×™Òüú“Öß ¯Ö¸üßÖÖ ¯ÖÖÃÖ ÆüÖê‰úÖ ´Öß úÖò»Öê•ÖÖŸÖ •ÖÖ‰úÖ ¯ÖãÖê´ÖãÓ²Ö‡Ôú›ü“Öê ´Ö»ÖÖ Ö¾Öê ¾ÖôûÖ »ÖÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖß »ÖÖêúÖÓŸÖ ×ÃÖ¨üÖÓ¯ÖêÖÖ ´ÖÖ—Öß“Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß ÆüÖê‰ú
»ÖÖÖ»Öß. ŸÖê¾ÆüÖ ´ÖÖ¡Ö Æüß ×ÃÖ¨ü´ÖÓ›üôûß ´Ö»ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ “Ö¯ÖÖ¯Öæ »ÖÖÖ»Öß. ´Öß ´ÖÖêšüÖ ×¾Ö«üÖÖ ÆüÖê‡ÔÖ, Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ŸÖÖë›ü“Öê úÖÖ›üß ³Ö×¾ÖÂµÖ ´Öß ×úŸµÖêú ¾ÖêôûÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ‹êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ´Öò×™Òüú Œ»ÖÖÃÖ´Ö¬µÖê †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö ´Ö»ÖÖ
µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓ“µÖÖ »Öß»ÖÖ †Ö¾Ö›êüÖÖ¿ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ²ÖÖ²ÖÖÓ¾Ö¸üÆüß ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖŸÖÔÖÖ“ÖÖ ¤üÖ²Ö ²ÖÃÖæÖ Æêü ²ÖÓ›ü
†Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖæÖ †×•Ö²ÖÖŸÖ ²ÖÓ¤ü —ÖÖ»Öê. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¯Öãœêü ÖÖêú¸üß »ÖÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÓ²ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ
´ÖÖÖ»ÖÖ úÖÆüß ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ×´ÖôûÖ»µÖÖ´Öãôêû ´ÆüÖÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ´Öãôêû ´ÆüÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß Ö¿ÖÖ²ÖÖ•Öß †Ö¤üß ²ÖÓ¤ü
—ÖÖ»Öß! ‡. ÃÖÖ 1891 “Öê ×›üÃÖë²Ö¸üÖŸÖ ´ÖÖ—Öß ´Öò×™Òüú“Öß ¯Ö¸üßÖÖ —ÖÖ»Öß †Ö×Ö ´ÖÖ—µÖÖŸÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ
‘Ö¸üÖµÖÖŸÖÆüß ´ÖÖêšüÖ“Ö ¯ÖÖ»Ö™ü —ÖÖ»ÖÖ!
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9
²ÖÖ»Ö¯ÖÖ
•Ö´Ö : †ÖŸÖÖ ´ÖÖ—µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“µÖÖ †Öšü¾ÖÖßú›êü ¾ÖôûŸÖÖê. ´Öß ‡. ÃÖ. 1873 ‹×¯ÖÏ»Ö ŸÖÖ. 23
(¿Öêú 1795 “Öî¡Ö ¾Öª ‹úÖ¤ü¿Öß) ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸üß ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß 11 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ •Ö´Ö»ÖÖê. ²ÖÖ²ÖÖÓÖß ´ÖÖ—Öß •Ö´Ö¯Ö×¡ÖúÖ
‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»ÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üßŸÖÃÖ¸ü •µÖÖê×ŸÖÂÖÖú›æüÖ ¾ÖŸÖÔ¾ÖæÖ šêü×¾Ö»Öß †ÖÆê. ŸµÖÖ •Ö´Ö¯Ö×¡Öêú“Öß ³ÖÖÂÖÖ †¬ÖÔ¾Ö™ü
ÃÖÓÃéúŸÖ ¾Ö †¬ÖÔ¾Ö™ü ´Ö¸üÖšüß, ¯ÖÖ ¤üÖêÆüß †¿Öã¨ü ŸµÖÖ´Öãôêû ÊÖ •µÖÖê×ŸÖÂÖß²Öã¾ÖÖÓ“Öê ³ÖÖÂÖê“Öê“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü
•µÖÖê×ŸÖÂÖÖ“ÖêÆüß –ÖÖÖ ŸÖã™ü¯ÖãÓ•Öê“Ö ×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖŸÖ ´Öß †´Öãú ÆüÖê‡ÔÖ, ŸÖ´Öãú ÆüÖê‡ÔÖ, ´ÆüÖæÖ •µÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖ¾Öß
ÖãÖÖÓ“Öß »ÖÖÓ²Ö ´ÖÖôû †Öê×¾Ö»Öß †ÖÆêü, ŸÖß ¾ÖÖ“ÖæÖ †ªÖ×¯Ö ´Ö»ÖÖ ´ÖÖî•Ö ¾ÖÖ™üŸÖê. †£ÖÖÔŸÖË Æêü ³Ö×¾ÖÂµÖ †¿ÖÖ
úÖÆüß ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ´ÖÖê‘Ö´Ö ³ÖÖÂÖêŸÖ †ÖÆêü úß, ÖÖêôûÖ²Öê¸ü•ÖêŸÖ ŸÖê úÖêÖÖ»ÖÖÆüß »ÖÖÖæ ¯Ö›üÖ¾Öê. »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß ´Ö»ÖÖ
¾ÖÖ“ÖÖµÖ»ÖÖ ¾Ö ×»ÖÆüÖµÖ»ÖÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ¯Ö×¡ÖêúŸÖß»Ö ´Öß ´ÖÖêšüÖ ×¾Ö«üÖÖ ¾Ö »ÖÖêú×¯ÖÏµÖ ÆüÖêÖÖ¸ü Æêü ³Ö×¾ÖÂµÖ
¾ÖÖ“ÖæÖ ´Ö»ÖÖ ´ÖÖêšüß ±ãú¿ÖÖ¸üúß ¾ÖÖ™êü. †Ö¤üß ²ÖÖ»Ö¯ÖÖß ´ÖÖ—µÖÖ †ÓÖÖŸÖ ²ÖÖôûÃÖê “ÖÖÓÖ»Öê †ÃÖê. †ÖŸÖÖ •Ö¸üß
´Öß úÖôûÖ †ÖÆêü, ŸÖ¸üß ²ÖÖÓ¬µÖÖÖê ¾Ö “ÖêÆü·µÖÖÖê ´Öß »ÖÆüÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖ ±úÖ¸ü †ÖúÂÖÔú ÆüÖêŸÖÖê, †ÃÖê †Ö‡Ô ´Ö»ÖÖ
ÃÖÖÓÖê. ´ÖÖ—ÖÖ ¾Ö›üß»Ö ³ÖÖ‰ú ´Ö•Ö¯ÖêÖÖ ¸ÓüÖÖÖê ˆ•Öôû, ºþ¯ÖÖÖê •ÖÖÃŸÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ †Ö×Ö Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖÖê ¿ÖÖÓŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ŸÖ¸üß ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖôû¿ÖÖ“Öß ¾Ö ŸÖ¸üŸÖ¸üß¯ÖÖÖ“Öß ”ûÖ¯Ö ¯ÖÖÆüÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ‡ŸÖ¸ü ³ÖÖ¾ÖÓ›üÖÓ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ²ÖÃÖê.
¤üÖ¤üÖ³ÖÖ‡Ô ›üÖòŒ™ü¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ úÖêÖß ‹ú ¤ü¸ü²ÖÖ¸ü“ÖÖ ¯ÖÖ¸ü¿Öß ÖÖêú¸ü ²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê ¯ÖÖ¸ü¿Öß
ŸÖ¸ü ´Ö•Ö¾Ö¸ü ±úÖ¸ü »Öã²¬Ö ÆüÖêŸÖÖ. ¸üÃŸµÖÖŸÖ úÖêšêüÆüß ³Öê™ü»ÖÖ ŸÖ¸üß •Ö¾Öôû µÖê‰úÖ ŸÖÖê ´ÖÖ—Öêê ²Ö¸êü“ÖÃÖê ´Öãêú ‘Öê‰úÖ
´Ö»ÖÖ ²Öê•ÖÖ¸ü ú¸üß, †ÃÖê †Ö‡Ô ´Ö»ÖÖ ÃÖÖÓÖŸÖ †ÃÖê.
‹ú †Ö¯Ö¢Öß : ŸÖê¾ÆüÖ ´Öß ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü ÃÖ¾¾ÖÖ-¤üß›ü ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ †ÃÖêÖ, ´ÖÖ—Öê úÖÖÖŸÖ ÃÖÖêµÖÖ“Öê ÃÖãÓ¤ü¸ü
—Öã²Öê ‘ÖÖŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Öß »ÖÆüÖÖ ´ÖÖêŸµÖê »ÖÖ¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÆüÖ ¤üÖ×ÖÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ“Ö, ¯Ö¸ÓüŸÖã ´Ö»ÖÖ
±úÖ¸ü ¿ÖÖê³Öê. ŸÖÖê ‘ÖÖ»ÖŸÖÖÖÖ úÖÖ ™üÖê“ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖ úÖÆüß ŸÖ¸üß ú´Öß•ÖÖÃŸÖ ÆüÖê‰úÖ ´ÖÖ—Öê úÖÖÖ»ÖÖ
•ÖÖ´Ö —ÖÖ»Öß. ›üÖ¾ÖÖ úÖÖ ÃÖã•ÖæÖ ŸµÖÖŸÖ ¯Öæ —ÖÖ»ÖÖ. †Ö•Öß»ÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öê úß, ´Ö»ÖÖ úÖêÖÖ“Öß ŸÖ¸üß ¥üÂ™ü
—ÖÖ»Öß. µÖÖêµÖ ˆ¯ÖÖµÖ Ö ÆüÖêŸÖÖ ¥üÂ™üß²Ö§ü»Ö ²Ö·µÖÖ“Ö ¾ÖÃŸÖã †Öê¾ÖÖôæûÖ ™üÖúµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß úÖÖÖ“ÖÖ
»ÖÖë²ÖŸÖÖ ³ÖÖÖ ãú•ÖæÖ ŸÖã™ü»ÖêÃÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. ‹êú ×¤ü¾Ö¿Öß ´Ö»ÖÖ ÆüÖ‰ú ‘ÖÖ»ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖÖê ³ÖÖÖ ŸÖã™æüÖ
—Öã²µÖÖÃÖÆü ÖÖ»Öß ¯Ö›ü»ÖÖ. ´ÖÖ úÖµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖ! †Ö•Öß, †Ö‡Ô †Ö×Ö †ÖŸµÖÖ ÊÖÓÖß †ÖúÖÓŸÖ ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ,
ŸÖê¾ÆüÖ †Ö•ÖÖê²ÖÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÆüÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ †Öšü¾ÖµÖÖ‡ŸÖúÖ ´Öß ´ÖÖêšüÖ —ÖÖ»ÖÖê Ö¾ÆüŸÖÖê.
¯Ö×Æü»ÖÖ »ÖôûÖ : ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæÖ ´Öß £ÖÖê›ê £ÖÖê›êü ²ÖÖê²Ö›êü ²ÖÖê»Öæ »ÖÖÖ»ÖÖê †ÃÖêÖ. †Ö¤üß
¯Ö×Æü»µÖÖ ¯ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ×»Ö×Æü»Öê»Öß ´ÖÖ—Öß †Öšü¾ÖÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ»Öß †ÃÖÖ¾Öß. ´Ö»ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ »ÖôûÖ †Ö•Öß“ÖÖ,
²ÖÖ²ÖÖÓ“ÖÖ Øú¾ÖÖ †Ö‡Ô“ÖÖ ÖÃÖæÖ ´ÖÖ—µÖÖ †Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“ÖÖ ²ÖÃÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖ. ØÆü¤æü ‘Ö¸üÖŸÖ †ÃÖê ÆüÖêÖê
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ÃÖÖÆü×•Öú ÆüÖêŸÖê. Ö¾Ö¸üÖ-²ÖÖµÖúÖê ŸÖ¹ýÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´Öã»ÖÖ“ÖÖ †Ö•ÖÖ-†Ö•Öß †ÃÖêŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü
†Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öê úÖîŸÖãú †Ö¯ÖÖ“Ö ú¸üµÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÖÖ »ÖÖ•Ö ¾ÖÖ™üŸÖê. ‘Ö¸üúÖ´ÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ ±ãú¸üÃÖŸÖÆüß
×´ÖôûŸÖ ÖÃÖŸÖê. †Ö•ÖÖ-†Ö•Öß ´ÆüÖŸÖÖ¸üß †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ úÖ´Ö ÖÃÖŸÖê. ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖêÆü ŸµÖÖÓÖÖ“Ö •ÖÖÃŸÖ †ÃÖŸÖÖê.
¬ÖÖ›ü¿Öß ŸÖÖÓ›êü»Ö : †Ö•Öß úÂ™üÖôæû ¾Ö ú›ú †ÃÖ»µÖÖÖê ´Öß ÖêÆü´Öß †Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“µÖÖ“Ö ³ÖÖê¾ÖŸÖß †ÃÖê.
ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü“Öê †Ö¤üß ¯Ö×Æü»Öê šüÃÖê †Ö•ÖÖê²ÖÖÓÖß“Ö ˆšü×¾Ö»Öê. ´Ö»ÖÖ †ªÖ×¯Ö “ÖÖÓÖ»Öê †Öšü¾ÖŸÖê.
†Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖ“µÖÖ ÃÖÖê¯µÖÖŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ ¯ÖÖôûÖÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖê. ´Ö»ÖÖ ŸµÖÖŸÖ ²ÖÃÖ¾ÖæÖ ÖêÆü´Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸÖÖê
†Ö›ü¾ÖÖ Ö Æü»Ö×¾ÖŸÖÖ ˆ³ÖÖ ÆüÖ»Ö¾ÖßŸÖ. †ÃÖÖ ¯ÖÖôûÖÖ ÆüÖ»Öæ »ÖÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ´Öß ÖÖ¾ÖêŸÖ ²ÖÃÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
ÖÖ»Ö¾Ö¸ü Æêü»ÖúÖ¾Öê ÖÖ‡Ô. †¿ÖÖ ÆüÖ»ÖÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖôûµÖÖ»ÖÖ ´Öß ÖÖ¾Ö“Ö ´ÆüÖŸÖ †ÃÖê. †Ö•ÖÖê²ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ
šü¸ü»Öê»µÖÖ •ÖÖÖß ÃÖÖê¯µÖÖŸÖ ²ÖÃÖæÖ ´ÖÖ—Öê »ÖÖ›ü ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖôûÖÖ ˆ³ÖÖ ÆüÖ»Ö¾ÖßŸÖ. ¯ÖÖôûÖÖ •ÖÖê¸üÖŸÖ Æü»Öæ
»ÖÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖêšü¶Ö ¬ÖÖ›üÃÖß ŸÖÖÓ›êü»ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Öß Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¬ÖµÖ ´ÖÖÖßŸÖ †ÃÖê. ³ÖÖ¾Öß ‡ÂÖì“Öê Æêü
¯Ö×Æü»Öê ¬Ö›êü“Ö Ö¾ÆêüŸÖ úÖµÖ ? †Ö•ÖÖê²ÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß ¾ÖÖ¬ÖÔŒµÖ´Öãôêû †ÖÓ¬Öôêû ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ—µÖÖ ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü“Öß
×¾Ö•ÖµÖ¿ÖÖ»Öß ÖÖ¾ÖÖ›ü¶Ö“Öß ×¾Ö•ÖµÖÁÖß •Ö¸üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ “Ö´ÖÔ“ÖÖæÓÖÖ ×¤üÃÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖß, ŸÖ¸üß ŸÖß ú»¯ÖÖÖ“ÖÖæÖê
×Ö¸üÖæÖ ŸÖê ´Ö»ÖÖ ˆ¢Öê•ÖÖ ¤êüŸÖ. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ŸÖê ‹ú ²ÖÖ»ÖÖßŸÖ ´ÆüÖŸÖ, ŸµÖÖ“Öê ¬ÖÐã¾Ö¯Ö¤ü Æêü †ÃÖê- "
´ÖÖ—Öê ¯Öãú»Öê úÃÖê ÖêôûŸÖê! ´ÖÖ—Öê ”ûãú»Öê úÃÖê ÖêôûŸÖê!" ŸÖê ‹êæúÖ ´Ö»ÖÖ ¬ÖµÖŸÖÖ ¾ÖÖ™êü!
ÃÖ¾ÖµÖß“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö : ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ¸üÖ´Ö•Ößü, †Ö•ÖÖê²ÖÖ ¾Ö †Ö•Öß ŸµÖÖÓÖÖ '¸üÖ´ÖÖ' †¿Öß
ÆüÖú ´ÖÖ¸üßŸÖ. ŸÖß‹êæúÖ ´ÖßÆüß ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ '¸üÖ´ÖÖ' ¾Ö †Ö‡Ô»ÖÖ 'µÖ´ÖãÖÖ' †¿ÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖß“Ö ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖßŸÖ †ÃÖê.
úÖîŸÖãúÖ´Öãôêû úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖ ¾Ö›üß»Ö ´ÖÓ›üôûßÖß ×ŸÖú›êü »ÖÖ ×¤ü»Öê ÖÖÆüß. ´Öß ŸÖßÖ“ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ —ÖÖ»ÖÖê ŸÖ¸üß
†¿Öß“Ö“Ö ÖÖ¾Öê ‘Öê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖê. †Ö•ÖÖê²ÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö †Ö‡Ô †¿ÖÖ ÆüÖúÖ ´ÖÖ¸üµÖÖÃÖ ÃÖÖÓÖÖ¾Öê, ¯ÖÖ
ŸÖÃÖê ´ÆüÖµÖÖÃÖ ´Ö»ÖÖ ´ÖÖêšüß »ÖÖ•Ö ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê! ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ ¤üÖ¸üÖ†Ö›ü ˆ³ÖÖ ¸üÖÆæüÖ ´Öß '²ÖÖ²ÖÖ' †¿Öß
ÆüÖú ´ÖÖ¸ü»Öß ¾Ö »ÖÖ•ÖæÖ †ÖŸÖ ¯ÖôæûÖ Öê»ÖÖê. ÃÖ¾ÖÔ¡Ö Æü¿ÖÖ ×¯Öú»ÖÖ. ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖ¸ü ´Ö»ÖÖ µÖÖ Ö¾ÖßÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öß
•ÖÖÃŸÖ“Ö »ÖÖ•Ö ¾ÖÖ™üÖµÖ»ÖÖ »ÖÖÖ»Öß. ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ ¾Ö †Ö‡Ô»ÖÖÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓÃÖ´ÖÖê¸ü ÊÖ ÖÖ¾ÖÖÓÖß
ÆüÖúÖ ´ÖÖºþÖ ‘ÖêµÖÖ“Öê †Ö¾Ö›êüÖÖ! ÆüÖ ÃÖ¾ÖµÖß“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö!
1877 “ÖÖ ¤ãüÂúÖôû : ´Öß “ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ —ÖÖ»ÖÖê ŸµÖÖ ¾Öêôûß, ´ÆüÖ•Öê ‡. ÃÖ. 1877 ÃÖÖ»Öß
¤ü×ÖÖêŸÖ ³ÖµÖÓú¸ü ¤ãüÂúÖôû ¯Ö›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖê¾ÆüÖ “ÖÖ¸ü ¿Öê¸üÖÓ“Öß ¬ÖÖ¸üÖ ÆüÖêŸÖß †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖ
¾Öêôûß †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ †Ö²ÖÖ¤üß†Ö²ÖÖ¤ü ÆüÖêŸÖß. †Ö´Ö“µÖÖ ´ÖóµÖÖŸÖ ´ÖŒµÖÖ“Öê ¯Ößú ±úÖ¸ü ´ÖÖ•Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
´ÖŒµÖ“Öß úÖÃÖê †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üÖŸÖ ¸ü“ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ •ÖÖÖÖ ¯Öã¸êüÖÖ. Æüß úÖÃÖê ×¿Ö•Ö¾ÖæÖ ÖÖÖê †Ö´ÆüÖ»ÖÖ †Ö¾Ö›üŸÖ
†ÃÖê. úÖÃÖê ÖÖ‰úÖ †Ö´Æüß ³Öã¸üãÓú›êü ²ÖÖÆêü¸ü ±êúæúÖ ¤êüŸÖ †ÃÖæ. ŸÖß ¯Ö™üúÖË ˆ“Ö»ÖæÖ ×³ÖúÖ¸üß »ÖÖêú
±úÖê›æüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ úÖë›üÖ ÖÖŸÖ. ‹ú¤üÖ ŸÖ¸ü ÆüÖ úÖë›üÖ Ö ¯Ö“Ö»µÖÖ´Öãôêû ‹ú ×³ÖúÖ¸üß †Öêú»ÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ“ÖÖ
†Öêú“Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ×³ÖúÖ·µÖÖÖê †Ö¬ÖÖ¿Öß¯ÖÖÖÖê ÖÖ»»ÖÖ. Æêü ´Öß Ã¾ÖŸÖ: ›üÖêóµÖÖÓÖß ¯ÖÖ×Æü»Öê. ¯ÖÖ ´Öß ‡ŸÖúÖ
»ÖÆüÖÖ ÆüÖêŸÖÖê úß, ¤ãüÂúÖôû ´ÆüÖ•Öê úÖµÖ µÖÖ“Öß ´Ö»ÖÖ ú»¯ÖÖÖ Ö¾ÆüŸÖß. †Ö´Æüß úÖÃÖê †¬ÖÔ¾Ö™ü ÖÖ‰úÖ
™üÖúßŸÖ †ÃÖæ. ´ÆüÖæÖ ¤üÖ¸üß ×³ÖúÖ·µÖÖÓ“Öß Ö¤üá •Ö´Öêê. ¯ÖÖ ŸµÖÖŸÖ ú¹ýÖê¯ÖêÖÖ úÖîŸÖãú“Ö •ÖÖÃŸÖ †ÃÖê.
“ÖÖê¸ü™êü ¤üÖÖ : †Ö´Ö“Öê †Ö•ÖÖê²ÖÖ ‹úÖ šüÖêúóµÖÖŸÖ ‹ú ¿Öê¸ü³Ö¸ü ¤üÖÖê ‘ÖÖ»ÖæÖ ú¼ü¶Ö¾Ö¸ü
†Ö»Öê»µÖÖ ×³ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ ‹êúú ´Öæšü ×³ÖÖÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖúÖôûß ²ÖÃÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ Öß™ü ×¤üÃÖŸÖ
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ÖÃÖê. ´ÆüÖæÖ šü¸ü»Öê»Öê ¤üÖÖê ÃÖÓ¯Ö»Öê úß, †Ö´Æüß »ÖÆüÖÖ ´Öã»Öê £ÖÖê›êü •ÖÖÃŸÖ ¤üÖÖê šüÖêúóµÖÖŸÖ ™üÖúßŸÖ †ÃÖæ.
Æüß »Ö²ÖÖ›üß »Ö¾Öú¸ü“Ö ˆ‘Ö›üúßÃÖ µÖê‰úÖ †Ö´Ö“µÖÖ ÊÖ »Öß»Öê»ÖÖ †ÖôûÖ ¯Ö›üŸÖ †ÃÖê. ¯ÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ
»Ö²ÖÖ›üß»ÖÖ Ö×¸ü²ÖÖÓ“Öê ¤ãü¾Öê ×´ÖôûŸÖ, Æêü ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÖúÖê. ŸµÖÖ“Ö¾Öêôûß ´Öß ´ÖÖ—Öê¯Öãœêü †Ö»Öê»Öê ŸÖÖ™ü ‹úÖ
¤ãüÂúÖôûß ¯Öß×›üŸÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖœü»Öê»Öê †Öšü¾ÖŸÖê. “ÖÆæÓüú›êü ¤ãüÂúÖôû †ÃÖŸÖÖ †Ö´Ö“Öê Æêü ¿ÖêŸÖ ±úÖ¸ü ×¯Öú»Öê. ÊÖ“Öê
úÖ¸üÖ ŸÖê Ö¤üß²Öæ›ü ¸üÖÖ ÆüÖêŸÖê. †Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö ²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ ˆ‘Ö›ü ¤üÖÖÖ´Öãôêû ¾Ö †Ö´Ö“µÖÖ »ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ“µÖÖ
“ÖÖê¸ü™ü¶Ö ¤üÖÖÖ´Öãôêû †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖ“ÖÖ ´Öæôû“ÖÖ ²ÖÖê»Ö²ÖÖ»ÖÖ †×¬Öú ¾ÖÖœü»ÖÖ. ‹¸ü¾Öß †Ö´Ö“µÖÖ ¿ÖêŸÖßŸÖ»Öê
¯Ößú ˆ‘Ö›ü¯ÖÖê †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üß ¯ÖÖê“Ö»ÖêÆüß ÖÃÖŸÖê.
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10
´ÖÖ—Öê ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ
¬Öæôû¯ÖÖ™üüß : ´Öß 5 Øú¾ÖÖ 6 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ —ÖÖ»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ ´ÖÖ—Öê †Ö•ÖÖê²ÖÖ ²ÖÃÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ¸ü»Öê.
ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ 11 ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ“Öß, ´ÆüÖ•Öê ‡.ÃÖ. 1879 ¯ÖÖÃÖæÖ 1884 ¯ÖµÖÕŸÖ“Öß 5 ¾ÖÂÖì Æüß
´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. ´Ö»ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ‹ú ÖÖ¾Öšüß ¿ÖÖôêûŸÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. Æü»»Öß
•Ö´ÖÖÓ›üßŸÖ •µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ¸üÖ. ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¯Öë›üÃÖê ¾Öúß»Ö ¸üÖÆüÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ, ŸÖê£Öê Æüß ÖÖ•ÖÖß ¿ÖÖôûÖ ÆüÖêŸÖß.
¯ÖÓŸÖÖê•Öà“Öê ÖÖ¾Ö Æü×¸ü¯ÖÓŸÖ ±ú›üêú Øú¾ÖÖ †ÃÖê“Ö úÖÆüßÃÖê ÆüÖêŸÖê. ÊÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ±úŒŸÖ ×»Ö×ÆüÖê ×»Ö×ÆüÖê, ¾ÖÖ“ÖÖê,
´ÖÖê›üß †Ö¸ü ¾Öôû×¾ÖÖê, ÆüÃŸÖ×»Ö×ÖŸÖê ¾ÖÖ“ÖÖê, ×Æü¿ÖÖê²Ö ú¸üÖê ¾ÖÖî¸êü êú¾Öôû ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú ÃÖÖ¬Öê ×¾ÖÂÖµÖ
ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß ¿ÖÖôûÖ ÆüÖêŸµÖÖ úß Ö¾ÆüŸµÖÖ Æêü ´ÖÖÆüßŸÖ ÖÖÆüß. †ÃÖ»µÖÖ“Ö ŸÖ¸ü ´Ö»ÖÖ
µÖÖ ÖÖ¾Öšüß ¿ÖÖôêûŸÖ úÖ šêü¾Ö»Öê ŸÖê úôûŸÖ ÖÖÆüß. ×Ö¤üÖÖ ‡ÓÖÏ•Öß ¿ÖÖôûÖ ŸÖ¸üß ŸµÖÖ ¯Öæ¾ÖÔúÖôûß ÖÃÖÖ¾Öß. ¿ÖÖôûÖ
ÖÖŸµÖÖ“Öß ‘Ö™üÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß ÖãúŸÖß“Ö “ÖÖ»Ö»Öß †ÃÖÖ¾Öß. µÖÖ ÖÖ¾Öšüß ¿ÖÖôêûŸÖ ´Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ´ÖÖ—Öß ¬ÖãôûÖÖ¸êü
ú¿Öß ×¿Öú»ÖÖê ŸÖê †Öšü¾ÖŸÖê. ‹ú »ÖÖú›üß ±úôûß ÃÖã´ÖÖ¸êü ¤üß›ü ÆüÖŸÖ »ÖÖÓ²Ö ¾Ö ‹ú ¾ÖßŸÖ ¹Óý¤ü †ÃÖê. ×ŸÖ»ÖÖ
†Ö´Æüß ¯ÖÖ™üß ´ÆüÖŸÖ †ÃÖæ. ¾Öêôæû“Öß ‹ú ²ÖÖ¸üßú »ÖêÖÖß †ÃÖê. ×ŸÖÖê µÖÖ ¯ÖÃÖ¸ü»Öê»µÖÖ ¬ÖãôûßŸÖ †Ö´Æüß
¬ÖãôûÖÖ¸êü úÖê¸üßŸÖ †ÃÖæ. ´ÆüÖæÖ“Ö ´ÖãôûÖÖ¸üÖÓÖÖ ¬ÖãôûÖÖ¸êü Æêü ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»Öê †ÖÆêü. ÊÖ ¾Öêôûß ¤üÖ›üß Ã»Öê™üà“ÖÖ
¯ÖÏ“ÖÖ¸ü •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ ×¤üÃÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ´Ö»ÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖãÆæüŸÖÔÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö —ÖÖ»ÖÖ. “Öî¡Öß ¯ÖÖ›ü¾ÖÖ, ¤üÃÖ¸üÖ,
¯ÖÓ“Ö´Öß †Ö×Ö †ÖµµÖŸÖéŸÖßµÖÖ Æêü ÃÖÖ›êüŸÖßÖ ¿Öã³Ö´ÖãÆæüŸÖÔ ÖÖ»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖêÂ™üßÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ
ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ŸÖß ÊÖ ´ÖãÆæüŸÖÖÔ¾Ö¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ¸üÖ. ²ÖÖôûÖ úÖÖê µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‹ú ²ÖÎÖÉÖ ÖÖ•ÖÖß ×¿ÖÖúÖ“ÖÖ
¬ÖÓ¤üÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖê. ´ÖÖ—µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓÖß ŸµÖÖ»ÖÖ ‘Ö¸üß ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ †ÖÖæÖ ´ÖÖ—µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ †Ö¸Óü³ÖÖ“ÖÖ ‹ú
»ÖÆüÖÖÃÖÖ ×¾Ö¬Öß ú¸ü×¾Ö»ÖÖ. ÃÖÖê¯µÖÖŸÖ ¤üÖêÖ ¯ÖÖ™ü ´ÖÖÓ›æüÖ ´Ö»ÖÖ ¾Ö úÖÖê´ÖÖÃŸÖ¸üÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü ²ÖÃÖ¾ÖæÖ
´Ö¬µÖÓŸÖ¸üß Æüß ¬Öæôû¯ÖÖ™üß šêü¾ÖæÖ ×ŸÖ“Öß ¯Öæ•ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ÖÓŸÖ¸ü ×¿ÖÖúÖÓÖß ´ÖÖ—ÖÖ ÆüÖŸÖ ¬ÖºþÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ
¬Ö›üÖ 'ÁÖßÖÖê¿ÖÖµÖ Ö´Ö:' ´ÖÖ—µÖÖú›æüÖ ×Ö¸ü×¾Ö»ÖÖ. ´ÖÖ—µÖÖ ¾Ö›üß»Ö ³ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ÆüÖ ×¾Ö¬Öß ´Ö»ÖÖ †Öšü¾ÖŸÖ
ÖÖÆüß. ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü 8-10 ´Öã»Öê •Ö¸üß —ÖÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸÖß ²ÖÖôû¯ÖÖß“Ö ¾ÖÖ¸ü»Öß. •ÖÖÖŒúÖ ¾Ö ŸÖÖµÖÖŒúÖ
ÊÖ ´Öã»Öß ÆüÖêŸµÖÖ ¾Ö ‹úÖÖ£Ö ÆüÖ ¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖµÖÖ‡ŸÖúÖ ´ÖÖêšüÖ ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ µÖãÖÖÓŸÖ¸ü“Ö —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ
ÆüÖ ×¾Ö¬Öß ¯ÖãÆüÖ ú¬Öß †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß.
´ÖÖî•Öß²ÖÓ¬ÖÖ : ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ×¾Ö¬Öß-ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖ“Öß ÁÖ¨üÖ ÆüÖêŸÖß ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üß ¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖÖÃÖ
†ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓÃúÖ¸ü µÖ£ÖÖÃÖÖÓÖ ú¸üÖ¾ÖêŸÖ, †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¯Öæ¾Öá¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖôûÖ »ÖÖÖ»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. †Ö´Ö“Öß »ÖÖê
ÆüÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¾Ö ´ÖÖ—Öß ×¾Ö¬Öß¯Öæ¾ÖÔú ´ÖãÓ•Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ÊÖ¾ÖºþÖ †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üÖÖê Ö×¡ÖµÖ
ÆüÖêŸÖê, †¿Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ´Ö¬µÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÆüÖêŸÖß †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê. ¾Ö¸üß»Ö ¤üÖêÆüß ˆ¯ÖÖµÖÖÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖ“µÖÖ
¾Öêôûß †Ö•ÖÖê²ÖÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ´ÖãÓ•Öß“µÖÖ ¾Öêôûß †Ö•ÖßÆüß ×•Ö¾ÖÓŸÖ ÖÃÖÖ¾Öß. †Ö´Ö“Öê »ÖÖÖÖÓŸÖ¸üÆüß ‹ú¤üÖêÖ¤üÖ
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ÁÖÖ¾ÖÖß“Öê ×¤ü¾Ö¿Öß Ã¾ÖŸÖ: ²ÖÖ²ÖÖ ¾Ö †Ö´Æüß ¤üÖê‘Öê ´Öã»ÖÖê, ÊÖÓ“ÖÖ ¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖÖ»ÖÖ †ÖÖæÖ ×¾Ö¬Öß¯Öæ¾ÖÔú ÆüÖê´ÖÆü¾ÖÖ
úºþÖ Ö¾ÖßÖ µÖ–ÖÖê¯Ö¾ÖßŸÖ ‘ÖêµÖÖ“µÖÖ £ÖÖ™üÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖê, †ÃÖê ´Ö»ÖÖ †Öšü¾ÖŸÖê. ¯Öãœêü ¤üÖ×¸ü¦ü¶ÖÖê
ÖÖšü»µÖÖ´Öãôêû ²ÖÖ²ÖÖ ˆ¤üÖÃÖßÖ —ÖÖ»Öê, ŸµÖÖ´Öãôêû ÁÖÖ¾ÖÖß“Öê ¾ÖÖÙÂÖú ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö ²ÖÓ¤ü ¯Ö›ü»Öê. •Ö´ÖÖÓ›üß ÖÖ¾ÖÖŸÖ
‡ŸÖ¸ü úÖêÖß ´Ö¸üÖšêü †¿Öß ÁÖÖ¾ÖÖß ú¸üßŸÖ ÖÃÖŸÖ. ´Öß 1898 ‡. ÃÖÖÖŸÖ ¯ÖãÖê µÖê£Öß»Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ †ÓÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖÖ¾Öê Æêü ÆüÖêŸÖê“Ö ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¬Öß ‡ŸÖ¸ü ØÆü¤æü¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Öß ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ
£ÖÖê›üÖ²ÖÆãüŸÖ ¯ÖÖôûßŸÖ †ÃÖê. †Ö´Ö“Öß ÁÖÖ¾ÖÖß “ÖÖ»Ö»Öß †ÃÖŸÖÖÖÖ ÆüÖê´ÖÖ“Öê ¾Öêôûß †Ö´Ö“Öê ¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖ •Öê ´ÖÓ¡Ö
´ÆüÖŸÖ ŸÖê ¾Öî×¤üú †ÃÖŸÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÖî¸üÖ×Öú †ÃÖŸÖ Æêü ´Ö»ÖÖ ´ÖÖÆüßŸÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÖ Ö¾Ö¸üÖ¡ÖÖŸÖ ¸üÖê•Ö †Ö´Ö“µÖÖ
‘Ö¸üß Ö‰ú ×¤ü¾ÖÃÖ ´ÖÆüÖ¯Öæ•ÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê, ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´ÖÓ¡Ö¯ÖãÂ¯ÖÖ“µÖÖ¾Öêôûß ¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖ ¾Öê¤ü ´ÖÓ¡Ö ´ÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖ,
Æêü †ÖŸÖÖ ´Ö»ÖÖ †Öšü¾ÖŸÖê. ÆüÖ ´ÖÓ¡Ö Ö×¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß ´ÆüÖµÖÖÃÖÖšüß ¸ü“Ö»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ‡ŸÖŒµÖÖ •ÖãµÖÖ úÖôûß
•Ö´ÖÖÓ›üßÃÖÖ¸üµÖÖ ²ÖÎÖÉÖß ×¸üµÖÖÃÖŸÖßŸÖ †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üß Ö×¡ÖµÖ-²ÖÎÖÉÖÖÓ“ÖÖ ‡ŸÖúÖ ÃÖ»ÖÖêÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¯Öãœêü
¯Öãœêü ²ÖÎÖÉÖ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü ¾ÖÖ¤ü úÃÖÖ ´ÖÖ•Ö»ÖÖ Æêü †Ö¿“ÖµÖÔ †ÖÆêü.
¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôêûŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ †³µÖÖÃÖ ²Ö¸üÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ †³µÖÖÃÖÖú›êü ŸµÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖ »ÖÖ ±úÖ¸üÃÖê Ö
»ÖÖÖÖê“Ö ÃÖÖÆü×•Öú ÆüÖêŸÖê. “ÖÖî£µÖÖ ‡µÖ¢Öê¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÖ—Öê Ö×ÖŸÖ ¾Ö ³ÖÖÂÖÖ ²Ö¸üß †ÖÆêüŸÖ. Æêü ×¿ÖÖúÖ“µÖÖ Ö•Ö¸êüÃÖ
†Ö»Öê. ´ÖÖê›üß †Ö¸ü ´ÆüÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê ¾ÖôûÖ¤üÖ¸ü Ö¾ÆüŸÖê. ²ÖÖ²ÖÖÓÖß †Ö´Ö“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö †³µÖÖÃÖÖú›êü
×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖÖ ×¤ü»Öê»Öê ´Ö»ÖÖ †Öœüôû»Öê ÖÖÆüß. ´Ö¸üÖšüß “ÖÖî£Öß ‡µÖ¢ÖÖ ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸üÆüß ‹ú¤ü´Ö ‡ÓÖÏ•Öß ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ
•ÖÖµÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ Ö¾ÆüŸÖß. ¯ÖÖ ´Ö»ÖÖ ´Ö¸üÖšüß ¯ÖÖ“Ö¾µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ ‹ú ¾ÖÂÖÔ ‘ÖÖ»Ö¾ÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ´Ö¸üÖšüß
¿ÖÖôêû“Öê Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸ü ×¾ÖÂÖã¯ÖÓŸÖ Ö¾ÖÓ›êü ÊÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ´Öã§üÖ´Ö ¯ÖÖ“Ö¾µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ´Ö»ÖÖ
±úÖµÖ¤üÖ“Ö —ÖÖ»ÖÖ. ´Ö¸üÖšüß ú×¾ÖŸÖêŸÖ †Ö×Ö Ö×ÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ ¾Öêôû“µÖÖ ´ÖÖÖÖÖê ´ÖÖ—Öß ²Ö¸üß“Ö ¯ÖÏÖŸÖß —ÖÖ»Öß.
¯ÖÖ“Ö¾µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖß»Ö ãú¿Ö»Ö¾µÖÖµÖÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖê¸üÖê¯ÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ ¬ÖêÖãÆü¸üÖÖ“µÖÖ †ÖµÖÖÔ ÊÖÓ“ÖÖ †£ÖÔ ¾Ö ¾µÖÖú¸üÖ
´Ö»ÖÖ “ÖÖÓÖ»Öê úôûŸÖ †ÃÖê. ú×¾ÖŸÖÖÆüß “ÖÖÓÖ»µÖÖ ÃÖã¸üÖ¾Ö¸ü ´Öß ‹ê™üßŸÖ ´ÆüÖŸÖ †ÃÖê. úÖêÖß ¿ÖÖôûÖ
¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ †Ö»µÖÖÃÖ ´ÖÖ—µÖÖ ú×¾ÖŸÖÖ ´ÆüÖæÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¯ÖÓŸÖÖê•Öà“ÖÖ ´Öß »ÖÖ›üúÖ †ÃÖê.
´ÖÖê¸üÖê¯ÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ úšüßÖ ¾Ö ÃÖÓÃéúŸÖ×´ÖÁÖ †ÖµÖÖÕ“ÖÖ †£ÖÔ ´Öß ‘Ö¸üß¤êüÖß»Ö úÖêÖÖ»ÖÖ ´Ö¸üß ´ÖÖêšü¶Ö †Öœü¶ŸÖêÖê
úºþÖ ¤üÖÖ¾ÖßŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ´Öß ²ÖÖ²ÖÖÓ“ÖÖÆüß »ÖÖ›üúÖ —ÖÖ»ÖÖê. †Ö¯Ö»Öê ¯ÖÏ×ŸÖÛÂšüŸÖ ×´Ö¡Ö ‘Ö¸üß †Ö»µÖÖÃÖ
ŸÖê ´Ö»ÖÖ ú×¾ÖŸÖÖ ´ÆüÖæÖ †£ÖÔ ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖÖÓÖŸÖ.
†ŒúÖ“Öß ´ÖÖµÖÖ : ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÖ—µÖÖ †ÖŸµÖê“ÖÖ ´Öß »ÖÖ›üúÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¾Ö›üß»Ö
³ÖÖ¾ÖÖ¯ÖêÖÖÆüß ´Ö•Ö¾Ö¸ü“Ö †ŒúÖ“Öê (†Ö´Ö“Öß †Ö‡Ô †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖÓ¤êü»ÖÖ †ŒúÖ ´ÆüÖê, ´ÆüÖæÖ †Ö´ÆüßÆüß
×ŸÖ»ÖÖ †ŒúÖ“Ö ´ÆüÖŸÖ †ÃÖæ.) ¯ÖÏê´Ö úÖ ÖãÓŸÖÖ¾Öê ÆüÖ ‹ú ¯ÖÏ¿Ö †ÖÆêü. ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ¯ÖêÖÖ ´Öß •Ö¸üß ¤êüÖÖÖ
ÖÃÖ»ÖÖê ŸÖ¸üß †×¬Öú “ÖãÖ“ÖãÖßŸÖ †ÃÖê. ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ªÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ †Öãºþ¯Ö †¿Öß ´Öã»ÖÖß
´ÖÖ—µÖÖ †ÖŸµÖê»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖß. †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖŸÖ †Ö¯Ö»Öß ‹ú ŸÖ¸üß ´Öã»ÖÖß Öã¯ÖÃÖµÖÖ“Öß ×ŸÖ“Öß ²Öôûú™ü
‡“”ûÖ ÆüÖêŸÖß. úÖÆüß —ÖÖ»Öê ŸÖ¸üß †ŒúÖ“Öê ´Ö•Ö¾Ö¸ü †éú×¡Ö´Ö ¯ÖÏê´Ö ÆüÖêŸÖê ÊÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖµÖ ÖÖÆüß. †¿ÖÖŸÖ
´ÖÖ—Öß ´Ö¸üÖšüß ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ×ŸÖÃÖ¸üß ‡µÖ¢ÖÖ ¯ÖÖÃÖ ÆüÖê‰úÖ ´Öß “ÖÖî£ÖßŸÖ Öê»ÖÖê, ŸÖê¾ÆüÖ †ŒúÖ“µÖÖ †ÖÖÓ¤üÖ»ÖÖ
†Ö×Ö Ö¾ÖÖÔ»ÖÖ ÃÖß´ÖÖ“Ö ÖÖÆüß¿Öß —ÖÖ»Öß. ×ŸÖÖê »ÖÖÖ»Öß“Ö ”ûÖê™ãüØÃÖÖÖÃÖ ÃÖÖÖ¸ü ¾ÖÖ™ü»Öß. ×²Ö“ÖÖ¸üß †ŒúÖ!
¯Öãœê ´Öß ²Öß. ‹. —ÖÖ»ÖÖê, ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖê»ÖÖ •ÖÖ‰úÖ †Ö»ÖÖê, Æêü ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ ŸÖß ¸üÖÆüÖŸÖß ŸÖ¸ü ×ŸÖÖê úÖµÖ êú»Öê †ÃÖŸÖê ü!
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†ŒúÖ“Öê ´Ö•Ö¾Ö¸ü ‡ŸÖêú ¯ÖÏê´Ö ÆüÖêŸÖê, ŸÖ¸üß úÖÆüß ±úÖ¸üÃÖÖ ×ŸÖ“Öêú›êü •ÖÖŸÖ ÖÃÖê. úÖ¸üÖ ´Öß ×ŸÖú›êü
Öê»ÖÖê úß, "¬ÖÖë›üß“ÖÖ Ö¾Ö¸üÖ †Ö»ÖÖ" †ÃÖÖ Ö»Ö²Ö»ÖÖ ŸµÖÖ †ÖôûßŸÖß»Ö ¯ÖÖê¸êü †Ö×Ö £ÖÖê¸üÆüß ú¸üßŸÖ. ŸÖê
‹êúÖê ´Ö»ÖÖ †Ö¾Ö›üŸÖ ÖÃÖê. ŸÖ¸üß ´ÖãµÖ ÃÖÖÖ“Öê ¯ÖÏÃÖÓÖß •ÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖ †ÃÖê. ¤üÃÖ·µÖÖ“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖÖêÖê
¾ÖÖ™üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ, ÃÖÓÎúÖÓŸÖß“Öê ×¤ü¾Ö¿Öß ×ŸÖôûÖæôû ªÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ •ÖÖÖê ³ÖÖÖ“Ö ÆüÖêŸÖê. ¤üÃÖ·µÖÖ“Öê ×¤ü¾Ö¿Öß Öê»ÖÖê ´ÆüÖ•Öê
†ŒúÖ“µÖÖ ¤êü¾ÆüÖ·µÖÖ¾Ö¸ü“µÖÖ ÃÖÖ·µÖÖ ú›üÖúµÖÖ ´Öß ÖÖ‰úÖ ±úÃŸÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖê. ŸÖß ŸÖ¸ü ´Öß êú¾ÆüÖ
µÖê‰úÖ ŸµÖÖ ÖÖ‡ÔÖ ÊÖ“Öß ¾ÖÖ™ü“Ö ¯ÖÖÆüÖŸÖ ²ÖÃÖê.
´ÖÖ—ÖÖ Æü¼ü : ‹ú¤üÖ †ŒúÖ úÖêÓú™üÖæ¸ü“µÖÖ µÖ»»ÖÖ´ÖÖ“µÖÖ µÖÖ¡Öê»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ¾Öêôûß ´Öß
±úÖ¸ü ŸÖ¸ü 4… 5 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ †ÃÖêÖ. †ŒúÖ †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß ×Ö¸üÖê¯Ö ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖß •ÖÖ‰ú
»ÖÖÖ»Öß ŸÖê¾ÆüÖ ×ŸÖ“Öê²Ö¸üÖê²Ö¸ü µÖÖ¡Öê»ÖÖ •ÖÖµÖÖ“ÖÖ ´Öß Æü¼ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. úÖÆüß êú»µÖÖ ÆüÖ Æü¼ü ´Öß ÃÖÖê›üßÖÖ. ²ÖÖÆêü¸ü
¸üÃŸµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ´Öß ¸ü›üŸÖ ×ŸÖ“Öê ´ÖÖÖê »ÖÖÖ»ÖÖê. ×ŸÖÖê ´Ö»ÖÖ ˆ“Ö»ÖæÖ ÖÖÓªÖ¾Ö¸ü ‘ÖêŸÖ»Öê ¾Ö ¯Ö¸üŸÖ ‘Ö¸üß †ÖÖæÖ
ŸÖß ´Ö»ÖÖ ÃÖÖê›æü »ÖÖÖ»Öß. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´Öß ‡ŸÖúÖ †ÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»ÖÖê úß, ÖÖÓªÖ¾Ö¸ü ²ÖÃÖ»µÖÖ ²ÖÃÖ»µÖÖ ´Öß
´ÖÖêšü¶Ö †Ö¾Öê¿ÖÖÖê ¯ÖÖµÖ —ÖÖ›ü»ÖÖ, ŸÖÖê ×ŸÖ“µÖÖ ¯Öãœü“µÖÖ ¤üÖŸÖÖ»ÖÖ »ÖÖÖæÖ ¾Ö¸ü“Öê ¤üÖêÆüß ¤üÖŸÖ ŸÖÖŸúÖôû ¯Ö›ü»Öê
†Ö×Ö †ŒúÖ“Öê ŸÖÖë›ü ¸üŒŸÖ²ÖÓ²ÖÖôû —ÖÖ»Öê. ŸÖ¸üß ×²Ö“ÖÖ¸üß»ÖÖ ¸üÖÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. ˆ»Ö™ü Æüß ÖÖêÂ™ü ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ
Ö úôæû ¤êüµÖÖ“Öß Ö²Ö¸ü¤üÖ¸üß ‘ÖêµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×ŸÖÖê †Ö‡Ô“Öß ÖµÖÖ¾ÖµÖÖ êú»Öß.
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´ÖÖ—ÖÖ ÆüÖµÖÃæú»Ö“ÖÖ úÖôû
(1885-1891 †Öê¸ü)
Æüß ÃÖÖŸÖ ¾ÖÂÖì ´ÖÖ—µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. ‡. ÃÖ. 1885 “µÖÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖ“Öê †Ö¸Óü³Öß
´ÖÖ—ÖÖ ¾Ö›üß»Ö ³ÖÖ‰ú ¾ÖÖ¸ü»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÓ›üÖŸÖ ´Öß“Ö ¾Ö›üß»Ö —ÖÖ»ÖÖê †Ö×Ö ´ÖÖ—µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖ
‹ú¤ü´Ö ×¾Ö»ÖÖÖ ±ú¸üú ¯Ö›ü»ÖÖ! ²ÖÖôû¯ÖÖÖ“ÖÖ Ææü›ü¯ÖÖÖ ú´Öß ÆüÖê‰úÖ ´Öß ÖÓ³Öß¸ü, ×¾Ö“ÖÖ¸üß ¾Ö †³µÖÖÃÖß
²ÖÖ»ÖÖê. †Ö‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓ“ÖÖ ¿ÖÖêú, ‘Ö¸ü“Öß —Ö¯ÖÖ™ü¶ÖÖê ÖÖ»ÖÖ¾ÖŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê»Öß ÃÖÖÓ¯Ö×¢Öú ÛÃ£ÖŸÖß, ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô»ÖÖ
¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öê ²ÖÖôÓûŸÖ¯ÖÖÖŸÖ»Öê ´ÖéŸµÖæ †Ö×Ö ²ÖÖ²ÖÖÓ“ÖÖ ÆüŸÖÖ¿Ö ˆ¤üÖÃÖßÖ¯ÖÖÖ ÊÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
´Ö•Ö¾Ö¸ü ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ †×¬ÖúÖ×¬Öú ‘Ö›üŸÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖ. ÊÖ¾Öêôûß ´Ö»ÖÖ 11 ¾Öê ¾ÖÂÖÔ ÃÖÓ¯ÖæÖ 12 ¾Öê ÖãúŸÖê“Ö
»ÖÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê.
×¿ÖÖú¾ÖÖÔ : •Ö´ÖÖÓ›üß ÆüÖ »ÖÆüÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖß ÖÖ¾Ö. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê ˆŸ¯Ö®Ö 4-5 »ÖÖÖÖÓ“Öê
†ÃÖÖ¾Öê. ¿ÖÆü¸üÖ“Öß ¾ÖÃŸÖß 15 Æü•ÖÖ¸üÖÓ“Öß. ¿ÖÖôûÖ ÖÖŸµÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ÖãúŸÖß“Ö —ÖÖ»Öß †ÃÖÖ¾Öß. †¿ÖÖ
×šüúÖÖ“Öê ÆüÖµÖÃæú»Ö úÖêÖŸµÖÖ ¤ü•ÖÖÔ“Öê †ÃÖÖ¾Öê ÊÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ ÃÖÆü•Ö ÆüÖêŸÖê. ´Öß ÆüÖµÖÃæú»ÖÖŸÖ Öê»ÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ
ŸÖê ÆüÖµÖÃæú»Ö —ÖÖ»Öê Ö¾ÆüŸÖê. ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü ¯ÖÖ“Ö ‡µÖ¢ÖÖ †ÃÖŸÖß»Ö. ¸üÖ. Ø¡Ö²Öú¸üÖ¾Ö ÖÖÓ›êüú¸ü ÊÖÓÖÖ ¯ÖãµÖÖÆæüÖ
Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸ü“Öê •ÖÖÖê¾Ö¸ü †Ö×Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öß Ã¾ÖŸÖ:“Öß ´Öò×™Òüú“Öß ŸÖ¸üß ¯Ö¸üßÖÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖê»Ö úß ÖÖÆüß
Æêü ´Ö»ÖÖ ´ÖÖÆüßŸÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ÃÖã¿Öß»Ö, Öß×ŸÖ´ÖÖÖË, Öê´ÖÃŸÖ, ÖÓ³Öß¸ü †Ö×Ö ú¸üÖ¸üß ÆüÖêŸÖÖ.
Ö¾ÖßÖ ‡ÓÖÏ•Öß ×¿Öú»Öê»µÖÖÓ“ÖÖ ˆ£Öôû¯ÖÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ´Öãôûß“Ö Ö¾ÆüŸÖÖ. •Ö´ÖÖÓ›üß ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¾Ö ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÊÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû »ÖÖêú ¾Ö Ã¾ÖŸÖ: µÖ•Ö´ÖÖÖÆüß ¾Ö“ÖæúÖ ÆüÖêŸÖê. †×ÃÖÃ™Óü™ü ×¿ÖÖúÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ úÖêÖß
´ÆüÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê ×¿Öú»Öê»Öê Øú¾ÖÖ ±úÖ¸üÃÖê ²Öã×¨ü´ÖÖÖ Ö¾ÆüŸÖê. ´Öß ¯ÖÖ“Ö¾µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖÖôêû“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ
¾ÖÖœæüÖ ŸµÖÖ“Ö ¾ÖÂÖá ¾Ö¸üß»Ö ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ²ÖÖÆêü¸üß»Ö ¯Ö¤ü¾Öß¬ÖÖ¸üú ×¿ÖÖú †ÖÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ´Öß ÃÖÆüÖ¾µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ
Öê»µÖÖ¾Ö¸ü •Ö´ÖÖÓ›üß“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖæÖ ´Öã»Öê ¯ÖÏ£Ö´Ö“Ö ´Öò×™Òüú“µÖÖ ¯Ö¸üßÖêÃÖ ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ¾ÖÂÖá
†Ö´ÆüÖ “ÖÖî‘ÖÖÓÖÖ •Ö´ÖÖÓ›üß ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖæÖ ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖ“Ö ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ †Ö´Ö“µÖÖ ¿ÖÖôêû»ÖÖ
ÆüÖµÖÃæú»Ö“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ÃÖÆüÖ¾µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ ¸üÖ. ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ×“Ö¸ü´Öã»Öê, ²Öß. ‹. Æêü ¯Ö×Æü»Öê ¯Ö¤ü¾Öß¬Ö¸
Ö¾ÖßÖ Öê´ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¸üÃÖÖµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖÓ“ÖêÆüß úÖÆüß ÃÖÖ´ÖÖÖ ¿ÖÖôêû»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ
†ÖŸÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖ ¾Öêôûß ŸÖ¿ÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ‡ÓÖÏ•Öß ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ †ÃÖÖ¾ÖÖ ŸÖÃÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ.
†ÖÖÖÖ›üß (ÃÖ¤üÖÔ ´Ö¸üÖšüÖ ¸êü»¾Öê) ´Öß ¯ÖÖ“Ö¾µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ •ÖÖ‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ —ÖÖ»Öß ÖÃÖÖ¾Öß.
×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öß ÖÖê›üß : ¯Ö×Æü»µÖÖ ¾ÖÂÖá ‡ÓÖÏ•Öß ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ ´Ö»ÖÖ Ö¾ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¾Ö ×¿ÖÖú “ÖÖÓÖ»ÖÖ
ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß“ÖÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´Ö»ÖÖ ŸÖê ¾ÖÂÖÔ ±úÖ¸ü •Ö›ü Öê»Öê. ¯ÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæÖ ´Ö»ÖÖ ‡ÓÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖê“Öß
¾Ö ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öß ÖÖê›üß »ÖÖÖ»Öß. ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ ×¿ÖÖú •Ö¸üß ×¾Ö«üÖÖË Ö¾ÆüŸÖê
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ŸÖ¸üß ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖßÖê ×¿Öú×¾ÖÖÖ¸êü ×´ÖôûÖ»Öê. ´ÖÖ—Öß Æãü¿ÖÖ¸üß ¯ÖÖÆæüÖ ŸÖê ´ÖÖ—Öê úÖîŸÖãú úºþ »ÖÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ´Ö»ÖÖ
ˆ¢Öê•ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê Nothing succeeds like success (µÖ¿ÖÖÃÖÖ¸üÖê µÖ¿ÖÃ¾Öß úÖÆüß“Ö ÖÖÆüß.) Æüß
‡ÓÖÏ•Öß ´ÆüÖ ´Ö»ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ •Ö¸üß ´ÖÖÆüßŸÖ Ö¾ÆüŸÖß, ŸÖ¸üß ×ŸÖ“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö ´Ö»ÖÖ •ÖÖÃŸÖ •ÖÖÃŸÖ µÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ.
´Ö¸üÖšüß ¿ÖÖôêûŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †Ö´Æüß ¾ÖÖÖÔŸÖ •Ö×´ÖÖß¾Ö¸ü ²ÖÃÖŸÖ †ÃÖæ. ŸÖ¸ü™üÖ“µÖÖ »ÖÖÓ²Ö ¯Ö¼ü¶Ö ÆüÖŸÖ¸üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ
†ÃÖŸÖ. ‡ÓÖÏ•Öß ¿ÖÖôêûŸÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ²ÖÖúÖ¾Ö¸ü ²ÖÃÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»Öê. ´ÖÖÖê ™êüúÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ˆÓ“Ö ¾Ö •ÖÖ›ü
ˆŸÖ¸üŸµÖÖ ¯ÖÖ™üß“Öß ´Öê•Öê (›êüÃËúÃÖ) †ÃÖŸÖ. ¿ÖÖôêû“Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖ³ÖÖÖß, ³Ö¸ü ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ ˆÓ“Ö
†¿ÖÖ •ÖÖêŸµÖÖ¾Ö¸ü, ™ãü´Ö¤üÖ¸ü ¾Ö ´ÖÖÖŸÖ ³Ö¸üµÖÖ•ÖÖêÖß ÆüÖêŸÖß. ´Ö¸üÖšüß ¿ÖÖôêûŸÖ ÃÖúÖô ûÃÖÓ¬µÖÖúÖôû ¤üÖêÖ ¾ÖêôûÖ
•ÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖ †ÃÖê. ‡ÓÖÏ•Öß ¿ÖÖôêûŸÖ ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß 11 ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÖµÖÓúÖôûß 5 ¯ÖµÖÕŸÖ ‹ú¤üÖ“Ö •ÖÖ¾Öê »ÖÖÖê. ´Öê
´Ö×ÆüµÖÖ“Öß »ÖÖÓ²Ö ÃÖã¼üß ×´Öôêû. ´Ö¸üÖšüß ¿ÖÖôêû“µÖÖ ×¿ÖÖúÖÓ“Öê ¯ÖÓŸÖÖê•Öß¯ÖÖÖ“Öê ´ÖãµÖ »ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö ¾ÖêŸÖÖ“Öß ‹ú »ÖÖÓ²Ö ”û›üß †Ö×Ö ×ŸÖ“Öê êú¾Öôû ´ÖÖÃŸÖ¸üÖÓ“µÖÖ »ÖÆü¸üß¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö´Ö“µÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ¸êü
ˆ¤üÖ¸ü ¯ÖÏµÖÖêÖ ! ‡ÓÖÏ•Öß ¿ÖÖôêûŸÖ ÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ²Ö¤ü»Ö»ÖÖ. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ´Öß ‹úÖ Ö¾ÖßÖ •Öß¾ÖÖ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ ¯Ö›ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
¾ÖÖ™ü»Öê.
ÖÏÆüÖ¿Öß»ÖŸÖÖ : ‡ÓÖÏ•Öß ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ‡µÖ¢Öê¯ÖµÖÕŸÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ •ÖãµÖÖ úÖôû“Öß ‡ÓÖÏ•Öß Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖêú
´ÆüÖ•Öê ' ÆüÖò¾Ö›Ôü ' “Öß ´ÖÖ×»ÖúÖ. †ÖŸÖÖ“µÖÖ †ÖúÂÖÔú ¸üß›üÃÖÔ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖŸÖ ×“Ö¡Öê ¾ÖÖî¸êü úÖÆüß Ö¾ÆüŸÖß.
ŸÖ¸üß ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ‡µÖ¢Öê¯ÖÖÃÖæÖ ‡ÓÖÏ•Öß ¸üÖÆüÖ™üß“Öê ¬Ö›êü ¾ÖÖ“ÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ÖÏÆüÖ¿Öß»Ö ²Öã¨üß“µÖÖ
´ÖÖ—µÖÖ ›üÖêóµÖÖ¯Öãœêü ‹úÖ Ö¾Ö•Öß¾ÖÖÖ“Öê Ö¾µÖÖ ¸ÓüÖÖ“Öê ¯Ö›ü¤êü ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öê. ‡ÓÖÏ•Öß ¿ÖêŸÖß“Öê ¾ÖÖÔÖ, ‡ÓÖÏ•Öß
—ÖÖ›üÖ—Öã›ü¯ÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê, ‡ÓÖÏ•Öß Öê›üß, ‡ÓÖÏ•Öß ãÓú¯ÖÖÖ¾Ö¸üß»Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ •ÖÓÖ»Öß ¾Öê»Öß, ±ãú»Öê ¾ÖÖî¸êü Ö¾ÖßÖ
¤êüÖÖ¾Öê ´Ö»ÖÖ Öß¾ÖÖ ÆüÂÖÔ ¤êü‰ú »ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ´Ö»Ö ¬Ö›êü †Ö¾Ö›æü »ÖÖÖ»Öê. ×¾ÖÂÖµÖ †Ö¾Ö›ü»ÖÖ ´ÆüÖ•Öê
ŸÖÖê ÃÖã»Ö³Ö ÆüÖêŸÖÖê. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üúÆüß ÆüÖêŸÖÖê. ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ‡µÖ¢Öê“Öê ×¿ÖÖú ¸üÖ. †Ö¯¯ÖÖ úÖôêû
Æêü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¿Öú¾ÖÖßŸÖ ‹ú¯Ö™ü ¸ü×ÃÖúŸÖÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸÖß ´ÖÖ—µÖÖ Èü¤üµÖÖŸÖ “Öë›æü¯ÖÏ´ÖÖÖê ˆ¿Öß ‘Öê‰úÖ
×«üÖãÖßŸÖ ¾Ö “ÖÖîÖã×ÖŸÖ ÆüÖê‡Ô. †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê ×¿ÖÖúÖ“µÖÖ ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß»ÖÖ ×¿ÖÂµÖÖ“µÖÖ ÖÏÆüÖ¿Öß»ÖŸÖê“Öß •ÖÖê›ü
×´ÖôûŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß.
‡ÓÖÏ•Öß †³µÖÖÃÖ : ´Öß “ÖÖî£µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ Öê»ÖÖê, ŸÖ¸ü ´ÖÖ—Öê †Ö¾Ö›üß“Öê ×¿ÖÖú †Ö¯¯ÖÖ úÖôêûÆüß “ÖÖî£µÖÖ
¾ÖÖÖÔ¾Ö¸ü ×¿ÖÖú —ÖÖ»Öê. ‡ÓÖÏ•Öß ¯ÖãÃŸÖú ' ÃÖÑ›ü±ú›Ôü †Ñ›ü ´Ö™ÔüÖ ' Æêü »ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸÖê ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü
†Ö¾Ö›ü»Öê. ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ö¾ÖßÖ ¾Ö ˆ¤üÖ¸ü, ³ÖÖÂÖÖ ²ÖÖ»Ö²ÖÖê¬Ö, ´Ö¬ÖæÖ ´Ö¬ÖæÖ ‡ÓÖÏ•Öß ¯ÖÖêÂÖÖÖÖÓ“Öß ×“Ö¡Öê, ‡ÓÖÏ•Öß
¸üÖÆüÖß“Öß ¾Ö ¾ÖÖÁÖß“Öß ¿Ö²¤ü×“Ö¡Öê †Ö×Ö ”ûÖµÖÖ×“Ö¡Öê ÊÖÓ´Öãôêû ‡ÓÖÏ•Öß ¸üÖÆüÖß×¾ÖÂÖµÖß ãúŸÖæÆü»ÖŸÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ
¾ÖÖœæü »ÖÖÖ»Öß. ‡ŸÖúß úß ¯Öãœêü ´Öß ´ÖÖêšüÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¤îü¾Ö¾Ö¿ÖÖŸÖË ‡Ó»ÖÓ›üÖŸÖß»Ö ˆ¢Ö´ÖÖêˆ¢Ö´Ö ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ,
†ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öê ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì ¸üÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»Öê, ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖê£Öß»Ö Öê›ü¶Ö¯ÖÖ›ü¶ÖŸÖ •ÖÖ‰úÖ, ¿ÖêŸÖÖŸÖ, ãÓú¯ÖÖÖŸÖ
×±úºþÖ ´Öß •Öê ¤êüÖÖ¾Öê ¯ÖÖ×Æü»Öê ¾Ö †Öã³Ö¾Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ŸµÖÖ“Öß ¯Öæ¾ÖÔÃ¾Ö¯Öê“Öê •ÖÖã ´Ö»ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖÖ¸üµÖÖ
Öê›ü¾Öôû ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖêú ¾ÖÖ“ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¯Ö›üŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ“Ö¾µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ ' »ÖÑ²ÖÃÖË ™êü»ÖÃÖË '
Æêü ¯ÖãÃŸÖú »ÖÖ¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖŸÖ ú×¾Öãú»ÖÖã¹ý ¿ÖêŒÃÖ×¯ÖµÖÃÖÔ“Öß ³Öê™ü —ÖÖ»Öß. ×¿Öú×¾ÖµÖÖÃÖ šüÖæú¸ü ÖÖ¾ÖÖ“Öê
¯ÖãÖê¸üß ×¿ÖÖú ÆüÖêŸÖê. ÃÖÆüÖ¾µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ ' ¸üßØ›üÖ•ÖË ±ÏúÖò´Ö ×¤ü Ã¯ÖêŒ™êü™ü¸ü ' Æêü ¯ÖãÃŸÖú ×“Ö¸ü´Öã»Öê ÊÖÓÖß
×¿Öú×¾Ö»Öê. Æêü ŸÖ¸ü ÖÏò•µÖã‹™ü-²Öß. ‹. ÆüÖêŸÖê. µÖÖŸÖ †ò×›üÃÖÖË“µÖÖ Ö·µÖÖ ²ÖÖ»Ö²ÖÖê¬Ö ‡ÓÖÏ•Öß“ÖÖ ¾Ö ŸÖÖ•µÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ´ÖÖÃÖ»ÖÖ úôû»ÖÖ. †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê ´ÖÖ—µÖÖ Èü¤üµÖÖŸÖ ‡ÓÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖê“Öß Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü ÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖÆüß
¯ÖÖ¯ÖÖŸÖÖ“Öß ²Öß•Öê ‡ŸÖŒµÖÖ úÖê¾Öôêû¯ÖÖÖŸÖ“Ö ¹ý•Öæ »ÖÖÖ»Öß.
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¯ÖÖ“Ö¾µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ ÃÖÓÃéúŸÖ ³Öæ×´ÖŸÖß †Ö×Ö ²Öß•ÖÖ×ÖŸÖ ¾Ö ÃÖÆüÖ¾ÖßŸÖ ¸üÃÖÖµÖÖ, µÖÓ¡Ö¿ÖÖÃ¡Ö, ³ÖæÖÖê»Ö,
ÖÖÖê»Ö ‡ŸµÖÖ×¤ü †Ö¬Öã×Öú ¿ÖÖÃ¡ÖÖÓ“Öß ´Öæ»ÖŸÖ¢¾Öê ÊÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖÎú´Ö —ÖÖ»ÖÖ. ‹ÖÖªÖ ´ÖÖÖê·µÖÖ¾Ö¸ü “ÖœüŸÖ
†ÃÖŸÖÖÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ´Ö•Ö»µÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“Öê ×Ö×ŸÖ•Ö †×¬ÖúÖ×¬Öú ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ÆüÖê‰úÖ •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö
¥üÂ™üß“µÖÖ ™üÖ¯ÖæŸÖ µÖêŸÖÖê ¾Ö †ÖÖÓ¤ü ¾ÖÖ™üŸÖÖê ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖ—ÖÖ ÆüÖ ÆüÖµÖÃæú»Ö´Ö¬Ö»ÖÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü
×“Ö¢Ö¾Öê¬Öú ¾Ö ²ÖÖê¬ÖúÖ¸üú —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ—µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ³ÖµÖÖÖú ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“µÖÖ ¾Öê¤üÖÖ ´Ö»ÖÖ ú¬Öß“Ö
³ÖÖÃÖ»µÖÖ ÖÖÆüßŸÖ, úß ´ÖÖ—µÖÖ ×¿Ö¿Öã¤ü¿Öê“µÖÖ ÃÖÆü•ÖÖÖÓ¤üÖŸÖ ú¬Öß ÖÓ›ü ´ÆüÖæÖ ¯Ö›ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ÊÖ ´ÖÖ—µÖÖ
ÃÖ¤üÖÖÓ¤üß ˆŸÃÖÖÆüÖ´Öãôêû ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓ“Öê ¤ãü:ÖÆüß Æü»Öêú —ÖÖ»Öê. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô»ÖÖ †Ö¯Ö»Öê
úšüßÖ úÂ™ü ÃÖÊ —ÖÖ»Öê, ÊÖ ÖÖêÂ™üß“ÖÖ ´Ö»ÖÖ †ÖŸÖÖ †×³Ö´ÖÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖê.
ÃÖéúŸÖ¤ü¿ÖÔÖß ¯ÖÏê´Ö : †Ö´Ö“Öß Öê›ü¾Öôû ¿ÖÖôûÖ, ŸÖÖê •ÖãÖÖ úÖôû, ‡ÓÖÏ•Öß ×¾Öªê“ÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ
†ÖŸÖÖ úÖêšêü Ö¾ÖÖ †Ö¸Óü³Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ, ŸÖ¿ÖÖŸÖ ´ÖÖ—Öê úÖê¾Öôêû ¾ÖµÖ ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖêÂ™üß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ, ¯Öãœêü
´ÖÖ—µÖÖ¾Ö¸ü ‡ÓÖÏ•Öß ÃÖÓÃéúŸÖßÖê •ÖÖê †´ÖÖê‘Ö ´ÖÖêÆü¯ÖÖ¿Ö ™üÖú»ÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ †ÖµÖãÂµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ²Ö¤ü»ÖæÖ
™üÖú»ÖÖ, ŸµÖÖ ³ÖÖ¾Öß ¯Ö×¸üÖÖ´ÖÖ“Öê ›üÖêÆüÖôêû •ÖÖã ´Ö»ÖÖ ÊÖ ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖÖ¬µÖÖ³ÖÖêóµÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ³ÖÖÃÖæ »ÖÖÖ»Öê.
Love at first impression ´ÆüÖ•Öê ÃÖéú§ü¿ÖÔÖß ¯ÖÏê´ÖÖ“µÖÖ —Ö™üŒµÖÖ“ÖÖ“Ö ÆüÖ ‹ú ´ÖÖÃÖ»ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ
¯ÖÏŸµÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖÃÖ †Ö»ÖÖ.
´Ö¸üÖšüß †³µÖÖÃÖ : ´Öß êú¾Öôû ‡ÓÖÏ•Öß»ÖÖ Æãü¸üôæûÖ ŸÖ´ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖê †Ö×Ö ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖê»ÖÖ ¾Ö
ÃÖÓÃéúŸÖß»ÖÖ ¯ÖÖ¸üÖÖ —ÖÖ»ÖÖê †ÃÖê ´Öãôûß“Ö Ö¾Æêü. “Ö¾Ö£µÖÖ-¯ÖÖ“Ö¾µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ Ö¾ÖÖßŸÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß
ú×¾ÖŸÖÖ »ÖÖ¾Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖúºþÖ ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö ¯ÖÓ×›üŸÖÖ“Öê Ö»Ö¤ü´ÖµÖÓŸÖß †ÖµÖÖÖÖÖê ´Ö•Ö¾Ö¸ü •ÖÖê
šüÃÖÖ ˆ´Ö™ü×¾Ö»ÖÖ ŸÖÖê †ªÖ×¯Ö ŸÖÖ•ÖÖ †ÖÆêü. ÊÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü úÖ¾µÖÖŸÖß»Ö ú×¾ÖŸÖÖ ´Öß ‘Ö¸üß ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô»ÖÖ ¾Ö
²Ö×ÆüÖßÖÖ ´ÆüÖæÖ ¤üÖÖ¾ÖæÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¸ü×ÃÖúŸÖêÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ †£ÖÔ ÃÖÖÓÖŸÖ †ÃÖê. ´Ö¸üÖšüß¾Ö¸üß»Ö ´ÖÖ—Öê †éú×¡Ö´Ö
¯ÖÏê´Ö ¾ÖÖœüµÖÖÃÖ ¿ÖÖôêû¯ÖêÖÖ †×¬Öú ÃÖÖ¬ÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ ‘Ö¸üß“Ö ÆüÖêŸÖß, Æêü ÃÖÖÓÖµÖÖÃÖ ´Ö»ÖÖ éúŸÖ–ÖŸÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
ÁÖß¬Ö¸ü, ´Ö×Æü¯ÖŸÖß, ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö, –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü ¾ÖÖî¸êü ´Ö¸üÖšüß ú¾Öß †Ö×Ö ¯ÖÏÖÃÖÖ×¤üú ÃÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ¸üÖµÖÖ
´ÖÖ—Öê ²ÖÖ²ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“Ö ‘Ö¸üß ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓÖÏÆüß ÊÖ •ÖãµÖÖ ¯ÖÖê£µÖÖ ²Ö·µÖÖ“Ö ÆüÖêŸµÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ
ŸÖê ÖêÆü´Öß ‡ŸÖ¸üÖÓÃÖ ¯Öã¸üÖ×ÖúÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †£ÖÔ ÃÖÖÓÖŸÖÖÖÖ ´Öß ‹êúŸÖ †ÃÖê. “Ö¾Ö£µÖÖ-¯ÖÖ“Ö¾µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ ´ÖÖ—Öê
´Ö¸üÖšüß ÃÖã¬ÖÖ¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öß Ã¾ÖŸÖ: ¸üÖ´Ö×¾Ö•ÖµÖ, Æü×¸ü×¾Ö•ÖµÖ, ¯ÖÖÓ›ü¾Ö¯ÖÏŸÖÖ¯Ö, ³ÖÛŒŸÖ×¾Ö•ÖµÖ ¾ÖÖî¸êü ÖÏÓ£Ö ×ÖŸµÖ
¾ÖÖ“ÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ÃÖÖÓÖŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´Ö¸üÖšüß Öª ¾ÖÖ’û´ÖµÖ ŸÖµÖÖ¸ü
—ÖÖ»Öê Ö¾ÆüŸÖê; ¯ÖÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ŸµÖÖ“Öß ¾ÖÖÖ ³ÖÖÃÖ»Öß ÖÖÆüß. †ÖŸÖÖ •Öß †Ö¬Öã×Öú ¾ÖÖ’ûË´ÖµÖÖ“Öß Ö²ÖÖôû ¾ÖÖœü
—ÖÖ»Öß †ÖÆêü ×ŸÖ“µÖÖ´Öãôêû ²ÖÖ»Ö²ÖÖê¬Ö ´Ö¸üÖšüß“µÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ³Ö¸ü ¯Ö›ü»Öß Øú¾ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ —ÖÖ»ÖÖ, †ÃÖê
´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß.
ÃÖÓÃéúŸÖ †³µÖÖÃÖ : ÃÖÆüÖ¾ÖßŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ‘Ö›ü»ÖÖ. †Ö´Ö“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ¸üÖ. ÖÖê¿Ö¿ÖÖÃ¡Öß
•ÖÖê¿Öß ´ÆüÖæÖ ‹ú •ÖãÖê ¿ÖÖÃ¡Öß ÃÖÓÃéúŸÖ ¾ÖÖ’û´ÖµÖ ×¿Öú×¾ÖµÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖê. ´Öò×™Òüú“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖÖÖ
‹ŒÃÖË™ÒüÖò ¸üßØ›üÖ ´ÆüÖ•Öê ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ¾ÖÖÖÔŸÖ Öê´Ö»Öê»µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ¯Ö»Ößú›êü úÖÆüß ¾ÖÖ“ÖÖê ²Ö¸êü †ÃÖŸÖê. ŸÖê
¾ÖÖ“ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ¿ÖÖÃ¡Öß²ÖÖê¾ÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß †Ö´Æüß úÖÆüß ×¾ÖªÖ£Öá ×´ÖôæûÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖæ. ´ÖÖ—ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ÖÓ²Ö¸ü ¯ÖÖÆæüÖ
¿ÖÖÃ¡Öß²ÖÖê¾ÖÖ ´Öß •ÖÖŸÖßÖ ´Ö¸üÖšüÖ ´ÆüÖæÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ³Öê¤ü ´ÖÖÖŸÖ Ö †ÖÖŸÖÖ ¸ü×ÃÖúŸÖêÖê ¸ü‘Öã¾ÖÓ¿Ö, úÖ¤Óü²Ö¸üß,
¿ÖÖãÓúŸÖ»Ö ¾ÖÖî¸êü ¾ÖÖ’û´ÖµÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ×¿Öú¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖ. ÃÖúÖôûß †Ö´Æüß ŸµÖÖÓ“Öêú›êü •ÖÖŸÖ †ÃÖæ. ŸÖê
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ÖÖêšü¶ÖŸÖ ÖÖ‡Ô“Öê ¿ÖêÖ úÖœüßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖÖë›üÖŸÖ ŸÖÓ²ÖÖæú“ÖÖ ²ÖÖ¸ü ³ÖºþÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ´Ö¬ÖæÖ ´Ö¬ÖæÖ ×¯Ö“ÖúÖ·µÖÖ
´ÖÖ¸üßŸÖ ú¬Öß ú¬Öß ‡ú›êü ×ŸÖú›êü ×±ú¸üŸÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¸ü‘Öã¾ÖÓ¿ÖÖŸÖß»Ö ¿»ÖÖêú ÃÖÖÓÖŸÖ. ²ÖÖÖÖ“Öß úÖ¤Óü²Ö¸üß
ŸµÖÖÓÖß †Ö´ÆüÖ»ÖÖ †¿Öß ×¿Öú¾Ö»Öß úß, ŸÖß ŸµÖÖÓ“Öß ÆüÃÖŸÖ ´Öã¦üÖ, ÃÖæ´Ö ×¾ÖÖÖê¤ü, ¯ÖÏê´Öôû ²ÖÖê»Ö ´Ö»ÖÖ †ªÖ×¯Ö
†Öšü¾ÖŸÖÖŸÖ. †“”ûÖê¤ü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ×¿Ö¾ÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆüÖÀ¾ÖêŸÖê“µÖÖ ÃÖÓÖßŸÖ ³Ö•ÖÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¤êüÖÖ¾µÖÖ“Öê
¾ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÖôûß †Ö»Öß úß, ÖÖê¿Ö¿ÖÖÃ¡µÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ¸ü×ÃÖúŸÖê»ÖÖ ¯ÖÖ—Ö¸ü ±ãú™êü, ¿ÖéÓÖÖ¸ü,
¾Öß¸ü, ú¹ýÖÖ×¤ü Ö‰ú ¸üÃÖÖÓ“Öê †³µÖÓÖÃÖÖÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ‘Ö›êü. †ò×›üÃÖÖ“Öê ' ÃÖ¸ü ¸üÖò•Ö¸ü ›üß úÖò¾Æü¸ü»Öê '
¾ÖÖ“ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ •ÖÖê ´Öß ‡Ó»ÖÓ›üÖŸÖß»Ö Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ¤êüÖÖ¾µÖÖŸÖ ¸ü´Öê. ŸÖÖê“Ö ‹ú¤ü´Ö ¤üß›ü Æü•ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÕ¯Öæ¾Öá“µÖÖ
ÁÖßÆüÂÖÖÔ“Öê “Ö×¸ü¡Ö ¿ÖÖÃ¡Öß²ÖÖê¾ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖãÖÖŸÖæÖ ‹êúŸÖÖÖÖ ´ÖÖÖß»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¾Öî³Ö¾ÖÖ“µÖÖ ×¿ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ³ÖÏ´ÖÖ úºþ
»ÖÖÖê. †Ö×Ö Æüß Ã£Öôû-úÖ»ÖÖÓŸÖ¸êü ú¸üÖÖ¸üÖ ´Öß ŸµÖÖ ¾Öêôûß 17-18 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖê !
¸ü×ÃÖúŸÖÖ : Ö×ÖŸÖ †ÃÖÖê ¾ÖÖ ¿ÖÖÃ¡Ö †ÃÖÖê, ³ÖÖÂÖÖ †ÃÖÖê ¾ÖÖ ¾µÖÖú¸üÖ †ÃÖÖê, ¯Ö¸üúßµÖ ‡ÓÖÏ•Öß
†ÃÖÖê ¾Ö ´ÖéŸÖ ÃÖÓÃéúŸÖ †ÃÖÖê úß ´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖÖ “ÖÖ»Öæ ´Ö¸üÖšüß †ÃÖÖê, ´ÖÖ—Öß ÖŸÖß ÃÖÖ¸üÖß“Ö †ãÓú×šüŸÖ¯ÖÖê
“ÖÖ»Öê. ÃÖ¾ÖÔ ÆüÖµÖÃæú»Ö“µÖÖ †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖ ´Ö»ÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öê ÁÖ´Ö ´ÆüÖæÖ ú¬Öß ³ÖÖÃÖ»Öê“Ö ÖÖÆüßŸÖ. ÊÖ“Öê
úÖ¸üÖ ´ÖÖ—µÖÖ ²Öã¨üß“Öê ŸÖê•Ö ÖÃÖæÖ (´Öß ²Öã¨üßÖê ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ“Ö †ÖÆêü) êú¾Öôû ´ÖÖ—µÖÖ Èü¤üµÖÖ“Öß ×Ö´ÖÔôû
¸ü×ÃÖúŸÖÖ“Ö ÆüÖêµÖ, Æêü ´Ö»ÖÖ µÖê£Öê Ö´Öæ¤ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêü. Æüß ¸ü×ÃÖúŸÖÖ ´Ö»ÖÖ ¿ÖÖôêû¯ÖêÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ“Ö †×¬Öú,
ÖãºÓþ¯ÖêÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô-²ÖÖ¯ÖÖÓú›æüÖ“Ö •ÖÖÃŸÖ ×´ÖôûÖ»Öß Æêü ÖÖÃÖ. ´ÖÖ—µÖÖ ‘Ö¸üß •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü Ö¾ÆüŸÖÖ, ŸÖÃÖÖ
´ÖÖ—µÖÖ Çü¤üµÖÖŸÖ ÃÖÓÃéú×ŸÖ³Öê¤üÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÖ¯ÖÖŸÖÖ“ÖÖ éú×¡Ö´Ö¯ÖÖÖÆüß Ö¾ÆüŸÖÖ. ÃÖÖï¤üµÖÔ •Öê£Öê ³Öê™êü»Ö ŸÖê£Öê
‰ú¬¾ÖÔÆüÃŸÖÖÖê Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖÃÖ ´Öß »ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ‹úÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÆêü. ´ÖÖ ŸÖê ‡Ó»ÖÓ›üÖŸÖ»Öê †ÃÖÖê
úß Ã¾Ö¤êü¿ÖÖŸÖ»Öê †ÃÖÖê, ¿ÖÆü¸üÖŸÖ»Öê †ÃÖÖê úß Öê›ü¶ÖŸÖ»Öê †ÃÖÖê, ÃÖÓÃéúŸÖ †ÃÖÖê úß ¯ÖÏÖéúŸÖ †ÃÖÖê, ŸÖê
ÃÖÆü•Ö ¾Ö Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú †ÃÖ»Öê úß ¯Öã¸êü. ´Öß ŸµÖÖ»ÖÖ ×²Ö»ÖÖ»ÖÖê“Ö ´ÆüÖæÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öê. ÊÖ ´ÖÖ—µÖÖ ´Öã¬Ö ¿ÖéÓÖÖ¸üß
Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû, êú¾Öôû ú¯Ö™üß ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÖÆüŸÖÖ ¯ÖÏ¯ÖÓ“ÖÖŸÖ ´ÖÖ—Öê ²Ö·µÖÖ“Ö †Ó¿Öß ÖãúÃÖÖÖ —ÖÖ»Öê
†ÖÆêü †Ö×Ö úÖÆüß•ÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ´Ö•ÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¤ãü¸üÖÖÏÆüß ¯ÖÃÖ¸ü»ÖÖ †ÖÆêü, ŸÖ¸üß ¯ÖÖ ' Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖê ¤ãü¸ü×ŸÖÎú´Ö: ' ÊÖ
µÖÖµÖÖÖê ´Öß †Ö¯Ö»ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ“Ö “ÖÖ»ÖßÖê “ÖÖ»Ö»ÖÖê †ÖÆêü, Æüß “ÖÖ»Ö ´Öß ÆüÖµÖÃæú»ÖÖŸÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü †Ö¤üß
´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÖôûµÖÖŸÖ“Ö Øú²ÖÆãüÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖŸÖéÖ³ÖÖÔŸÖ“Ö ×¿Öú»ÖÖê †ÃÖêÖ.
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´ÖÖ—Öê ÃÖÖê²ÖŸÖß
ÆüÖµÖÃæú»ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ—Öê ×¿ÖÖú ¾Ö †³µÖÖÃÖ µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ †Öšü¾ÖÖß ¾Ö¸ü ×¤ü»µÖÖ. †ÖŸÖÖ
ÃÖÖê²ÖŸÖß ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ú¸ü´ÖÖãúß“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. úÖ¸üÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö †Ö×Ö ¿Öß»Ö ²ÖÖµÖÖŸÖ
êú¾Öôû ¯ÖãÃŸÖúß †³µÖÖÃÖÖ¯ÖêÖÖ ÊÖ ¤üÖêÆüÖë“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö †×¬Öú ÆüÖêŸÖÖê.
´ÖÖ—Öß ³ÖÖ¾ÖÓ›êü : ´ÖÖ—Öß ‡ÓÖÏ•Öß ¯Ö×Æü»Öß ‡µÖ¢ÖÖ ´Ö»ÖÖ úšüßÖ ¾Ö ¡ÖÖÃÖ¤üÖµÖú Öê»Öß. ŸµÖÖ ¾Öêôûß
´ÖÖ—ÖÖ ¾Ö›üß»Ö ³ÖÖ‰ú ×•Ö¾ÖÓŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ´Ö»ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÃÖÖê²ÖŸÖß †ÃÖÖê ÃÖÖÆü×•Öú Ö¾ÆüŸÖê. ŸµÖÖ“Öê •Öê
ÃÖÖê²ÖŸÖß †ÃÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö ´ÖÖÖê ´ÖÖÖê ¤ãüµµÖ´Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖÖÖ¾Öê »ÖÖÖê. ´ÖÖ—ÖÖ ³ÖÖ‰ú ´Ö•Ö¾Ö¸ü ¾Ö›üß»Ö¯ÖÖÖ
ÖÖ•Ö¾Öß †ÃÖê Ö¾Æêü. ŸÖÖê ¿ÖÖÓŸÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ²Ö¸êü“Ö ¾ÖêôûÖ ´Öß ŸµÖÖ“Öê ‹êúŸÖ ÖÃÖ»ÖÖê ŸÖ¸üß ŸÖÖê ÃÖ´Ö•ÖãŸÖßÖê
´ÖÖ—µÖÖ¿Öß ¾ÖÖÖæÖ ´Ö»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÖêÆü´Öß šêü¾Öß. †ÃÖÖ ´ÖÖµÖÖôæû ³ÖÖ‰ú ÊÖ ¾ÖÂÖá ‹ú¤ü´Ö ¾ÖÖ¸ü»µÖÖ´Öãôûê
‹úÖ‹úß ˆ‘Ö›üÖ ¯Ö›ü»µÖÖÃÖÖ¸üÖê ´Ö»ÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´Öß ‡ŸÖ¸ü úÖêÖÖ¿Öß ×´ÖÃÖôûŸÖ
ÖÃÖê. ÆüÖµÖÃæú»ÖÖŸÖ •ÖÖ‰úÖ ´Ö»ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö »ÖÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÖ—Öß ³ÖÖ¾ÖÓ›üê Æêü“Ö ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö´ÖÓ›üôû ÆüÖŸê Öê.
†Ö´Ö“ÖÖ ¾ÖÖ›üÖ •µÖÖ †ÖôûßŸÖ ÆüÖêŸÖÖ, ŸÖê£Öê ´Ö¸üÖšü¶ÖÓ“Öß •Öß ‘Ö¸êü ÆüÖêŸÖß ŸÖß †Ö¤üß Ö¸üß²Ö ¾Ö ÖÖ»Ö“µÖÖ
¤ü•ÖÖÔ“Öß ÆüÖêŸÖß. ‹ÖÖªÖ ×ú»»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö´Ö“ÖÖ ¾ÖÖ›üÖ Øú×“ÖŸÖË ‹ú»ÖúÖë›üÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖ¿ÖÖŸÖ ´ÖÖ—Öê
¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ †Ö™üÖê¯ÖæÖ ´Öß ‡ÓÖÏ•Öß ¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»µÖÖ´Öãôêû, †ÖôûßŸÖ»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓŸÖ“Ö úÖµÖ ¯ÖÖ
´ÖÖêšü¶Ö ´ÖÖÖÃÖÖÓ´Ö¬µÖê Æüß ´ÖÖ—Öê ´ÖÆü¢¾Ö ¾ÖÖœüŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö ´Ö•Ö´Ö¬µÖê ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öß. ´ÖÖ—µÖÖ
³ÖÖ¾ÖÖŸÖ †¿Öß †ÆÓüŸÖÖ Ö¾ÆüŸÖß. ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ¤üÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ »ÖÖêúÖŸÖ †×¬Öú ×´ÖÃÖôûŸÖ
†ÃÖê. †¿ÖÖ ¾Öêôûß ŸÖÖê ´Ö»ÖÖ ‹úÖ‹úß ÃÖÖê›æüÖ Öê»ÖÖ. ‡ú›êü ¿ÖÖôêûŸÖ Ö¾µÖÖ ‡ÓÖÏ•Öß ×¾ÖÂÖµÖÖ¿Öß ´ÖÖ—Öê Öß™ü
•Ö´ÖêÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ´Öß ¡ÖÖÃÖ»Öê»ÖÖ ¾Ö ²ÖÆãüŸÖêú ¤ãü´ÖãÔÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖê. ´ÖÖ—Öê ¯Ö×Æü»µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ»Öê ¾ÖÂÖÔ ‡. ÃÖ.
1885 ²ÖÆãüŸÖêú ‹ú»ÖúÖë›êü¯ÖÖÖŸÖ“Ö Öê»Öê. †ÖôûßŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ Æüß úÖ¸üÖê ú¿Öß úôûÖÖ¸ü?
ŸÖê ´Ö»ÖÖ ÖÙ¾ÖÂšüü ÃÖ´Ö•ÖŸÖ. ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêÖê ´Öß »ÖÖêúÖÓŸÖ •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû †×¯ÖÏµÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖê.
´ÖÖÖãÃÖ‘ÖÖÖê¯ÖÖÖ : ´Öß »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß ±úÖ¸ü »ÖÖ•ÖÖôæû †ÃÖ»µÖÖÖê »ÖÖêúÖÓŸÖ Ö ×´ÖÃÖôûµÖÖ“ÖÖ
´ÖÖ—ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö“Ö ÆüÖêŸÖÖ. †ªÖ×¯ÖÆüß ´Ö»ÖÖ ‹ú¤ü´Ö ‹ÖÖªÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ úÖ¸ÖÖ×¾ÖÖÖ, Øú²ÖÆãüÖÖ †ÖŸµÖÖÖê
²ÖÖê»ÖÖ×¾Ö»µÖÖ×¾ÖÖÖ •ÖÖÖê †Ö¾Ö›üŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû †•ÖæÖ êú¾ÆüÖêú¾ÆüÖ ´Ö•Ö¾Ö¸ü ÖÙ¾ÖÂšü¯ÖÖÖ“ÖÖ---×Ö¤üÖÖ
´ÖÖÖß¯ÖÖÖ“ÖÖ---†Ö¸üÖê¯Ö µÖêŸÖÖê“Ö. ´ÖÖ—µÖÖ †ÖŸµÖê“ÖÖ ×úŸÖßÆüß †ÖÖÏÆü †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ´Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖôûßŸÖ ú¬Öß
×±ú¸üúŸÖ ÖÃÖê. ¯ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ³ÖÖ‰ú ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ±úÖ¸ü »ÖÖêú×¯ÖÏµÖ †ÃÖê. ŸÖÖê ŸÖ¹ýÖ ÆüÖêŸÖÖ, ´ÖÖ—µÖÖ¯ÖêÖÖ
ŸÖÖê ¸ÓüÖÖÖê ˆ•Öôû ¾Ö ºþ¯ÖÖÖê ¤êüÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ²Ö›ü¶Ö ²ÖÖ¯ÖÖ“ÖÖ ¾Ö›üß»Ö ´Öã»ÖÖÖ †Ö×Ö Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖÖê ´ÖÖ×´ÖôûÖ‰ú,
´ÖÖ úÖ »ÖÖêú×¯ÖÏµÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß? ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ŸµÖÖ ²ÖÖ•Öæ“µÖÖ ŸÖ¹ýÖ ´Öã»Öß ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ±úÖ¸ü ×±ú¤üÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
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´Ö»ÖÖ Æêü ¸üÆüÃµÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß úôûÖê ¿ÖŒµÖ Ö¾ÆüŸÖê. ´ÆüÖæÖ ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ “ÖÆüÖ›ü¶Ö ‘Ö¸üß µÖê‰úÖ ´Öß
†Ö‡Ô•Ö¾Öôû ÃÖÖÓÖê. †Ö‡Ô ŸµÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ‘ÖêŸÖ ÖÃÖê †Ö×Ö ³ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ´Ö•Ö×¾ÖÂÖµÖß ú¬Öß ¸üÖÖ“Ö ÖÃÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû
´ÖÖ—µÖÖ ÃÖÖÃÖæ“µÖÖ †ÖôûßŸÖß»Ö »ÖÖêú ´Ö»ÖÖ “ÖÆüÖ›üÖÖ ¾Ö ´ÖŸÃÖ¸üß ´ÆüÖŸÖ. ´Öß •ÖÖê ´Öã»ÖÖÓ¿ÖßÆüß Ö ×´ÖÃÖôûÖÖ¸üÖ,
ŸÖÖê ´Öã»ÖßŸÖ úÃÖÖ ×´ÖÃÖôûÖÖ¸ü? ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ ´Ö»ÖÖ ´ÖÖÖæÃÖ‘ÖÖÖÖ ´ÆüÖŸÖ. ¯Öãœêü ŸÖ¸ü ´Öß ´ÖÖêšüÖ ×¿Öú»ÖÖê,
×¾Ö»ÖÖµÖŸÖê»ÖÖ •ÖÖ‰úÖ †Ö»ÖÖê, ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×¿ÖºþÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“ÖÖ †×ŸÖ¸êüú êú»ÖÖ, ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“Öê ¾ÖÎŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê
†Ö×Ö ¿Öê¾Ö™üß ãú™ãÓü²ÖÖÃÖÆü ´ÖÆüÖ¸üÖ´ÖÖÓÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖê¾ÖÖ êú»Öß! ÊÖ¯Öîúß ‹úÖÆüß úÖ¸üÖÖÖê
´Ö¸üÖšü¶ÖÓÃÖÖ¸üÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ´Ö»ÖÖ †ªÖ×¯Ö ×¾Ö×Ö¯ŸÖ ÃÖ´Ö•ÖÖê ÃÖÖÆü×•Öú †ÖÆêü. ´ÖÖ ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ
úÖ¸üÖÖÓ“ÖÖ ú›êü»ÖÖê™ü ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö»ÖÖ •Ö´ÖÖÓ›üßŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö »ÖÖêú †ªÖ×¯Ö ´ÖÖÖæÃÖ‘ÖÖÖÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ ÊÖŸÖ
Ö¾Ö»Ö úÖ ¾ÖÖ™üÖ¾Öê? †ÖŸÖÖ ¤êüÖß»Ö ±úÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÖß ´Öß •Ö´Ö³Öæ´Öß»ÖÖ Öê»ÖÖê, ŸÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖ“ÖÖ
»ÖÖî×úú •ÖÖÖæÖ »ÖÖêú ´Ö»ÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖ ŸÖ¸üß ‘ÖêŸÖÖŸÖ. ²ÖÖ™üÖÖ, ×õÖ¿“ÖÖ, ²ÖÆüú»Öê»ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ŸÖê ´Ö»ÖÖ
´ÖÆüÖ¸ü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ²ÖÃÖ¾ÖßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ, ÊÖŸÖ“Ö ´Öß ³ÖÖµÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖê! †£ÖÖÔŸÖ ´Ö¸üÖšêüŸÖ¸ü ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ¤üÖ¸ü ´ÖÖÖÃÖê´ÖÖ ŸÖß ²ÖÎÖÉÖ †ÃÖÖêŸÖ, Ø»ÖÖÖµÖŸÖ †ÃÖÖêŸÖ úß ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ †ÃÖÖêŸÖ--- ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü ²ÖÆãü´ÖÖÖÖÖê ¾ÖÖÖ×¾ÖŸÖÖŸÖ
ŸÖÖê ¯ÖÏúÖ¸ü ¾ÖêÖôûÖ. •Ö´ÖÖÓ›üßŸÖß»Ö ´Ö¸üÖšêü ŸÖ¸üß ´Ö»ÖÖ †ªÖ×¯Ö ¤æü¸ü¤æü¸ü“Ö ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
´ÖÖ—ÖÖ »ÖÖ•ÖÖôæû Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö, »ÖÖêúÖŸÖ ²ÖÃÖµÖÖ---ˆšüµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓúÖê“Ö, ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ´ÖéŸµÖæ´Öãôêû
—ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¾Ö¸üÆü †Ö×Ö †ÓÖ¾ÖôûÖß Ö ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ ‡ÓÖÏ•Öß †³µÖÖÃÖÖ“ÖÖ úÖÓ“Ö ‡ŸµÖÖ¤üß úÖ¸üÖÖ´Öãôêû ÊÖ ¾Öêôûß
´Öß ±úÖ¸ü ‘Öã´µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ —ÖÖ»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. †¿ÖÖ ¾Öêôûß ‹ú »ÖÆüÖÖ¿Öß ÃÖãÓ¤ü¸ü ÖÖêÂ™ü ‘Ö›ü»Öß ŸÖß †Öšü¾ÖŸÖê.
ŸÖß ×¤üÃÖµÖÖŸÖ Öã¦ü †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ´ÖÖ—µÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôû“µÖÖ †ÓŸÖ:ÛÃ£ÖŸÖß¾Ö¸ü ´ÖÖêšüÖ ´ÖÖÖê¸Óü•Öú ¯ÖÏúÖ¿Ö ¯ÖÖ›üŸÖê.
ÖÖê›ü ¤êüÖÖ¾ÖÖ : ´ÖÖ—ÖÖ ³ÖÖ‰ú ¾ÖÖ¸ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü ‹ú ¤üÖêÖ ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ»Öß Æüß ÖÖêÂ™ü. ŸµÖÖ ¾Öêôûß
´Öß ²ÖÖ¸üÖ ¾ÖÂÖÖÕ“Ô ÖÖÆüß Ö¾ÆüŸÖÖê ¾Ö ´ÖÖ—Öß ²ÖÖµÖúÖê ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü ŸÖßÖ ¾ÖÂÖÖÕ“Öß †ÃÖÖ¾Öß ´ÖÖ—Öß †ÖŸµÖÖ ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü
ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸üÖ»ÖÖ †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß µÖê‡Ô. ‹ú¤üÖ ×ŸÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ µÖÖ »ÖÆüÖÖµÖÖ ²ÖÖµÖúÖê»ÖÖ »ÖãÖ›êü ¾ÖÖî¸êü ×¾Ö¿ÖêÂÖ úÖÆüß
Ö ÖêÃÖ×¾ÖŸÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †Ö×Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. úÖ¸üÖ ´ÖÖ—Öê ‘Ö¸ü •Ö¸üß ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖµÖúÖê“Öê ÃÖÖÃÖ¸ü ŸÖ¸üß ×ŸÖ“µÖÖ
†Ö‡Ô“Öê ´ÖÖÆêü¸ü ÆüÖêŸÖê. Øú²ÖÆãüÖÖ ŸÖß“Ö »ÖÆüÖÖ ¯ÖÖê¸ü †Ö‡Ô»ÖÖ Ö úôûŸÖ †¬Öá ÖÖÖ›üßˆ‘Ö›üß ÃÖÆü•Ö ´ÖÖÖê »ÖÖÖæÖ
†Ö»Öß †ÃÖÖ¾Öß. †Ö´Ö“µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶Ö“µÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖŸÖæÖ †ÖŸÖß»Ö »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ “ÖÖîúÖŸÖ µÖêŸÖÖÖÖ ¤üÖ¸üÖŸÖ
‹ú ´ÖÖêšüß ÖãôûÖãôûßŸÖ ±ú¸ü¿Öß ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖ“Öê¾ÖºþÖ ¤ãü›ü¤ãü›ü ¬ÖÖ¾ÖŸÖ µÖêŸÖÖÖÖ Æêü »ÖÆüÖÖ ´Öæ»Ö ¯ÖÖµÖ ‘ÖÃÖºþÖ
úÖê»Ö´Ö›æüÖ ¯Ö›ü»Öê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´Öß •Ö¾Öôû“Ö ‹úÖ ÖÖÓ²ÖÖ»ÖÖ ™êüæúÖ ÖÖ»Öß ´ÖÖÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ ¤ãü:ÖßúÂ™üß ²ÖÃÖ»ÖÖê
ÆüÖêŸÖÖê. ´Öß “Ö™üúÖË ˆšæüÖ ×ŸÖ»ÖÖ ú¾Ö™üÖôæûÖ ˆ“Ö»Ö»Öê ¾Ö •Öê£Öê ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ›üôûß ²ÖÃÖ»Öß ÆüÖêŸÖß ŸµÖÖ ú¼ü¶Ö¾Ö¸ü
Öê‰úÖ šêü×¾Ö»Öê. ÆüÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÓ›üôûßŸÖ Æü¿ÖÖ ×¯Öú»ÖÖ. »ÖÖÖŸÖ ´ÖÖ—Öß ²ÖÖµÖúÖê 6-7 ´Ö×ÆüµÖÖÓ“Öß ÆüÖêŸÖß
´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ×ŸÖ“Öß ´ÖÖÖÆüß Öß™ü ¸üÖÆüÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖß. »ÖÖÖŸÖ ²ÖÖµÖúÖê »Ö¯Ö¾ÖæÖ šêü×¾ÖŸÖÖŸÖ. ×ŸÖ»ÖÖ Ö¾Ö·µÖÖÖê ¿ÖÖê¬ÖæÖ
ú›êü¾Ö¸ü ‘Öê‰úÖ µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ¾ÖÖî¸êü Öêôû †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ—µÖÖ »ÖÖÖŸÖ ÆüÖ Öêôû ÆüÖêÖê ¿ÖŒµÖ Ö¾ÆüŸÖê. ŸÖÖê Öêôû
´Öß †Ö•Ö êú»ÖÖ, ´ÆüÖæÖ ´ÖÓ›üôûß ÆüÃÖŸÖ ´ÖÖ—Öß £Ö¼üÖ úºþ »ÖÖÖ»Öß. ´Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖÖê »ÖÖ•ÖÖôæû, ‘Öã´ÖÖ ¾Ö
´ÖÓ›üôûßŸÖ ±úÖ¸üÃÖÖ Ö ×´ÖÃÖôûÖÖ¸üÖ ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖ¸üß ¯ÖÏÃÖÓÖ ¯Ö›ü»µÖÖÃÖ ˆ×“ÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖß ÖÖêÂ™ü ú¸üµÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ
²ÖÖê»ÖµÖÖÃÖ ´Öß ú¬Öß úÃÖ»Öß ±úÖ•Öß»Ö »ÖÖ•Ö †Ö¸ü ³Öß›ü ¸üÖÖßŸÖ ÖÃÖê. ´ÖÖ—Öß ²ÖÖµÖúÖê †ªÖ×¯Ö ±úÖ¸ü »ÖÆüÖÖ
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ×ŸÖ»ÖÖ ±úÖ¸ü »ÖÖ•Ö ú¿Öß ŸÖß ´ÖÖÆüßŸÖ“Ö Ö¾ÆüŸÖß. ŸÖß ´ÖÖ—Öß †ÖŸÖê²ÖÆüßÖ“Ö †ÃÖ»µÖÖÖê ´Öß ŸÖ¸üß
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úÖµÖ ´ÆüÖæÖ »ÖÖ•ÖÖ¾Öê? ŸÖÖê ÖÖê›ü ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ´ÖéŸµÖæÖê •µÖÖÓ“Öß Çü¤üµÖê ¤¬Ö —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß
ŸµÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô²ÖÖ¯ÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü ÆüÃÖê ×¾Ö»ÖÃÖæ »ÖÖÖ»Öê. ´ÖÖ—µÖÖ †ÖŸµÖê»ÖÖ ŸÖ¸ü ´ÖÖ—Öê ‡ŸÖêú úÖîŸÖãú
¾ÖÖ™ü»Öê úß, ŸµÖÖ“Öê ¿Ö²¤üÖÓÖß ¾ÖÖÔÖ ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß. †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»Öà“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ »ÖÖ›üúÖ ³ÖÖ“ÖÖ
‰ú±Ôú •ÖÖ¾Ö‡Ô ¯Öãœêü ˆ¢Ö´Ö ¸üßŸÖßÖê ú¸üß»Ö ÊÖ“Öê ¯Öæ¾ÖÔ×“ÖÆü“Ö ÊÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß ¯ÖÏŸµÖÖ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ“ÖÖ ×ŸÖ»ÖÖ †ÖÖÓ¤ü
—ÖÖ»ÖÖ! ŸµÖÖ ¾Öêôû“Öê ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖµÖúÖê“Öê Öã™üÖã™üßŸÖ ²ÖÖôûÃÖê, ãú¸üóµÖÖ êúÃÖÖÓ“µÖÖ ×—Ö¯Ö·µÖÖ, ÃÖÆü•Ö´Ö¬Öã¸ü
“ÖêÆü¸üÖ, †ãÓú×šüŸÖ ¬ÖÖ¾Ö¯Öôû †Ö×Ö ¯Ö›ü»Öß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ´Öß ˆ“Ö»Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×ŸÖÖê ¤üÖÖ¾Ö»Öê»Öê ²ÖÖôûÆüÖÃÖê
ÊÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß ”û²Öß ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ»Ö---Çüü¤üµÖÖ“µÖÖ òú´Öê·µÖÖŸÖ ŸÖÖŸúÖôû šüÃÖ¾Ö»Öß. ŸÖß ×ÖÖê×™ü¾Æü ´Öß †•ÖæÖ
¸üÖÖËæÖ šêü×¾Ö»Öß †ÖÆêü. ×úŸÖß¤üÖ ŸÖ¸üß ‹ú™üÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ´Öß ŸÖß úÖœæüÖ ¯ÖÖÆüÖŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ¿Öß“Ö ¸ü´ÖŸÖÖê!
×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖ»Ö ÖÖêôêû ÊÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ "ØÆü¤ãü ¬Ö´ÖÔ †Ö×Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ" ÊÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“µÖÖ ÃÖÖÛ¢¾Öú
¯ÖÏê´ÖÖ“Öê •Öê ÖÖî¸ü¾Ö ÖÖ‡»Öê †ÖÆêü, ŸµÖÖŸÖ»Öê ¸üÆüÃµÖ Æêü“Ö †ÃÖê»Ö úÖµÖ ?
×´Ö¡Ö´ÖÓ›üôû : ¤ãüÃÖ·µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ Öê»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´ÖÖ—µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öß ¯ÖÏÖŸÖß —Ö¯ÖÖ™ü¶ÖÖê ú¿Öß —ÖÖ»Öß
¾Ö ´Öß ‹ú¤üÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ •ÖÖê ¯Ö×Æü»ÖÖ ÖÓ²Ö¸ü ¯Ö™üú×¾Ö»ÖÖ ŸÖÖê ¿Öê¾Ö™üß ÃÖÖŸÖ¾µÖÖ ‡µÖ¢Öê¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö
´Öã»ÖÖÓ´Ö¬µÖê †Öê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ úÖµÖ´Ö ¸üÖ×Ö»ÖÖ. ¾ÖÖÖÔŸÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ÖÓ²Ö¸ü“µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ»ÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓ“Öß, ×Ö¤üÖÖ ÃÖÖê²ÖŸµÖÖÓ“Öß
ˆÖß¾Ö ú¬Öß ³ÖÖÃÖÖê ¿ÖŒµÖ“Ö ÖÃÖŸÖê. ÊÖ µÖÖµÖÖÖê ´ÖÖ—Öê ³ÖÖê¾ÖŸÖß ÃÖÖê²ÖŸµÖÖÓ“ÖÖ ‘ÖÖêôûúÖ •Ö´Öæ »ÖÖÖ»ÖÖ.
¯Ö×Æü»Öê Ö›üß ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü“Ö ÆüÖêŸÖê. “ÖÓ¤æü ÃÖÖôãÓûÖê, »Ö´ÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö Æêü ¤üÖê‘Öê ´Ö¸üÖšêü, ´Ö»ÖúÖ¯¯ÖÖ ŸÖãÓÖôû ÆüÖ
Ø»ÖÖÖµÖŸÖ, ¯ÖÖÓ›ãü ÆüÖ ÆüÖ¾Öß †Ö×Ö ×´ÖµÖÖÃÖÖÆêü²Ö †£ÖÖß ÆüÖ ŸÖ¸ü ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´Öß •ÖÃÖ•ÖÃÖÖ ¾Ö¸ü“µÖÖ
‡µÖ¢ÖêŸÖ •ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»ÖÖê ŸÖÃÖŸÖ¿Öß Æüß ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü ×´Ö¡Ö´ÖÓ›üôûß ´ÖÖÖê Öôæû »ÖÖÖ»Öß. ×ŸÖÃÖ·µÖÖ-“ÖÖî£µÖÖ ‡µÖ¢Öê¯ÖÖÃÖæÖ
´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖôûßŸÖ ²ÖÆãüŸÖêú ²ÖÎÖÉÖ ´Öã»Öê“Ö ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öß.
´ÖãŒŸÖ«üÖ¸ü ¾ÖÖ›üÖ : †Ö´Ö“ÖÖ ¾ÖÖ›üÖ ‹úßú›êü ×Ö¾ÖÖÓŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. †³µÖÖÃÖÖ»ÖÖ ²ÖÃÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ¯ÖãÂúôû
•ÖÖÖÖ ÆüÖŸê Öß. ´ÖÖ—ÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“ÖÖ ÃÖÖšüÖ ³Ö¸ü¯Öæ¸ü. úÖÆüß †›ü»ÖêÖ›ü»Öê ŸÖ¸ü ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ—Öß ÖêÆü´Öß ŸÖµÖÖ¸üß.
´ÖÖ—ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ÃÖÖê²ÖŸÖß †ÃÖÖê, ŸµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖê™ü“µÖÖ ´Öã»ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †éú×¡Ö´Ö ¯ÖÏ´ê Ö ú¸üµÖÖ“Öß ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô²ÖÖ¯ÖÖÓ“ÖßÆüß
ŸÖµÖÖ¸üß. ×¿Ö¾ÖÖµÖ †Ö´Ö“µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶Ö¯Öãœêü ×¾ÖÃŸÖßÖÔ †ÓÖÖ †Ö×Ö ¾ÖÖ›üÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ Æü§üß¾Ö¸ü †ÃÖæÖ •Ö¾Öôû“Ö
›üÖëÖ¸ü †Ö×Ö ¤ü¸üßŸÖæÖ ‹ú ÃÖãÓ¤ü¸ü †ÖÓ²Ö¸üÖ‡Ô. ‡ŸÖúß ÃÖÖ¬ÖÖê †ÃÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öê³ÖÖê¾ÖŸÖß ÃÖÖê²ÖŸµÖÖÓ“Öß †Â™üÖî¯ÖÏÆü¸ü
´ÖÖÓ¤üß •Ö´ÖŸÖ †ÃÖê ÊÖŸÖ úÖµÖ Ö¾Ö»Ö! †³µÖÖÃÖ ú¸üßŸÖ ú¸üßŸÖ Öêôû †Ö×Ö Öêôû ÖêôûŸÖ“Ö †³µÖÖÃÖ ÆüÖ
Öê›ü¾Öôû ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖÖ ×ÖÃÖÖÖÔÖê“Ö ¸êüÖæÖ ×¤ü»Öê»ÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö †ÃÖê. ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ‡µÖ¢Öê¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÖŸÖ¾Öß†Öê¸ü
¯ÖÖ“Ö ¾ÖÂÖì¯ÖµÖÕŸÖ †Ö´Ö“ÖÖ ¾ÖÖ›üÖ ´ÆüÖ•Öê ‹ú †ÖË¸ü×•ÖÃ™ü›Ôü ¿ÖÖôûÖ, ‹ú ´ÖÖê±úŸÖ ¾ÖÖ“ÖÖÖ»ÖµÖ, ‹ú
´ÖãŒŸÖ«üÖ¸ü ×¾ÖªÖÙ£Ö¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆü, ‹ú ¬ÖÖÖ›üØ¬ÖµÖÖ“ÖÖ ×•Ö´ÖÖÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ!
Ö¾ÖßÖ ³Ö¸üÖÖ : ×ŸÖÃÖ·µÖÖ-“ÖÖî£µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ ¸üÖ´Öæ ¸üÖÖ›êü, ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö ÖÖêÖ»Öê, ¾ÖÖ´ÖÖ ‘ÖÖ¸êü, ×³Ö´Öæ
×Ö¾ÖÖá, ´Ö»ÖúÖ¯¯ÖÖ ŸÖãÓÖôû ‡ŸµÖÖ¤ßü ´ÖÓ›üôûß ÖêÆü´Öß ´ÖÖ—Öê ÖÖê»ÖßŸÖ ¯Ö›ü»Öê»Öß ×¤üÃÖê. ¯ÖÖ“Ö¾µÖÖ-ÃÖÆüÖ¾µÖÖ
‡µÖ¢Öê¯ÖÖÃÖæÖ ÊÖ ´ÖÓ›üôûÖŸÖ Ö¾ÖßÖ“Ö ³Ö¸üÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. •Ö´ÖÖÓ›üß“Öê ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ ´Öã¬ÖÖêôû ÃÖÓÃ£ÖÖÖ 12 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü
†ÖÆêü. ŸÖê£Öß»Ö ‡ÓÖÏ•Öß ¿ÖÖôêûŸÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß “ÖÖî£Öß¯ÖµÖÕŸÖ“Ö ‡µÖ¢ÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ´ÆüÖæÖ ŸÖê£ÖæÖ ×¾ÖÂÖã ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü,
ÆüÖ´ÖÓŸÖ ãúôûúÖá, ¸üÖ´Öæ ¯ÖÖ™üß»Ö ¾Ö †ÓŸÖæ ÆüÖÖÓ›üß ¾ÖÖî¸êü ´ÖÓ›üôûß •Ö´ÖÖÓ›üß“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ×¿ÖúÖ¾ÖµÖÖÃÖ
†Ö»Öß. £ÖÖê›ü¶Ö“Ö ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ Æêü ÃÖÖ¸êü ÖÏÆü ´ÖÖ—µÖÖ“Ö ´ÖÖ×»ÖêúŸÖ ×±úºþ »ÖÖÖ»Öê. Æüß ÃÖ¾ÖÔ Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ¤êü¿ÖÃ£Ö
269
¾ÖÖµÖ 473-43

´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü, ÃÖ´ÖÖÏ ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖ, ÖÓ› ü-2 ¸üÖ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

²ÖÎÖÉÖÖÓ“Öß ´Öã»Öê ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö‡Ô²ÖÖ¯ÖÖÓÖß ‹úÖ ‘Ö¸üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öê¾ÖÖÖ-¸üÖÆüÖµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ úºþÖ ×¤ü»Öß
ÆüÖêŸÖß. ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ †Ö¯ÖÃÖÖŸÖ •Ö¾Öôû“Öê ÖÖŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖê. £ÖÖê›ü¶Ö“Ö ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÓ›üÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö
´ÖÖ—µÖÖ ‘Ö¸üß ¯Ö›æüÖ ¸üÖÆæü »ÖÖÖ»Öß. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ÃÖã™üß“Öê ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖ¾Öß µÖÖ¾Öê.
ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖ“ÖÖ ¾Ö ´ÖÖ—µÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖ“ÖÖÆüß ´ÖÖêšüÖ ‘Ö¸üÖê²ÖÖ •Ö´Ö»ÖÖ! ´Öã»ÖÖÓú›æüÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖêÆü
•Ö´ÖÖê ´ÆüÖ•Öê ¾Öôû“ÖÖß“Öê ¯ÖÖÖß †Öœü¶Ö»ÖÖ “ÖœüµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖÖŸÖ¾µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ
ãÓú¤üÖÖêôûÖÆæüÖ •ÖÖÖ¤ÔüÖ ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö ú¸Óü¤üßú¸ü Æêü †Ö´Ö“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ †Ö»Öê. ÃúÖò»Ö¸ü ÊÖ ÖÖŸµÖÖÖê Æêü
´ÖÖ—Öê ¯ÖÏü×ŸÖÃ¯Ö¬Öá ÆüÖêŸÖê. ¯ÖãœêüÆüß ŸÖê ¾Ö ´Öß úÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê ²Öß. ‹. ¯ÖµÖÕŸÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×¿ÖúŸÖ ÆüÖêŸÖÖê.
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´ÖÖ—Öê Öêôû
•Ö´ÖÖÓ›üß ÖÖ¾Ö ÆüÖ Öê›üê¾Ö•ÖÖ. ‡ÓÖÏ•Öß ¿ÖÖôûÖ ÖãúŸÖß“Ö —ÖÖ»Öê»Öß. ŸÖê£Öê †»Ößú›ü“µÖÖ ÆüÖµÖÃãú»ÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê
Îúß›üÖÓÖÖê, ¾µÖÖµÖÖ´ÖÖ“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü, ×›Òü»Ö´ÖÖÃŸÖ¸ü Æêü úÖêšæüÖ †ÃÖÖÖ¸ü ? †Ö´Æüß úÖêšêü ŸÖ¸üß ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü •ÖÖ‰úÖ
ÖêôûŸÖ †ÃÖæ.
ÃÖÖëÖ™ü¶ÖÓ“ÖÖ Öêôûü : ´ÖÖ—ÖÖ ¾Ö›üß»Ö ³ÖÖ‰ú †ÃÖŸÖÖÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üß ²ÖîšüÖ Öêôû ´ÆüÖ•Öê ÃÖÖëÖ™ü¶ÖÓ“ÖÖ,
ÖÓ×•Ö±úÖ, ²Öã×¨ü²Öôêû, ÃÖÖëÖ™ü¶Ö“Öê ÆüÛÃŸÖ¤ÓüŸÖß ±úÖÃÖê ¾ÖÖî¸êü ÖêôûÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖê †Ö´Ö“µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖß ‘Ö¸üß
úºþÖ šêü×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß ; ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ú¬Öß ÖêôûŸÖÖÖÖ †Ö´Æüß ¯ÖÖ×Æü»Öê ÖÖÆüß. Æêü ÃÖÖ´ÖÖÖ ´ÖÖ¡Ö ‘Ö¸üß ³Ö¸ü¯Öæ¸ü
ÆüÖêŸÖê. ÆüÖ ‹ú ²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ ¸ü×ÃÖú¯ÖÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÃÖ»ÖÖ“Ö ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ. ×¤ü¾ÖÖôûß“µÖÖ ÃÖÖÖŸÖ †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üß
ÃÖÖëÖ™ü¶Ö“Öß ´Ö•Ö»ÖÃÖ“Ö ³Ö¸êü. Ö¸üú“ÖŸÖã¤Ôü¿Öß“µÖÖ †Ö¤ü»Öê ¸üÖ¡Öß¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê ³ÖÖ‰ú×²Ö•Öê“Öß ¸üÖ¡Ö ˆ•ÖÖ›êü¯ÖµÖÕŸÖ
ú¾Ö›ü¶ÖÓ“ÖÖ ÖôûÖôûÖ™ü †Â™üÖî¯ÖÏÆü¸ü “ÖÖ»ÖŸÖ †ÃÖê. ÆüÖ Öêôû ´ÖÖêšü¶Ö ‡¸êü“ÖÖ. ´ÖÖãÂµÖ ×úŸÖßÆüß ¿ÖÖÓŸÖ †ÃÖ»ÖÖ
ŸÖ¸üß ŸÖÖê ×“Ö›æüÖ ³ÖÖÓ›ü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÊÖ ÖêôûÖ“Öß ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖß ´ÆüÖæÖ ¾ÆüÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÖÖÆüß. ‹úÖ‹úÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ
¤üÆüÖ-¤üÆüÖ ²ÖÖ¸üÖ-²ÖÖ¸üÖ Ö›üß ²ÖÃÖ»Öê»Öê. ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß Öêôû ÃÖãºþ ÆüÖê‰úÖ ˆ•ÖÖ›êü¯ÖµÖÕŸÖ †Ö´Æüß ŸµÖÖŸÖ ÖœæüÖ
•ÖÖŸÖ †ÃÖæ. ³ÖÖÓ›üÖ êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ÆüÖŸÖ‘ÖÖ‡Ô¾Ö¸üÆüß µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê.
‹ú ´Ö»»ÖµÖã¨ü : ´ÖÖ—ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ŸÖÖ¯Ö™ü †ÃÖê. ‹ú¤üÖ †»ÖÖæ¸ü“Öê †Ö´Ö“Öê ´ÖÖ´ÖÖ (Æêü ¾ÖµÖÖÖê
´ÖÖ—µÖÖ ¾Ö›üß»Ö ³ÖÖ¾ÖÖÆæüÖ ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü 1-2 ¾ÖÂÖÖÕÖß ´ÖÖêšêü †ÃÖŸÖß»Ö) ‹úßú›êü †Ö×Ö ´Öß ¾Ö ´ÖÖ—ÖÖ ³ÖÖ‰ú
‹úßú›êü †ÃÖê ÃÖÖëÖ™ü¶Ö ÖêôûŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ´ÖÖ´ÖÖ ±úÖ¸ü ×¾ÖÖÖê¤üß, ¸ü›üß ÖêôûÖÖ¸êü, ×“Ö›üÖÖê¸üÖÓÖÖ †×¬Öú
×“Ö›ü¾ÖæÖ ´Ö•ÖÖ ²Ö‘ÖÖÖ¸êü. Öêôû ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¸üÖÆæüÖ †Ö´Ö“Öê ³ÖÖÓ›üÖ •ÖãÓ¯Ö»Öê. ¿Ö²¤üµÖã¨ü ÃÖÓ¯ÖæÖ ´Ö»»ÖµÖã¨ü ÃÖãºþ
—ÖÖ»Öê. ´ÖÖ´ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¯Ö¼üß“ÖÖ ¯Ö×Æü»Ö¾ÖÖÖ ! †Ö´Æüß ¤üÖê‘Öê“Ö úÖµÖ, ¯ÖÖ ¤üÆüÖ †ÃÖ»ÖÖê ŸÖ¸üß ŸÖê úÃÖ“Öß ¤üÖ¤ü
¤êüŸÖÖŸÖ! ¤ãüÃÖ·µÖÖ»ÖÖ ×“Ö›ü¾ÖæÖ ŸÖê Ã¾ÖŸÖ: ú¬Öß“Ö“Ö ×“Ö›üŸÖ ÖÃÖŸÖ. ¿Öê¾Ö™üß ¯ÖÏú¸üÖ †Ö¤üß ×Öú¸üÖ¾Ö¸ü
•ÖÖ‰úÖ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú‘Ö¸üÖŸÖæÖ †Ö‡Ô»ÖÖ †Ö´Ö“Öêú›êü µÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. Ö×»Ö¾Æü¸ü“µÖÖ †ÓÖÖ¾Ö¸üß»Ö ×»Ö×»Ö¯Öã™üÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê
†Ö´Æüß ¤üÖê‘Öê ²ÖÓ¬Öã ´ÖÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü “ÖœæüÖ »ÖÖ£ÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö ²ÖãŒŒµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖ¸üÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖ´ÖÖ ÖÖ»Öß
ŸÖÃÖÖ“Ö ¾ÖÖæúÖ ÆüÖÃÖæÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ †×¬Öú“Ö ×Ö•Ö¾ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ¯ÖÖÆæüÖ †Ö‡Ô ´ÆüÖÖ»Öß, "†¸êü,
ÆüÖ úÃÖ»ÖÖ Ö¾ÖßÖ“Ö ›üÖ¾Ö †Ö•Ö úÖœü»ÖÖ †ÖÆêü ¸êü!" ŸÖßÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¯ÖÖšü²Öôû Ö ‘ÖêŸÖÖ †Ö´Ö“Öß“Ö
²ÖÖ•Öæ ‘Öê‰úÖ ´ÖÖ´ÖÖÓÖÖ ´ÆüÖÖ»Öß, " ŸÖæ ´ÖÖêšüÖ †ÃÖæÖ ŸÖã»ÖÖ »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÓ¿Öß †ÃÖ»Öê ¯ÖÏÃÖÓÖ ú¸üÖµÖ»ÖÖ úôûŸÖ
ÖÖÆüß úÖµÖ ?" Ö¸êü ¯ÖÖÆüŸÖÖ “Öæú †Ö´ÆüÖÓú›êü“Ö †ÃÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß. ¯Öãœêü ´Öß ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¤üß
´Öò×™Òüú ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß ÊÖ ÖêôûÖ“ÖÖ †øüÖ •Ö´ÖŸÖ †ÃÖê.
¯Ö™üÖ‡ÔŸÖ ¾Öé¢Öß : ¤üßü¯Ö¾ÖÖôûß †Ö»Öß úß, ´ÖÖ—µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ ÖÖê»Öß»ÖÖ “ÖãÖÖ, ¸ÓüÓÖ ¾ÖÖî¸êü ´Öß
Ã¾ÖŸÖ: ¾Ö ´ÖÖ—Öê ÃÖÖê²ÖŸÖß »ÖÖ¾ÖßŸÖ †ÃÖæ. ¾Ö¸ü ”ûŸÖ, —ÖÖ»Ö¸ü †Ö×Ö ¸üÖêÂÖÖÖ‡Ô †Ö´Æüß †Ö´Ö“µÖÖ ‹ê¯ÖŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê
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ú¸üßŸÖ †ÃÖæ. ¤ãüÃÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÆüß †ÃÖê †øêü ÆüÖêŸÖ, ŸÖê¾ÆüÖ †¸üÃÖ¯Ö¸üÃÖ •ÖÖ¾Öê µÖÖ¾Öê »ÖÖÖê. ¸üÖ¡Öß ×úŸÖß ³ÖÖÓ›üÖê
—ÖÖ»Öß, ²ÖÖê»ÖÖ“ÖÖ»Öß êú»Öß, ŸÖ¸üß ˆ•ÖÖ›ü»µÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ¡Öß“ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü •ÖÖã úÖµÖ Ã¾Ö¯ÖÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö´Æüß
ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖÃÖºþÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖæ! ÃÖÆüÖ¾µÖÖ-ÃÖÖŸÖ¾µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖê¸ü¤üÖôû“Öê ×¾ÖÂÖã ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü, ¸üÖ´Öæ ¯ÖÖ™üß»Ö,
†ÓŸÖæ ÆüÖÖÓ›üß, ´Öôû»Öß“Öê ÆüÖ´ÖÓŸÖ ãú»ÖúÖá, ŸµÖÖÓ“ÖÖ ³ÖÖ‰ú ¸üÖ´Öæ, •Ö´ÖÖÓ›üß“Öê ×³Ö´Öæ ×Ö¾ÖÖá, ¾µÖÓæú
ãú»ÖúÖá, ×ÃÖÖæ ú¸üÓú²Öú¸ü, ¸üÖ´Öæ •ÖÖÃÖæ¤ü ¾ÖÖî¸êü 15-20 •ÖÖ ÊÖ ÖêôûÖŸÖ •Ö´ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ´Öß ¾Ö
ŸÖê¸ü¤üÖôû“Öê ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü ÖêÆü´Öß ×¾Öºþ¨ü ¯ÖÖÖ»ÖÖ †ÃÖæ. ¤üÖê‘ÖêÆüß ÃÖÖ¸üÖê“Ö ×“Ö›üÖÖê¸ü †Ö×Ö ÆêüêúÖÖê¸ü. ÖêôûÖ¯ÖêÖÖ
³ÖÖÓ›üÖÖŸÖ“Ö ¾Öêôû †Ö×Ö ¿ÖŒŸÖß µÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖÃŸÖ Ö“ÖÔ. ¿Öê¾Ö™üß ¿Öê¾Ö™üß •Öãôû¾ÖæÖ ú¾Ö›ü¶Ö ™üÖúµÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖ
×Ö‘ÖÖ»Öß. ¾µÖÓæú ãú»ÖúÖá ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÏŸµÖÖ ¿ÖãúÖß´ÖÖ´ÖÖ“Ö. ú¾Ö›ü¶Ö •Öãôû¾ÖæÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸÖÖê ±úÖÃÖÖ Æü´ÖÖÖÃÖ
™üÖúµÖÖŸÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ÆüÖŸÖÖÓ›üÖ. ŸµÖÖ“µÖÖ ÖÖ»ÖÖêÖÖ»Ö ´ÖßÆüß •Öãôû¾ÖµÖÖÃÖ ×¿Öú»ÖÖê. ¤üÆüÖ, ¯ÖÓ“Ö¾ÖßÃÖ, ÃÖÆüÖ,
²ÖÖ¸üÖ“Ö úÖµÖ, ¯ÖÖ ÃÖÖ¬Öê ŸÖßÖ †Ö×Ö “ÖÖ¸ü ÆêüÆüß †Ö´Æüß •Öãôû¾ÖæÖ Öê´Öêú ¯ÖÖ›üßŸÖ †ÃÖæ. êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ
²ÖÖÆêü¸ü“Öê »ÖÖêú ›üÖ¾Ö ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ²ÖÃÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ¸ÓüÖ ²ÖÆüÖ¸üß“ÖÖ “Öœêü, ¯Ö¢Öê, ÖÓ•Öß±úÖ †Ö´Æüß Œ¾Ö×“ÖŸÖË
ÖêôûŸÖ †ÃÖæ. ²Öã×¨ü²ÖôûÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ÆüÖŸÖ“Ö »ÖÖÖŸÖ ÖÃÖê. ŸÖÖê Ö¤üá“ÖÖ Öêôû Ö¾Æêü. ×ŸÖŸÖúß ÖÓ³Öß¸üŸÖÖÆüß
†Ö´Ö“µÖÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖß.
'×ú¸Ôû'ü Öêô : †Ö™ü¶Ö¯ÖÖ™ü¶Ö, ÆãüŸÖæŸÖæ, ÖÖêÖÖê ¾ÖÖî¸êü ´Öî¤üÖÖß Öêô †Ö´Æüß ÖêôûŸÖ †ÃÖæ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ
×ú¸Ôü ´ÆüÖæÖ ‹ú Öêôû ×¾Ö¿ÖêÂÖ “Öã¸ü¿Öß“ÖÖ †ÃÖê. µÖÖŸÖ Æü¸ü»Öê»µÖÖ ²ÖÖ•Öæ“Öê Ö›üß ‹úÖ´ÖÖÖê ‹ú Óú²Ö¸êü»ÖÖ
ÆüÖŸÖ ¬ÖºþÖ ¾ÖÖæúÖ ˆ³Öê ¸üÖÆüÖŸÖ †Ö×Ö ×¾Ö•ÖµÖß ²ÖÖ•Öæ“Öê Ö›üß »ÖÖÓ²ÖæÖ ¬ÖÖ¾ÖŸÖ µÖê‰úÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü Ã¾ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖ.
ŸÖê ²Ö¸üÖ“Ö ¾Öêôû ²ÖÃÖ»Öê †Ö×Ö ³ÖÖ¸ü ÃÖÆüÖ ÆüÖê‡ÔÖÖÃÖÖ —ÖÖ»ÖÖ, ´ÆüÖ•Öê ÖÖ»Ö“µÖÖ¯Öîúß úÖêÖß ŸÖ¸üß '×ú¸Ôü'
´Æü™ü»Öê úß, ÖÖ»Öß ˆŸÖºþÖ ¯ÖãÆüÖ ˆ›üß ‘ÖêŸÖ. ¯ÖÖ •Ö¸ü úÖ ¾Ö¸ü ²ÖÃÖ»Öê»µÖÖ¯Öîúß ‹úÖ“ÖÖ •Ö×´ÖÖß»ÖÖ ¯ÖÖµÖ
»ÖÖÖ»ÖÖ úß, ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ›üÖ¾Ö µÖê‰úÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ÖÖ»Öß ¾ÖÖúÖ¾Öê »ÖÖÖê. ²ÖÎÖÉÖÖÓ“Öß ´Öã»Öê ÆüÖ Öêôû
ÖêôûÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ú“Ö¸üŸÖ †ÃÖŸÖ.
ÃÖæ¸ü¯ÖÖ¸Óü²µÖÖ : —ÖÖ›üÖ¾Ö¸ü“ÖÖ ÃÖæ¸ü ÆüÖ Öêôû ±úÖ¸ ´ÖÖî•Öê“ÖÖ ¾ÖÖ™ê.ü •Ö´ÖÖÓ›üß ÖÖ¾ÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ›üÖë Ö¸üÖ“µÖÖ ¤ü¸üßŸÖæÖ
¾Ö ŸÖóµÖÖÓ“µÖÖ úÖšüß ²Ö·µÖÖ“Ö ¸ü´µÖ †ÖÓ²Ö¸üÖµÖÖ †ÃÖŸÖ. µÖê£Öê ÃÖÖµÖÓúÖôû“µÖÖ ¾Öêôûß ×Ö¾ÖÖÓŸÖ †ÃÖê. †Ö´Ö“Öß
¾ÖÖÖ¸üÃÖêÖÖ ÆüÖ Öêôû ÖêôûÖ¾ÖµÖÖÃÖ ‹ÖÖ¤êü ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ¿ÖÖÖê“Öê šëüÖÖê †ÖÓ²µÖÖ“Öê —ÖÖ›ü ÖÖšüßŸÖ †ÃÖê. ÃÖ¾ÖÖÕÖß
—ÖÖ›üÖ¾Ö¸ü “ÖœüÖ¾ÖµÖÖ“Öê, ‹úÖÖê ÖÖ»Öß ˆŸÖºþÖ, ‹ú ¤üÖ›Ó üúê †Ö¯Ö»µÖÖ ˆ•Ö¾µÖÖ ŸÖÓÖ›üßÖÖ»ÖæÖ ¤æü¸ü ±êúúÖ¾ÖµÖÖ“Öê.
•µÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ›üÖ¾Ö †Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖê ŸÖÖê ŸÖê †ÖÖß¯ÖµÖÕŸÖ ™üÖúÖÖ¸üÖ —ÖÖ›üÖ¾Ö¸ü “Öœêü. ŸÖê ¤üÖÓ›üêú šü¸ü»Öê»µÖÖ
úÖë›üÖóµÖÖŸÖ šêü¾ÖæÖ ›üÖ¾Ö †Ö»Öê»ÖÖ Ö›üß —ÖÖ›üÖ¾Ö¸ü“µÖÖÓÖÖ ×¿Ö¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üß. ŸµÖÖ“Öß Ö•Ö¸ü “Öãú¾ÖæÖ
úÖêÖß ŸÖ¸üß ¤üÖÓ›üŒµÖÖ¾Ö¸ü Öê´Öúß ˆ›üß ™üÖæúÖ ŸÖê ¤üÖÓ›üêú ¯ÖãÆüÖ ¯Öæ¾Öá¯ÖÏ´ÖÖÖê ±êúæúÖ ŸÖÖê —ÖÖ›üÖ¾Ö¸ü “Öœêü. úÖêÖß
ŸÖ¸üß ‹úÖ»ÖÖ ×¿Ö¾Öê¯ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü“ÖÖ ›üÖ¾Ö •ÖÖŸÖ ÖÃÖê. ÆüÖ Öêôû ´ÖãµÖŸÖ: Öã¸üÖÖß ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ †ÃÖê. ÊÖ»ÖÖ
¾Ö›üÖ“Öê —ÖÖ›ü “ÖÖÓÖ»Öê. ŸµÖÖ“µÖÖ ±úÖÓªÖ »ÖÖÓ²Ö¾Ö¸ü Öê»Öê»µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ¾Ö »ÖÖæú›ü ×“Ö¾Ö™ü †ÃÖ»µÖÖÖê
´ÖÖê›üµÖÖ“Öß ³ÖßŸÖß ÖÃÖŸÖê. †ÖÓ²µÖÖ“Öê —ÖÖ›ü ¯ÖÖêúôû †ÃÖŸÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ †ÖÓ²µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖêÃÖ´ÖÖŸÖ †ÖÓ²Ö¸üÖ‡ÔŸÖ
¸üÖÖÖ ²ÖÃÖê. ¾Ö›üÖ»ÖÖ ÖêÆü´Öß ´ÖãŒŸÖ«üÖ¸ü. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖÖ¸Óü²µÖÖ ÖÖ»Öß »ÖÖë²ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ ¬ÖºþÖ ÖÖ»Öß
ˆ›ü¶Ö ‘ÖêµÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ÖÖ»ÖæÖ“Ö ˆ»Ö™êü —ÖÖ›üÖ¾Ö¸ü “ÖœüµÖÖÃÖ Æêü“Ö —ÖÖ›ü ±úÖ¸ü ÃÖÖêµÖß“Öê. ´ÖÖ¡Ö ‘Ö¸üß µÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ
†ÓÖÖ¾Ö¸ü“Öê ú¯Ö›êü“Ö úÖµÖ, ¯ÖÖ úÖŸÖ›êüÆüß •ÖÖÖ•ÖÖÖß ±úÖ™ü»Öê»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôûê ‘Ö¸ü“µÖÖ ´ÖÓ›üôûß¯ÖÖÃÖæÖ ±úÖ™üúÖ
272

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ´ÖÖ—Öê Öêôû

†Ö×Ö †Öê¸üÖ›ü»Öê»ÖÖ ³ÖÖÖ »Ö¯Ö¾ÖæÖ šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ‹ú Öêôû“Ö ÖêôûÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖ †ÃÖê. ÆüÖŸÖ¯ÖÖµÖ ´Öã¸üÖôû»Öê»ÖÖ,
›üÖê úß»ÖÖ ÖÖêú ¯Ö›ü»Öê»Öß, ¯ÖÖšü Ö¸ü“Ö™ü»Öê»Öß, ×¿Ö¸üÖ ŸÖÖÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö ÆüÖ›êÖË ÆüÖ›êü ×Öôû×Öôûß —ÖÖ»Öê»Öß, †¿ÖÖ
ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ‘Ö¸üß †Ö»Öê»µÖÖ Ö›ü¶Ö»ÖÖ ¯ÖãÆüÖ ‹ú †Öšü¾Ö›üÖ ŸÖ¸üß †ÖÓ²Ö¸üÖ‡Ôú›êü •ÖÖµÖÖ“Öß ‡“”ûÖ ÆüÖêŸÖê
ú¿ÖÖ»ÖÖ! ¯ÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ †Öšü¾Ö›ü¶ÖŸÖ ¯ÖãÆüÖ Æüß ´ÖÖú›êü —ÖÖ›üÖ¾Ö¸ü †ÖÆêüŸÖ“Ö ŸÖµÖÖ¸ü! ×•ÖŸµÖÖ“Öß ÖÖê›ü
´Ö¸êüŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÖ †Ö´Ö“Öß ÖÖê›ü ´Öò×™Òüú —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖ¸ü Öê»Öß. úÖò»Öê•ÖÖŸÖ •ÖÖÖê ´ÆüÖ•Öê
²ÖÖ»Ö¯ÖÖÖ»ÖÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü •Ö´Ö³Öæ´Öß»ÖÖÆüß ´ÖãúÖê ÆüÖêµÖ !
ÃÖæ¸ü¯ÖÖ™ü¶Ö : ÃÖæ¸ü¯ÖÖ™ü¶Ö ÆüÖ ŸÖ¸ü †Ö¤üß ¸üÖ•Ö´ÖÖµÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ Öêôû. ŸÖÖê †Ö´ÆüÖ Öê›ü¾ÖôûÖÓ“ÖÖ
×Îúêú™ü“Ö. •Ö´ÖÖÓ›üß“µÖÖ ¯Öæ¾ÖìÃÖ ÖÓ×¤üêúÀ¾Ö¸üÖ“Öê ‹ú •ÖãÖê ¤êü‰úôû †ÖÆêü †Ö×Ö ¾ÖÖµÖ¾µÖêÃÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü ‹ú
´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü †²Öæ²Öú¸üÖÓ“ÖÖ ¤üÖÖÔ †ÖÆêü. ÊÖ ¤üÖêÖ ×šüúÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ ¯Ö™üÖÓÖÖÖŸÖ †Ö´Ö“Öß ™üÖêôûß ÃÖæ¸ü¯ÖÖ™ü¶Ö
ÖêôûµÖÖÃÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ‹ú¤üÖ •ÖÖµÖÖ“Öß ‘Ö›üß ¯Ö›ü»Öß ´ÆüÖ•Öê ŸÖßÖ ŸÖßÖ ´Ö×ÆüÖê ŸÖßê ´ÖÖê›üŸÖ ÖÃÖê. ŸµÖÖ
†ÓÖÖÖŸÖ ÖêôæûÖ ÖêôæûÖ ¯ÖÖ™üß“Öê †Ö›ü¾Öê †Ö×Ö ÃÖã¸üÖ“ÖÖ ‹ú »ÖÖÓ²Ö ˆ³ÖÖ †ÃÖê ÖÖ“Ö¸ü“Ö ¯Ö›üŸÖ. ÊÖ ¤üÖêÖ
•ÖÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê †Ö´Ö“µÖÖ ¾ÖŸÖÖÖ“µÖÖ —ÖÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ŸÖê£Öê ¤ãüÃÖ¸êü úÖêÖß ×±ú¸üúÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÖÖÆüß. ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬µÖê
•µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß“µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖÖ ¾Ö“Öú ¾Ö ¤ü²Ö¤ü²ÖÖ †ÃÖŸÖÖê, ŸÖÃÖê •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ
†Ö´ÆüÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ úôû¯ÖÖ“Öê ¾Ö•ÖÖ †ÃÖê. ÊÖ ™üÖêôûß“ÖÖ ´Öß ÖÖµÖú ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü †ÃÖê. ÖÖ¾Ö“Öê »ÖÖêú×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: †Ö´Ö“Öß ×¿ÖÖú´ÖÓ›üôûß-†Ö´Ö“µÖÖ ÖêôûÖ“Öê úÖîŸÖãú ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. ‹ú¤üÖ •Ö´ÖÖÓ›üß“Öê ¾Öé¨ü
µÖ•Ö´ÖÖÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓÖß ˆÆüÖóµÖÖŸÖ ÃÖÖÖ¸ü¯ÖÖÖß úºþÖ ´ÖÖêšü¶Ö †Ö¾Ö›üßÖê †Ö´ÆüÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ
ÃÖÖÖ¸ü¯ÖÖµÖÖ“Öê ¯Öê»Öê ¯ÖÖ•Ö»Öê!
†Ö´Ö“ÖÖ Óú¯Öæ : †Ö´Ö“ÖÖ Óú¯Öæ ‘Öê‰úÖ ´Öß ¤ü¸üÃÖÖ»Ö ˆÆüÖóµÖÖŸÖ †Ö×Ö ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖ úÖêšêü ŸÖ¸üß
Ö¤üß“µÖÖ úÖšüß Øú¾ÖÖ ›üÖëÖ¸üÖ“µÖÖ ¤ü¸üßŸÖ ¾ÖÖ³ÖÖê•ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê. †Ö´Ö“µÖÖŸÖ Ø»ÖÖÖµÖŸÖ, ´Ö¸üÖšêü,
²ÖÎÖÉÖ, ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ¾ÖÖî¸êü ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß“Öê ×¾ÖªÖ£Öá †ÃÖŸÖ. •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü úÃÖ»ÖÖ ŸÖÖê †Ö´Ö“µÖÖ ÖÖ¾ÖßÆüß
Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸÖÃÖ»Öß ÃÖÖê¾Öôûß ¯ÖÖê¸êü †Ö´Ö“µÖÖ ¾ÖÖ·µÖÖ»ÖÖÆüß ˆ³Öß ¸üÖÆüÖŸÖ ÖÃÖŸÖ †Ö×Ö †Ö´Æüß ŸµÖÖÓÖÖ †Ö´Ö“µÖÖŸÖ
‘ÖêŸÖÆüß ÖÃÖæ. •ÖÖã³ÖÖ‰ú ú¸Óü¤üßú¸ü †ÃÖ»µÖÖ ÃÖÖê¾ÖóµÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê †Ö´Ö“µÖÖŸÖ ±úÖ¸üÃÖÖ ×´ÖÃÖôûŸÖ ÖÃÖê.
†Ö´Ö“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ Óú¯Öæ ÖêÆü´Öß †Ö´Ö“µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ¸üÖ¡ÖÓ×¤ü¾ÖÃÖ ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ †ÃÖê. ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö †ÓÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
†ÖŸÖ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú‘Ö¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¾Ö ¤êü¾Ö‘Ö¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÊÖ ™üÖêôûÖÓ“ÖÖ ¬Öã›üÖæÃÖ “ÖÖ»Öê. ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ ´ÖÖ¡Ö ÃÖ¾ÖÔ ³ÖßŸÖ,
ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü †Ö´Æüß ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ÖÖú Öã¯ÖÃÖæÖ ²ÖÃÖŸÖ †ÃÖæ. ŸÖê ²ÖÖÆêü¸ü Öê»Öê úß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ“Ö ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖ›üÖ
›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü, ´ÖÖ—µÖÖ ¤üÖêÖ ²Ö×ÆüÖß •ÖÖÖŒúÖ ¾Ö ŸÖÖµÖÖŒúÖ ÊÖ »ÖÆüÖÖ, †»»Ö›ü †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÆüß †Ö´Ö“µÖÖ
¬ÖÖÓÖ›üØ¬ÖµÖÖŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö ÆüÖêŸÖ. ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô»ÖÖ úÖêÖß“Ö ³ÖßŸÖ ÖÃÖŸÖ. ×ŸÖ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ †Ö¯Ö»Öß“Öê ×¯Ö»Öê ¾ÖÖ™üŸÖ.
×ŸÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:ÃÖ ¾ÖßÃÖ —ÖÖ»Öß. Æüß ²ÖÖÆêü¸ü“Öß ¾ÖßÃÖ! ×úŸµÖêú ¾ÖêôûÖ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÖÕ¾Ö¸ü
Æü»»ÖÖ ÆüÖê‡Ô. †Ö´Ö“µÖÖ Ö¸üß²ÖßŸÖ»Öê ×¿Öôêû ŸÖãú›êü ŸÖê¸ü¤üÖôû“ÖÖ ×¾ÖÂÖã †Ö×Ö •Ö´ÖÖÓ›üß“ÖÖ ÃÖßÖã Æüß ÁÖß´ÖÓŸÖÖÓ“Öß
´Öã»Öê ×´Ö™üŒµÖÖ ´ÖÖ¸üßŸÖ ÖÖŸÖ. ´ÖÖ †Ö‡Ô»ÖÖ ´ÖÖµÖê“Öê ³Ö¸üŸÖê úÖ µÖê‰ú ÖµÖê? Æêü ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖ¾Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öê ¯ÖÖôûµÖÖŸÖ»Öê ¯ÖÖµÖ ²Ö¸êü! ³ÖÖ¾Öß “ÖÖ×¸ü¡µÖÖ“Öê Ö´ÖãÖê ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖß»Ö ¸êüÖß¾Ö ¬Ö›ü¶ÖŸÖ †Ö¸ü
¾ÖÖÖÔŸÖ»µÖÖ ×Ö•Öá¾Ö ²ÖÖúÖ¾Ö¸ü ²ÖÖŸÖ ÖÃÖæÖ, ŸÖÓ †ÓÖÖÖŸÖ»µÖÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ ¬ÖÖÓÖ›üØ¬ÖÖÖµÖÖŸÖ †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖÖ¿Öß»Ö
ÃÖ¾ÖÓÖ›ü¶ÖÓ“µÖÖ ¬ÖÃÖ´ÖÃú¸üß“µÖÖ ×•Ö¾ÆüÖóµÖÖŸÖ •Ö´Ö ¯ÖÖ¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
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×“Ö¡Öú»ÖÖ : †Ö´Ö“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾Öêôû †³µÖÖÃÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ÖêôûÖŸÖ“Ö •ÖÖ‡Ô, †ÃÖê Ö¾Æêü. ×ÖŸµÖ úÖÆüß ŸÖ¸üß
Ö¾ÖßÖ ú»¯ÖÖÖ ×Ö‘Öê †Ö×Ö †Ö´Æüß ÃÖ¾ÖÔ“Ö ŸµÖÖŸÖ ¸ü´ÖŸÖ †ÃÖæ. ×“Ö¡Ö úÖœüµÖÖŸÖ †Ö´Ö“µÖÖŸÖ»ÖÖ ¸üÖ´Öæ ¸üÖÖ›êü
µÖÖ“ÖÖ ÆüÖŸÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ “ÖÖ»Öê. †Ö´Ö“µÖÖ ™üÖêôûß»ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ ×“Ö¡Öê úÖœüµÖÖ“ÖÖ ÖÖ¤ü ! †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖÖê¯µÖÖŸÖ
†Ö×Ö ŸÖãôû¿Ößú¼ü¶Ö¾Ö¸ü“µÖÖ Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü “Ö´ÖúÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ »ÖÖÖ»Öß ¸üÖ´ÖÖ“Öß, ´ÖÖ¹ýŸÖß“Öß, ¤êü¾Ö¤êü¾Öà“Öß ×“Ö¡Öê.
ŸÖãôû¿Ößú¼ü¶Ö¾Ö¸ü“Öß Ø³ÖŸÖ “ÖãµÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖ“Öê¾Ö¸ü ´Öß »ÖÖ‡Ô±ú ÃÖÖ‡Ô—Ö ¸üÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¸ÓüÖßŸÖ úÖœü»Öê ÆüÖêŸÖê.
ŸÖê ²Ö¸üß“Ö ¾ÖÂÖì ¸üÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. ‘Ö¸üÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖÓÖÖ ŸÖê ¤ü¿ÖÔÖß ³ÖÖÖß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ×¤üÃÖê. †ÖŸÖÖ †Öšü¾Ö»µÖÖ¾Ö¸ü
´Ö»ÖÖ ŸµÖÖ“Öß »ÖÖ•Ö ¾ÖÖ™üŸÖê. (úÖ¸üÖ ŸµÖÖ“Ö ¤ü•ÖÖÔ“Öß ŸÖß †Ö´Ö“Öß ú»ÖÖ ÆüÖêŸÖß!) ¯ÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´Ö»ÖÖ ŸµÖÖ
×“Ö¡ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖê¸üú™ü Ö¾ÖÔ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÊÖ¾ÖºþÖ ´Öß »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß Øú×“ÖŸÖË ²ÖœüÖ‡ÔÖÖê¸ü †ÃÖêÖ, †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê.
úÖ¸üÖ×Ö¸üß : ÖÖê¿Ö“ÖŸÖã£Öá †Ö»Öß †Ö×Ö †Ö´Ö“µÖÖ ™üÖôûŒµÖÖÖê ‘ÖêŸÖ»Öê úß, ¯ÖÏŸµÖêúÖÖê ÖÖ¯ÖŸÖß
Ã¾ÖŸÖ: ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ! ´ÖÖ “ÖÖ»Ö»Öê Æêü ´ÖÖú›ü´ÖÓ›üôû •Ö´ÖÖÓ›üß“µÖÖ ¯Öæ¾ÖìÃÖ 2-2…… ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü ‹ú ›üÖëÖ¸ü
†ÖÆêü. ŸÖê£ÖæÖ ¿ÖÖ›æü“Öß ´ÖÖŸÖß †ÖÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ. ²Ö¸üß“Ö ¿ÖÖ›æü †ÖÖæÖ •ÖÖê ŸÖÖê “ÖœüÖ†ÖêœüßÖê ÖÖ¯ÖŸÖß úºþ
»ÖÖÖ»ÖÖ. '×¾ÖÖÖµÖÓú ¯ÖÏãú¾ÖÖÔÖÖê ¸ü“ÖµÖÖ´ÖÖÃÖ ¾ÖÖÖ¸ü´ÖË ' †ÃÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü ¯ÖãÂúôûÖÓ“ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖ¸üß ¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ
†Ö¯Ö»Öß“Ö éúŸÖß ¯ÖÃÖÓŸÖ ¯Ö›æüÖ ¯ÖÏŸµÖêúÖÖê †Ö¯ÖÖ¯Ö»Öß ¯ÖÖ™ü †Ö¯ÖÖ“Ö £ÖÖê¯Ö™æüÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. Ö¸êü ¯ÖÖÆüŸÖÖ ¸üÖ´Öæ
¸üÖÖ›ü¶Ö“ÖÖ ÖÖ¯ÖŸÖß ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖŸÖ»µÖÖ ŸµÖÖŸÖ ÖÖ¯ÖŸÖßÃÖÖ¸üÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. úÖÆüß †ÃÖÖê, ŸµÖÖ ÖÖê¿Ö“ÖŸÖã£ÖáŸÖ
ÃÖ¾ÖÖÕÖß Ã¾ÖéúŸÖ ÖÖ¯ÖŸÖß“Öß“Ö ¯Öæ•ÖÖ êú»Öß, Æüß úÖÆüß £ÖÖê›üß ÖÖêÂ™ü Ö¾Æêü!
†Ö´Ö“Öê úÖ¸üÖÖÖê : ‹ú¤üÖ ÃÖÖ²ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß ™æü´Ö ×Ö‘ÖÖ»Öß. •ÖÖê ŸÖÖê “ÖãÖÖ †Ö×Ö ŸÖê»Ö ÊÖŸÖ
ÆüÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ. ¾Ö›ü¶Ö ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖ, ¯ÖÖ ŸµÖÖ ¾ÖÖôêû“ÖÖÖŸÖ! ¾ÖÖôû»µÖÖ ŸÖ¸ü ¯ÖãÆüÖ †Öê»µÖÖ“Ö
ÆüÖê‡ÔÖÖŸÖ. ú¯Ö›ü¶Ö»ÖÖ »ÖÖ¾Öæ Öê»ÖÖê ŸÖ¸ü ú¯Ö›üÖ ±úÖ™êü, ¯ÖÖ ›üÖÖ úÖÆüß •ÖÖ‡ÔÖÖ. ÃÖÖ²ÖÖÖ“Öê Ö¾Öê ›üÖÖ
ú¯Ö›ü¶Ö»ÖÖ ¯Ö›æü »ÖÖÖ»Öê. “ÖÆæÓüú›êü ”ûß:£Öæ —ÖÖ»Öß †Ö×Ö †Ö´Ö“µÖÖ ×¯ÖµÖÃÖÔ ÃÖÖê¯Ö Óú¯ÖÖß“Öê ×¤ü¾ÖÖôêû ×Ö‘ÖÖ»Öê.
ÊÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¿ÖÃÖê¯ÖêÛÃÖ»Öß, ¤üÖ›üß ¯ÖêÖÖ ÊÖÓ“Öê †Ö´Ö“Öê úÖ¸üÖÖÖê •ÖÃÖê ×Ö‘ÖÖ»Öê ŸÖÃÖê“Ö ²Öã›üÖ»Öê. ³ÖÖÖß¤üÖ¸ü
†Ö´Ö“Öê †Ö´Æüß“Ö †ÃÖ»µÖÖÖê úÖêÖ úÖêÖÖ¾Ö¸ü ×±úµÖÖÔ¤ü ú¸üŸÖÖê? êú»Öß ŸÖ¸üß ¯ÖãÆüÖ ÆüÃÖê“Ö ÆüÖêÖÖ¸ü! ŸÖ¸üß ‹úÖ
ÖÖêÂ™üßŸÖ †Ö´Ö“ÖÖ ÆüÖŸÖÖÓ›üÖ †ÃÖê. †Ö´Ö“Öß ¿ÖÖ‡Ô †Ö´Æüß“Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖæ. ²ÖÖ³Öôûß“µÖÖ ¿ÖëÖÖ ×¿Ö•Ö¾ÖæÖ ŸµÖÖŸÖ
×Æü¸ü›üÖ ¾Ö ×Æü¸üÖúÃÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ †Ö´Æüß ¿ÖÖ‡Ô“µÖÖ ²ÖÖ™ü»µÖÖ ³ÖºþÖ šêü¾ÖßŸÖ †ÃÖæ. ´ÖÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ×ŸÖŸÖŒµÖÖ ¤üÖîŸÖß
»Ö¾ÖÓ›ü»µÖÖ ŸÖ¸üß ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ²ÖÖ™ü»µÖÖ úÖêÖÖ›ü¶ÖŸÖ ×¿Ö»»Öú †ÃÖŸÖ“Ö. ´ÖÖ¡Ö ÊÖ ¿ÖÖ‡Ô“µÖÖ úÖ¸üÖÖµÖÖ“µÖÖ
³Ö¸ü³Ö¸ü™üß´Öãôêû, ¿ÖÖ‡Ô ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ‘Ö¸ü³Ö¸ü ÃÖÖÓ›êü †Ö×Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ×²Ö“ÖÖ·µÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ †Ö‡Ô»ÖÖ ÃÖÖ¸ü¾ÖÖÖ“ÖÖ
Ö¾ÖßÖ“Ö ¡ÖÖÃÖ ˆ¨ü¾Öê. ÊÖ ÖÖ»Ö²ÖÖê™üÖ´Öãôêû †Ö´Ö“µÖÖ µÖ¿ÖÖ“Öß ¿Öã³ÖÏŸÖÖ •ÖÖÃŸÖ ˆšüÖ¾Ö¤üÖ¸ü ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öß. ´ÖÖ
†Ö‡Ô“µÖÖ ¡ÖÖÃÖÖ»ÖÖ úÖêÖ •Öã´ÖÖÖŸÖÖê?
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´ÖÖ—µÖÖ ÖÖê›ü¶Ö
†ÖÖÏÆüß¯ÖÖÖ : ¤ÓüÖÖ, ´ÖÖ¸üÖ´ÖÖ¸üß †Ö×Ö Ã¾Öî¸ü Öêôû Æêü ²ÖÖ»Ö¯ÖÖÖ“Öê •Ö´Ö×ÃÖ¨ü ÆüŒú ÆüÖêŸÖ †Ö×Ö
ŸÖê ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ ¯Ö¸üßÖê-†Ö´Ö“Öê ²ÖÖ²ÖÖÓ“ÖÖ †Ö´ÆüÖ¾Ö¸ü ×úŸÖßÆüß ¤üÖ²Ö †ÃÖÖê-²Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ úÖÆüß ú´Öß êú»Öê
ÖÖÆüß. †Ö¤üß »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß ´Öß ¿Öê•ÖÖ¸ü“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ´ÖÖºþÖ †Ö‡Ôú›êü úÖÖÖóµÖÖ †ÖÖßŸÖ †ÃÖê, Æêü ´Ö»ÖÖ
†ªÖ×¯Ö †Öšü¾ÖŸÖê. †Ö´Ö“Öê †Ö•ÖÖê²ÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶Ö“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ ¯Ö™üÖÓÖÖÖŸÖ úÖÆüß
³ÖÖ›üÖê¡Öß ãúôêû ¸üÖÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÖ™üÖêôêû ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹úÖ¸üß²Ö æúôû †ÃÖê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖ´Öæ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‹ú
´ÖÖ—µÖÖ“Ö ¾ÖµÖÖ“ÖÖ »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÖ †ÃÖê. ÃÖÆü•Ö ÖêôûŸÖÖ ÖêôûŸÖÖ ´Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖŸÖ šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ
Æü¼ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ; ¯ÖÖ ÆüÖŸÖ šêü¾Öæ Ö ¤êüµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÖêÆüß Æü¼ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. úÖ¸üÖ Æü¼ü ú¸üÖê ÆüÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“ÖÖÆüß ÃÖÖ¸üÖÖ“Ö
•Ö´Ö×ÃÖ¨ü ÆüŒú ÆüÖêŸÖÖ ÖÖ! ¿Öê¾Ö™üß †Ö´ÆüÖ »ÖÆüÖÖµÖÖÓ“Öß ´ÖÖ¸üÖ´ÖÖ¸üß —ÖÖ»Öß. ¸üÖ´Öæ †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö‡Ôú›êü ¸ü›üŸÖ
Öê»ÖÖ. ŸÖ¸üß ´Öß ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖê »ÖÖÖ»ÖÖê“Ö ÆüÖêŸÖÖê. ¿Öê¾Ö™üß ÊÖ Ö™ü»µÖÖ“Öê †¯Öß»Ö †Ö´Ö“Öê †Ö‡Ôú›êü †Ö»Öê.
úÖ¸üÖ ¸üÖ´Öæ“Öß †Ö‡Ô ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô“Öß ´ÖÖêšüß ´Öî¡ÖßÖ ÆüÖêŸÖß. †Ö‡ÔÖê ÆüÖ Ö™ü»ÖÖ ÃÖÖÆü×•Öú“Ö †Ö•ÖÖê²ÖÖÓú›êü
¾ÖÖÔ êú»ÖÖ. †Ö•ÖÖê²ÖÖÓÖß †Ö´ÆüÖ ¤üÖê‘ÖÖ ÆêüêúÖÖê¸êüÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü ‘ÖêŸÖ»Öê †Ö×Ö ¤üÖê‘ÖÖÓÖÖ ÖÖ‰ú ¤êü‰ú
êú»ÖÖ; ¯ÖÖ ÖÖ‰ú¯ÖêÖÖ ´Ö»ÖÖ ¤üÖ¾Öê¤üÖ¸üÖ“Öê ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖŸÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ“Ö •ÖÖÃŸÖß ‡ÔÂÖÖÔ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¸üÖ´Öæ
ÖÖ‰ú»ÖÖ ú²Öæ»Ö —ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö ´Öß ŸµÖÖ“µÖÖ ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖŸÖ šêü×¾Ö»ÖÖ Ö™ü»µÖÖ“ÖÖ ×ÖúÖ»Ö »ÖÖÖ»ÖÖ. ²Ö¸üÖ
´ÆüÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ´ÆüÖÖ ÆüÖ †ÖÖÏÆüß¯ÖÖÖ ´ÖÖ—µÖÖŸÖ êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ “Ö´ÖúŸÖÖê!
ÖÖÓ¾Öœüôû ÖÖê›ü : ´ÆüÖŸÖÖ¸ü²ÖÖ ÃÖãŸÖÖ¸ü ´ÆüÖæÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“Öê ‹ú ×´Ö¡Ö †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öß ¤üÖêÖ
´Öã»Öê ¸üÖ´Öæ †Ö×Ö éúÂÖÖ Æüß †ÖãÎú´Öê ´ÖÖ—µÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖ—µÖÖ ¾Ö›üß»Ö ³ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖŸÖ. ´Öß ´Ö¸üÖšüß
¿ÖÖôêûŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †Ö´Ö“Öß “ÖÖî‘ÖÖÓ“Öß ±úÖ¸ü Ö¼üß †ÃÖê. ‹ú¤üÖ †Ö´Æüß “ÖÖî‘Öê ‹úßú›êü ¾Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ
†ÖôûßŸÖß»Ö ´Öã»Öê ¤ãüÃÖ¸üßú›êü, ÊÖÓ“Öß †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖ“µÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ŸÖóµÖÖŸÖ ‹ú ´ÖÖêšüß
´ÖÖ¸üÖ´ÖÖ¸üß —ÖÖ»Öê»Öß †Öšü¾ÖŸÖê. ŸÖóµÖÖŸÖ ¯ÖÖÖß ÖÃÖê. ŸµÖÖŸÖ ÖêôûµÖÖÃÖ ×¾ÖÃŸÖßÖÔ •ÖÖÖÖ †ÃÖê ; ¯ÖÖ ‹ú¤üÖ
¸üÖ´Öæ“Öß †Ö×Ö ´ÖÖ—Öß“Ö ´ÖÖ¸üÖ´ÖÖ¸üß •ÖãÓ¯ÖãÖ †Ö´Æüß ¤üÖê‘ÖêÆüß †Ö´Ö“µÖÖ †ÖôûßŸÖß»Ö ´ÖÖêšü¶Ö ¸üÃŸµÖÖŸÖ ³Ö»Öß
´ÖÖêšüß ÖÖê»Ö Ö™üÖ¸êü ÆüÖêŸÖß ŸµÖÖŸÖ ‘ÖÖÖßŸÖ ¯Ö›ü»ÖÖê. ¸üÖ´Öæ“µÖÖ †Ö‡ÔÖê †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÖÖ ¬ÖãŸÖ»Öê, ¯ÖãÃÖ»Öê,
Ö›êü ¾Ö úÖ™êü ¹ýŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖê úÖœü»Öê. ´ÖÖ—µÖÖ¯ÖêÖÖ ¸üÖ´Öæ»ÖÖ •Ö¸üß ´ÖÖ¸ü •ÖÖÃŸÖ »ÖÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖ¸üß ŸµÖÖ“µÖÖ
†Ö‡ÔÖê ´ÖÖ—Öê“Ö úÖîŸÖãú úºþÖ ´Ö»ÖÖ †Ö‡Ôú›êü ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê.
×¾Ö×Æü¸üß“µÖÖ •ÖãµÖÖ Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ²ÖÖ¸üßú »Ö¾ÆüÖóµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖÖÃ¯ÖŸÖß ×“Öú™æüÖ ¾ÖÖœüŸÖ
†ÃÖê. ŸÖß ¾ÖÖôû»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö´Æüß úÖœæüÖ †ÖÖßŸÖ †ÃÖê. ŸÖß ¯ÖÏŸÖß¯ÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖê»ÖÖ Ö úôûŸÖ ±úÖÃÖ»µÖÖ¾Ö¸ü
ŸÖê£Öê †ÖÖ ÃÖã™êü. ÆüÖ Ö¸üÖêÖ¸ü †Ö´Ö“ÖÖ ¥üÂ™ü¯ÖÖÖ †Ö×Ö ³µÖÖ›ü¯ÖÖÖÆüß Ö¸üÖ; ¯ÖÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ ÖÖ, ¯ÖÏê´ÖÖŸÖ
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†Ö×Ö µÖã¨üÖŸÖ ÃÖÖôêû“Ö úÖÆüß ¿ÖÖê³ÖŸÖê. ´ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö´Æüß“Ö úÃÖê †¯Ö¾ÖÖ¤ü? ×¿Ö´ÖÖÖ †Ö»ÖÖ ´ÆüÖ•Öê
ÊÖ ²ÖÖ»ÖµÖã¨üÖ»ÖÖ Ö¾ÖßÖ •ÖÖê´Ö µÖê‡Ô. ¯ÖÖ •ÖÃÖ•ÖÃÖÖ ´Öß ¾Ö¸ü“µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ •ÖÖ‰úÖ ²ÖÎÖÉÖÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ
ÆüÖŸÖÖ¿Öß ‘Öê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖê ŸÖÃÖŸÖÃÖÖ ÆüÖ ÖÖÓ¾Öœüôû¯ÖÖÖ ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖ¸üß ´ÖÖ—µÖÖ úÖÆüß ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ÖÖê›ü¶Ö
“ÖÖ»Öæ“Ö ÆüÖêŸµÖÖ.
¸üÖ´ÖŸÖß£ÖÔ : •Ö´ÖÖÓ›üß“µÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ ¸üÖ´ÖŸÖß£ÖÔ ´ÆüÖæÖ ‹ú ¸ü´µÖ ×šüúÖÖ †ÖÆêü. ŸÖê£Öê ¤ü¸ü ÁÖÖ¾ÖÖ
ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸üß •Ö¡ÖÖ ³Ö¸üŸÖ †ÃÖê. ‡.ÃÖ. 1857 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ ²ÖÓ›üÖÖÓŸÖ¸ü •Ö´ÖÖÓ›üß“Öê µÖ•Ö´ÖÖÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ †¯¯ÖÖÃÖÖÆêü²Ö
¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖ ÊÖÓÖß ÊÖ ×šüúÖÖß“Ö †Ö¯Ö»Öß ¾ÖÃŸÖß ´ÖÖÓ›ü»Öß. ¯Öæ¾Öá µÖê£Öê ¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸üÖ“Öê ‹ú •ÖãÖê ¸ü´µÖ ¤êü‰úôû
ÆüÖêŸÖê. ¯Öãœêü 25-30 ¾ÖÂÖÖÔŸÖ µÖê£Öê ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß“Öê Ã£ÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ ›üÖëÖ¸üÖÖÖ»Öß ú›ü¯Ö¼üß
´ÆüÖæÖ ‹ú »ÖÆüÖÖ Öê›êüÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ŸÖê£Öê ²ÖÃÖ¾ÖÖÖ“Öê ¯Öã¸üÖŸÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü Ø»ÖÖÖµÖŸÖ ¤êü¾ÖÖ»ÖµÖ †ÖÆêü. µÖê£Öê
´ÖÖêšüß µÖÖ¡ÖÖ ³Ö¸üŸÖ †ÃÖê. †¯¯ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ¸üÖ´ÖŸÖß£ÖÔ »ÖÖêú×¯ÖÏµÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüßÆüß µÖÖ¡ÖÖ ¾Ö¸ü ›üÖëÖ¸üÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ
¸üÖÆüµÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖß úÖÆüß ¾ÖÂÖì Öê»Öß. ¸üÖ´ÖŸÖß£ÖÖÔÃÖ •ÖÖµÖÖ»ÖÖ ‹ú ¾Ö¸ü“Öß ›üÖëÖ¸üÖ“Öß ¾Ö ¤ãüÃÖ¸üß ÖÖ»Ö“Öß
ÃÖ¯ÖÖ™ü-ÖÖ›ü¶Ö ¾ÖÖî¸êü •ÖÖµÖÖ“Öß-†¿ÖÖ ¤üÖêÖ ¾ÖÖ™üÖ †ÃÖŸÖ. ÊÖ ¤üÖêÆüß ¾ÖÖ™üÖ ÃÖÖê›æüÖ †Ö¤üß ›üÖëÖ¸üÖ“µÖÖ
´ÖÖ£µÖÖ¾ÖºþÖ ´Öê»Ö×Ö¸üß Ø»ÖÖÖ¯¯ÖÖ“µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖ´ÖÖÖæÖ ¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸üÖ“µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖ»ÖÖ •ÖÖµÖÖ“Öß ´Öß Ö¾ÖßÖ ™æü´Ö
úÖœü»Öß. ÊÖ“Öê úÖ¸üÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖ ›üÖëÖ¸üÖ¾Ö¸ü“Öß ¾Ö ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ¤æü¸ü¾Ö¸ü ´Öî¤üÖÖß ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖê³ÖÖ
±úÖ¸ü ÃÖãÓ¤ü¸ü ×¤üÃÖê.
Ø¾Ö“Ö¾ÖÖÓ¿Öß Öêôû : ÊÖ ›üÖëÖ¸üÖ¾Ö¸ü Ø¾Ö“Öæ ±úÖ¸ü †ÃÖŸÖ. ŸÖê ³Ö»Öê ´ÖÖêšêü úÖôêû ŸÖÖÓ²Ö›êü †ÃÖŸÖ.
úÖóµÖÖ Ø¾Ö“Ö¾ÖÖ»ÖÖ ‡ÓÖôûß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ŸÖß “ÖÖ¾Ö»Öß úß ¯ÖÏÖÖÖŸÖ“Ö! Æêü Ø¾Ö“Öæ ¬ÖºþÖ ŸµÖÖÓ“Öß ‹ú ´ÖÖêšüß
´ÖÖôû ú¸üµÖÖ“Öß †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ÖÖê›ü »ÖÖÖ»Öß. ¤üÖ›ü ˆ“Ö»Ö»ÖÖ úß, ÖÖ»Öß Ø¾Ö“Öæ †ÖœüôûÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ“Ö. ´Öß ŸÖ¸ü
Ø¾Ö“Öæ ¬Ö¸üµÖÖŸÖ ´ÖÖêšüÖ ¬Öß™ü ¾Ö ¯Ö™üÖ‡ÔŸÖ —ÖÖ»ÖÖê. ¯Öãœêü ¯Öãœêü Ø¾Ö“Ö¾ÖÖ“µÖÖ ÖÖÓÖßŸÖ»Öê ×¾ÖÂÖ úÖœæüÖ ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö¤üß
ŸÖôûÆüÖŸÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ´Öß ‡ŸÖ¸ü ´Öã»ÖÖÓÖÖ “ÖúßŸÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖê. Ø¾Ö“Öæ Ö•Ö¸êüÃÖ ¯Ö›ü»ÖÖ úß, ŸÖÖê †Ö¯Ö»Öß ÖÖÓÖß
†Ö¬Öß ¾Ö¸ü ú¸üŸÖÖê. ŸÖß ´Öß ´ÖÖêšü¶Ö ×¿ÖŸÖÖ±úßÖê ×“Ö´Ö™üßŸÖ ‘Ö¼ü ¯Öú›üßŸÖ †ÃÖê. ´ÖÖ ÖÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ ÖÖÓÖß“Öê
™üÖêú ‘ÖÖÃÖ»Öê ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖŸÖæÖ ×¾ÖÂÖÖ“ÖÖ ‹ú »ÖÆüÖÖÃÖÖ Ø²Ö¤æü ²ÖÖÆêü¸ü ×Ö‘Öê. ŸÖÖê ¯ÖãÃÖæÖ ™üÖú»ÖÖ úß, Ø¾Ö“Ö¾ÖÖ“Öê
ÃÖ¾ÖÔ ŸÖê•Ö“Ö ÖÖÆüßÃÖê ÆüÖê‡Ô. ŸÖÖê †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö“Ö ÖÖÓÖß ÖÖ»Öß ™üÖúß. ´ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ úÖêÖßÆüß Öã¿ÖÖ»Ö ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü
‘µÖÖ¾Öê. ¯ÖÖ ×ÖÃŸÖê•Ö Ø¾Ö“Ö¾ÖÖ»ÖÖÆüß ÆüÖŸÖÖŸÖ ‘ÖêµÖÖ“Öê ¬ÖîµÖÔ úÖêÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖ ÖÃÖê. ´ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ±ãú¿ÖÖ¸üúß»ÖÖ
úÖêšü»Öß ÃÖß´ÖÖ ˆ¸üÖÖ¸ü! ‘Ö¸üÖŸÖ Øú¾ÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ‹ÖÖ¤üÖ ´ÖÖêšüÖ Ø¾Ö“Öæ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖ úß ´Öã»Öê ´Ö•Öú›ê
µÖêŸÖ. ´Öß “Ö™üúÖË ŸÖÖê ¬ÖºþÖ ŸµÖÖ“Öê ×¾ÖÂÖ úÖœæüÖ ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü ‘Öê‡Ô. †¿ÖÖ Ö›ü²Ö›üßŸÖ ‹ÖÖ¤êü ¾Öêôûß “ÖãæúÖ
´Ö»ÖÖ Ø¾Ö“Öæ “ÖÖ¾ÖŸÖÆüß †ÃÖê; ¯ÖÖ †×³Ö´ÖÖÖÖÃÖ ¯Öê™æüÖ ŸµÖÖ ¾Öê¤üÖÖ ´Öß ´ÖãúÖ™ü¶ÖÖê ÃÖÆüÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖê. úÖêÖ
ÆüÖ †Ôú™ü¯ÖÖÖ!
ÃÖ×ÆüÂÖæŸÖÖ : ¤ãüÖÖê †Ö»Öê Øú¾ÖÖ •Ö²Ö¸ü ‡•ÖÖ —ÖÖ»Öß ŸÖ¸ü ‡ŸÖ¸üÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Öß ×¾Ö¾ÆüôûŸÖ ÖÃÖê; Ã¾ÖÃ£Ö
‘Öã´Öê¯ÖÖÖÖê ¯Ö›êü. "×¾Öšü¶Ö, úÖµÖ ŸÖæ ²Öê¸ü›ü †ÖÆêüÃÖ ¸êü!" †ÃÖê †Ö‡Ô ´ÆüÖê. ×ŸÖú›êü ´ÖÖ—Öê »ÖÖ“Ö ÖÃÖê. Æüß
Ã¯ÖÖ™ÔüÖ ÃÖ×ÆüÂÖãŸÖÖ ´ÖÖ—µÖÖŸÖ •Ö´ÖŸÖ: ÖÃÖæÖ ŸÖß ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖß¯ÖÖÖÖê ´Öß †ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ×¿ÖÖúÖÓÖß ”û›üß
´ÖÖ¸ü»Öß úß, ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ´Öã»Öê ´ÖÖêšü¶ÖÖê ØúúÖôûß ±úÖê›üßŸÖ. ‡ÓÖÏ•Öß ¿ÖÖôêûŸÖ Öê»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ×¿ÖÖúÖ“µÖÖ
ÆüÖŸÖæÖ ´ÖÖ¸ü ÖÖµÖÖ“Öß ú¬Öß †¯Ö¾ÖÖ¤üÖ¤üÖÖ»ÖÆüß ¯ÖÖôûß †Ö»Öß ÖÖÆüß. ÃÖÆüÖ¿Öß»Ö¯ÖÖÖ ¾ÖÖœü¾ÖÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ
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´Öß ×¿ÖÖú ÖÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ”û›üß ‘Öê‰úÖ ‹ÖªÖ ´Öã»ÖÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ¤êü‡Ô †Ö×Ö ´ÖÖ—µÖÖ ŸÖôûÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö
´ÖÖÖ™üÖ¾Ö¸ü •ÖÖê¸üÖÖê ´ÖÖ¸üµÖÖÃÖ ÃÖÖÓÖê. ×úŸÖß ´ÖÖ¸ü»Öê ŸÖ¸üß ´Öß ÆüÖŸÖ ÖÖ»Öß ‘ÖêŸÖ ÖÃÖê. ÆüÖŸÖ ×Æü¸ü¾ÖÖ-×ÖôûÖ
—ÖÖ»Öê»ÖÖ »Ö¯Ö¾ÖæÖ šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ •ÖÖê ¡ÖÖÃÖ ÆüÖê‡Ô ŸÖê¾ÖœüÖ“Ö úÖµÖ ŸÖÖê!
‡ÓÖÏ•Öß ÃÖÆüÖ¾µÖÖ Øú¾ÖÖ ÃÖÖŸÖ¾µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ‘Ö›ü»Öê»Öß ‹ú ÖÖêÂ™ü. †Ö´Ö“Öê ÖêÆü´Öß“Öê
×´Ö¡Ö¾Ö»ÖµÖ ²ÖÃÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ´Öß ¤ãü:Ö ×úŸÖß ÃÖÆüÖ ú¸üŸÖÖê, ŸÖê ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ¾µÖÓæú ãú»ÖúÖá ÊÖÖê ‹ú
•ÖôûŸÖß ˆ¤üúÖ›üß ´ÖÖ—µÖÖ ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“µÖÖ ¯ÖÓ•ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖß»Ö ³ÖÖÖÖ¾Ö¸ü šêü¾Ö»Öß. ŸÖß ‹ú¤ü´Ö Ö šêü¾ÖŸÖÖ
Æüôæû“Ö •Ö¾Öôû †ÖÖŸÖÖ †ÖÖŸÖÖ »ÖÖ¾Ö»Öß. ˆ§êü¿Ö ÆüÖ úß, ¯Ö×Æü»ÖÖ “Ö™üúÖ »ÖÖ¾Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´Öß ú“Ö¸üŸÖÖê
úß úÖµÖ Æêü ¯ÖÖÆüÖ¾Öê. ´ÖÖ—µÖÖ ŸÖÖë›üÖŸÖæÖ ‹ÖÖ¤üÖ ¿Ö²¤ü Øú¾ÖÖ ›üÖêóµÖÖÓ¾ÖºþÖ úÃÖ»ÖêÆüß ×“ÖÆü ×¤üÃÖ»Öê úß
´Öß Æü¸ü»ÖÖê †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê šü¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ¿Öê¾Ö™üß •ÖôûŸÖß ˆ¤üúÖ›üß ²Ö¸üÖ“Ö ¾Öêôû šêü¾Ö»Öß ŸÖ¸üß ÆæÓü úÖ “ÖæÓ
ÖÖÆüß. ˆ¤üúÖ›üß“Ö ×¾Ö—Öæ »ÖÖÖ»Öß. ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡ÔÖê †úÃ´ÖÖŸÖË µÖê‰úÖ ŸÖê ¯ÖÖ×Æü»Öê. ŸÖß Öæ¯Ö ¸üÖÖê
³Ö¸ü»Öß! ´ÖÖ—µÖÖ ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“Öê ´ÖÖÖê ŸÖÖê »ÖÆüÖÖÃÖÖ ¾ÖÎÖ †ªÖ×¯Ö Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü. ÊÖ †¾ÖÖÔ“µÖ¯ÖÖÖÃÖ
úÖµÖ ´ÆüÖÖ¾Öê!
×¾Ö×Ö¯ŸÖ¯ÖÖÖ : ×¾Ö×Ö¯ŸÖ¯ÖÖÖ“Öê ¬ÖÖ›üÃÖ ´ÖÖ—µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖ“Ö ˆ¯Ö•ÖŸÖ ¯Öê¸ü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê. úÖ¸üÖ
úÖò»Öê•ÖÖŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸üÆüß ²Ö·µÖÖ“Ö ¾ÖêôûÖ ´Öß “Ö´ÖŸúÖ×¸üú ¾ÖÖÖ»ÖÖê †ÖÆêü. ¯ÖÆüÖôûÖ›ü-×¾Ö¿ÖÖôûÖ›ü“Öß ÃÖ±ú¸ü
´Öß ±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ êú»Öß. ŸÖê¾ÆüÖ ×ú»»µÖÖ“µÖÖ †¾Ö‘Ö›ü •ÖÖÖß “ÖœæüÖ •ÖÖ‰úÖ ²ÖÃÖÖê ´Ö»ÖÖ
†Ö¾Ö›üÖ¾ÖµÖÖ“Öê. ‡Ó»ÖÓ›üÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ‡ÓÛ»Ö¿Ö »ÖêŒÃÖ´Ö¬µÖê ´Öß ‹ú¤üÖ ›üÖò. úÖ¸ü¯Öë™ü¸ü-†Ö´Ö“µÖÖ ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü
úÖò»Öê•Ö“Öê ×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖ»Ö-ÊÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖÆãüÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü úÖò»Öê•Ö´Ö¬Öß»Ö 7-8 ÃÖÆüÖ¬µÖÖµÖß ÆüÖêŸÖê. ‹êú ×¤ü¾Ö¿Öß
šü¸ü»Öê úß, ÃÖæµÖÖÔê¤üµÖ ¯ÖÖÆüµÖÖ»ÖÖ ¸üÖ¡Öß ˆšæüÖ ‹úÖ ›üÖëÖ¸üÖ“µÖÖ ×¿ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü •ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê. ÃÖæµÖÖÔê¤üµÖÖ¯Öæ¾Öá ŸÖê£Öê
¯ÖÖê“ÖµÖÖÃÖÖšüß ³Ö»µÖÖ ¯ÖÆüÖ™êü ˆšæüÖ ´Öß ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ›üÖëÖ¸üÖŸÖ úÖÆüß¿Öß ¾ÖÖ™ü ˆÓ“Ö Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖêšüÖ ¯ÖÖ‰úÃÖ
†Ö»ÖÖ. ¸üÖ¡Ö †Ó¬ÖÖ¸üß ÆüÖêŸÖß. ÃÖÖôûß ´ÖÓ›üôûß ¯Ö¸üŸÖ»Öß; ¯ÖÖ ´Ö»ÖÖ ¯Ö¸üŸÖÖ¾ÖêÃÖê ¾ÖÖ™êüÖÖ. ´Öß ‹ú™üÖ“Ö ŸÖÃÖÖ
¯Öãœêü “ÖÖ»Ö»ÖÖê. ¯ÖÖ‰úÃÖ £ÖÖÓ²ÖêÖÖ. ¾ÖÖ™ü ×¤üÃÖêÖÖ. ´Öã»ÖæÖ †Ö¤üß“Ö †¯Ö×¸ü×“ÖŸÖ. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü úÖêÖß“Ö ÖÖÆüß. ¿Öê¾Ö™üß
•Ö¾Öôû“Ö ‹ú »ÖÆüÖÖ¿Öß ÖãÆüÖ »ÖÖÖ»Öß. ŸÖßŸÖ ×¿ÖºþÖ ´Öß ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †ÖÁÖµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ÃÖã¤îü¾ÖÖÖê •Ö¾Öôû
úÖ›¶üÖ“Öß ¯Öê™üß ÆüÖêŸÖß. úÖ›üß †ÖêœæüÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖ ÖãÆüÖ ±úÖ¸ü »ÖÆüÖÖ ÆüÖêŸÖß, †ÃÖê ×¤üÃÖ»Öê. ˆ•ÖÖ›êü¯ÖµÖÕŸÖ ¸üÖ¡Ö
ŸÖê£Öê“Ö úÖœüÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß. ÃÖúÖôûß ˆšæüÖ ‹ú™üÖ“Ö ³ÖæŸÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ‘Ö¸üß †Ö»ÖÖê. ×´ÖÃÖêÃÖ úÖ¸ü¯Öë™ü¸ü Ø“ÖŸÖêŸÖ
²ÖÃÖ»µÖÖ ÆüÖŸê µÖÖ. Æêü ´ÖÖ—Öê ú¸üÖê ŸµÖÖÓÖÖ ±úÖ¸ü ¬ÖÖ›üÃÖÖ“Öê ¾ÖÖ™ü»Öê; ¯ÖÖ ´Ö»ÖÖ ŸµÖÖŸÖ úÖÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¾ÖÖ™ü»Öê ÖÖÆüß.
ÊÖ“Ö ¾Öêôûß ›üÖò. úÖ¸ü¯Öë™ü¸ü †Ö×Ö †Ö´Æüß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ›üôûß ‡ÓÛ»Ö¿Ö »ÖêŒÃÖË ×›üÛÃ™ÒüŒ™ü (ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ¯ÖÏÖŸÖß)
´Ö¬µÖê ¾ÖÖ³ÖÖê•ÖÖÖÃÖ Öê»ÖÖê †ÃÖŸÖÖÖÖ ›üÖëÖ¸üÖŸÖ ‹úÖ ¸ü´µÖ •ÖÓÖ»Öß ×šüúÖÖß ±ú¸üÖôûÖÃÖ ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. •ÖÖê ŸÖÖê
Ã¾Ö“”Óû¤üÖÖê ØÆü›æü ×±úºþ »ÖÖÖ»ÖÖ. ´Ö»ÖÖ ‹ú ˆÓ“Ö —ÖÖ›ü ×¤üÃÖ»Öê. ŸµÖÖ¾Ö¸ü “ÖœüµÖÖ“Öß ´Ö»ÖÖ ÆãüŒúß †Ö»Öß!
»ÖÖÖ»Öß“Ö ´Öß “Öœü»ÖÖêÆüß; ¯ÖÖ ˆŸÖ¸üŸÖÖ µÖê‡ÔÖÖ. úÖ¸üÖ ¯ÖÖµÖÖŸÖ ²Öæ™ü ‘ÖÖ»ÖæÖ ´Öß úÃÖÖ ŸÖ¸üß ¾Ö¸ü “Öœü»ÖÖê,
¯ÖÖ ˆŸÖ¸üŸÖÖÖÖ ²Öã™üÖÓÃÖÆü ¯ÖÖµÖ ‘ÖÃÖºþ »ÖÖÖ»Öê. ²Öæ™ü ÖÃÖŸÖê ŸÖ¸ü ˆŸÖ¸üÖê ÃÖÖê¯Öê ÆüÖêŸÖê; ¯ÖÖ ´ÖÓ›üôûßŸÖ ²Öæ™ü
úÖœüÖêÆüß ²Ö¸êü Ö¾ÆüŸÖê. »ÖÖÖ»ÖÖê ‘Öã™ü´ÖôûÖµÖ»ÖÖ. †Öê¸ü ‹úÖ ±úÖÓ¤üß“µÖÖ ¿Öê¾Ö™üß •ÖÖ‰úÖ ŸÖß ¾ÖÖú¾ÖæÖ ´Öß
ÖÖ»Öß ˆ›üß ‘ÖêŸÖ»Öß. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ŸÖ¸ü ×´ÖÃÖêÃÖ úÖ¸ü¯Öë™ü¸üÖß ØúúÖôûß“Ö ±úÖê›ü»Öß. ¯ÖãÆüÖ †ÃÖ»µÖÖ “ÖêÂ™üÖ úºþ
ÖúÖêÃÖ, ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ÖÓ³Öß¸ü¯ÖÖÖÖê ²Ö•ÖÖ¾Ö»Öê. ÃúÖò™ü»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ´Öß ‹ú™üÖ“Ö
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¸üÖê•Ö 20-25 ´Öî»Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ¾ÖºþÖ ²ÖÖê™üßŸÖæÖ •ÖÖ‡Ô †Ö×Ö ˆÓ“Ö ›üÖëÖ¸üÖ“µÖÖ †Ö¤üß ×¿ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ‹ú™üÖ“Ö
ŸÖÖÃÖÖË ŸÖÖÃÖ •ÖÖ‰úÖ ²ÖÃÖê. ³ÖßŸÖß ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÃÖê. ×³ÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê úÖÆüß Ö¾ÆüŸÖêÆüß. ÆüÖò™êü»ÖÖŸÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ “ÖÖê“Ö»Öê
ú¸üÖÖ·µÖÖ ´ÖÓ›üôûßŸÖ Ö ×´ÖÃÖôûŸÖÖ úÖêšêü ŸÖ¸üß †Ö¤üß ‹úÖŸÖ¾ÖÖÃÖÖŸÖß»Ö Ö×¸ü²ÖÖ“µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üßŸÖ ´Öß ˆŸÖ¸üŸÖ
†ÃÖê. ÃÖò¾Ö¸ü›êüÖÖòÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ Öê›ü¶ÖŸÖ ‹úÖ Ö¸üß²Ö ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ ´Öß ˆŸÖ¸ü»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖê£Öß»Ö »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ
‘Öê‰úÖ ´Öß »ÖÖòËú »ÖÖê´ÖÓ›ü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ¾Ö¸ü ‹ú¤üÖ ×±ú¸üŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ´ÖÖÖŸÖ †Ö»Öê úß ¯ÖÖêÆüÖ¾Öê. ú¯Ö›êü úÖœæüÖ
‘ÖêŸÖ»Öß ˆ›üß! •Ö¸üß ˆÆüÖôûÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖ¸üß ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ“Öê ¯ÖÖÖß ‡ŸÖêú £ÖÓ›ü ÆüÖêŸÖê úß, ´Öß ¯Ö›ü»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö
ÖÖ¸üšü»ÖÖê. †ÓÖÖ“Öß ´Öæšü ¾ÖôûÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ »ÖÖÖ»Öß. ¯ÖÖµÖÖ»ÖÖ ÖÖêôêû µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê. ´ÖÖ ¯ÖÖêÆŸÖüÖê úÃÖ“ÖÖ! ´ÖÖêšü¶Ö
¯ÖÏµÖÖÃÖÖÖê ´Öß úÖšüÖ»ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖê. »ÖÆüÖÖ ´Öã»Öê ‘ÖÖ²ÖºþÖ Öê»Öß. ÆüÖ ×•Ö¾ÖÖ¾Ö¸ü“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ Öã¤ü¸ü»ÖÖ !
¿ÖµÖÔŸÖ : ´Öß ´Ö¸üÖšüß ¿ÖÖôêûŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ 10-12 ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖ¸ü ±úÖ¸ü“Ö ˆŸÖÖ¾ÖôûÖ, “Öôû¾ÖóµÖÖ
¾Ö ÖÖê›üú¸ü ÆüÖêŸÖÖê; ¯ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ¾Ö›üß»Ö ³ÖÖ‰ú ÖêÆü´Öß ¯ÖÖšüß¸üÖÖÖ †ÃÖê. ´ÆüÖæÖ“Ö ²ÖÖÆêü¸ü Öê»Öê»ÖÖ ´Öß ÃÖã¸ü×ÖŸÖ
‘Ö¸üß µÖêŸÖ †ÃÖê. ‹¸ü¾Öß †Ö‡Ô»ÖÖ ´ÖÖêšüß úÖôû•Öß“Ö †ÃÖê. “Öî¡Ö ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ¸üÖ´ÖŸÖß£ÖÖÔŸÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ †¯¯ÖÖÃÖÖÆêü²Ö
Öã¸üÖÓ“Öê •ÖÓÖß ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üßŸÖ. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö ¿ÖÛŒŸÖ¾ÖÖÖ ²Öî»ÖÖ“Öß †Öê—µÖÖÖê ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ÖÖ›ü¶Ö
†ÖêœüµÖÖ“Öß ¿ÖµÖÔŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ŸÖß ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ ÖÖ¾ÖÖêÖÖ¾Ö“µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ´ÖÖêšüß Ö¤üá •Ö´Öê. ‹ú¤üÖ Æüß ¿ÖµÖÔŸÖ
¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ´Öß †Ö×Ö ´ÖÖ—ÖÖ ³ÖÖ‰ú Öê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. Ö¤üáŸÖ †Ö´ÆüÖ ´Öã»ÖÖÃÖ úÃÖê ×¤üÃÖÖÖ¸ü? ´ÆüÖæÖ †Ö´Æüß
‹úÖ ´ÖÖêšü¶Ö —ÖÖ›üÖ¾Ö¸ü “Öœü»ÖÖê; ¯ÖÖ ŸµÖÖ —ÖÖ›üÖ¾Ö¸ü †ÖÖê¤ü¸ü“Ö ¯ÖãÂúôû ´ÖÖÖÃÖê “ÖœæüÖ ¯ÖÖÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ
—ÖÖ›üÖ“µÖÖ ‹úÖ ´ÖÖêšü¶Ö ˆÓ“Ö †Ö×Ö »ÖÖÓ²Ö ±úÖÓ¤üß¾Ö¸ü ‡ŸÖúß ´ÖÖÖÃÖê Ö¤üá úºþÖ ²ÖÃÖ»Öß úß, ¿Öê¾Ö™üß ³ÖÖ¸ü
ÃÖÆüÖ Ö ÆüÖê‰úÖ ŸÖß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ±úÖÓ¤üß ´ÖÖÖÃÖÖÓÃÖÆü ŸÖã™æüÖ ÖÖ»Öß ¯Ö›ü»Öß. ÖÖ»Öß ¤êüÖß»Ö ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß Ö¤üá“Ö
ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖêšüÖ ÆüÖÆüÖ:úÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ. ´ÖßÆüß ˆÓ“Öß¾ÖºþÖ ÖÖ»Öß ¯Ö›ü»ÖÖê. Ö¤üáŸÖ ¯Ö›ü»ÖÖê ´ÆüÖæÖ ÆüÖŸÖ¯ÖÖµÖ
´ÖÖê›ü»Öê ÖÖÆüßŸÖ; ¯ÖÖ ×¾Ö»ÖÖÖ †Öê¸üÖ›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“Öß ¬Ö¸üÖ¬Ö¸üß “ÖÖ»Ö»Öß. ´ÖÖ ´Öß •Öß¾Ö
‘Öê‰úÖ ¯ÖôûŸÖ ÃÖã™ü»ÖÖê. ´ÖÖ—Öê »ÖÖÖŸÖ»Öê ´ÖÖêšêü »ÖÖÓ²Ö »ÖÖ»Ö ¯ÖÖÖÖê™êü —ÖÖ›üÖ“µÖÖ ±úÖÓ¤üßŸÖ †›üú»Öê»Öê ¾Ö
»ÖÖÖŸÖ»ÖÖ »ÖÖÓ²Ö ×“Ö™üÖ“ÖÖ †ÓÖ¸üÖÖ ±úÖ™ü»Öê»ÖÖ, ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¬ÖÖêŸÖ¸ü ¯ÖÖµÖÖŸÖ †›üúŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ŸÖ¸ü
¬Ö¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ •Ö¾Öôû †Ö»Öê»ÖÖ, †ÆüÖÆüÖ! úÖµÖ ŸÖÖê ¯ÖÏÃÖÓÖ! ¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ “Öãú¾ÖæÖ ¯ÖÖÖÖê™êüÆüß —Ö™üúÖ †ÖêœæüÖ
‘Öê‰úÖ ¿Öë›üß ÃÖÖ¾Ö¸üßŸÖ ´Öß •Öß ¬Öæ´Ö šüÖêú»Öß ŸÖß ¤üß›ü ´Öî»Ö ´ÖÖÖê Ö ¯ÖÖÆüÖŸÖÖ ‘Ö¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ´Ö•Ö»Ö ÖÖšü»Öß;
¯ÖÖ ´Ö¸üÖ †ªÖ×¯Ö ¯Öãœêü“Ö ÆüÖêŸÖê. ‘Ö¸üß ²ÖÖ²ÖÖÓÖß ±úÖ™üêú ú¯Ö›êü ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ¾Ö¸ü úÖµÖ ¤ü¿ÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ŸÖß †Öšü¾ÖæÖ
¯ÖÖê×»ÖÃÖ¯ÖêÖÖÆüß ÊÖ Ö¾ÖßÖ ¬ÖÖÃŸÖßÖê úÖôûß•Ö ¬Ö›ü¬Ö›æü »ÖÖÖ»Öê. ‘Ö¸üß ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖ“Öß ”ûÖŸÖß úÖÆüß ÆüÖê‡ÔÖÖ.
²ÖÖ²ÖÖ †ÖÆêüŸÖ úÖµÖ, úÖêšêü ²ÖÃÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ ÊÖ“ÖÖ úÖÖÖêÃÖÖ ¾ÖÖæúÖ ¯ÖÖÆæüÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖê¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Öß †ÖŸÖ
×¿Ö¸ü»ÖÖê. ²ÖÖ²ÖÖ ‘Ö¸üß ÖÖÆüßŸÖ Æêü ¯ÖÖÆæüÖ ÆüÖµÖÃÖê ¾ÖÖ™ü»Öê ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ÁÖ´ÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸üÆüÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ.
×¾Ö¿ÖêÂÖ ú¸üÖ´ÖŸÖ : ×¿Ö´ÖµÖÖŸÖ ‹ú¤üÖ †¿Öß“Ö ÖÖê›ü ´ÖÖê›ü»Öß. ×¿Ö´ÖµÖÖ“Öê ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ “ÖÖÓ¤üµÖÖ ¸üÖ¡Öß
²ÖÖ²ÖÖÓ“ÖÖ ›üÖêôûÖ “Öãú¾ÖæÖ ˆÖÖ›üŒµÖÖ ú¸üßŸÖ †Ö´Æß ×±ú¸üŸÖ †ÃÖæ. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ú¸üÖ´ÖŸÖ ´ÆüÖ•Öê ¾Öê¿µÖÖÓ“µÖÖ
†ÖôûßŸÖ ²Ö¤ü±îú»Öß »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ×¿Ö´ÖµÖÖŸÖß»Ö †“Öú™ü-×¾Ö“Öú™ü ´ÆüÖß ´ÆüÖŸÖ, †³Ö¦ü ¬¾ÖÖß
úÖœüßŸÖ ´Ö¬µÖ¸üÖ¡Ö ˆ»Ö™æüÖ •ÖÖ‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ØÆü›üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †Ö×Ö ¯ÖãÆüÖ ¬Öãôû¾Ö›üß“µÖÖ ÃÖúÖôûß ³ÖãŸÖÖ™üúß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß,
ŸÖß ×Ö¸üÖôûß“Ö! ‹ú¤üÖ ´Öß úÖÆüß ´Öã»ÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‹úÖ ¾Öê¿µÖê“µÖÖ ‘Ö¸üÖ•Ö¾Öôû ¾ÖÖ‡Ô™ü ÖÖÖß ´ÆüÖŸÖ ²ÖÖë²Ö»ÖŸÖ
Öê»ÖÖêü. ´Öã»ÖÖ“µÖÖ ÖÖ¤üß »ÖÖÖæÖ ×ŸÖ“µÖÖ ¤üÖ¸üÖ¿Öß ´Öß ¤ÓüÖÖ´ÖÃŸÖß úºþ »ÖÖÖ»ÖÖê. †ÖŸÖæÖ ²ÖÖôûÖ úÖÖê ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ
‹ú ŸÖ¹ýÖ ²ÖÎÖÉÖ ¡ÖÖÃÖæÖ †Ö»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÖê ´Ö»ÖÖ“Ö ¯Öú›ü»Öê. ŸµÖÖ“Ö ×¿ÖÖúÖÖê ´Ö»ÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ
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¯ÖÏ£Ö´Ö ´ÖãÆæüŸÖÔ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¬Ö›üÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ ×¤ü»ÖÖ, †ÃÖê ´ÖÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê“Ö †ÖÆêü. ŸÖÖê ±úÖ¸ü ¸üÖÖß™ü ¾Ö ¤üÖÓ›üÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ˆ³µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ ŸÖÖê ´Öã»ÖÖÓÖÖ ´ÖÖ¹ý »ÖÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ‹úÖ“Ö ÆüÖŸÖÖÖê Ö ´ÖÖ¸üŸÖÖ ¤üÖêÆüß ÆüÖŸÖÖÓÖß Öã¸üÖ»ÖÖ
´ÖÖ¸ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê —ÖÖê›ü¯ÖßŸÖ ÃÖã™êü. Æüß ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖ¸üú™ü ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß ´Ö»ÖÖ ´ÖÖÆüßŸÖ ÆüÖêŸÖß. †¿ÖÖ µÖ´ÖÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖß
ÃÖÖ¯Ö›ü»µÖÖÖê ´ÖÖ—Öß ÖÖôûÖ ˆ›üÖ»Öß. ŸµÖÖÖê ÃÖÓŸÖÖ¯ÖæÖ ´ÖÖ—Öê ›üÖêêú ¬Ö¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ
¹ý´ÖÖ»Ö“Ö šêü¾ÖæÖ ´Öß ÖÖ»Öß —ÖãúÖÓ›üß ¤êü‰úÖ ×ÖÃÖ™ü»ÖÖê ¾Ö ÃÖæÓ²ÖÖ»µÖÖ êú»ÖÖ. ²ÖÖôûÖ úÖµÖÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖæÖ ÃÖã™ü»ÖÖê,
¯ÖÖ ¹ý´ÖÖ»ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ¯Öãœêü úÃÖê •ÖÖÖÖ¸ü! ¿Öê¾Ö™üß ´ÖÖ—ÖÖ ¾Ö›üß»Ö ³ÖÖ‰ú úÖµÖÖÓú›êü Öê»ÖÖ. ´Öß
¸üÖ´Ö•Öß²ÖÖê¾ÖÖÓ“ÖÖ ´Öã»ÖÖÖ †ÃÖê úôû»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ µÖ´ÖÖ“Öß“Ö ˆ»Ö™ü ÖÖôûÖ ˆ›üÖ»Öß. ¹ý´ÖÖ»Ö ¯Ö¸üŸÖ ¤êü‰úÖ
—ÖÖ»Öê»Öß ÖÖêÂ™ü ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ úôû¾Öæ ÖúÖê, †¿Öß ˆ»Ö™ü ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ“Öß“Ö ŸÖÖê ÖµÖÖ¾ÖµÖÖ úºþ »ÖÖÖ»ÖÖ. †¿ÖÖÖê
ÆüÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ ™üôû»ÖÖ! ´Öß ´ÖÖêšüÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ×¿Ö´ÖµÖÖŸÖ»Öê †ÖÖ“ÖÖ¸ü ¾Ö †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü ²ÖÓ¤ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
ÆüÖê×»ÖúÖÃÖÓ´Öê»ÖÖÖ“Öß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü³Ö¸ü ´ÖÖêšüß “Öôû¾Öôû êú»Öß. ŸÖßŸÖ ²Ö¸êü“Ö µÖ¿ÖÆüß †Ö»Öê. ´Öã²Ó Ö‡ÔŸÖ ÊÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ
†Öª ¾Ö ´ÖãµÖ ¯ÖÏ¾ÖŸÖÔú ´Öß“Ö Æêü ÃÖ¾ÖÔ Ö¸êü; ¯ÖÖ ²ÖÖôû¯ÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ »Öß»ÖÖÓ“Öß ¾ÖÖ™ü úÖµÖ? ´ÖÖêšêü¯ÖÖß
ÆüÖê×»ÖúÖÃÖÓ´Öê»ÖÖÖŸÖ ÃÖÖôûÃÖæ¤ü¯ÖÖê »ÖÓ²Öß ¾µÖÖµÖÖÖê ¤êüŸÖÖÖÖ ´Ö¬µÖê“Ö ‹ÖÖ¤êü ¾Öê ôûß ²ÖÖôûÖ úÖÖê
†Öšü¾Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´ÖÖ—Öß ²ÖÖê²Ö›üß“Ö ¾Öôêû. ‹¾Öœü¶Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¾ÖŒŸµÖÖ“µÖÖ ŸÖÖë›üÖ»ÖÖ ´Ö¬µÖê“Ö úÖ Ößôû
¯Ö›ü»Öß †ÃÖê ÁÖÖêŸµÖÖŸÖ ¾ÖÖ™êü; ¯ÖÖ †Ó¤ü¸üúß ²ÖÖŸÖ ¸üÖ´Ö •ÖÖÖê!
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15
úÖÆüß ÃÖ¾ÖµÖß †Ö×Ö ¾ÖÖÖÖæú
ÆüÖ úÖôû ÃÖÓ¯Ö×¾ÖµÖÖ¯Öæ¾Öá ´ÖÖ—µÖÖ úÖÆüß ÃÖ¾ÖµÖß ¾Ö úÖÆüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¾ÖÖÖÖæú µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †Öšü¾ÖÖß
¤êüÖê ²Ö¸êü. ´ÖÖ—µÖÖ ¾ÖµÖÖ“µÖÖ 6 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá ´Öß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôêûŸÖ Öê»ÖÖê †Ö×Ö 12 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ
Öê»ÖÖê. 19 ¾Öê ¾ÖÂÖÔ ÃÖÓ¯ÖµÖÖ¯Öæ¾Öá ´ÖÖ—Öê ¤ãüµµÖ´Ö ×¿ÖÖÖ ÃÖÓ¯Ö»Öê. ÊÖ ×ŸÖÆüß ™ü¯¯µÖÖŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖ
×Ö¸ü×Ö¸üÖôêû ±ú¸üú ¯Ö›æüÖ †×¬ÖúÖ×¬Öú ×¾ÖúÖÃÖ ‘Ö›üŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ´Ö»ÖÖ ¤êüÖß»Ö úôæûÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
¯ÖêÆü¸üÖ¾Öü : ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôêûŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÖêÂÖÖÖÖ“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´Öß ±úÖ¸ü Ö²ÖÖóµÖÖ ÆüÖêŸÖÖê.
úÖÖÔ™üúÖŸÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖÆüß »ÖÆüÖÖ ´Öã»Öê ¹ý´ÖÖ»Ö“Ö ²ÖÖÓ¬ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. †•ÖæÖÆüß
Öê›ü¶ÖŸÖ ŸÖê£Öê ÆüÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ×¤üÃÖŸÖÖê. ¯ÖãÖê¸üß ™üÖê¯Öß ´Öß ÃÖ²ÖÓ¬Ö ÆüÖµÖÃæú»ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ‘ÖÖŸÖ»Öß ÖÖÆüß.
¯ÖãµÖÖŸÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖêšü´ÖÖêšüß ²Öß. ‹. “µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ»Öß ´Öã»Öê ÖêÆü´Öß“Ö-†Ö×Ö ´ÖÖêšêü ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸üÆüß
êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ-™üÖê¯Öß ‘ÖÖŸÖ»Öê»Öß ¯ÖÖÆæüÖ †Ö´ÆüÖ úÖÖÔ™üúßµÖÖÓÖÖ ´ÖÖêšêü“Ö †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™êü. †Ö´Ö“µÖÖ ÆüÖµÖÃæú»Ö“µÖÖ
úÖôûÖŸÖ ¯ÖãÖê¸üß ™üÖê¯µÖÖ •Ö´ÖÖÓ›üß µÖê£Öß»Ö ¤ãüúÖÖÖŸÖ ×¾ÖúŸÖ ×´ÖôûÖê“Ö ÃÖÓ³Ö¾ÖÖßµÖ Ö¾ÆüŸÖê. ´ÖÖ úÖê™ü †Ö×Ö
¾ÖÖÃãú™üÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö“Ö ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ÖúÖê. ÖÖ¤üß“µÖÖ ²ÖÓ›ü¶Ö †Ö×Ö ¾Ö¸üŸÖß êú¾ÆüÖ ŸÖ¸üß ‘ÖÖ»ÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ »ÖÖÓ²Ö
—ÖµÖÖ“Öê ¾Ö †ÃŸÖµÖÖ“Öê ´ÖÖÓ•Ö¸ü¯ÖÖ™üß †ÖÓÖ¸üÖê †Ö×Ö ÖêÃÖµÖÖÃÖ ¬ÖÖêŸÖ¸ü †ÃÖŸÖ. ›üÖê‡Ô»ÖÖ úÖÖÔ™üúß
•ÖÖ›üÖ³Ö¸ü›üÖ ¹ý´ÖÖ»Ö. ŸÖÖê ´Ö»ÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôêûŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖ¸üß Öß™ü ²ÖÖÓ¬ÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖ ÖÃÖê ! ²ÖÎÖÉÖÖÓ“Öß
´Öã»Öê »ÖÓÖÖê™üß ‘ÖÖ»ÖßŸÖ; ¯ÖÖ ‘Ö¸Óü¤üÖ•Ö ´Ö¸üÖšü¶ÖÓ“Öß ´Öã»Öê ¬ÖÖêŸÖ¸êü Øú¾ÖÖ ×¾Ö•ÖÖ¸üß ‘ÖÖ»ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß. ¬ÖÖêŸÖ¸êü
´Öôû»Öê»Öß, †ÓÖÖ¸üµÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖÖ‡Ô ÃÖÖÓ›ü»Öê»Öß †Ö×Ö ¹ý´ÖÖ»ÖÖ“µÖÖ ‹ú¤üÖêÖ ±êú¸üß ÖóµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ, úÃÖê
ŸÖ¸üß †ÃŸÖÖ¾µÖÃŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê Ö›ü¶ÖÕ“Öê ¤ü¯ŸÖ¸ü †Ö×Ö ¯ÖÖ™üß ÃÖÖ¾Ö¸üßŸÖ 10-10…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †Ö´Ö“Öß Ã¾ÖÖ¸üß
¤ãü›ü¤ãü›ü ¬ÖÖ¾ÖŸÖ µÖê‡Ô. ³Öæú ‡ŸÖúß »ÖÖÖ»Öê»Öß †ÃÖê úß, †Ö‡Ô»ÖÖ †Öê¸ü²ÖÖ›æüÖ ÖÖµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß! †Ö´Ö“µÖÖ
ÃÖÖê¯µÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü“µÖÖ Ø³ÖŸÖßŸÖ ‹úÖ¾Ö¸ü ‹ú †ÃÖê ¤üÖêÖ ´ÖÖêšêü úÖêÖÖ›êü †ÃÖŸÖ. ¾Ö¸ü“µÖÖ úÖêÖÖ›¶ÖŸÖ ¤ü¯ŸÖ¸ü
¯ÖãÃŸÖêú ¾ÖÖî¸êü †Ö×Ö ÖÖ»Ö“µÖÖŸÖ ú¯Ö›êü šêü¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖŸÖ. ¯ÖÖ ´Öß Æêü ÃÖ¾ÖÔ ˆ³µÖÖˆ³µÖÖ“Ö ±êúæúÖ ¤êüŸÖ
†ÃÖê. ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ Öß™ü šêü¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ³ÖÖ¾ÖÖ“Öê Øú¾ÖÖ †Ö‡Ô“Öê. ²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ ¤üÖ²ÖÖ´Öãôêû †ÖÓ‘ÖÖêôû
êú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÖŸµÖÓŸÖ¸ü“Ö ÖÃÖê; ¯ÖÖ ŸÖß †ÖÓ‘ÖÖêôû ŸµÖÖ“Ö ´ÖÖÃÖ»µÖÖ“Öß, ´ÆüÖ•Öê ÃÖÖôêû †ÖÓÖ úÖÆüß
×³Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÖÖÆüß. ´ÖÖ¡Ö ú¯ÖÖôûÖ¾Ö¸ü ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ ÖÖ´Ö ´ÖÖ¡Ö ´ÖÖêšüÖ †Öêœü»Öê»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôûê ²ÖÖ²ÖÖÓ“Öê »ÖÖ
†ÖÓ‘ÖÖêôûß“µÖÖ ¾µÖÓÖÖú›êü •ÖÖŸÖ ÖÃÖê!
ÃÖÖ¬Öß ¸üÖÆüÖß : ¯ÖÖêÂÖÖÖ ³Ö¯Öêú¤üÖ¸ü ú¸üÖê Øú¾ÖÖ ¤üÖÖ¤üÖ×ÖÖê ‘ÖÖ»ÖæÖ Ö™üÖê ÊÖ“Öß ´Ö»ÖÖ
»ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ú¬Öß“Ö †Ö¾Ö›ü Ö¾ÆüŸÖß. ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖêÂÖÖÖÖŸÖ»ÖÖ Öî¤üß¯ÖÖÖ ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ.
ŸÖ¸üß ´ÖÖ—Öê »ÖÖ †¿ÖÖ ÖÖêÂ™üßú›êü ±úÖ¸üÃÖê ÖÃÖê. ÃÖÖ¬Öê¯ÖÖÖ ´Ö»ÖÖ ÖêÆü´Öß“Ö †Ö¾Ö›êü. ²Ö¸êü“Ö ×¤ü¾ÖÃÖ †ÓÖÖŸÖ
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²ÖÖ¸üÖ²ÖÓ¤üß ²ÖÓ›üß“Ö †ÃÖê. †»Ößú›ü“µÖÖ •µÖÖ»ÖÖ (”ûÖŸÖß¾Ö¸ü ÖãÓ›ü¶Ö »ÖÖ¾Ö»Öê»ÖÖ) ÃÖ¤ü¸üÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ ÆüÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö
×´ÖôûÖ»ÖÖ, ŸÖê¾ÆüÖ ´Ö»ÖÖ ´ÖÖêšüÖ †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖÖê †£ÖÖÔŸÖË ÖÖ¤üß“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê ×¤ü¾ÖÃÖ ÁÖÖ¾ÖÖß ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü
ÆüÖêŸÖÖ. ÆüÖ Ö¾ÖßÖ ú¯Ö›üÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ ´Öß ¸üÖ´ÖŸÖß£ÖÖÔÃÖ ¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸üÖÃÖ •ÖÖ‰úÖ †Ö»ÖÖê. ‹ú™üÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖê. ¾ÖÖ™êüŸÖ ×úŸÖß
¾ÖêôûÖ ŸÖ¸üß ´ÖÖ—µÖÖ ÊÖ Ö¾ÖßÖ ÃÖÓ¯Ö¢Ößú›êü ¯ÖÖÆæüÖ ´Öß Ã¾ÖŸÖ:“Öê †×³ÖÖÓ¤üÖ úºþÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ´ÆüÖæÖ ÃÖÖÓÖæ!
ÊÖ ¾Öêôûß ´Öß ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü 12 ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ †ÃÖêÖ.
¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôêûŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ´Ö»ÖÖ ‹ú “Ö´ÖŸúÖ×¸üú ÖÖê›ü ÆüÖŸê Öß. ÃÖÆü•Ö ˆ³ÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ
¤üÖŸÖÖŸÖæÖ •Öß³Ö ²ÖÖÆêü¸ü †Ö»Öê»Öß ×¤üÃÖê. ŸÖê ´Ö»ÖÖ úôûŸÖ“Öê ÖÃÖê. ²ÖÖ²ÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ÖêÆü´Öß ™üÖêúÖ¾Öê, ŸÖ¸üß ´Öß
†Ö¯Ö»ÖÖ ²ÖÖ¾Öôû™üÖÃÖÖ¸üÖÖ ¤üÖŸÖÖŸÖ •Öß³Ö úÖœæüÖ ˆ³ÖÖ“Ö. ´ÖÖ—Öß ´Ö»ÖÖ“Ö ¿Ö¸ü´Ö ¾ÖÖ™êü; ¯ÖÖ Æüß ÖÖê›ü úÖÆüß
²Ö¸üÖ“Ö úÖôû Öê»Öß ÖÖÆüß.
ÃÖÖÖ : ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—µÖÖŸÖ Øú×“ÖŸÖË ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ¯ÖÖÖ †Ö»ÖÖ; ¯ÖÖ ŸµÖÖ“Öß êú¾Öôû
»ÖÆü¸ü µÖê‰úÖ •ÖÖ‡Ô. ŸÖß »ÖÆü¸ü †Ö»Öß úß, ´ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÃŸÖã ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ šêü¾ÖµÖÖ“µÖÖ“Ö ÖÖ¤üÖŸÖ ´Öß ÖãÓÖŸÖ
†ÃÖê †Ö×Ö ŸÖß †ÖêÃÖºþÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖãÆüÖ µÖê¸êü ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖ»µÖÖ! ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öß ÖêÆü´Öß £ÖÓ›ü
¯ÖÖµÖÖÖê ÃÖÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ×¾Ö×Æü¸üß¾Ö¸ü •ÖÖŸÖ †ÃÖê. †Ö×Ö •ÖÖŸÖÖÖÖ ´ÖÖ—Öê ²ÖÖ²ÖÖÓ“Öê ¾Ö ‡ŸÖ¸üÖÓ“ÖêÆüß ¯ÖÖÓœü¸êü ú¯Ö›êü
¬Öã¾ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÖêŸÖ †ÃÖê. •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ŸÖã™ü¾Ö›üÖ †ÃÖê. “ÖÖÓÖ»µÖÖ Ã¾Ö“”û ¾Ö ´Öã²Ö»Öú ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ
×¾Ö×Æü¸üß 1…-1…… ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ †ÃÖŸÖ. ×ŸÖŸÖêú »ÖÖÓ²Ö •ÖÖ‰úÖ Ã¾Ö“”û ÃÖÖÖ úºþÖ, ú¯Ö›êü ¬Öã‰úÖ, ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ
‘Ö›ü¶Ö ‘ÖÖ»ÖæÖ ´Öß ¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖê.
†ÖÓ›ü ÃÖÆü¾ÖÖÃÖ :ü ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ´ÖÖ—Öß ´Öî¡ÖßÖ ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖ—Öß ¬ÖÖú™üß ²ÖÆüßÖ •ÖÖÖŒúÖ. Æüß †Ö´Ö“Öß
•ÖÖê›üß •Ö´Ö³Ö¸ü †ÖÆêü. †Ö¤üß »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß †Ö´Ö“Öß Ö¼üß •Ö´ÖµÖÖ“Öê †Ö×Ö ±æú ÆüÖêµÖÖ“Öê Æêü»ÖúÖ¾Öê
‘Ö›ü¶ÖóµÖÖ“µÖÖ »ÖÓ²ÖúÖ¯ÖêÖÖÆüß ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ¤ü¸ü ÃÖêÓú¤üÖÃÖ ³ÖÖÓ›üÖÖ¸üß †Ö´Æüß ³ÖÖ¾ÖÓ›êü —ÖÖê¯ÖêŸÖ“Ö
úÖµÖ ŸÖß †»ÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖæ. ´ÖÖ—ÖÖ ¾Ö›üß»Ö ³ÖÖ‰ú †Ö´Ö“Öê ³ÖÖÓ›üÖ ×´Ö™ü¾ÖßŸÖ †ÃÖê; ¯ÖÖ ŸÖÖê ¾ÖÖ¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü
•ÖÖæ ×´Ö™ü×¾ÖÖÖ¸üÖ úÖêÖß ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ úß úÖµÖ †Ö´Ö“Öê ³ÖÖÓ›üÖ“Ö ×´Ö™ü»Öê ! Ö¸êü ¯ÖÖÆüÖŸÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö“Ö
²Ö¤ü»Ö»ÖÖ. ´ÖÖ—µÖÖ ²Ö×ÆüÖß¾Ö¸ü“µÖÖ ÃÖÖÛ¢¾Öú ¯ÖÏê´ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖœüŸÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ÃÖÓ£Ö¯ÖÖÖÖê †ÖÓ›ü ¾ÖÖÆæü »ÖÖÖ»ÖÖ.
´ÖÖ—ÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ»ÖÖ †³µÖÖÃÖ, ´ÖÖ—Öê ÖÖÃÖÖß ¾ÖÖ“ÖÖÖ“Öê ¾µÖÃÖÖ, ´ÖÖ—µÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ÃÖŸÖŸÖ“ÖÖ ÃÖÖê²ÖŸµÖÖÓ“ÖÖ
Ö¸üÖ›üÖ ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖÖê¯ÖÖ»ÖÖ Ö •Öã´ÖÖÖŸÖÖ ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ ²Ö×ÆüÖß¿Öß ÖêôûŸÖ †ÃÖê. †ÖŸÖÖ ´Öß †Ö×Ö ŸÖß ¾Öé¨ü
—ÖÖ»ÖÖê †ÖÆüÖê, ŸÖ¸üß †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖŸÖ ÖÓ›ü ÖÖÆüß.
ÖãôËûôû¾¾ÖÖ : Ö¾Ö¸üÖ¡Ö †Ö»Öê úß •ÖÖÖŒúÖ“ÖÖ ×“Ö´Öãú»ÖÖ ‘Ö™ü ×Ö¸üÖôûÖ ²ÖÃÖ×¾ÖÖê, ÖÖê¿Ö“ÖŸÖã£Öá
†Ö»Öß úß ×ŸÖ“ÖÖ ”ûÖê™üÖ ÖÖ¯ÖŸÖß ×Ö¸üÖôûÖ ´ÖÖÓ›üÖê, †ÖÂÖÖœüÖŸÖ»ÖÖ ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü †Ö»ÖÖ úß ×ŸÖ“Öß ÖãôËûôû¾¾ÖÖ
ÃÖ•Ö×¾ÖÖê µÖÖ ÖÖÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ÖêôûÖÓ“Öß ÃÖ•ÖÖ¾Ö™ü ŸÖß ÃÖÖÃÖ¸üß •ÖÖ‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ ´Öß ´ÖÖêšüÖ †ÖÖÓ¤ü ´ÖÖßŸÖ
†ÃÖê. †Ö´Ö“µÖÖ ÊÖ ²ÖÖ»Ö´Öî¡Öß“Öê úÖîŸÖãú úºþÖ †Ö´Ö“Öß †Ö‡Ô †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ˆ¢Öê•ÖÖ ¤êüŸÖ †ÃÖê. ÖãôËûôû¾¾ÖÖ
Æüß ‹ú úÖÖÔ™üúß ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü ´Öã»Öß“Öß ´ÖÓÖôûÖÖÖî¸ü“Ö ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß. ¤êü¾ÖôûÖ“µÖÖ ×¿ÖÖ¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ‹ú
×“ÖÖ»Ö´ÖÖŸÖß“Öê »ÖÆüÖÖÃÖê ¤êü‰úôû ãÓú³ÖÖ¸üÖú›æüÖ ¤üÖÖê ‘ÖÖ»ÖæÖ †Ö´Æüß ×¾ÖúŸÖ †ÖÖßŸÖ †ÃÖæ. ´ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ
ÖãÓ•ÖÖ, ²Ö™üÖãÓ•ÖÖ ¾Ö ú¸ü›üß“Öê ¯ÖÖÓœü¸êü ¤üÖÖê ´Öß ú»ÖÖãúÃÖ¸üßÖê ×“Ö™üú¾ÖßŸÖ †ÃÖê. ×Æü“Öß ¯Öæ•ÖÖ ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸üß ¸üÖ¡Öß
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ÆüÖê‡Ô. ‹úÖ •ÖêúÖ¾Ö¸ü (×“ÖÖ»ÖÖ“ÖÖ 6 ‡Ó“ÖÖ“ÖÖ ‹ú »ÖÆüÖÖÃÖÖ ÖÖÓ²Ö) ‹ú †Ö›ü¾Öß “ÖÖêµÖ šêü¾ÖæÖ ×ŸÖ»ÖÖ ¤üÖêÆüß
™üÖêúÖÓÖÖ ×“ÖÖ»ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖŸµÖÖŸÖæÖ ×¤ü¾Öê »ÖÖ¾ÖæÖ ŸÖê Ö¸üÖ¸ü ×±ú¸ü¾ÖæÖ †Ö´Æüß ÖãôËûôû¾¾ÖÖ¯Öãœêü ÖêôûŸÖ †ÃÖæ.
×“ÖÖ»ÖÖ“ÖÖ ‹ú ¸êü›üÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ, ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß»ÖÖ ‹ú ÖôûÖÖ úºþÖ ŸµÖÖŸÖ ãÓúú¾ÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß
³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †Ö×Ö ×“ÖÖ»ÖÖ“µÖÖ“Ö ÃÖã¸üßÖê ŸÖÖê ¸êü›üÖ ÖãôËûôû¾¾ÖÖ¯Öãœêü úÖ¯ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ. ÊÖ úÖ´ÖÖŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ
ÆüÖŸÖÖÓ›üÖ. ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸üß ÖãôËûôû¾¾ÖÖ“Öê ×¾ÖÃÖ•ÖÔÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ †Ö´Æüß •ÖÖÖŒúÖ“µÖÖ ´Öî×¡ÖÖß
‘Öê‰úÖ ›üÖëÖ¸üÖŸÖ •ÖÖ‰úÖ ÃÖ²ÖÓ¬Ö ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸ü ÖêôæûÖ µÖêŸÖ †ÃÖæ. ŸÖê¾ÆüÖ ×¿Ö¤üÖê·µÖÖ, »ÖÖÊÖ, ÖÖê²Ö¸êü µÖÖÓ“Öß
»ÖµÖ»Öæ™ü! Æêü ‹ú ²ÖÖôû ¾ÖÖ³ÖÖê•ÖÖ“Ö. Ö¸êü ¯ÖÖÆüÖŸÖÖ ÆüÖ Öêôû ´Öã»Öà“ÖÖ“Ö. ´Öß Öê»ÖÖê ´ÆüÖ•Öê ´Öã»Öß "¿ÖêóµÖÖŸÖ
»ÖÖÓ›üÖÖ †Ö×Ö ²ÖÖµÖúÖŸÖ ÆüÖÓ›üÖÖ" †ÃÖê ´ÆüÖæÖ ´ÖÖ—Öß Ø™üÖ»Ö ú¸üßŸÖ. ŸÖ¸üß ¯ÖÖ •ÖÖÖŒúÖÃÖÖšüß ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ
ÃÖÖêÃÖæÖ ×ŸÖ“µÖÖ ÖêôûÖ“Öê ÃÖãÖ ´Öß ³ÖÖêÖß. ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖÖŸÖ»µÖÖ ÖÖêÂ™üß ¾Ö ÃÖÆü»ÖßŸÖß»Ö †Öã³Ö¾ÖÆüß
•ÖÖÖŒúÖ»ÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÃÖÖÓÖæÖ ×ŸÖ»ÖÖ ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ –ÖÖÖÖ“µÖÖ ¾Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü (Level)
šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖŸÖŸÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üß. •ÖÖÖŒúÖ“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖµÖÖêÖß ÃÖÆüúÖ¸ü †ÃÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ“Ö.
‘Ö¸üúÖ´ÖÖ“Öß »ÖÆü¸ü : »ÖÆü¸ü †Ö»Öß ´ÆüÖ•Öê ´Öß †Ö‡Ô“µÖÖ ‘Ö¸üúÖ´ÖÖ»ÖÖÆüß ÆüÖŸÖ³ÖÖ¸ü »ÖÖ¾ÖßŸÖ †ÃÖê.
×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÃÖÖÖ¾ÖÖ¸üß Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú‘Ö¸üÖŸÖ úÖÆüß ÖÖê›ü¬ÖÖê›ü ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê úß, ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖŸÖé³ÖŒŸÖß»ÖÖ ¯Öæ¸ü
µÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ! ÖÖÖ¯ÖÓ“Ö´Öß“Öê »ÖÖÊÖ¯ÖßšüÖ“Öê »ÖÖ›æü, ÖÖê¿Ö“ÖŸÖã£Öá“Öê ´ÖÖê¤üú, Ö¾Ö¸üÖ¡Öß“µÖÖ ú›üÖúµÖÖ, ×¤ü¾ÖÖôûß“µÖÖ
ú¸Óü•µÖÖ-ú›ü²ÖÖêôûß, ´ÖÖêÆü¸ü´ÖÖŸÖ»ÖÖ ´Ö»Öß¤üÖ-“ÖÖëÖê ¾ÖÖî¸êü ÖÖµÖÖ“Öê ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ú¸üµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ—Öß ¯ÖãÃŸÖêú ™üÖæúÖ
×ŸÖ“µÖÖ ¯Öãœêü¯Öãœêü ´Öß ‡ŸÖúÖ ÃÖãôûÃÖãôûŸÖ †ÃÖê úß, •ÖÖæ ×ŸÖ“Öß ´Öß ‹ú ÃÖæÖ“Ö! †Ö‡ÔÖê ¯Öã¸üÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê úß
úÖßú ´Ö‰ú ú¸üµÖÖ»ÖÖ ´Öß úÖ“µÖÖ ´ÖÖºþÖ ¤ãü:¿ÖÖÃÖÖ¾Ö¬ÖÖÃÖÖšüß •ÖÃÖÖ ³Öß´Ö †ÃÖÖ ÃÖ••Ö ÆüÖê‡Ô! †¿ÖÖ
¾Öêôûß ¸üÖ´ÖÖµÖÖ-³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖ´ÖÖÖ“Öê ¿»ÖÖêú, ´ÖÖê¸üÖê¯ÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ †ÖµÖÖÔ †Ö‡Ô¯Öãœêü ´ÆüÖæÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖ“ÖÖ
ŸÖÖë›üÖ“ÖÖ ¯Ö¼üÖ ‹ú¤üÖ úÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ, úß úÖßú ´Ö‰ú —ÖÖ»Öß ŸÖ¸üß Æêü ÃÖÖÖÏÃÖÓÖßŸÖ ¤ãü:¿ÖÖÃÖÖ ¾Ö¬Ö “ÖÖ»Öæ“Ö
¸üÖÆüß. ´ÖÖ †Ö‡Ô ×ŸÖú›êü Ö úÖ ‹êêúÖÖ! ''†¸êü ×¾Öšü¶Ö, »ÖÖú›üÖ“Öê †ÃÖŸÖê ŸÖ¸ü Æêü ŸÖÖë›ü êú¾ÆüÖ“Ö ×—Ö•Ö»Öê
†ÃÖŸÖê úß ¸êü!'' †ÃÖê †Ö‡Ô úÖÖ›üßŸÖ ´ÆüÖê. •ÖÖÖŒúÖ ´ÖÖ¡Ö ´ÖÖêšüß úÖ´Ö“ÖãúÖ¸ü †ÃÖê. ÖÖµÖ»ÖÖ ´Öß †Ö×Ö
úÖ´ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ³ÖÖ‰ú ÆüÖ ×ŸÖ“ÖÖ ²ÖÖÖÖ †ÃÖê.
†¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üß¯ÖÖÖ : ›üÖëÖ¸üÖŸÖæÖ •ÖôûÖ‰ú »ÖÖúÖ›üÖÓ“ÖÖ ³ÖÖ¸üÖ †ÖÖæÖ †Ö‡Ô»ÖÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê
‹ú¤üÖ †Ã´ÖÖ×¤üúÖÓÖß ´ÖÖÖŸÖ †Ö×Ö»Öê. »ÖÖÖ»Öß“Ö ‹ú ãú·ÆÖ›ü ¾Ö ‹ú ´ÖÖêšüß ¤üÖê¸üß ´Öß ‘Öê‰úÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê.
¯ÖÖ ¿Öê¾Ö™üß ''•ÖêÖã úÖ´Ö ŸÖêÖã £ÖÖµÖ, ×²Ö•ÖÖ ú¸êüÃÖÖê ÖÖêŸÖê ÖÖµÖ'' †ÃÖÖ“Ö ¿Öê¾Ö™üß ¯ÖÏúÖ¸ü ‘Ö›ü»ÖÖ. •ÖÖôûµÖÖ»ÖÖ
†Ö¤üß ×Ö¹ý¯ÖµÖÖêÖß †¿ÖÖ úÖ™êü¸üß —Öã›ãü¯ÖÖÓ“ÖÖ ³ÖÖ¸üÖ ´Öß ŸÖµÖÖ¸ü êú»ÖÖ. ¯ÖÖ ŸÖÖê úÖÆüß êú»µÖÖ ´Ö»ÖÖ ‘Ö¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ
†ÖÖŸÖÖ µÖê‡ÔÖÖ. ¸üÖ¡Ö ¯Ö›üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ —ÖÖ»Öß ŸÖ¸üß ÆüÖ Ö›üß ‘Ö¸üß µÖê‡ÔÖÖ, ´ÆüÖæÖ †Ö‡Ô †¬µÖÖÔ ¾ÖÖ™êü¾Ö¸ü ´Ö»ÖÖ
Æãü›üúÖµÖ»ÖÖ †Ö»Öê»Öß ³Öê™ü»Öß. ³ÖÖ¸üÖ †¬µÖÖÔ ¾ÖÖ™êü¾Ö¸ü“Ö ™üÖæúÖ úÃÖê µÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê Æüß ¸ü›üú£ÖÖ †Ö‡ÔÃÖ
ÃÖÖÓÖµÖÖ“Öß ¯ÖÖôûß †Ö»Öß. úÃÖ»Öß »ÖÖú›êü ÖÖêôûÖ êú»Öß Æêü †Ö‡ÔÖê ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖ ŸµÖÖ —Öã›ãü¯ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÃÖ»ÖÖ
¤üÖÖ×¾Ö»ÖÖ. ×ŸÖÖê ú¯ÖÖôûÖ»ÖÖ ÆüÖŸÖ ´ÖÖºþÖ ´Æü™ü»Öê ''ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ÖÓ²Ö¸ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß •ÖôûÖ‰ú
»ÖÖæú›ü úÖêÖŸÖê ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ¸üÖ ‘Ö¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ úÃÖÖ †ÖÖÖ¾ÖÖ Æêü ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü–ÖÖÖ ŸÖã»ÖÖ ÖÖÆüß ¸êü ¯ÖÖê¸üÖ! »ÖÖú›êü
ÖÖÆüßŸÖ ŸÖß ÖÖÆüßŸÖ, ¯ÖÖ ¤üÖê¸üß ´ÖÖ¡Ö ›üÖëÖ¸üÖŸÖ ™üÖæúÖ ÆüÖŸÖ ÆüÖ»Ö¾ÖßŸÖ †Ö»ÖÖÃÖ. úÖµÖ ŸÖã—Öß ŸÖÖ¸üß±ú !''
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Æüß ÖÖêÂ™ü ´Öß ´ÖÖêšüÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö‡Ô ´Ö»ÖÖ ÃÖÖÓÖæÖ ×úŸÖß¤üÖ ŸÖ¸üß ×ÆüÖ¾ÖßŸÖ †ÃÖê. ´Öß ×úŸÖß •Ö¸üß
¯ÖÓ×›üŸÖ —ÖÖ»ÖÖê, ŸÖ¸üß ¯ÖÏ¯ÖÓ“Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“Öê ¿ÖÆüÖÖ¯ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö úß ÖÖÆüß ÊÖ×¾ÖÂÖµÖß ŸÖß ÃÖÖ¿ÖÓú“Ö
†ÃÖê. ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖ¾Öß †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ Æüß ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô“Öß ¿ÖÓúÖ Ö¸üß šü¸ü»Öß!
²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ •ÖÖ‰úÖ ‹ÖÖ¤üÖ ×•Ö®ÖÃÖ Ö¸êü¤üß úºþÖ †ÖÖÖê ´Ö»ÖÖ †Ö¾Ö›üŸÖ ÖÃÖê. ŸÖê ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü–ÖÖÖ
´ÖÖ—Öê´Ö¬µÖê ¿Öê¾Ö™ü¯ÖµÖÕŸÖ †Ö»Öê ÖÖÆüß. ÊÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öß ‹ú ´Ö•Öê“Öß ÖÖêÂ™ü ´Ö»ÖÖ †Öšü¾ÖŸÖê ŸÖß †¿Öß.
²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ¿ÖÖê³ÖÖ : ¿ÖÖôêûŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ †³µÖÖÃÖ ˆ¢Ö´Ö †ÃÖê. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: Ö×ÖŸÖÖŸÖ ´Öß ÆãüÂÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê.
¸üÖ´Ö•Öß ²ÖÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ ×¾Öšæü ´ÆüÖ•Öê ‡ÓÖÏ•Öß ¿ÖÖôêûŸÖ»ÖÖ ‹ú ´ÖÖêšüÖ ¾ÖÖÖÖÖµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ´Öã»ÖÖÖ, †¿Öß ÖÖ¾ÖÖŸÖ
¯ÖÏ×ÃÖ¨üß —ÖÖ»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ´ÖÖ—Öê ×¿ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÔ Ö¾µÖÖ ŸÖ·ÆêÖê —ÖÖ»Öê»Öê †ÃÖ»µÖÖÖê •ÖãµÖÖ ÖÖ¾Öšüß
¿ÖÖôêûŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖê›üß †Ö¸ü ¾ÖôûÖ¤üÖ¸ü úÖœüÖê, ÆüÃŸÖ×»Ö×ÖŸÖ ´ÖÖê›üß ¯Ö¡Öê ¾ÖÖ“ÖÖê, ŸÖÖë›ü“Öê ×Æü¿Öê²Ö
ú¸üÖê Æêü ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †Ö×Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ ´Ö»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê Ö¾ÆüŸÖê. ŸµÖÖŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ »ÖÖ•ÖÖôæû Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö!
ŸµÖÖ´Öãôêû ´Öß ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ •ÖÖÖê ÖêÆü´Öß ™üÖôûŸÖ †ÃÖê. ´ÖÖêÆü¤üßÖÃÖÖÆêü²Ö ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖµÖÖ“Öê ¤ãüúÖÖÖŸÖ †Ö´Ö“µÖÖ
‘Ö¸ü“Öê ˆ¬ÖÖ¸üß ÖÖŸÖê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ ¤ãüúÖÖÖŸÖ •ÖÖ‰úÖ ×•Ö®ÖÃÖ †ÖÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ´Öß ™üÖôûßŸÖ †ÃÖê. ¯ÖÖ ‹ú¤üÖ úÖÆüß
ÃÖÖ´ÖÖÖ †ÖÖÖê ´Ö»ÖÖ ³ÖÖÖ“Ö ¯Ö›ü»Öê, ´ÆüÖæÖ ´Öß Öê»ÖÖê. ú¬Öß ¤ãüúÖÖÖŸÖ Ö µÖêÖÖ¸üÖ ¿ÖÖôêûŸÖ»ÖÖ ´ÖÖêšüÖ
ÖÖ¾ÖÖ•Ö»Öê»ÖÖ ´Öã»ÖÖÖ †Ö»Öê»ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ, ´ÖÖêÆü¤üßÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ŸÖÖë›ü“Öê ×Æü¿Öê²Ö ´Ö»ÖÖ úÃÖê úÖµÖ µÖêŸÖÖŸÖ ŸÖê ¯ÖÖÆüµÖÖ“Öß
úÃÖÖê™üß “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ´Öß •Öê “Öãú¾ÖßŸÖ ÆüÖŸê ÖÖê ŸÖê“Ö ¯Öãœüê †Ö»Öê. ´Ö»ÖÖ úÖÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ¬µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ ˆ¢Ö¸êü ¤êüŸÖÖ
µÖê‡Ô ÖÖŸÖ. ´ÖÖ úÖµÖ? ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖ—Öß“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü Ö¾ÖßÖ ‡ÓÖÏ•Öß ×¿ÖÖÖÖ“ÖßÆüß ™ü¸ü ˆ›ü×¾ÖµÖÖ“Öß †´ÖÖê×»Öú
ÃÖÓ¬Öß †ÖµÖŸÖß“Ö ×´ÖôûÖ»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤ãüúÖÖÖŸÖ ÖêÆü´Öß ²ÖÃÖÖÖ¸üÖ ˆšüÖÖ¸üÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ‹ú ˆ›üÖÖ™ü¯¯Öæ ×´Ö¡ÖÆüß
ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Ö¾Öôû“Ö ²ÖÃÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´Ö»ÖÖ úÖÆüß“Ö ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖê‡ÔÖÖ, ŸÖê¾ÆüÖ ´ÖÖ—µÖÖ †ÓÖÖ»ÖÖ ¤ü¸ü¤üºþÖ ‘ÖÖ´Ö
†Ö»ÖÖ! ÖÖ»Öß ‘ÖÖŸÖ»Öê»Öß ´ÖÖÖ ¾Ö¸ü ú¸ü¾ÖêÖÖ úß ˆšæüÖ •ÖÖ¾Ö¾ÖêÖÖ! •Ö¾Öôû ²ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ŸµÖÖ ™üÖêôû³Öî¸ü¾ÖÖ“Öê
ÖÖ¾Ö ¸üÖ´ÖµµÖÖ †ÃÖê ÆüÖêŸÖê ´ÖÖ—Öß †¿Öß ×³Ö¸üÓú›üß ˆ›üÖ»Öê»Öß ¯ÖÖÆæüÖ ¸üÖ´ÖµµÖÖÖê ¤üÖÓ™üÖ™ü úÖÖ›üß ³ÖÖÂÖêŸÖ
´Æü™ü»Öê, ''¾Ö•ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ¿Öê¸üÖ“ÖÖ ¤üÖ›ü ‘ÖÖ»Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ú¯ÖÖôûÖŸÖ; ´ÆüÖ•Öê ŸÖ¸üß úÖÆüß ˆ¢Ö¸ü ÃÖã“Öê»Ö.
úÖµÖ ´ÆüÖê ÆüÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ÖÓ²Ö¸ü †ÖÆêü! †Ö×Ö µÖê¾ÖœüÖ ÃÖÖ¬ÖÖ ×Æü¿Öê²Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü»ÖÖ, ŸÖ¸ü ²ÖÖê²Ö›üß ¾Öôû»Öß.
ªÖ œüú»ÖæÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ÖÖ»Öß. ²Ö‘ÖŸÖÖ úÖµÖ!'' ´ÖÖêÆü¤üßÖ“Öê ¤ãüúÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ¿ÖÖôêûÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö ´ÖÖ¹ýŸÖß“Öê
¤êü¾ÖôûÖ»ÖÖ »ÖÖÖæÖ ³Ö¸ü “ÖÖîúÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê. Æüß ¿ÖÖê³ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ×úŸµÖêú ´Ö×ÆüÖê ŸµÖÖ ¤ãüúÖÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü
×±ú¸üúµÖÖ“Öê ¤êüÖß»Ö ´Ö»ÖÖ ¬ÖîµÖÔ ÆüÖê‡ÔÖÖ!
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´ÖÖ—µÖÖ ‹úÖÓŸÖ ÃÖÆü»Öß
‹úÖŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü»Öß : •Ö´ÖÖÓ›üß ÆüÖ ÖÖ¾Ö ×ŸÖÆüß ²ÖÖ•ÖæÓÖß ›üÖëÖ¸üÖ“µÖÖ ²ÖÖ»ÖêŸÖ †ÖÆêü. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ:
¤ü×ÖÖêÃÖ ´Öã¬ÖÖêôû ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™êü¾Ö¸ü ŸÖ¸ü ‹ú ÃÖãÓ¤ü¸ü »ÖÖÓ²Ö ¤ü¸üß †ÖÆêü. ×ŸÖ“µÖÖŸÖ ú¼êü×Ö¸üß ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ
‹ú ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ŸÖ»ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖ ÆüÖ ³ÖºþÖ ¾ÖÖÆæü »ÖÖÖ»ÖÖ, ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖÃÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü
¾ÖµÖ ¿ÖÖê³ÖÖ µÖêŸÖ †ÃÖê. ´Öß •Ö¸üß ÖêÆü´Öß ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖ¾ÖÓÖ›ü¶ÖÓ“µÖÖ ‘Öê·µÖÖŸÖ †›üú»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖê, ŸÖ¸üß ‹ÖÖªÖ
¤ü¸üßŸÖæÖ, ›üÖëÖ¸üÖ“µÖÖ ´ÖÖ£µÖÖ¾ÖºþÖ, ¯Öæ¾ÖÔ ¾Ö ˆ¢Ö¸ü µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ×¯Öú»Öê»µÖÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖæÖ Øú¾ÖÖ •Ö´ÖÖÓ›üßŸÖß»Ö
´ÖÖêŸÖß²ÖÖÖêŸÖæÖ ‹ú™êü“Ö ØÆü›üÖê ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü †Ö¾Ö›üŸÖ †ÃÖê. •Ö´ÖÖÓ›üß“Öê ˆ¢Ö¸êüÃÖ 4-4…… ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü éúÂÖê“Öê
³Ö¾µÖ ¯ÖÖ¡Ö †ÖÆêü. ŸÖê ´ÖÖ—µÖÖ ×ÖŸµÖÖ“µÖÖ †Ö™üÖêŒµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü“Öê †ÃÖê ; ¯ÖÖ ŸÖê£ÖêÆüß êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ´Öß
´ÖÖ—Öß ÖÖê¯ÖÖôû´ÖÓ›üôûß ‘Öê‰úÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ´ÖÖ—µÖÖ Çü¤üµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü¯ÖÖêÂÖ ´ÖÖ—µÖÖ ‹úÖŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü»Öß´Öãôêû“Ö
×¾Ö¿ÖêÂÖ —ÖÖ»ÖÖ. ×Ö•ÖÔÖ ›üÖëÖ¸üÖŸÖæÖ ¾Ö ¤ü¸üßŸÖæÖ ØÆü›üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ´Öß ¾ÖÖ“Ö»Öê»µÖÖ úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖ»ÖÖ ÖÖµÖú ´Öß“Ö
²ÖÖŸÖ †ÃÖê. ´ÖÖ¡Ö ÖÖ×µÖúÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ—ÖÖ ×¾Ö¯ÖÏ»ÖÓ³Ö ÁÖéÓÖÖ¸ü »ÖÓÖ›üÖ»ÖãôûÖ ¯Ö›üŸÖ †ÃÖê. •Ö´ÖÖÓ›üßŸÖ
¾ÖÃÖÓŸÖ ŠúŸÖæŸÖ úÖÆüß †ÖÓ²Ö¸üÖµÖÖÓÖÖ ´ÖÖêÆüÖê¸ü µÖê‰úÖ —ÖÖ›üÖ¾Ö¸ü“µÖÖ úÖê×úôûÖ ´Ö¤üÖê´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖ ! ˆÆüÖôûÖ ŸÖê£Öê
ú›üú ³ÖÖÃÖê, ÃÖÖµÖÓúÖôû“µÖÖ Œ»ÖÖÓŸÖ ÃÖ´ÖµÖß ´Öß ´ÖÖêŸÖß²ÖÖÖêŸÖ»µÖÖ úÖ¸Óü•µÖÖ•Ö¾Öôû“µÖÖ ²Öãúôûß“µÖÖ
—ÖÖ›üÖÖÖ»Öß ²Öãúôûß“µÖÖ ´Ö¬Öã¸ü ÃÖãÖÓ¬ÖÖ“µÖÖ ±ãú»ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖôûÖ ×¾ÖÖßŸÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ-úÖ¸Óü•ÖÖ“Öê ŸÖãÂÖÖ¸ü ¾ÖÖ™ü×ŸÖ †ÛÖúÖÖÓ“Öê ¯Ö¸üß,
¯ÖãÂ¯ÖÖÓ“ÖÖ ŸÖÖê ÃÖãÖÓ¬Ö ´ÖÖ—µÖÖ ¿Öæôû ×Ö¯Ö•Ö¾Öß ×¿Ö¸üß
úÖê×úôûæú×•ÖŸÖ ‹êãú×Ö ¾ÖÖ™êü ¾Öß•Ö ú›üÖ›êü ¾Ö¸üß
¾ÖÖî¸êü ÃÖÓÖßŸÖ ÃÖÖî³Ö¦ü ÖÖ™üúÖŸÖæÖ ‹êú»Öê»µÖÖ ¯Öß›üÖ ´Ö»ÖÖ“Ö ÆüÖê‰ú »ÖÖÖŸÖ! ¯ÖÖ ÃÖã³Ö¦êü“ÖÖ ´ÖÖÖ´ÖæÃÖ
úÖêšêü“Ö ÖÃÖê ! ÃÖã³Ö¦üÖ ÖÖê™üß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ÃÖéÛÂ™ü¤êü¾Öß“Öê ÆüÖ¾Ö³ÖÖ¾Ö Ö•Ö¸êü¯Öãœêü Ö¸êü“Ö †ÃÖŸÖ. ´ÖÖêšüÖ
—ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü úÖ×»Ö¤üÖÃÖ, ²ÖÖÖ³Ö¼ü †Ö×Ö ŸµÖÖÆüß¯Öãœêü ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ †Ö×Ö ÃúÖò™üÃÖË ÊÖ ú¾ÖàÖß ¾Ö úÖ¤Óü²Ö¸üßúÖ¸üÖÓÖß
•Öê ×¤ü¾µÖÖ´ÖéŸÖ ¯ÖÖ×•Ö»Öê ŸµÖÖ“Öê“Ö ²ÖÖôûú›æü ´Ö»ÖÖ ÊÖ †Öê²Ö›ü¬ÖÖê²Ö›ü úÖ¤Óü²Ö·µÖÖÓÖß ¾Ö ÖÖ™üúÖÓÖß ¯ÖÖê¸ü¾ÖµÖÖŸÖ“Ö
¯ÖÖ×•Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´Öß †Ö³ÖÖ¸üß úÖ †ÃÖæ ÖµÖê?
¯Ö×Æü»ÖÖ šüÃÖÖ : ¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖÆüß ¯Öæ¾Öá ´Ö»ÖÖ Çü¤üµÖ¤üÖÖ ×¤ü»Öê. ŸÖê ´ÖÖ—µÖÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö †Ö‡ÔÖê“Ö!
×ŸÖ“µÖÖ“Ö ¯ÖãµÖ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖÖê ´Ö»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ •Ö› ü¸üÃÖÖŸÖæÖ ŸÖÖ¸üÖ ×´ÖôæûÖ ´ÖÖ—µÖÖ Çü¤üµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü¯ÖÖú ¯ÖÏ£Ö´Ö ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ
³ÖŒŸÖß¸üÃÖÖŸÖ ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÓŸÖ ¸üÃÖÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ´ÖÖ—µÖÖ ¾Öêôû“µÖÖ ´Ö¸üÖšüß ¯ÖÖ“Ö¾µÖÖ Îú×´Öú
¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ 'ÃÖÆü»Ö úºþÖ µÖêÖê' ÆüÖ ‹ú ¬Ö›üÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü †Ö¾Ö›üŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ †Ö¾Ö›üß“Öê
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ÃÖÖÖÖŸúÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ÃÖÆü»ÖßŸÖ ´Ö»ÖÖ ‘Ö›üŸÖ. ¯ÖÖ ÊÖ ÃÖÖóµÖÖ“Öß ¯Öæ¾ÖÔŸÖµÖÖ¸üß ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô“µÖÖ
¸üÖÖÖ¾ÖÖÖ“µÖÖ ÖÖê›ü ÖÖêÂ™üßŸÖ †Ö×Ö ²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏê´Öôû ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖŸÖ“Ö —ÖÖ»Öß. ¯Öãœêü úÖ¤Óü²Ö·µÖÖÓÖß †Ö×Ö
¯ÖÖî¸üÖ×Öú ¯ÖÖê£µÖÖÓÖß •Öß úÖµÖ ³Ö¸ü ™üÖú»Öß †ÃÖê»Ö ŸÖß êú¾Öôû ¿Ö²¤ üÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öß †Ö×Ö •Ö›ü ¸üÃÖÖÓ“Öß“Ö ÆüÖµê Ö.
¤îü¾Öß úÖê´Ö»Ö ³ÖÖ¾ÖÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ šüÃÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô“ÖÖ“Ö!
¾ÖÖ³ÖÖê•ÖÖû : ¾ÖÂÖÖÔŸÖæÖ ×Ö¤üÖÖ ‹ú¤üÖ ŸÖ¸üß--×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖ“µÖÖ †Öê¸üßÃÖ ²ÖÖ²ÖÖ †Ö´ÆüÖ
ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ‘Öê‰úÖ úÖêšêü ŸÖ¸üß ¾ÖÖ³ÖÖê•ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. •Ö´ÖÖÓ›üß ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ (†Ö´Ö“Öê ¾ÖÖ›ü¶Ö»ÖÖ) »ÖÖÖæÖ
¯ÖÛ¿“Ö´Öê»ÖÖ ‹ú ›üÖëÖ¸ü †ÖÆêü. ÆüÖ •Ö¾Öôû •Ö¾Öôû 700-800 ±æú™ü ŸÖ¸üß ˆÓ“Ö †ÃÖÖ¾ÖÖ. ÊÖ“µÖÖ †ŸµÖÓŸÖ
ˆÓ“Ö ×¿ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ‹ú »ÖÆüÖÖÃÖê ×¿Ö¾ÖÖ»ÖµÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öê úÖÖ›üßŸÖ ÖÖ¾Ö ´Öê»Ö×Ö¸üß Ø»ÖÖÖ¯¯ÖÖ (ˆÓ“Ö ×Ö¸üß¾Ö¸ü“ÖÖ
Ø»ÖÖ) †ÖÆêü. µÖê£ÖæÖ •Ö´ÖÖÓ›üß ÖÖ¾Ö“ÖÖ“Ö Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü †ÖÃÖ´ÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ×Ö¤üÖÖ 20/25 ´Öî»ÖÖÓ“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ
¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ×¤üÃÖŸÖÖê. ¤êü‰úôû ˆÓ“Ö “Ö²ÖãŸÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öê ´ÖÖÖê ‹úÖ Ö›üúÖŸÖß»Ö
ÖãÆêüŸÖæÖ ×Ö´ÖÔôû ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ —Ö¸üÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖ ¾ÖÖÆüŸÖÖê. ‹¸ü¾Öß ¹ýÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ÆüÖ ˆÓ“Ö ›üÖëÖ¸ü ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖ
×Æü¸ü¾ÖÖÖÖ¸ü ×¤üÃÖŸÖÖê. Æêü ˆÓ“Ö †Ö×Ö ‹úÖŸÖ ×šüúÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖ †ÃÖê. †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸ü“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
´ÖÓ›üôûßÖÖ ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ‹úÖ¤üÖê‘ÖÖ ×•Ö¾Ö»ÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓÖÖÆüß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘ÖêŸÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ³ÖÖê•ÖÖ µÖ£ÖÖÃÖÖÓÖ
—ÖÖ»ÖêÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÃÖê. ÊÖ ú»¯ÖÖêŸÖ †Ö‡Ô“Öß ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖæÖÔ ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ¾Ö ÃÖÖÊ †ÃÖê. ²ÖÆãüŸÖêú ÃÖÖôûÖ ×¤ü¾ÖÃÖ
†Ö´Ö“ÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö †ÖÖÓ¤üÖ“ÖÖ •ÖÖ‡Ô. Æüß ¸ü×ÃÖúŸÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ´Ö¬µÖê úÖêšæüÖ †Ö»Öß ÊÖ“Öê ´Ö»ÖÖ †ÖŸÖÖ †Ö¿“ÖµÖÔ
¾ÖÖ™üŸÖê. ÊÖ´Öãôêû ´Ö•Ö´Ö¬µÖê ÃÖéÛÂ™ü¿ÖÖê³Öê“Öß ¹ý“Öß ¾Ö †¾Ö»ÖÖêúÖ¿ÖŒŸÖß“Öß ²Öß•Öê ¹ý•Ö»Öß †Ö×Ö ´ÖÖ—µÖÖ
ÖÏÆüÖ¿Öß»Ö ´ÖÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖÓÖ»ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ.
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´ÖÖ—Öê ¾ÖÖ“ÖÖ
ÖÖ•ÖÖß ¾ÖÖ“ÖÖ : †Ö¬Öã×Öú ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü ¿ÖÖôêû²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ
†ÖÆêü. †Ö¬Öã×Öú ×¿ÖÖÖÖ»ÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ÖÖ•ÖÖß ¾ÖÖ“ÖÖÖ“Öß •ÖÖê›ü ×´ÖôûÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ ×Ö¹ý¯ÖµÖÖêÖß
šü¸üŸÖê, Æêü †ÖŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔ´ÖÖµÖ ŸÖ¢¾Ö —ÖÖ»Öê †ÖÆêü ; ¯ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ÆüÖµÖÃãú»Ö“µÖÖ úÖôûÖŸÖ Æêü ŸÖ¢¾Ö †Ö´Ö“µÖÖ
×¿ÖÖúÖÓÖÖ ÖãÃÖŸÖê ´ÖÖÆüßŸÖÆüß Ö¾ÆüŸÖê, ´ÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ“Ö ¸üÖ×Æü»Öß. †Ö´Ö“Öß ¿ÖÖôûÖ ²ÖÆãüŸÖêú Öê›ü¾Öôû.
´ÖÖ ŸÖê£Öê ¯ÖãÃŸÖúÖ»ÖµÖ úÖêšæüÖ †ÃÖÖÖ¸ü ? ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´Ö¸üÖšüßŸÖß»Ö ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖ“Ö ´Öãôûß •Ö¸ü ÃÖÓ¯ÖãÂ™üÖŸÖ ÆüÖêŸÖê,
ŸÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖÖ“ÖÖ ´Öã§üÖ úÃÖÖ ×Ö‘ÖÖÖ¸ü ? ŸÖ¸üß ´Öß ‡ÓÖÏ•Öß ×ŸÖÃÖ·µÖÖ-“ÖÖî£µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ •ÖÖ‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ
´Ö¸üÖšüßŸÖ»µÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôû“µÖÖ †¤Ëü³ÖãŸÖ ú£ÖÖÖúÖ“µÖÖ ¾Ö ˆ‘Ö›ü ¿ÖéÓÖÖ¸üÖ“µÖÖ úÖ¤Óü²Ö·µÖÖ ²Ö·µÖÖ“Ö ¾ÖÖ“Ö»µÖÖ
ÆüÖêŸµÖÖ. ´ÖÖ—µÖÖ‡ŸÖŒµÖÖ úÖ¤Óü²Ö·µÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôû“µÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸµÖÖÓ¯Öîúß úÖêÖß“Ö ¾ÖÖ“Ö»µÖÖ Ö¾ÆüŸµÖÖ. ´Ö»ÖÖ
†Ö¤üß »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß ŸÖÖë›üß ÖÖêÂ™üß ‹êúµÖÖ“ÖÖ ±úÖ¸ü ÖÖ¤ü †ÃÖê. ÆüÖ ÖÖ¤ü ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡ÔÖê“Ö ´Ö»ÖÖ ²ÖÖôû¯ÖÖß
†¤Ëü³ÖãŸÖ ¾Ö ú¹ýÖ ¸üÃÖÖÓ“µÖÖ ÖÖê›ü ÖÖê›ü ÖÖêÂ™üß ÃÖÖÓÖæÖ »ÖÖ¾ÖæÖ šêü×¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Öãœêü ‘Ö¸üß úÖêÖß
†Ö»µÖÖ-Öê»µÖÖ•Ö¾Öôû ÖÖêÂ™üß ÃÖÖÓÖµÖÖ“ÖÖ ´Öß ŸÖÖÖ¤üÖ »ÖÖ¾ÖßŸÖ †ÃÖê. ÊÖ ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖß ´Ö»ÖÖ •µÖÖ
ÖÖêÂ™üß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ ŸµÖÖ ´ÖÖ¡Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖß ‹êúµÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ Ö¾ÆüŸµÖÖ. úÖÆüßŸÖ ²Öß³ÖŸÃÖ¯ÖÖÖ
ˆ‘Ö›ü †ÃÖê. ŸµÖÖ ¾Öêôû“Öê ÖÖÓ¾Öœüôû •ÖÖ“Ö ŸÖÃÖê ÆüÖêŸÖê.
úÖ¤Óü²Ö¸üß ¾ÖÖ“ÖÖ : ¯Öãœêü ´Ö¸üÖšüß 4/5 ‡µÖ¢ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Öã»Ö²ÖúÖ¾Ö»Öß, ¾ÖêŸÖÖôû¯ÖÓ“Ö×¾Ö¿Öß,
²Ö¢ÖßÃÖ ¯ÖãŸÖôûß, ¿Öãú²ÖÆüÖ¢Ö¸üß ¾ÖÖî¸êü ¯ÖãÃŸÖêú ´ÖÖ—µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß. ‡ÓÖÏ•Öß ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ÖÖ»Ö“µÖÖ
¾ÖÖÖÔŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ×¾Ö×“Ö¡Ö¯Öã¸üß, ´ÖÓ•Öã‘ÖÖêÂÖÖ, ´Ö¤üÖ´ÖÓ•Ö¸üß, ¾ÖÃÖÓŸÖúÖê×ú»ÖÖ, ¿ÖéÓÖÖ¸üÃÖãÓ¤ü¸üß Æüß †Ö×Ö †¿Öß
×úŸµÖêú ¯ÖãÃŸÖêú ´Öß †Ö¬ÖÖ¿ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê êú¾ÆüÖ“Ö ¾ÖÖ“ÖæÖ ™üÖúßŸÖ †ÃÖê. Æüß ¯ÖãÃŸÖêú ´Ö»ÖÖ úÖêšæüÖ ×´ÖôûŸÖ
ÊÖ“Öê“Ö ´Ö»ÖÖ †ÖŸÖÖ †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™üŸÖê. '‡“”ûÖ ŸÖê£Öê ¾ÖÖ™ü ÃÖÖ¯Ö›üŸÖê' Æüß ‡ÓÖÏ•Öß ´ÆüÖ ´ÖÖ—µÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖÃÖ,
ÊÖ úÖ¤Óü²Ö¸üß-¾ÖÖ“ÖÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß ±úÖ¸ü µÖêŸÖ †ÃÖê. ¯Öãœêü ¯Öãœêü 6/7 ¾µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü
†¸êü×²ÖµÖÖ ÖÖ‡™üÃÖË“Öê ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ¸ü, ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾Ö ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß, ¾ÖêÂÖ¬ÖÖ¸üß ¯ÖÓ•ÖÖ²Öß †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ¯ÖãÃŸÖêú ×´Öôæû
»ÖÖÖ»Öß. Æü×¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ †Ö¯Ö™êü ÊÖÓ“Öß ¯ÖãÃŸÖêú ¾Ö 'ú¸ü´ÖÖæú' Æêü ¯Ö¡Ö ´Öß ¯ÖãµÖÖŸÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ •ÖÖ‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ
×´ÖôûÖê ¿ÖŒµÖ“Ö Ö¾ÆüŸÖê. Øú²ÖÆãüÖÖ ŸÖß ŸµÖÖ ¾Öêôûß †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ“Ö Ö¾ÆüŸÖß. ´Ö¸üÖšüß ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ²Öà³ÖŸÃÖ
ÖÖêÂ™üß †Ö×Ö ‡ÓÖÏ•Öß ¿ÖÖôêûŸÖ»µÖÖ ˆ‘Ö›ü ¿ÖéÓÖÖ¸üÖ“µÖÖ ‘Ö¾Ö‘Ö¾ÖßŸÖ ¾ÖÖÔÖÖ“µÖÖ úÖ¤Óü²Ö·µÖÖ µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ—µÖÖ
úÖê´Ö»Ö †Ö×Ö ³ÖÖ¾ÖÖÖ¿Öß»Ö ´ÖÖÖ¾Ö¸ü úÖÆüß †Ó¿Öß †×ÖÂ™ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ, Æêü ´Ö»ÖÖ ¯Öãœêü úôæûÖ †Ö»Öê.
14/15 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ †ÖŸÖ“Ö ´ÖÖ—µÖÖŸÖ †úÖ»ÖßÖ ¿ÖéÓ ÖÖ¸ü ¸üÃÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ, †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
¾ÖÖ“ÖÖÖ“Öê ¾Öê›ü : ú¹ýÖ, ÁÖéÓÖÖ¸ü, ¾Öß¸ü, ¸üÖî¦ü ‡ŸµÖÖ¤ßü ¸üÃÖÆüß ÃÖ´Ö•Öæ »ÖÖÖæÖ ´ÖÖ—µÖÖ ²Öã¨üß¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö
Çü¤üµÖÖ“ÖÖÆüß ¯Ö×¸ü¯ÖÖêÂÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ. ŸÖ¸üß ¯ÖÖ ŸµÖÖ úÖôû“µÖÖ ¾ÖÖ’ûË´ÖµÖÖŸÖß»Ö ŸÖã™ü¯ÖãÓ•Öê¯ÖÖÖ´Öãôêû ´Öß †úÖ»Öß
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ÁÖéÓÖÖ¸ü´ÖµÖ ÆüÖêÖê ÃÖÖÆü×•Öú ÆüÖêŸÖê, ŸÖ¸üß ‡Â™ü Ö¾ÆüŸÖê. ×¿Ö´ÖµÖÖŸÖß»Ö Æãüºþ™ü ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¤üß »ÖÖÖæÖ “ÖÖÓ¤üµÖÖ
¸üÖ¡Öß ¾Öê¿µÖÖÓ“Öß ¤üÖ¸êü šüÖêšüÖ¾ÖæÖ ²Öß³ÖŸÃÖ ÖÖÖß ´ÆüÖµÖÖŸÖ •Ö¸üß ´Ö»ÖÖ ŸÖÖ¥ü¿Ö †¯ÖÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ ÖÃÖ»ÖÖ, ŸÖ¸üß
¯Öãœêü ¯ÖÏ×ŸÖÛÂšüŸÖ¯ÖÖê ¾ÖÃÖÓŸÖúÖê×ú»ÖÖ †Ö×Ö ´Ö¤üÖ´ÖÓ•Ö¸üß †ÃÖ»µÖÖ ŸÖßÖŸÖßÖ¿Öê ¯ÖÖÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖ¯ÖæÖÔ ´Ö¸üÖšüß
³ÖÖÂÖêŸÖ»µÖÖ ‹ú¸ÓüÖß úÖ¤Óü²Ö·µÖÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ ´Ö»ÖÖ †¯ÖÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ. ÊÖ“Ö ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ Ö¾ÖßÖ †»Ö»ÖË›ãü¸üÔ
ÖÖ™üêúÆüß µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯Öãœêü ¾Ö¸ü“µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖ‡Ôú¸ü ÃÖÓÖßŸÖ ´ÖÓ›üôûß“Öê ¸üŸÖÖ¾Ö»Öß †Ö×Ö
†ÖÖ ×ú»ÖÖìÃú¸üÖÓ“Öß ¿ÖÖãÓúŸÖ»Ö ¾Ö ÃÖÖî³Ö¦ü Æüß ÖÖ™üúê ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´Öôæû »ÖÖÖ»Öß. ŸÖ¸üß ´ÖÖ—µÖÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö´Öãôêû
ÖÖ™üêú ¯ÖÖÆüµÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖê †ÖôûÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ, ŸÖÖê úÖ¤Óü²Ö·µÖÖ ¾ÖÖ“ÖµÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÃÖêÖÖ. úÖ¸üÖ ÖÖ™üúÖ»ÖÖ ×ŸÖúß™ü
úÖœüÖ¾Öê »ÖÖÖê ; ¯ÖÖ úÖ¤Óü²Ö·µÖÖ ±úÖ™üŒµÖÖ †ÃÖ»µÖÖ ŸÖ¸üß ±ãúú™ü ¾ÖÖ“ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖ. ÖãôûÖÃÖ ´ÖÓãÖß
×“Öú™üŸÖê ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖêšæüÖ ŸÖ¸üß ¿ÖÖê¬ÖæÖ †Ö×Ö»Öê»µÖÖ úÖ¤Óü²Ö¸üßÃÖ ´Öß ×“Öú™ü»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖê. ŸÖ¸üß ¿ÖÖôêûŸÖ
ÃÖÖóµÖÖ ÃÖÖŸÖÆüß ‡µÖ¢ÖêŸÖæÖ ´ÖÖ—ÖÖ ÖÓ²Ö¸ü ¯Ö×Æü»µÖÖ“ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ú¬Öß —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ´ÆüÖæÖ ´ÖÖ—Öê úÖ¤Óü²Ö·µÖÖÓ“Öê
¾Öê›ü ŸÖê¾ÆüÖ úÖêÖÖ“µÖÖ ›üÖêóµÖÖ¾Ö¸ü †Ö»Öê ÖÖÆüß. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÆêüÆüß »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê úß, ´ÖÖ—Öê ÖÖ•ÖÖß
¾ÖÖ“ÖÖ êú¾Öôû ±úÖê»Öú™ü úÖ¤Óü²Ö·µÖÖÓŸÖ“Ö Ö ÃÖÓ¯ÖŸÖÖ ÁÖß¬Ö¸ü, ´ÖãŒŸÖêÀ¾Ö¸ü, ´Ö×Æü¯ÖŸÖßÃÖÖ¸üµÖÖ ´Ö¸üÖšüß ú¾Öà“µÖÖ
¯ÖÖî¸üÖ×Öú ¯ÖÖê£µÖÖÆüß ´Öß ¾ÖÖ“ÖßŸÖ †ÃÖê.
¯ÖÖê£Öß¾ÖÖ“ÖÖ : ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖß ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö †³µÖÖÃÖÖ×¾ÖÂÖµÖß •Ö¸üß ´ÖÖ—Öß ´ÆüÖµÖÖ‡ŸÖúß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖæÃÖ
êú»Öß ÖÖÆüß, ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôû“µÖÖ ´ÖŸÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê •Öê ¬ÖÖÙ´Öú »ÖÆüÖÖ´ÖÖêšêü ÖÏÓ£Ö ŸµÖÖÓÖÖ †Öœüô»Öê, ŸµÖÖÓ“Öê
¯ÖÖšüÖÓŸÖ¸ü ´Ö•Öú›æüÖ ²ÖÖ²ÖÖ »ÖÖ¯Öæ¾ÖÔú úºþÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ, Æêü ´Ö»ÖÖ †ÖŸÖÖ †Öšü¾ÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯Öãœêü
ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—µÖÖ´Ö¬µÖê †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö ³ÖŒŸÖß“ÖÖ ˆ¦êüú —ÖÖ»ÖÖ. ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ •ÖÖµÖÖ¯Öæ¾Öá Øú¾ÖÖ
Öê»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¸Óü³Öß“µÖÖ ¾ÖÂÖá ²ÖÖ²ÖÖ ´ÖÖ—Öêú›æüÖ ¸üÖê•Ö †ÖÓ‘ÖÖêôû êú»µÖÖ¾Ö¸ü •Öê¾ÖÖÖ¯Öæ¾Öá ¤êü¾Öß¤üÖÃÖ ú¾ÖßéúŸÖ
'¾µÖÓú™êü¿ÖÃŸÖÖê¡Ö' ¾ÖÖ“ÖæÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ÆüÖ »ÖÆüÖÖÃÖÖ 108 †Öê¾µÖÖÓ“ÖÖ ÖÏÓ£Ö †×ŸÖ¿ÖµÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü †Ö×Ö ¸üÃÖÖôû
†ÖÆêü. ´Öß ×ÖŸµÖ ŸÖÖê †Ö¾Ö›üßÖê ¾ÖÖ“ÖßŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖŸÖ»µÖÖ úÖÆüß †Öê¾µÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖãÖÖê¤ËüÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
¤ü¸ü ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸üß ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÁÖÖ¾ÖÖ´ÖÖÃÖß ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ×¤ü¾ÖÖ »ÖÖ¾Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖ²ÖÖ ´Ö»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ŸÖãôû¿Öß ú¼ü¶Ö¾Ö¸ü
²ÖÃÖŸÖ †Ö×Ö ´ÖÖ—Öêú›æüÖ ¿Ö×Ö´ÖÖÆüÖŸ´µÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ ‘ÖêŸÖ. ú¤üÖ×“ÖŸÖË ÃÖÖ›êüÃÖÖŸÖß“ÖÖ ±êú¸üÖ †Ö»ÖÖ, ´ÆüÖæÖ
¿Ö×ÖÖÏÆüÖ“µÖÖ ¿ÖÖÓŸÖßÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß Æêü ¯ÖšüÖÁÖ¾ÖÖ ÃÖãºþ êú»Öê †ÃÖÖ¾Öê. ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ •µÖÖê×ŸÖÂÖÖ“ÖÖ ÖÖ¤ü ÆüÖêŸÖÖ †Ö×Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÆüß ÆüÖêŸÖÖ. ¤ü¸ü ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸üß úÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ¯ÖÖê£Öß ¾ÖÖ“Ö¾ÖæÖ ÖÓŸÖ¸ü ±ãú™üÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¤ü
¾ÖÖ™üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“µÖÖ ÁÖÖ¨üÖ“Öê ×¤ü¾Ö¿Öß †Ö×Ö †ÖµÖ ŸÖéŸÖßµÖê“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ²ÖÖ²ÖÖ
´Ö•Öú›æüÖ ÖµÖÖÃÖæ¸ü †ÖµÖÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öß ‹ú ¯ÖÖê£Öß ¾ÖÖ“ÖæÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ.
¬ÖÖÙ´Öú ¯ÖÓ£Ö : ²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓÖÏÆüß •Ö¿ÖÖ ×¿ÖôûÖ¯ÖÏÃê Ö¾Ö¸ü ”ûÖ¯Ö»Öê»µÖÖ Æü×¸-ü×¾Ö•ÖµÖ, ¸üÖ´Ö-×¾Ö•ÖµÖ, ¯ÖÖÓ›ü¾Ö¯ÖÏŸÖÖ¯Ö, ú¸ü¾Öß¸-ü´ÖÖÆüÖŸ´µÖ, Öã¹ý-“Ö×¸ü¡Ö ¾ÖÖî¸üê ¯ÖÖê£µÖÖ †ÃÖŸÖ ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÁÖß –ÖÖÖêÀ¾Ö¸üß“Öß ‹ú ÆüÃŸÖ×»Ö×ÖŸÖ
´ÖÖêšüß ¯ÖÖê£Öß †Ö×Ö ŸÖãúÖ¸üÖ´ÖÖ“Öß ºþ¯ÖÖ¾Ö»Öß, ´ÖÖ“ÖµÖì“Öê †³ÖÓÖ, ÖÖîôûÖß ¾ÖÖî¸êü ÆüÃŸÖ×»Ö×ÖŸÖ ÖÖ£ÖÖÓ“ÖÖ
¯ÖãÂúôû ÃÖÓÖÏÆü †ÃÖê. ŸÖÃÖê“Ö ¤ü¢ÖÃÖÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ“Öß †Â™üêú, ¤êü¾Öà“µÖÖ †Ö¸üŸµÖÖ, †Öã³Ö×¾Öú ÃÖÖ¬ÖæÓ“Öß ¯Ö¤êü,
³Ö•ÖÖß ³ÖÖºþ›ü ¾ÖÖî¸êü úÖÖ›üß Øú¾ÖÖ ´Ö¸üÖšüß ¯Ö¤üÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ •ÖÃÖ•ÖÃÖÖ ¿ÖÖê¬Ö »ÖÖÖê ŸÖÃÖŸÖÃÖÖ ŸÖê †Ö´Ö“Öêú›æüÖ
×»ÖÆæüÖ šêü¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖ. ÊÖ´Öãôêû ´ÖÖ—µÖÖ ¬Ö´ÖÔ²Öã¨üß“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ“Ö Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü ´Ö¸üÖšüß ¾Ö úÖÖ›üß ³ÖÖÂÖê“µÖÖ
†³µÖÖÃÖÖ»ÖÖÆüß ´ÖÖêšüß ´Ö¤üŸÖ —ÖÖ»Öß!
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18
¯ÖÖê¸ü¾ÖµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ—Öß ¬Ö´ÖÔ³ÖÖ¾ÖÖÖ
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö : ÆüÖµÖÃæú»Ö“ÖÖ úÖôû, ‡.ÃÖ. 1891 †Öê¸ü ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖ—µÖÖ ¾ÖµÖÖ“Öß †šü¸üÖ ¾ÖÂÖì.
ŸÖê£Ö¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ †³µÖÖÃÖ, Öêôû, ÖÖê›ü¶Ö, ÃÖÖê²ÖŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖ ¾Ö ´ÖÖ—ÖÖ ‹úÖŸÖ¾ÖÖÃÖ ¾ÖÖî¸êü ÖÖêÂ™üß
ˆ‘Ö›ü¯ÖÖê ´Öß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ. †ÖŸÖÖ •Öß ¬Ö´ÖÔ³ÖÖ¾ÖÖÖÓ“Öß †Öšü¾ÖÖ ´Öß ÃÖÖÓÖÖÖ¸ü †ÖÆêü ŸÖÖê ×¾ÖÂÖµÖ ÖÓ³Öß¸ü †ÖÆêü.
‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ŸÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ “Ö×¸ü¡ÖÖŸÖ»ÖÖ †ÖŸ´ÖÖ †ÖÆêü. ¬Ö´ÖÖÔÖê ´ÖÖ—µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü, ×Ö¤üÖÖ ŸµÖÖ“Öß
×¤ü¿ÖÖ ŸÖ¸üß, ¯Öãœêü ¯ÖÖ¸ü ²Ö¤ü»Ö»Öß. †¿ÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×»Ö×ÆüµÖÖ¯Öæ¾Öá ¬Ö´ÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖ—Öß ¥üÂ™üß
ú¿Öß †ÖÆêü ŸÖê ÃÖÖÓÖÖê •Öºþ¸ü †ÖÆêü. ´Öß êú¾Öôû †Öšü¾ÖÖß ¾Ö ´ÖÖÖß»Ö †Öã³Ö¾Ö ×»ÖÆüßŸÖ †ÃÖŸÖÖ ´Ö¬µÖê“Ö
´ÖÖ—Öß †ÖŸÖÖ“Öß ¥üÂ™ßü Øú¾ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¤êüÖê †ÖÖÓŸÖãú ×¾ÖÂÖµÖÖÓŸÖ¸ü †ÖÆêü, Æêü ´Ö»ÖÖ ú²Öæ»Ö †ÖÆêü. ¯ÖÖ
´ÖÖ—Öß ¥üÂ™üß ÃÖ´Ö•Ö»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´Öß ¬Ö´ÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß •Öê ×»ÖÆüßÖ ŸÖê ¾ÖÖ“ÖúÖÓÃÖ Ö ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖ ú¤üÖ×“ÖŸÖË Öî¸üÃÖ´Ö•Ö
ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ³Ö¾Ö †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ Æêü ×¾ÖÂÖµÖÖÓŸÖ¸ü Ö´µÖ †ÖÆêü, †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
‡ŸÖ¸ü ÖÖêÂ™üß ¾ÖêÖóµÖÖ †Ö×Ö ¬Ö´ÖÔ Æüß ²ÖÖ²Ö ¾ÖêÖôûß, †¿Öß ¯ÖãÂúôû ÃÖã–ÖÖÓ“ÖßÆüß ÃÖ´Ö•Ö †ÃÖŸÖê. ¯ÖÖ
‡ŸÖ¸ü ÖÖêÂ™üà¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ´ÖÖãÂµÖ´ÖÖ¡ÖÖŸÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öß •Öß ˆ¯Ö•ÖŸÖ ²Öã¨üß †ÖœüôûŸÖê ŸÖßÆüß ¯Ö×¸üÖŸÖß“ÖÖ ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ
×¾ÖÂÖµÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. ´ÆüÖ•Öê ŸÖßÆüß ÖîÃÖÙÖú ×ÖµÖ´ÖÖÓÖÖ †ÖãÃÖºþÖ“Ö ˆ¯Ö•ÖŸÖê, ¾ÖÖœüŸÖê †Ö×Ö
ú¤üÖ×“ÖŸÖË »ÖµÖÆüß ¯ÖÖ¾ÖŸÖê. ÖÖÖê, ×¯ÖÖê, ¾ÖÖ“ÖÖ, †³µÖÖÃÖ, ´Öî¡Öß, ¾Öî¸ü, Öêôû, ÖÖê›ü¶Ö, ÃÖÓ¯Ö¢Öß, ×¾Ö¯Ö¢Öß
¾ÖÖî¸êü ÖÖêÂ™üß êú¾Öôû ×ÖÃÖÖÖÔ“µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ‘Ö›üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ úÖÆüß ‡Ô¿¾Ö¸üß ¯ÖÏÃÖÖ¤üÖ“Öß Øú¾ÖÖ ¯ÖÏê¸üÖê“Öß
Ö¸ü•Ö ÖÖÆüß. ´ÖÖ¡Ö ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ •ÖÖÖéŸÖß»ÖÖ †Ö×Ö ¾ÖÖœüß»ÖÖ“Ö úÖµÖ ŸÖß ‡Ô¿¾Ö¸üß éúŸµÖÖ“Öß •Ö¹ý¸üß †ÖÆêü, †ÃÖê
´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. †¿Öß •Öºþ¸üß ´ÖÖ—µÖÖ ¬Ö´ÖÔ²Öã¨üß»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖß ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÖôûµÖÖŸÖ»µÖÖ ÖêôûÖÓÖÖ
†Ö×Ö ¯ÖÖê¸üú™ü ÖÖê›ü¶ÖÓÖÖ úÖ ÖÃÖÖ¾Öß ? ´Öß •Öê ²Ö¸êü êú»Öê †ÃÖê»Ö, ŸÖê¾Öœüß“Ö Öê´Öúß ‡ÔÀ¾Ö¸üß éú¯ÖÖ †Ö×Ö
¾ÖÖ‡Ô™ü ÖÖêÂ™üàÖÖ ´ÖÖ¡Ö ´Öß“Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü, †ÃÖê ´ÖÖ—Öê ´ÖŸÖ ÖÖÆüß.
†Ö¯Ö»µÖÖ “ÖÖ×¸ü¡µÖÖ²Ö§ü»Ö ¾µÖŒŸÖß“Ö ÃÖ¾ÖÔÃ¾Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÃÖêÆüß ´ÖÖ—Öê ´ÆüÖÖê ÖÖÆüß. •Ö¿Öß ¾µÖŒŸÖß
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÖÆêü ŸÖÃÖÖ“Ö ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ †Öã¾ÖÓ¿Ö (¯Öæ¾ÖÔ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ) †Ö×Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß (×Æü“µÖÖŸÖ“Ö ŸµÖÖ
¾µÖŒŸÖß“Öê ×¿ÖÖÖ, ÖÖŸÖ»ÖÖ, ÃÖêÆüß, ¾Öî¸üß ¾ÖÖî¸êü ÃÖ¾ÖÔ“Ö ÖîÃÖÙÖú ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.) ÊÖÆüß ÖÖêÂ™üß
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ‹æúÖ ´ÖÖãÂµÖÖ“µÖÖ “ÖÖ×¸ü¡µÖÖ²Ö§ü»Ö ¾µÖŒŸÖß †Ö×Ö ×ÖÃÖÖÔ Æüß ¤üÖêÖ“Ö úÖ¸üÖê ¯Öã¸üß
†ÃÖæÖ, ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ»ÖÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê Öê“ÖÖê †ÖÖ¾Ö¿µÖú ×¤üÃÖŸÖê. ¤üÖÓ›üÖÖ‡Ô, ´ÖÖ¸üÖ´ÖÖ¸üß †Ö×Ö ´ÖÖ—µÖÖ ¤ãüÂ™ü
ÖÖê›ü¶ÖÓ“µÖÖ †Öšü¾ÖÖß •µÖÖ »ÖêÖÖßÖê †Ö×Ö •µÖÖ †Öê‘ÖÖŸÖ ×»Ö×Æü»µÖÖ ŸµÖÖ“Ö »ÖêÖÖßÖê †Ö×Ö ŸµÖÖ“Ö
†Öê‘ÖÖŸÖ ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖÆüß ×¾ÖÂÖµÖ ×»Ö×ÆüŸÖÖê, Æêü ¯ÖÖÆæüÖ úÖêÖÖ ¾ÖÖ“ÖúÖ“Öê úÖê¾Öôêû ´ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö“Ö ×²Ö“Öæú
ÖµÖê †Ö×Ö ¯ÖãœêüÆüß •µÖÖ ÃÖÆü•Ö †Ö×Ö ´ÖÖêúóµÖÖ ´ÖÖÖÖê ´ÖÖ—Öß ¾µÖÓÖê ´Öß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß ŸÖ¿ÖÖ“Ö ´ÖÖêúôê¯ÖÖÖÖê
´ÖÖ—µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ³ÖÖ¾ÖÖÖÓ“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ´Öß ÃÖÖÓÖŸÖ †ÖÆêü Æêü ¾ÖÖ“ÖæÖ úÖêÖÖ“µÖÖ úÖê¾ÖóµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓÖÖ ¬ÖŒúÖ
»ÖÖÖæ ÖµÖê, ´ÆüÖæÖ ´Ö¬µÖê“Ö Æüß £ÖÖê›üß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ êú»Öß †ÖÆêü.û
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Ã¯ÖÂ™üÖêŒŸÖß : ×¿Ö´ÖµÖÖŸÖ»µÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ 9/10 ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖ»µÖÖ †¿»Öß»Ö »Öß»ÖÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ Øú²ÖÆãüÖÖ
14/15 ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖ •ÖãµÖÖ ÁÖéÓÖÖ×¸üú úÖ¤Óü²Ö·µÖÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ Æãü¸üôû»Öê»µÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ, "úÖ¸Óü•µÖÖ“Öê
ŸÖãÂÖÖ¸ü ¾ÖÖ™ü×ŸÖ †ÛÖúÖÖÓ“Öê ¯Ö¸üß" ÆüÖ ³Ö¯Öêú¤üÖ¸ü †Öã³Ö¾Ö †Ö»ÖÖ †¿Öß ´ÖÖ—Öß Ã¾ÖŸÖ:“Öß“Ö •Ö²ÖÖÖß ¾ÖÖ“ÖæÖ
úÖêÖß ÃÖæ–Ö ¾ÖÖ“Öú, ´Öß ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´ÖÖêšüÖ ²Ö¤ü±îú»Öß ÆüÖêŸÖÖê †ÃÖê †Öã´ÖÖÖ úÖœüÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê
¯Öãœêü ´Öß •µÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÖê¸ü¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ úÆüÖµÖÖ ÃÖÖÓÖÖÖ¸ü †ÖÆêü ŸµÖÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ ´Öß •Ö´Ö×ÃÖ¨ü ÃÖÓŸÖ ×¿Ö¸üÖê´ÖÖß
ÆüÖêŸÖÖê, †ÃÖêÆüß úÖêÖß †Öã´ÖÖÖ úÖœüµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ÖÖÆüß. ú““µÖÖ ×¤ü»ÖÖ“µÖÖ, †¬ÖÔ¾Ö™ü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¾Ö
¯ÖÖ¯ÖÖŸÖß ¾ÖÖ“ÖúÖÓÃÖÖšüß ´ÖÖ—µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ´Öãôûß“Ö ÖÖÆüßŸÖ, Æêü ÃÖ¾ÖÖÕÖß ¬µÖÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ¾Öê.
²ÖÖÖã»Ö²ÖÖê¾ÖÖ : ¬Ö´ÖÔ ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ ²Öã¨üß¯ÖêÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖê“ÖÖ †×¬Öú †ÃÖ»µÖÖÖê †Ö¤üß ´ÖÖ—µÖÖ ŸÖÖê
×¾ÖúÖÃÖ¿Öß»ÖÆüß †ÃÖ»µÖÖÖê ´Öß ÊÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖß»Ö ´ÖÖ—µÖÖ †Öšü¾ÖÖàÖÖ †Ö¤üß ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÖôûµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
ÃÖã¸ü¾ÖÖŸÖ ú¸üŸÖÖê. ´Öß ŸÖÖÆêü ²ÖÖ»Öú †ÃÖŸÖÖÖÖ •µÖÖ ¯ÖÖôûµÖÖŸÖ ˆŸÖÖÖÖ ×Ö•ÖŸÖ †ÃÖê ŸÖÖê ¯ÖÖôûÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ
‘Ö¸üÖ“µÖÖ ÃÖÖê¯µÖÖŸÖ ™üÖÓÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖê. ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê ¯ÖÖôûµÖÖ¾Ö¸ü úÖÆüß ÖêôûÖß †Ö¸ü ³Ö¯Öêú¤üÖ¸ü ¸ÓüÖß²Öê¸ÓüÖß
²ÖêÖ›üß ×—Öôû×´ÖóµÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖŸÖÖÓÖÖ ¿ÖÖîú †ÃÖŸÖÖê. ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÖôûµÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÃÖ»Öê úÖÆüß ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê
´Ö»ÖÖ †Öšü¾ÖüŸÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ´ÖÖ—Öê »ÖÖ ¯Ö›ü»µÖÖ ¯Ö›ü»µÖÖ ¾Ö¸ü“µÖÖ ”ûŸÖÖú›êü •ÖÖ‡Ô. Öê´Öêú ¯ÖÖôûµÖÖ“µÖÖ
¾Ö¸üŸÖß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ‹úÖ ¾Öêôæû»ÖÖ ‹ú “Ö´ÖŸúÖ×¸üú ÖÖšü ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖ“µÖÖú›êü ´Öß ÖêÆü´Öß ×Ö¸üÖæÖ ¯ÖÖÆüß.
ŸÖß ´Ö»ÖÖ ‹úÖ ¤üÖœüß¾ÖÖ»µÖÖ ²ÖÖê¾ÖÖ“µÖÖ ´ÖãÖ¾Ö™ü¶Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ³ÖÖÃÖê. ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô“Öê †ÓÖÖ‡Ô“Öê ÖÖÖê ‹êæúÖÆüß
»Ö¾Öú¸ü ×Ö•Ö»ÖÖê ÖÖÆüß †Ö×Ö úÖ´ÖÖÖÖ»Öß ²Öê•ÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ †Ö‡Ô»ÖÖ ŸÖ¸ü ´Ö»ÖÖ ×Ö•Ö¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ‘ÖÖ‡Ô
—ÖÖ»Öß ´ÆüÖ•Öê ¿Öê¾Ö™üß †Ö‡ÔÖê ´Ö»ÖÖ ²ÖÖÖã»Ö²ÖÖê¾ÖÖ“Öß ³ÖßŸÖß ‘ÖÖ»ÖÖ¾Öß. ‡ú›êü †Ö‡ÔÖê êú»Öê»ÖÖ ²ÖÖÖã»Ö²ÖÖê¾ÖÖ“ÖÖ
ˆ»»ÖêÖ †Ö×Ö ¾Ö¸üŸÖß ÊÖ ¾Öêôæû“µÖÖ ÖÖšüßŸÖ ×¤üÃÖÖÖ·µÖÖ ²Öã¾ÖÖ“Öß ¾Ö ´ÖÖ—Öß ¥üÂ™üÖ¥üÂ™ü —ÖÖ»Öß ´ÆüÖ•Öê
´ÖÖ—ÖÖ »ÖµÖ ŸµÖÖ“µÖÖú›êü ×¾Ö¿ÖêÂÖ“Ö »ÖÖÖê †Ö×Ö ´ÖÖ—Öê ¸ü›üÖê £ÖÖÓ²Öê. úÖ¸üÖ Æüß ¾Öêôæû“Öß ÖÖšü ´ÆüÖ•Öê“Ö
²ÖÖÖã»Ö²ÖÖê¾ÖÖ †¿Öß ³ÖßŸÖß †Ö×Ö †Ö¿“ÖµÖÔ ÊÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖÓÖß ×´ÖÃÖôû»Öê»Öß ´ÖÖ—Öß úÖê¾Öôûß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ÆüÖê‰úÖ
´ÖÖ—ÖÖ ¾Ö¸ü »ÖµÖ »ÖÖÖê ! ´Öß ×Ö•Ö»ÖÖê †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖæÖ †Ö‡Ô úÖ´ÖÖ»ÖÖ •ÖÖ‡Ô ; ¯ÖÖ ´Öß ‡ú›êü •ÖÖÖÖ“Ö †ÃÖê.
ÊÖ ¾Öêôûß ´Öß ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü 2…--2…… ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ †ÃÖêÖ. Æüß ´ÖÖ—µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö †Ö¤üß“Ö ¯Ö×Æü»Öß †Öšü¾ÖÖ !
¯Ö×Æü»Öß ¬Ö´ÖÔ³ÖÖ¾ÖÖÖ : ¯Öãœêü ¾ÖÂÖÔ-ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓÖß ´Öß Øú×“ÖŸÖË ²ÖÖê²Ö›êü ²ÖÖê»Öæ »ÖÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ
¾Öêôæû“µÖÖ ÖÖšüßú›êü ²ÖÖê™ü ¤üÖÖ¾ÖæÖ '²ÖÖÖã»Ö²Öã¾ÖÖ' ŸÖÖê“Ö úÖµÖ ? †ÃÖê ´Öß †Ö‡Ô»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üßÆüß ¾Ö ŸÖß ÆüÖÃÖæÖ
'ÆüÖêµÖ' ´ÆüÖê ! ¯ÖÖ Æêü ²ÖÖÖã»Ö²ÖÖê¾ÖÖ“Öê“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ¤êü¾ÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ÆüÖêµÖ, Æêü ´Ö»ÖÖ †ÖŸÖÖ
úôûŸÖê. ŸÖê¾ÆüÖ ´Ö»ÖÖ“Ö ´ÖÖ—Öê ´ÖÖ úôûŸÖ Ö¾ÆüŸÖê, ŸÖ¸ ŸÖê ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖÖ¬µÖÖ-³ÖÖêóµÖÖ †Ö‡Ô»ÖÖ úÖêšæüÖ
úôûÖÖ¸ü ? ´ÖÖ—ÖÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü †×Ö»Ö ´ÖÖÖ¾Ö•ÖÖ×ŸÖ“ÖÖÆüß ¯Ö×Æü»ÖÖ ¤êü¾Ö ²ÖÖÖã»Ö²Öã¾ÖÖ“Ö †ÃÖŸÖÖê, Æêü ´Ö»ÖÖ
¯Öãœêü †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖÖê úôû»Öê.
¾µÖŒŸÖßŸÖ †ÃÖÖê Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö•ÖÖŸÖßŸÖ †ÃÖÖê ¬Ö´ÖÔ ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖ·µÖÖ •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû ŸµÖÖ“Ö †ÖÆêüŸÖ, ÊÖ
×ÃÖ¨üÖŸÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ—Öß Æüß ²ÖÖôû †Öšü¾ÖÖ ×úŸÖß ¯ÖÖêÂÖú †ÖÆêü ! Fear of God is the beginning
of all knowledge ÊÖ ²ÖÖµÖ²Ö»ÖÖŸÖ»µÖÖ •ÖãµÖÖ ú¸üÖ¸üÖŸÖß»Ö ´ÆüÖß»ÖÖÆüß ´ÖÖ—Öß †Öšü¾ÖÖ“Ö •ÖÖê¸üÖ“Öß
ÃÖÖÖ ¤êüŸÖê. ´ÖÖ¡Ö ÊÖ Ö¾µÖÖ ²ÖÖÖã»Ö²Öã¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ‘Ö›üŸÖÖÖÖ ´ÖÖÖ´Ö¬µÖê êú¾Öôû ³ÖßŸÖß“Ö ¾ÖÖ™üŸÖ
ÖÃÖæÖ, ³ÖßŸÖß £ÖÖê›üß ¯ÖÖ †Ö¿“ÖµÖÔ •ÖÖÃŸÖ †¿Öß úÖÆüß¿Öß Ö¾ÖßÖ“Ö ×´ÖÁÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß.
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¬Ö´ÖÖÔ“Öß ÖÖê›üß : ÊÖ ¯Öãœüß»Ö “ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ´ÆüÖ•Öê ´Öß ÃÖÖŸÖ ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ‘Ö¸üÖŸÖ»µÖÖ
ãúôûÖ“ÖÖ¸üÖŸÖ †Ö×Ö ×¾Ö×¬Ö ÃÖÓÃúÖ¸üÖŸÖ ¤êü¾ÖÖ¯ÖêÖÖ ¤êü¾Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖê“Öê ¯ÖÏÖ²Ö»µÖ †×¬Öú †ÃÖê. ´ÖÖ—Öê †Ö•ÖÖê²ÖÖ
²ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¬ÖÖÙ´Öú Ö¾ÆüŸÖê. ÃÖÓŸÖÖ²ÖÖ‡Ô Æüß ´ÖÖ—Öß †Ö•Öß“Ö ¬Ö´ÖÔéúŸµÖÖŸÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘ÖêŸÖ †ÃÖê. †Ö´Ö“Öê
‘Ö¸üß Ö¾Ö¸üÖ¡ÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ †Ö×Ö ÃÖÖêÆüôûÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšüÖ ÆüÖŸê Ö †ÃÖê. Ö¾Ö¸üÖ¡ÖÖŸÖ ´ÖÖ—Öß †Ö•Öß Ö‰ú ×¤ü¾ÖÃÖ ˆ¯ÖÖÃÖ ú¸üßŸÖ
†ÃÖê. êú¾Öôû ±úôûÖÓ¾Ö¸ü, ŸÖßÆüß £ÖÖê›üß êúôûß ÖÖ‰úÖ ŸÖß †ÃÖê. ×ŸÖ“Öê ´ÖãµÖ ¤îü¾ÖŸÖ ÁÖß µÖ»»Ö´ÖÖ¤êü¾Öß ×Æü“Öê
¾ÖÖÔÖ ´ÖÖÖê †Ö»Öê †ÖÆêü“Ö. ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü“Öß †Ó²ÖÖ²ÖÖ‡Ô ´ÖÖ—µÖÖ †Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“Öß ¾Ö µÖ»»Ö´ÖÖ Æüß ´ÖÖ—µÖÖ †Ö•Öß“Öß.
¾ÖÃŸÖãŸÖ: ¯Ö×Æü»Öß¯ÖêÖÖ ¤ãüÃÖ¸üß ´Ö»ÖÖ †×¬Öú ¯ÖÃÖÓŸÖ †ÃÖµÖÖ“Öê úÖÆüß úÖ¸üÖ ÖÖÆüß. †ÃÖ»Öê“Ö ŸÖ¸ü †Ö•Öß“ÖÖ
¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‹¾Öœêü“Ö. ×•ÖŸÖúÖ ÖÖ•ÖÖ¾ÖÖ•ÖÖ †×¬Öú Øú¾ÖÖ ×•ÖŸÖêú ÖÖê›ü ÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ •µÖÖ“µÖÖ ¯Öæ•ÖêŸÖ †×¬Öú
×´Öôêû»Ö ×ŸÖŸÖêú ŸÖê ¤îü¾ÖŸÖ »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖ»ÖÖ †×¬Öú ×¯ÖÏµÖ, ÆüÖ ×ÖµÖ´Ö ×ÖÃÖÖÔ×ÃÖ¨ü“Ö †ÖÆêü. ¾Öî×¤üú ¤îü¾ÖŸÖÖŸÖ
‡Ó¦ü †×¬Öú ×¯ÖÏµÖ †Ö×Ö ¯ÖÏ²Ö»Ö úÖ ? ŸÖ¸ü ŸÖÖê ¤üÖºþ †×¬Öú ¯ÖßŸÖ †ÃÖê ´ÆüÖæÖ. ŸÖß ‡Ó¦üÖ»ÖÖÆüß ×¯ÖÏµÖ †¿Öß
ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ºþœü —ÖÖ»Öß †ÃÖÖ¾Öß. ÊÖ µÖÖµÖÖÖê ´Ö»ÖÖ Æüß µÖ»»Ö´ÖÖ 5/6 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæÖ ×¯ÖÏµÖ —ÖÖ»Öß. ´ÖÖÖ¾Ö¸ü“ÖÖ
ÆüÖ ÃÖÓÃúÖ¸ü ´Öß ¯Öãœüê ‡ÓÖÏ•Öß ¯ÖÖ“Ö¾µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖÆüß ´Ö»ÖÖ úÃÖÖ •ÖÖÖ¾Ö»ÖÖ, Æêü ´Öß ´ÖÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê“Ö †ÖÆêü.
ŸÖÖ‡Ô²ÖÖ‡Ô“Öê ¯ÖÏÃ£Ö : †Ö´Ö“µÖÖ ¤êü¾ÆüÖ·µÖÖ¾Ö¸ü †Ö×Ö Ö¾Ö¸üÖ¡ÖÖ“µÖÖ ¯Öæ•ÖêŸÖ ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü“µÖÖ †Ó²ÖÖ²ÖÖ‡Ô“Öê
×“Ö¡Ö †Ö×Ö †Ö¸üŸµÖÖ †×¬Öú µÖêŸÖÖŸÖ. ÊÖ“Öê úÖ¸üÖ ÁÖß µÖ»»Ö´ÖÖ Æüß úÖÖ›üß ¤êü¾ÖŸÖÖ †Ö×Ö ×ŸÖ“Öß
ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ †×¬Öú ÖÏÖ´µÖ¯ÖÖÖ“Öß. †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸ü“Öê ¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖ ŸÖ´´ÖÖ ³Ö™ü•Öß ›ëüÖ¸êü ÊÖÓÖÖ †Ó²ÖÖ²ÖÖ‡Ô“µÖÖ“Ö
´Ö¸üÖšüß ¾Ö úÖÖ›üß †Ö¸üŸµÖÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ, ¯ÖÖ ÃÖÖï¤ü¢Öß¯ÖêÖÖ ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü †×¬Öú »ÖÖÓ²Ö †Ö×Ö •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ
†Ó²ÖÖ²ÖÖ‡Ô“µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖ¯ÖêÖÖ ÁÖß µÖ»»Ö´ÖÖ“Öê“Ö ¤êü‰úôû †×¬Öú ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÖ—µÖÖ †Ö•Öß“ÖÖ ú¸üÖ¸üß¯ÖÖÖ
•ÖÖÃŸÖ. ´ÆüÖæÖ ŸÖß ×•Ö¾ÖÓŸÖ †ÃÖê¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖß ¯Öãœêü ÃÖãºþ êú»Öê»µÖÖ ²ÖÎÖÉÖß ÃÖÓÃéúŸÖß»ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ
²Öôû †Ö»Öê ÖÖÆüß. ¤êü¾ÆüÖ·µÖÖ¾Ö¸ü“µÖÖ ÁÖß µÖ»»Ö´ÖÖ¯ÖêÖÖÆüß ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ ÖÖêšü¶ÖŸÖß»Ö úÖêÖÖ›ü¶ÖŸÖ ²ÖÃÖ»Öê»Öß
ŸÖÖ‡Ô²ÖÖ‡Ô ×Æü“Öê ¯ÖÏÃ£Ö ¾ÖÂÖÖÔŸÖæÖ ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ ‡ŸÖêú ´ÖÖ•Öê úß, †Ö´Æüß ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ ŸµÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß †Ö¤üß Æîü¸üÖÖ
ÆüÖê‰úÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖæ, †Ö´Æüß ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ ¿ÖÖúÖÆüÖ¸üß †ÃÖæÖÆüß êú¾Öôû Ö¾ÖÃÖÖÃÖÖšüß ´ÆüÖæÖ ÊÖ ÖÏÖ´µÖ ŸÖÖ‡Ô²ÖÖ‡Ô“Öß
‹ú ÖÖ³ÖÖ ´Öëœüß úÖ¯ÖæÖ †Ö•Öß»ÖÖ Óú¤ãü¸üß ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖ †ÃÖê. †Ö´Ö“Öê †Ö•ÖÖê²ÖÖ •Ö¸üß ´ÖÖêšêü ³ÖÖ×¾Öú
Ö¾ÆüŸÖê, ŸÖ¸üß ŸÖê“Ö ‹ú™êü ´ÖÖÓÃÖÖÆüÖ¸üß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖÖ‡Ô²ÖÖ‡Ô“Öß Æüß ¯Öæ•ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö£µÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö›êü. †Ö•ÖÖ†Ö•Öß“Öê
ÃÖ¾ÖÔ šüßú —ÖÖ»Öê, ŸÖ¸üß ´Ö»ÖÖ Æêü úÖµÖ ÖÖî›ü²ÖÓÖÖ»Ö “ÖÖ»Öê ŸÖê úôûŸÖ ÖÃÖê ! ŸÖê úÃÖêÆßü †ÃÖÖê, µÖ»»Ö´ÖÖ´Öãôêû
´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü †Öãæú»Ö ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖ, ŸÖ¸ü ŸÖÖ‡Ô²ÖÖ‡Ôú›êü ¯ÖÖÆæüÖ ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö šüÃÖê ˆ´Ö™üŸÖ!
ÃÖæ›üÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ : ´Öß »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß ‡ŸÖúÖ ÖÖê›üú¸ü ÆüÖêŸÖÖê ŸÖ¸üß ±úÖ¸ü úÖ¾ÖÖôæû ÆüÖêŸÖÖê. ÊÖ
ŸÖÖ‡Ô²ÖÖ‡Ô»ÖÖ ²Öôûß ¤êüµÖÖÃÖ †Ö×Ö»Öê»µÖÖ ÖÖ³ÖÖ ´Öëœüß“Öß ´Ö»ÖÖ ´ÖÖêšüß úß¾Ö µÖêŸÖ †ÃÖê. ¯ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ‡»ÖÖ•Ö
ŸÖÖê úÖµÖ “ÖÖ»ÖÖÖ¸ü ? ´ÖÖ—µÖÖ ¤êüÖŸÖ ŸµÖÖ ×²Ö“ÖÖ·µÖÖ ×•Ö¾ÖÖ“ÖÖ ‘ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´Ö»ÖÖ ÊÖ ŸÖÖ‡Ô²ÖÖ‡Ô“ÖÖ
´ÖÖêšüÖ ¸üÖÖ µÖêŸÖ †ÃÖê. ŸÖ¸üß ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ‡ŸÖ¸ü ¤êü¾ÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×ŸÖ“ÖßÆüß ¯Öæ•ÖÖ ´Ö»ÖÖ ´ÖãúÖ™ü¶ÖÖê ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖ
†ÃÖê. ÊÖ ŸÖÖ‡Ô²ÖÖ‡Ô“Öê ˆÖê¯Öã¸êü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ •Ö¸üß Ö¾ÆüŸÖÖ, ŸÖ¸üß ×ŸÖ“ÖÖ ÃÖæ›ü ˆÖ×¾ÖµÖÖ“Öß ´Ö»ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üß
‹ú “Ö´ÖŸúÖ×¸üú ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûŸÖ †ÃÖê, ŸÖß †¿Öß. †Ö´Ö“µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶Ö“µÖÖ ´ÖÆüÖ«üÖ¸üÖ“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¤üÖ¸üÖ¿Öß
»ÖÖÖæÖ ¤üÖêÆüß ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¤üÖêÖ ×ŸÖúÖêÖß ¤üÖ›ü šêü×¾Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ “ÖãÖÖ »ÖÖ¾Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖê. ¯ÖÏÃÖÓÖ×¾Ö¿ÖêÂÖß
ŸµÖÖÓÖÖ Æüôû¤ü-ãÓúæúÆüß »ÖÖÖŸÖ †ÃÖê. ÊÖ ¤üÖêÖ «üÖ¸ü¯ÖÖ»Öú ¤êü¾ÖŸÖÖ“Ö †ÃÖŸÖ ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ. ×¤üÃÖµÖÖŸÖ
†ÖéúŸÖßÖê Æêü ¤üÖ›ü ŸÖÖ‡Ô²ÖÖ‡Ô¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö×Ö ŸÖê¾Öœêü“Ö †ÃÖŸÖ. ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™êü úß, Æêü ŸÖÖ‡Ô²ÖÖ‡Ô“Öê úÖêÖßŸÖ¸üß
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ÖÖŸÖ»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. ŸµÖÖ ¤ãüÂ™ü ŸÖÖ‡Ô²ÖÖ‡Ô¾Ö¸ü“ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ¸üÖÖ ´Öß êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ŸµÖÖ ×²Ö“ÖÖ·µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü šêü¾Ö»Öê»µÖÖ
¤üÖ›üÖÓ¾Ö¸ü ´ÖÖ´Öã¸üÖ¤ü úÖœæüÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖÓÖÖ ´Öß ‹ú´ÖêúÖ¾Ö¸ü “ÖÖÓÖ»Öê šêü“ÖæÖ úÖœüßŸÖ †ÃÖê. ´Öß ŸµÖÖÓÖÖ
ˆ»Ö™êü šêü¾Öß, ¯ÖÖ»Ö£Öê ¯ÖÖ›üß. ¯ÖÖ úÖÆüß êú»Öê ŸÖ¸üß ´Öê»Öê»Öß ´Öëœüß ¯ÖãÆüÖ £ÖÖê›üß“Ö ×•Ö¾ÖÓŸÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß!
´ÖÖºþÖ ´ÖÖ—Öê“Ö ÆüÖŸÖ ¤ãüÖ¸êü —ÖÖ»Öê, ´ÆüÖ•Öê ´Ö»ÖÖ ÆüÖ ÖãôûÖ ÖÖ¤ü ÃÖÖê›üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê.
µÖ£ÖÖÃÖÖÓÖ ¯Öæ•ÖÖ : ÊÖ ŸÖÖ‡Ô²ÖÖ‡ÔÃÖÖ¸üÖß“Ö †Ö´Ö“µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶Ö“µÖÖ †Ö¤üß ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ †ÓÖÖÖŸÖß»Ö
¾ÖÖµÖ¾µÖêú›üß»Ö ‹úÖ ¯Ö›üŒµÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖß»Ö ÖÖÓ²ÖÖ“ÖßÆüß ´Ö»ÖÖ »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß ¯Öæ•ÖÖ ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖ †ÃÖê. Æêü
¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Ô ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ‹úÖ ´ÖéŸÖ ²ÖÖ‡Ô“Öê ³ÖæŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖêÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß ´ÖÖÖÃÖÖÓ¯ÖêÖÖ ¤êü¾Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ“Öß Ö¤üá
±úÖ¸ü ´ÖÖêšüß •Ö´Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. Ö¾Ö¸üÖ¡ÖÖŸÖ, ÖÖê¿Ö“ÖŸÖã£ÖáŸÖ ¾ÖÖî¸êü ´ÖÆüÖ¯Öæ•Öê“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ †Ö»ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¤êü¾Ö‘Ö¸üÖŸÖß»Ö
¤êü¾ÆüÖ·µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÖÓ›üÖêÖÖŸÖß ™üÖúÖÓ“Öß ¾Ö ´ÖæŸÖâ“Öß ¯Öæ•ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü, ´ÖÖ ˆŸÖ¸Óü›üß“µÖÖ ›êü·µÖÖÓ“Öß (ÖÖ›üµÖÖÓ“Öß),
ÖÓŸÖ¸ü ¤êü¾ÆüÖ·µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü“µÖÖ úÖêÖÖ›ü¶ÖŸÖ šêü¾Ö»Öê»µÖÖ »ÖÖú›üß ¯ÖÖ¤ãüúÖÓ“Öß, •Ö¾Öôû“µÖÖ ×Ö›üúßŸÖ ¸ü“ÖæÖ
šêü¾Ö»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖê£µÖÖÓ“Öß, Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú‘Ö¸üÖŸÖ µÖê‰úÖ ŸÖÖú ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖê¾Ö»Öê»µÖÖ ÖÖÓ²ÖÖ“Öß, ÃÖÖê¯µÖÖŸÖß»Ö
´ÖãµÖ úÖêÖÖ›ü¶ÖŸÖ ²ÖÃÖ×¾Ö»Öê»µÖÖ ÖÖ¯ÖŸÖß“Öß, ÖÖêšü¶ÖŸÖ ²ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ŸÖÖ‡Ô²ÖÖ‡Ô“Öß †Ö×Ö ¿Öê¾Ö™üß †Ö¤üß
²ÖÖÆêü¸ü ¯ÖÖµÖÖÖµÖÖ•Ö¾Öôûß»Ö ÖÖê»ÖßŸÖß»Ö ¾Ö¸ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»µÖÖ ÖÖÓ²ÖÖ“Öß ‰ú±Ôú ³ÖãŸÖÖ“Öß ¯Öæ•ÖÖ †ÖãÎú´Öê ú¸üÖ¾Öß
»ÖÖÖŸÖ †ÃÖê. Æüß ¯Öæ•ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ŸÖÖ´ÆüÖÖŸÖæÖ Öê»Öê»µÖÖ ¯ÖÖÖß, ÖÓ¬Ö, †ÖŸÖÖ, ±ãú»Öê ¾ÖÖî¸ëüÖß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß
†ÃÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ, Æêü —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¬Öæ¯ÖÖ¸üŸÖß, ¤üß¯ÖÖ¸üŸÖß †Ö×Ö úÖ¯Öã¸üÖ¸üŸÖß †Öê¾ÖÖôûÖµÖ»ÖÖ ¯ÖãÆüÖ ÊÖ ‡ŸÖŒµÖÖ
¤êü¾ÖŸÖÖÓÃÖ´ÖÖê¸ü µÖÖ¾Öê »ÖÖÖê. Æüß †Ö¸üŸÖß †Öê¾ÖÖôûŸÖÖÖÖ ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖÖê †Ö¸üŸÖß †Öê¾ÖÖôûÖê †Ö×Ö ›üÖ¾µÖÖ
ÆüÖŸÖÖÖê ‘ÖÓ™üÖ ¾ÖÖ•Ö×¾ÖÖê Æüß úÃÖ¸üŸÖ ‹úÖ“Ö ¾Öêôûß ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖ †ÃÖê. †Ö×Ö ¯ÖãÂúôû ¾ÖêôûÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ:
ÖÖê›ü Öî¾ÖêªÖ´Öãôêû †Ö¸ü ¿ÖÖôêû»ÖÖ ÃÖã¼üß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´Öß ÖãÂÖßŸÖ †ÃÖ»ÖÖê ŸÖ¸ü Æüß ÃÖ¾ÖÔ ¯Öæ•ÖÖ µÖ£ÖÖÃÖÖÓÖ
ú¸üÖê ´Ö»ÖÖ †Ö¾Ö›üŸÖÆüß †ÃÖê.
´ÖÖ¹ýŸÖß“Öß ¯Öæ•ÖÖ : ´Ö¸üÖšüß “ÖÖî£µÖÖ-¯ÖÖ“Ö¾µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖß ‘Ö¸ü“Öê ¯Öã•ÖÖ¸üß¯ÖÖ ´Ö•Öú›êü“Ö
×¤ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ÊÖ ´ÖæÙŸÖ¯Öæ•ÖêŸÖ ´ÖÖ—Öê ´ÖÖ •Ö¸üß êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ¸ü´ÖŸÖ †ÃÖê, ŸÖ¸üß ¸üÖê•Ö ¸üÖê•Ö Æêü ÃÖ¾ÖÔ ×ÖµÖ´ÖÖÖê
ú¸üµÖÖ“Öê »Ö“ÖÖÓ›ü ´ÖÖÖê »ÖÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ´Öß ²ÖÆãüŸÖêú ±úÖ¸ü Óú™üÖôûŸÖ †ÃÖê. ÊÖ“Öê úÖ¸üÖ †ÃÖê úß, †Ö´Ö“Öß
´Ö¸üÖšüß ¿ÖÖôûÖ ÃÖúÖôûß 7 ¯ÖÖÃÖæÖ 10 ¯ÖµÖÕŸÖ †Ö×Ö ¯ÖãÆüÖ ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß 2 ¯ÖÖÃÖæÖ 5 ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖê. ˆÆüÖóµÖÖ“Öê
×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ ÃÖúÖôûß ¿ÖÖôêûŸÖæÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ú›üú›üßŸÖ ³Öæú »ÖÖÖ»Öê»Öß †ÃÖÖµÖ“Öß. ŸÖ¸üß ¯ÖÖ ´Ö»ÖÖ †ÖÓ‘ÖÖêôû
úºþÖ ÃÖÖê¾ÖóµÖÖÖê Æüß ÃÖ¾ÖÔ ¯Öæ•ÖÖ ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖê. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯Öæ•ÖÖ †Ö™üÖê¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü
´ÖÖ ÖÖ¾Ö“µÖÖ ´ÖÖ¹ýŸÖß“Öê ¤êü¾ÖôûÖŸÖ •ÖÖ‰úÖ ŸµÖÖ“Öß ¯Öæ•ÖÖ úºþÖ µÖÖ¾Öê »ÖÖÖê. ´ÖÖ¹ýŸÖß»ÖÖ •ÖÖŸÖÖÖÖ ÃÖÖê¾ÖóµÖÖÖê
•ÖÖ¾Öê »ÖÖÖê. ÃÖÖÖ úºþÖ †ÓÖÖ»ÖÖ ¾Ö ú¯ÖÖôûÖ»ÖÖ ÖÓ¬Ö »ÖÖ¾ÖæÖ ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ¯Öôûß-¯ÖÓ“Ö¯ÖÖ¡Öß, ŸµÖÖŸÖ
¯ÖÖÖß, ±ãú»Öê, ×ŸÖ“Öê ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ÖÖêôûÖ »ÖÖ¾Ö»Öê»ÖÖ, ›üÖ¾µÖÖ ÖÖêúŸÖ ¬ÖãŸÖ»Öê»µÖÖ ˆ¯Ö¸üµÖÖ“Öß
‘Ö›üß, †¿ÖÖ £ÖÖ™üÖÖê †Ö´Ö“Öß ¾ÖÖ´ÖÖ´ÖæŸÖá ´ÖÖ¹ýŸÖß»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß. ÃÖã´ÖÖ¸êü 11/12 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ˆÆüÖóµÖÖŸÖ»Öê
ŸÖê úÖÖÔ™üúß ‰úÖ ¯Ö›êü, ¯ÖÖ †Ö¾ÖÖÖß“Ö •ÖÖ¾Öê »ÖÖÖê. ´ÖÖ¹ýŸÖß“Öê ¤êü‰úôû ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ †Ö´Ö“µÖÖ
ÆüÖµÖÃãú»ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü“Ö ÆüÖêŸÖê. ŸÖê£ÖæÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýŸÖß“Öê ŸÖß£ÖÔ ‘Ö¸üß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ›üôûàÖÖ ¯Öôûß¯Öôûß³Ö¸ü ªÖ¾Öê
»ÖÖÖŸÖ †ÃÖê. Æêü ‹ú ´ÖÖ—Öß ¯Öæ•Öê“Öß Æü•Öê¸üß »ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖß úºþÖ šêü×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê ! ‡ŸÖêú
—ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´Ö»ÖÖ •Öê¾ÖÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖ ÖÃÖê. ¯Öæ•Öê»ÖÖ ²ÖÎÖÉÖ šêü¾Ö»µÖÖÃÖ úÖêšü»µÖÖÆüß ¤êü¾ÖÃ£ÖÖÖÖŸÖ ŸµÖÖ»ÖÖ
“Ö´Ö“Ö´ÖßŸÖ Öî¾ÖªÖ“Öê ÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö ¾Ö¸ü ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ¤ü×ÖÖÖ †ÃÖŸÖê. ´Ö»ÖÖ ´ÖÖ¡Ö ‡ŸÖêú ÃÖÖ¸êü úºþÖ
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•Öê¾ÖŸÖÖÖÖ ÖãÃÖŸÖß úÖê¸ü›üß ³ÖÖú¸ü, ŸÖã¸üß“Öß ¯ÖÖŸÖôû ›üÖôû †Ö×Ö ŸÖÖÓ²Ö›üß ³ÖÖ³ÖÖßŸÖ ×´Ö¸ü“µÖÖÓ“Öß “Ö™üÖß
ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖÆüß ×´ÖôûŸÖ ÖÃÖê. “Ö™üÖß¾Ö¸ü ŸÖê»ÖÆüß ×´ÖôûÖ¾ÖµÖÖ“Öß ´ÖÖ¸üÖ´ÖÖ¸ü! ´ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ úÖ¾ÖêóµÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü
ÊÖ ¯Öæ•Öê“ÖÖ úÖµÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖê»Ö ²Ö¸êü?
ÖÖ›ü¶Ö“Öß ¯Öæ•ÖÖ : †£ÖÖÔŸÖË ´Ö»ÖÖ ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖÃÖ¸üß³Ö¸ü ¤êü¾ÖÖÓ“ÖÖ êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ³ÖÖ¸üß ¸üÖÖ µÖêŸÖ †ÃÖê.
¯Öæ•ÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ ÃÖÖôêû ¤êü¾Ö ´ÖÖ—µÖÖ ÆüÖŸÖß“Ö µÖêŸÖ. •Öê ¤üÖ›üÖ“Öê úšüßÖ †ÃÖŸÖ ŸÖê ¾ÖÖ“ÖŸÖ ; ¯ÖÖ •Öê
ÃÖÖêµÖÖ¹ý¯ÖÖ“Öê ÖÖ•Öæú ™üÖú †ÃÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ´Öß ¬Ö¸ü¬ÖºþÖ ¾ÖÖú¾ÖßŸÖ †ÃÖê †Ö×Ö ¯ÖãÆüÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖß ¯ÖÖÆæü ÖµÖê
´ÆüÖæÖ ÃÖ¸üôû úºþÖ šêü¾Öß. ‘ÖÖ‡Ô —ÖÖ»Öß ´ÆüÖ•Öê ¤ãüºþÖ“Ö ´Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖÖß ±êúæúÖ ×³Ö•Ö¾ÖßŸÖ †ÃÖê.
‘Ö¸üÖŸÖ»µÖÖ ¤êü¾ÖÖÓ“ÖÖ †ÃÖÖ —Ö™ü¯Ö™ü ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýŸÖß“ÖßÆüß ŸÖ¿Öß“Ö ¾ÖÖ™ü »ÖÖÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß.
‘Ö¸üÖŸÖæÖ ×Ö‘ÖŸÖÖÖÖ ¯ÖÓ“Ö¯ÖÖ¡Öß, ÖÓ¬Ö, ±ãú»Öê, †ÖŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÁÖéÓÖÖ¸ü £ÖÖ™üÖ“ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ; ¯ÖÖ ¯ÖÖê™üÖŸÖ úÖ¾Öôêû
“ÖÖ¾Öæ »ÖÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü úÖêÖ ´ÖÖ¹ýŸÖß¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖŸÖÖê? †Ö´Ö“Öê ´ÖÖêšêü †ÓÖÖ †Öê»ÖÖÓ›ü»µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖÆêü¸ü ¸üÃŸµÖÖŸÖ
»ÖÖê“Ö ´ÆüÖŸÖÖ¸ü²ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ ‹úÖ ÃÖãŸÖÖ¸ü ×´Ö¡ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß“ÖÖ ÃÖãŸÖÖ¸ß úÖ¸üÖÖÖÖ »ÖÖÖŸÖ
†ÃÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü ¤ãü¹ýÃŸÖß»ÖÖ †Ö»Öê»µÖÖ Ö™üÖ¸üÖÖ›ü¶Ö ¸üÃŸµÖÖŸÖ“Ö ˆ³µÖÖ †ÃÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ. ŸµÖÖ¯Öîúß
‹ÖÖªÖ ÖÖ›üß“µÖÖ “ÖÖúÖ“µÖÖ Öøü¶Ö“Öß ¯Öæ•ÖÖ úºþÖ ´Öß ‘Ö¸üß ŸÖß£ÖÔ ªÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖ †ÃÖê ; ¯ÖÖ ´ÖÖ—Öß
Æüß “ÖÖê¸üß ±úÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖ Ö »ÖÖÖŸÖÖ“Ö ˆ‘Ö›üúß»ÖÖ †Ö»Öß. ´ÆüÖŸÖÖ¸ü²ÖÖ ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖ
†ÃÖŸÖ. ŸÖê ´ÆüÖŸÖ, ''¸üÖ´ÖÖ! (´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ¯ÖêÖÖ ¾ÖµÖÖÖê ²Ö¸êü“Ö ¾Ö›üß»Ö †ÃÖ»µÖÖÖê ŸÖê †¿Öß ‹êú¸üß ÆüÖú
´ÖÖ¸üßŸÖ) †Ö´Ö“µÖÖ ¸üÃŸµÖÖŸÖ ˆ³µÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÖÖ›ü¶ÖÓ“µÖÖ “ÖÖúÖÓ¾ÖºþÖ †»Ößú›êü ²Ö¸êü“Ö ×¤ü¾ÖÃÖ ¯ÖÖÖß,
ÖÓ¬Ö, ±ãú»Öê, †ÖŸÖÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ÆüÖ úÖµÖ “Ö´ÖŸúÖ¸ü!'' ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖÆüß Æêü úÖµÖ ÖÖî›ü²ÖÓÖÖ»Ö †ÖÆêü ŸÖê ¯ÖÖÆüÖ¾ÖêÃÖê
¾ÖÖ™ü»µÖÖ¾ÖºþÖ ŸÖê ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»Öê. ¯ÖÖÆüŸÖÖŸÖ ŸÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸ü“Öß ÖÓ¬Ö ¾Ö ±ãú»Öê ×ÖŸµÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ
†ÖêôûÖß“Öß ×¤üÃÖ»Öß. ‘Ö¸üß µÖê‰úÖ ŸµÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ¤ü¸ü›üÖ¾ÖæÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê, ''úÖµÖ¸êü ×¾Öšü¶Ö, ¸üÃŸµÖÖŸÖ»µÖÖ
ÖÖ›ü¶ÖÓ“Öß ¯Öæ•ÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖêÃÖ úÖµÖ?'' úÖÆüß —ÖÖ»Öê ŸÖ¸üß ´Öß Ö¸êü ²ÖÖê»ÖÖÖ¸üÖ ´Öã»ÖÖÖ, †¿Öß ²ÖÖ²ÖÖÓ“Öß
ÖêÆü´Öß ÖÖ¡Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´Öß »ÖÖ›üúÖ ÆüÖêŸÖÖê. ´Öß ´ÖÖêšüÖ Ö•Öß»Ö —ÖÖ»ÖÖê ¾Ö Ö¸üÖ ¯ÖÏúÖ¸ü
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ¾Ö“Ö Ö ˆ¸ü»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ ˆ»Ö™ü ´ÖÖ—Öß úß¾Ö †Ö»Öß †Ö×Ö Ö¸êü
²ÖÖê»ÖµÖÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖ—Öê úÖîŸÖãú“Ö êú»Öê. ÖÖêÂ™ü †¿ÖÖ £Ö¸üÖ¾Ö¸ü †Ö»Öß ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖ—Öê †Ö‡Ô»ÖÖÆüß
´Ö¬µÖÃ£Öß ú¸üµÖÖ“Öê ¬ÖîµÖÔ ÆüÖê‡Ô. ¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖ»ÖÖ •Öê¾ÖÖÖ»ÖÖ ˆ¿Öß¸ü ÆüÖêŸÖÖê, ´ÆüÖæÖ ×ŸÖÖêÆüß
´Ö»ÖÖ ¯ÖÖšü²Öôû ×¤ü»Öê. ¿Öê¾Ö™üß ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß ´ÖÖ¹ýŸÖß“Öß ²µÖÖ¤ü ÃÖã™ü»Öß. ´ÖÖ¹ýŸÖß¯ÖêÖÖ ´Ö»ÖÖ ¸üÃŸµÖÖŸÖ»Öß
ÖÖ›üß“Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öß ´ÆüÖæÖ ´ÖßÆüß †ÖÖÓ¤ü»ÖÖê. ´ÖÖ ŸµÖÖ¯Öãœêü ¤êü¾ÆüÖ·µÖÖŸÖ»µÖÖ ÃÖÖêµÖÖ¹ý¯µÖÖ“µÖÖ ™üÖúÖÓ“µÖÖ Óú²Ö¸üÖÆüß
´Öß ±úÖ¸ü¿ÖÖ ¾ÖÖú×¾Ö»µÖÖ ÖÖÆüßŸÖ. úÖ¸üÖ êú¾ÆüÖ ŸÖ¸üß ²ÖÖ²ÖÖ ¯Öæ•ÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ †Ö»Öê ´ÆüÖ•Öê ÃÖÖóµÖÖ
¤êü¾ÖÖÓ“µÖÖ Óú²Ö¸üÖ ¾ÖÖú»Öê»µÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ŸµÖÖÓÖÖ “Ö´ÖŸúÖ¸ü ¾ÖÖ™êü Æêü ¤êü¾Ö ´ÆüÖ•Öê †Ö´Ö“Öê †Ö•Öê, ¯ÖÖ•Öê Æêü
¯Öæ¾ÖÔ•Ö“Ö †ÃÖŸÖ. ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ ´ÆüÖŸÖÖ¸êü ÆüÖê‰úÖ ¾ÖÖ¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ Óú²Ö¸üÖ ¾ÖÖúÖê ÃÖÖÆü×•Öú“Ö ÆüÖêŸÖê.
†ÃÖ»µÖÖ ¯Öã•ÖÖ·µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö´Ö“Öê ¸üÖÖ ú¸ü, †¿Öß ŸµÖÖÓÖß ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ•Ö¾Öôû ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ êú»Öß †ÃÖÖ¾Öß. ´ÆüÖæÖ
ŸµÖÖÓ“Öß ¾Ö ´ÖÖ—Öß ÊÖ †¾Öêôûß ¯Öæ•Öê“µÖÖ “Ö¸üúÖŸÖæÖ ÃÖã™üúÖ —ÖÖ»Öß ! ´ÖæÙŸÖ¯Öæ•ÖÖ Æüß ¯Ö×Æü»Öß ¯ÖÖµÖ¸üß ´ÆüÖæÖ
×ŸÖ“Öê ´ÖÓ›üÖ ú¸üÖÖ·µÖÖÓÖß ÆüÖ ‹ú ¬Ö›üÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ †ÖÆêü. úÖÆüß †ÃÖÖê, ²ÖÖ²ÖÖÓÖß ¯Öæ•ÖÖ ú¸üÖê †Ö¸ü
Ö ú¸üÖê êú¾Öôû ´ÖÖ—µÖÖ“Ö ´Ö•Öá¾Ö¸ü ÃÖÖê¯Ö¾ÖæÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ÃÖ´ÖÓ•ÖÃÖ¯ÖÖÖ ¯ÖÏÖ™ü êú»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖã¯Ö×¸üÖÖ´Ö
†ÃÖÖ —ÖÖ»ÖÖ úß, ´ÖÖ—µÖÖ ¬Ö´ÖÔ²Öã¨üß»ÖÖ úÖµÖ´Ö“ÖÖ ¬ÖŒúÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖ ÖÖÆüß.
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Ø³ÖŸÖß¾Ö¸üß»Ö £ÖÖ¯Ö : ¯Öãœêü †Ö‡Ô ´Ö»ÖÖ êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ¯Öæ•ÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ÃÖÖÓÖê. ¯ÖÖ †Ö‡Ô»ÖÖ
—ÖãúÖÓ›ü¶Ö ªÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ´Ö»ÖÖ ×úŸÖßÃÖÖ ˆ¿Öß¸ü »ÖÖÖÖÖ¸ü ? Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú‘Ö¸üÖŸÖ»µÖÖ Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü ´Öß Ö›æüÖê ‹ú¤üÖ
´ÖÖêšü¶Ö †Ö¸üÖÖê ÖÖ»Öß»Ö ¾ÖÖŒµÖ ×»ÖÆæüÖ šêü×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ''†Ö‡Ô! ´Öß ˆªÖ ¯Öæ•ÖÖ ú¸üŸÖÖê, ²Ö¸ê!'' ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß
†Ö‡ÔÖê ´Ö»ÖÖ ™üÖêú»Öê. ''úÖ ¸êü ×¾Öšæü, †Ö•Ö ü¯Öæ•ÖÖ ú¸üÖÖ¸ü ÖÖ?'' ´Öß úÖµÖ, ´Öã»ÖÖÖ“ÖÖ “Ö¾Ö“ÖÖ»Ö ¯ÖÖê·µÖÖ!
´Öß ×ŸÖ»ÖÖ ´ÆüÖê, ''†Ö‡Ô, ´ÖÖ—Öê ¾ÖÖŒµÖ Öß™ü ¾ÖÖ“Ö. ´Öß †Ö•Ö ¯Öæ•ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê ú²Öæ»Ö êú»Öê ÖÃÖæÖ ˆªÖ
ú¸üµÖÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê †ÖÆêü ÖÖ?'' ŸÖÖê ˆªÖ †Ö•Ö ú¬Öß“Ö µÖêÖê ¿ÖŒµÖ Ö¾ÆüŸÖê. ''×»Ö×ÆüÖê ¾ÖÖ“ÖÖê ×¿Öú»Öß
´ÆüÖ•Öê ´Öã»Öê ú¿Öß “ÖÖ¾Ö™ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ ²ÖÖ‡Ô!'' †ÃÖê ´ÆüÖæÖ †Ö‡Ô ×²Ö“ÖÖ¸üß Ö¯¯Ö ²ÖÃÖê. Ø³ÖŸÖß¾Ö¸üß»Ö ¾ÖÖŒµÖ
´ÖÖ—µÖÖ †¾ÖÖôû¯ÖÖÖ“Öê Ã´ÖÖ¸üú ´ÆüÖæ“Ö ×úŸµÖêú ×¤ü¾ÖÃÖ ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖÆæüÖ Öê»Öê. ¯ÖÏŸµÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÆüß ŸÖê ¯ÖÖÆæüÖ
Ö ¯ÖÖ×Æü»µÖÖÃÖÖ¸üÖê ú¸üßŸÖ. ''Æêü ¯ÖÖê¸ü ¯Öãœêü úÖêÖÖ“Öê ÆüÖŸÖß ÃÖÖ¯Ö›üÖÖ¸ü ÖÖÆüß.'' †ÃÖê ³ÖÖúßŸÖ ŸÖê †Ö‡Ô¯Öãœêü
ú¸üßŸÖ. ¤üÖê‘ÖêÆüß ´ÖÖ—Öê ´Ö»ÖÖ ÖúôûŸÖ úÖîŸÖãú ú¸üßŸÖ ¾Ö Ã¾ÖÃ£Ö ²ÖÃÖŸÖ!
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19
´ÖæÙŸÖ¯Öæ•ÖÖ
¤êü¾ÆüÖ¸üÖ : µÖê£Ö¯ÖµÖÕŸÖ ´Öß •Öê ×»Ö×Æü»Öê ŸµÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖŸÖ»µÖÖ “ÖêÂ™üÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ÆüÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú
¿ÖÖôêûŸÖ»ÖÖ 12 ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖ»ÖÖ úÖôû ÆüÖêŸÖÖ. ÊÖ úÖôûÖŸÖÆüß ´Öß ‘Ö¸üß ¤êü¾Ö¯Öæ•ÖÖ êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖ
»ÖÖ¾ÖæÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖê. ¤êü¾ÆüÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ¤êü¾Ö ¯ÖãÂúôû †ÃÖŸÖ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖÖ›ü¶ÖŸÖæÖÆüß ¯Öæ•ÖÖßµÖ ¾ÖÃŸÖã
¯ÖãÂúôû šêü×¾Ö»Öê»µÖÖ †ÃÖŸÖ. ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ£ÖÔ, †Ö´Ö“ÖÖ ¤êü¾ÆüÖ¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ¤êü¾Ö‘Ö¸üÖŸÖ»µÖÖ Ø³ÖŸÖßŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ Óú²Ö¸êü‡ŸÖŒµÖÖ
ˆÓ“Öß¾Ö¸ü ‹ú ´ÖÖêšüÖ “ÖÖ¸ü ±æú™ü ¹Óý¤ü ¾Ö ×ŸÖŸÖúÖ“Ö ˆÓ“Ö †Ö×Ö 3/4 ±æú™ü ÖÖê»Ö †ÃÖÖ úÖêÖÖ›üÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖŸÖ
¯ÖÏ£Ö´Ö ¤êü¾ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖæŸÖá †Ö×Ö ×¯ÖŸÖ¸üÖÓ“Öê ™üÖú Öß™ü ´ÖÖÓ›üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖ¯Öãœêü ¿ÖÖ×ôûÖÏÖ´Ö, ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ
ÖªÖÓŸÖ»Öê ÖÖê™êü, ŸµÖÖ“ÖêÆüß¯Öãœêü ‘ÖÓ™üÖ, ¬Öæ¯ÖÖ¸üŸÖß, úÖ¯Öã¸Öü¸üŸÖß ×Ö¸üÖÓ•ÖÖê, ¯Öôûß, ¯ÖÓ“Ö¯ÖÖ¡Öß †Ö×Ö ˆ•Ö¾Ößú›êü
‹úÖ †›üÖß¾Ö¸ü ´ÖÖêšüÖ ¿ÖÓÖ †ÖÖÖß ‹ú »ÖÆüÖÖ ¿ÖÓÖ ¾ÖÖî¸êü šêü¾Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖ. ˆ•Ö¾Ößú›êü †ÖŸÖ ¯ÖãÆüÖ
‹úÖ ×Ö›üúßŸÖ ÁÖß µÖ»»Ö´ÖÖ“Öß “Ö¾Ö¸üß †Ö×Ö †Ö´Ö“µÖÖ †Ö•Öß“Öß ŸÖÖôûß ¾ÖÖî¸üê •Ö¾ÖÖÆüß¸ü †ÃÖê. ›üÖ¾Ößú›üß»Ö
‹úÖ »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ ¤êü¾ÖôûßŸÖ ‹ú ÃÖ´Ö‡Ô †Ö×Ö •Ö¾Öôû ‹ú úÖ¿ÖßÆæüÖ †ÖÖ»Öê»ÖÖ ÖÓÖÖê¤üú ²ÖÓ¤ü úºþÖ
šêü¾Ö»Öê»ÖÖ ŸÖÖÓ²µÖÖ †¿ÖÖ ×úŸÖß ŸÖ¸üß ¾ÖÃŸÖæÓ“ÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ÃÖÓ³ÖÖ¸ü †ÃÖê.
¯Öæ•Öê“ÖÖ ˆŸÃÖÖÆü : ´ÖÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê úß, ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ ¤êü¾Ö¤êü¾ÖŸÖÖ †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ¾ÖÃŸÖã ¬Öã‰úÖ ¯ÖãÃÖæÖ
¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÖê ´ÖÖÓ›æüÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ÖÓ¬ÖÖÖŸÖÖ, ãÓúæú, Æüôû¤ü, ±ãú»Öê µÖ£ÖÖÃÖÖÓÖ »ÖÖ¾ÖæÖ ¯Öæ•ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ ŸµÖÖ
²ÖÖôû¯ÖÖß ¤êüÖß»Ö ´Ö»ÖÖ ´ÖÖêšêü ÃÖãÖ †Ö×Ö ‡ÔÂÖÖÔ ¾ÖÖ™êü. ŸÖß ´ÖÖ—µÖÖ ¾Ö›üß»Ö ³ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÃÖÖ¾Öß †Ö×Ö
ÆüÖ †Ö´ÆüÖ ¤üÖê‘ÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ³Öê¤ü ²ÖÆãüŸÖúºþÖ ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ ; ´ÆüÖæÖ ŸÖê
´Ö»ÖÖ“Ö ¯Öæ•ÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖÓÖŸÖ †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. ÊÖ¾ÖºþÖ ´ÖÖ—µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ˆŸÃÖÖÆü ÆüÖ ÖãÖÆüß ×¤üÃÖæÖ
µÖêŸÖÖê. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÖÖ¾ÖÖ¸üß ‘Ö¸üß úÖÆüß ÖÖê›ü¬ÖÖê›ü Öî¾ÖêªÖ“Öê —ÖÖ»Öê, ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖôû³ÖŒŸÖß»ÖÖ ¯Öæ¸ü“Ö µÖêŸÖ
†ÃÖê. ´ÖÖÖ¾Öß •ÖÖŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾µÖŒŸÖßŸÖÆüß ÃÖúÖ´Ö ³ÖŒŸÖß †ÖÖê¤ü¸ü †ÃÖÖÖ¸ü“Ö. ´ÖÖ ´Ö»ÖÖ ÊÖŸÖ »ÖÖ•Ö
†ÖÖÖÖ¸êü úÖÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÖÖÆüß.
†Ö¬µÖÖÛŸ´ÖúŸÖÖü : ´ÖæÙŸÖ¯Öæ•ÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ †Ö×Ö ²ÖÖµÖúÖÓÖÖ ¤êüÖß»Ö †Ö¾Ö¿µÖú ÖÖÆüß, †ÃÖê ´ÖÖ—Öê
†ÖŸÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¥üÂ™üßÖê ¾ÖÖ“ÖæÖ šüÖ´Ö ´ÖŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ŸÖ¸üß ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´ÖæÙŸÖ¯Öæ•ÖêŸÖ
´ÖÖ—Öß ´ÖÖêšüß ú¸ü´ÖÖæú“Ö ÆüÖê‡Ô. †Ö¯ÖÖ úÖÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÖÖêÂ™ü ú¸üßŸÖ †ÖÆüÖê †ÃÖê ¾ÖÖ™êü. ŸÖß ÖÖêÂ™ü †¬µÖÖÛŸ´Öú
ÆüÖêŸÖß, Æêü ŸµÖÖ ¾Öêôûß ¾ÖÖ™üÖê ¿ÖŒµÖ“Ö Ö¾ÆüŸÖê. ŸÖ¸üß ´Ö»ÖÖ •ÖÖê ˆŸÃÖÖÆü †Ö×Ö ×Ö¸ü×ŸÖ¿ÖµÖ †ÖÖÓ¤ü ¾ÖÖ™üŸÖ
ÆüÖêŸÖÖ, ŸÖÖê êú¾Öôû Öî¾ÖêªÖ“µÖÖ »ÖÖê³ÖÖ´Öãôêû“Ö ÆüÖêŸÖÖ †ÃÖêÆüß Ö¾ÆüŸÖê. ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“Öß ¤ü¸üÖ¸üÖ ‘Ö¸üß ±úÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ,
ŸÖ¸üß ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô¾Ö¸ü »ÖÆüÖÖ¯ÖÖßÆüß ´Öß ‡ŸÖúÖ ¤üÖ²Ö ™üÖúŸÖ †ÃÖê úß, Æü¼ü ¬Ö¸ü»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖ¸ü ¤êü¾ÖÖÓ“µÖÖÆüß
†ÖÖê¤ü¸ü ´Ö»ÖÖ êú»Öê»Öê ÖÖê›ü ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê †ÃÖŸÖê. ²ÖÖ²ÖÖÓÖßÆüß •µÖÖ †£Öá ¯Öæ•Öê“Öß ´Ö•Ö¾Ö¸ü
ÃÖŒŸÖß ú¬Öß êú»Öß ÖÖÆüß ŸµÖÖ †£Öá ¯Öæ•ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ ´Ö»ÖÖ ×ŸÖŸÖŒµÖÖ úÖê¾ÖóµÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖÆüß 9/10 ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ
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†ÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ Ö ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖê úÖÆüß ŸÖ¸üß †ÖÓŸÖ×¸üú ÃÖãÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖÖ¾Öê. ÖÖÆüß ŸÖ¸ü
´ÖÖ—µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôû“µÖÖ úÖ±úß¸ü †¸ü²ÖÖ»ÖÖ †Ö¸ü ŸÖã±úÖÖ ¯ÖšüÖÖÖ»ÖÖ ÊÖ ØÆü¤ãü ¯Öæ•Öê“Ö ¤üÖ¤üÖ ÃÖÆüÖ“Ö
—ÖÖ»Öß ÖÃÖŸÖß! ''¾µÖ×ŸÖÂÖ•Ö×ŸÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÖÔÖË †ÖÓŸÖ¸ü: úÖêƒ×¯Ö ÆêüŸÖã:'' ÊÖ ¯Öæ•ÖêŸÖ ´ÖÖ—Öß úÖê¾Öôûß †Ö¬µÖÖÛŸ´ÖúŸÖÖ“Ö
†ÃÖê»Ö, ÖÃÖê»Ö ú¿ÖÖ¾ÖºþÖ!
ÆüÖ •ÖÖê ´Öß ¾Ö¸üß»Ö ŸÖÔú ¸ü“Ö»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ»ÖÖ úÖ¸üÖ ¯Öãœêü •Öê ×»ÖÆüßŸÖ †ÖÆêü ŸµÖÖŸÖ ×¤üÃÖÖÖ¸ü †ÖÆêü.
ŸÖÖê “Öãúß“ÖÖ šü¸ü»ÖÖ ŸÖ¸ü ´ÖÖ—Öß “Öæú ú²Öæ»Ö ú¸üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ´Öß êú¾ÆüÖÆüß ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÆêü. úÖ¸üÖ Æêü •Öê ÃÖÖ¸êü
¯ÖÏú¸üÖ ´Öß ×»ÖÆüßŸÖ †ÖÆêü ŸÖß ´Öß ´ÖÖêšüÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÆüÖêŸÖÖê †ÃÖê ³ÖÖÃÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÖÃÖæÖ, ¯Öãœêü ¯ÖÏÖîœü¯ÖÖß
´ÖÖ—µÖÖŸÖ •µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ³ÖÖ¾ÖÖÖ Ã¯ÖÂ™ü —ÖÖ»µÖÖ ŸµÖÖ“Öê“Ö Æêü ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú †Ã¯ÖÂ™ü ºþ¯Ö ÆüÖêŸÖê, ŸÖê ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖ“ÖÖ
´ÖÖ—ÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯ÖÏµÖŸÖ †ÖÆêü.
×¿Ö¾ÖØ»ÖÖ¯Öæ•ÖÖü : ‡ÓÖÏ•Öß ×ŸÖÃÖ·µÖÖ-“ÖÖî£µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ´Öß 14/15 ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ
¾Öêôûß ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ¿Öß»Ö †ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖ Ã¯ÖÂ™ü ºþ¯ÖÖÖê ³ÖŒŸÖß³ÖÖ¾ÖÖÖÓ“ÖÖ ˆ¦êüú ´Ö»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»ÖÖ. ÊÖ
¾Öêôûß ´ÖÖ—Öß ´Ö¸üÖšüß ¾ÖÖ’ûË´ÖµÖÖŸÖ “ÖÖÓÖ»Öß ¯ÖÏÖŸÖß ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. ´Öß ¯ÖÖî¸üÖ×Öú ¯ÖÖê£µÖÖ ¾ÖÖ“ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ:
´Öß ×¿Ö¾Ö»Öß»ÖÖ´ÖéŸÖ ÊÖ »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ ¯ÖÖê£Öß“Öê ¯ÖÖ¸üÖµÖÖ †Ö¾Ö›üßÖê ú¸üßŸÖ †ÃÖê. Æêü ´Öß ÃÖÖÖ úºþÖ •Öê¾ÖÖÖ¯Öæ¾Öá
ú¸üßŸÖ †ÃÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÁÖÖ¾ÖÖ´ÖÖÃÖÖŸÖ ×¿Ö¾ÖØ»ÖÖÖ“Öê †“ÖÔÖ ´Öß ´ÖÖêšü¶Ö ³ÖŒŸÖß³ÖÖ¾ÖÖÖê úºþ »ÖÖÖ»ÖÖê.
¯ÖÖ™üÖ¾Ö¸ü ×¿Ö¾ÖØ»ÖÖ šêü¾ÖæÖ ´Öß ŸµÖÖ¾Ö¸ü ²Öê»Ö¯Ö¡ÖÖ“Öß ÃÖÆüÃ¡Ö¤üôêû ¾ÖÖÆüÖŸÖ †ÃÖê. ´ÆüÖ•Öê ²Ö¸üÖê²Ö¸ü •Ö¸üß Æü•ÖÖ¸ü
¯ÖÖÖê ÖÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ¯ÖãÂúôû¿Öß ¯Ö¡Öß ´Öß Ã¾ÖÆüÃŸÖê ŸÖÖê›æüÖ †ÖÖæÖ ´ÖÖ—µÖÖ †Ö¾Ö›üŸµÖÖ ×¿Ö¾ÖØ»ÖÖÖ¾Ö¸ü †¯ÖáŸÖ
†ÃÖê †Ö×Ö ×¾ÖÂÖãÃÖÆüÄÖÖÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¿Ö¾ÖÖÖ´ÖÖ“ÖÖ •Ö¯Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖê.
×¿Ö¾Ö ¾Ö ×¾ÖÂÖã : ØÆü¤ãü ¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö ×¿Ö¾Ö †Ö×Ö ×¾ÖÂÖã ÊÖ ´ÖãµÖ ¤êü¾ÖŸÖÖÓ¯Öîúß ´Ö»ÖÖ ¯Ö×Æü»Öê“Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ
†Ö¾Ö›êü. †•ÖæÖÆüß ´Ö»ÖÖ ×¾ÖÂÖã´ÖÓ×¤ü¸üÖ¯ÖêÖÖ ‹ÖÖªÖ ×¿Ö¾ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ •ÖÖ‰úÖ ²ÖÃÖÖê †×¬Öú ¯ÖÃÖÓŸÖ †ÖÆêü.
ÊÖ“Öê úÖ¸üÖ ×¾ÖÂÖã ÃÖÖ¯ÖêÖŸÖ: †×¬Öú †¾ÖÖÔ“ÖßÖ †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖ ×¿Ö¾ÖÖ»ÖµÖÖ¯ÖêÖÖ ³Ö•ÖÖ¯Öæ•ÖÖÖ“ÖÖ ¾Ö
Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖÖÓ“ÖÖ †×¬Öú ÖÖëÖÖ™ü †ÃÖŸÖÖê. ×¿Ö¾ÖÖ»ÖµÖê ¯ÖÏÖ“ÖßÖ †Ö×Ö ×Ö¾ÖÖÓŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÖÖ³ÖÖ·µÖÖŸÖ ´ÖæŸÖá“ÖÖ
ÃÖãôûÃÖãôûÖ™ü †Ö×Ö ˆ¯Öú¸üÖÖÓ“ÖÖ ¤üÖ¤üÖÖ™ü ÖÃÖŸÖÖê. Æü×¸ü“Ö×¸ü¡ÖÖŸÖ ´Öß éúÂÖÖ“Öê •Öê “ÖÖôêû ¾ÖÖ“ÖßŸÖ †ÃÖê
ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ ¿ÖÓú¸ü-¯ÖÖ¾ÖÔŸÖß“Öê ÖÖêÂ™üßŸÖ †×¬Öú ÃÖÖ¬Öê¯ÖÖÖ †Ö×Ö ³ÖÖêôêû¯ÖÖÖ ´Ö»ÖÖ ŸµÖÖ »ÖÆüÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖÆüß ×¤üÃÖŸÖ
†ÃÖê. ÊÖ´Öãôêû éúÂÖÖ¯ÖêÖÖ ³ÖÖêôûÖ ÃÖÖÓ²Ö ´Ö»ÖÖ †×¬Öú †Ö¾Ö›êü!
¯Öã¸üÖ×ÖúÖ“ÖÖ £ÖÖ™ü : ÊÖ ¤üÖêÖ“ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ´Öß ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸµÖÖÃÖ •Ö´Ö¾ÖæÖ ÃÖã¼üß“Öê
×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ Æü×¸ü×¾Ö•ÖµÖÖŸÖß»Ö ÖÖê¾Ö¬ÖÔÖÖµÖÖÖ, ¸üÖ´Ö×¾Ö•ÖµÖÖŸÖß»Ö ãÓú³ÖúÖÔ¾Ö¬Ö Øú¾ÖÖ ¯ÖÖÓ›ü¾Ö¯ÖÏŸÖÖ¯ÖÖŸÖß»Ö
Æü×¸ü¿“ÖÓ¦üÖµÖÖÖ †ÃÖ»Öê ³ÖŒŸÖß¸üÃÖÖêŸ¯ÖÖ¤üú †¬µÖÖµÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ ¯Öã¸üÖ×ÖúÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †£ÖÔ ÃÖÖÓÖŸÖ †ÃÖê. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ:
¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ †ÖµÖÖÖÖ“Öê ¾Öêôûß ÁÖÖêŸÖê †Ö×Ö ¾ÖŒŸÖÖ †Ö´Æüß ¤üÖê‘ÖêÆüß ú¹ýÖ ¸üÃÖÖÖê ¾µÖÖãúôû ÆüÖê‰úÖ ¸ü›üŸÖ
²ÖÃÖ»µÖÖ“Öê ´Ö»ÖÖ †ÖŸÖÖ Öß™ü †Öšü¾ÖŸÖ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ×¾ÖšüÖê²ÖÖ“µÖÖ ´ÖšüÖŸÖ ´ÖÖÖê ¾ÖÖÔÖ êú»Öê»µÖÖ ÃÖ¯ŸÖÖÆüÖŸÖ
†Ö¤üß »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß ´Öß •ÖÖê ŸÖ´ÖÖÃÖ×Ö¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê ŸÖÖê ÊÖ ¾Öêôûß ¯ÖÏê´ÖÖÖê ¾Ö¿Ö ÆüÖê‰úÖ ³ÖÖÖ ‘Öê‰ú
»ÖÖÖ»ÖÖê. ¯Öãœêü ²ÖÖ²ÖÖ Öã¹ý“Ö×¸ü¡Ö ¾ÖÖ“ÖæÖ ¤ü¢Ö´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ •ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»Öê. ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖ “Ö×¸ü¡ÖÖŸÖß»Ö ú£ÖÖ ´Ö»ÖÖ
¸üÖ´Ö¸üÖ¾ÖÖÖ“µÖÖ µÖã¨üÖ¯ÖêÖÖ, Øú²ÖÆãüÖÖ éúÂÖÖÖê¯Öß“µÖÖ »Öß»Öê¯ÖêÖÖ †×¬Öú ´ÖÖÖ¾Öß ŸÖ·Æê“µÖÖ ¾Ö ú¹ýÖ
³ÖŒŸÖß»ÖÖ ¯ÖÖêÂÖú †ÃÖ»Öê»µÖÖ †×¬Öú †Öúôæû »ÖÖÖ»µÖÖ. ¤ü¢Ö´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖß»Ö ú¹ýÖÖÂ™üêú ²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖë›æüÖ
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‹êúÖê ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü †Ö¾Ö›êü. ÊÖ ´ÖÖ—µÖÖ ²Öã×¨ü×¾ÖúÖÃÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü •ÖÖê ¬Ö´ÖÔ³ÖÖ¾ÖÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ
ŸµÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö •Ö¸üß ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´Ö»ÖÖ úôæûÖ µÖêÖê ¿ÖŒµÖ Ö¾ÆüŸÖê, ŸÖ¸üß ¾ÖÃŸÖãÛÃ£ÖŸÖß ŸÖ¿Öß
ÆüÖêŸÖß Ö¸üß!
ÖÖê›ü ±ú¸üú : ¯ÖÖê£µÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖê ÆüÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ¯ÖÏÆü¸ü“ÖÖ †Ö×Ö ³Ö•ÖÖÖÃÖ •ÖÖÖê ÆüÖ ‹ú ÃÖÖµÖÓúÖôû“ÖÖ,
úÖÆüß †Ó¿Öß ±úÖ¾Ö»µÖÖ ¾Öêôêû“ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖ¸üß ÁÖÖ¾ÖÖ ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ÃÖÖÖ úºþÖ •Öê¾ÖÖÖ“Öê ¯Öæ¾Öá ´Öß ÁÖß
×¿Ö¾Ö»Öß»ÖÖ´ÖéŸÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ¸üÖµÖÖÖ“ÖÖ, ÖÖ´Ö•Ö¯ÖÖ“ÖÖ, Ø»ÖÖÖ“ÖÔÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö ˆ¯Ö¾ÖÖÃÖ úºþÖ ¸üÖ´ÖŸÖß£ÖÖÔÃÖ
(1…… ´Öî»Ö ›üÖëÖ¸üÖŸÖ) •ÖÖ‰úÖ µÖêµÖÖ“ÖÖ •ÖÖê ÖÖ¤ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ŸµÖÖŸÖ üÖ¸üÖ ³ÖŒŸÖß³ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ. ÆüÖ ´ÖÖ—ÖÖ Ö¾ÖßÖ
ÖÖ¤ü ¯ÖÖÆæüÖ †Ö‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ úÖîŸÖãú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™êü. ÁÖÖ¾ÖÖ´ÖÖÃÖÖŸÖ ›üÖë Ö¸üÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖÖÖ¸üÃÖêÖê»ÖÖ
‘Öê‰úÖ •ÖÖ‰úÖ ¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸üÖÆæüÖ ¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖÖÖÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ Ø¾Ö“Ö¾ÖÖ“Öß ´ÖÖôû ‘Ö¸üß †ÖÖæÖ »ÖÆüÖÖ ²Ö×ÆüÖàÖÖ
³Öê›üÃÖÖ¾ÖÖÖ¸üÖ ¯ÖšüÖÖ ¯ÖÖê·µÖÖ, †ÖŸÖÖ ÃÖ¸üôû ´ÖÖÖÖÔÖê ˆ¯ÖÖ¿Öß ‹úÖúß ¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸üÖ»ÖÖ •ÖÖ‰úÖ ŸµÖÖ“ÖÖ †ÓÖÖ¸üÖ
†ÖÖæÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓÖÖÆüß »ÖÖ¾ÖŸÖÖê ÆüÖ úÖêÖ ÖÖê›ü ±ú¸üú! ÆüÖ ±ú¸üú †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖÖ“µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¯Ö›üŸÖ †ÖÆêü,
Æêü ¯ÖÖÆæüÖ úÖêÖÖ ¯ÖÏê´Öôû †Ö‡Ô²ÖÖ¯ÖÖÓÖÖ úÖîŸÖãú ¾ÖÖ™üÖÖ¸ü ÖÖÆüß!
ÆüÖ •ÖÖê ¯Ö×¸ü¯ÖÖú ´ÖÖ—µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖ ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»ÖÖ ŸÖÖê úÖÆüß ×ŸÖÃÖ·µÖÖ “ÖÖî£µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ ‹ú¤ü´Ö
†Ö»ÖÖ †ÃÖê Ö¾Æêü. ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ´ÖéŸµÖæ²Ö§ü»Ö ¿ÖÖêú, ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ¤üÖ×¸ü¦ü¶, †Ö‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓ“ÖÖ ˆ¤üÖÃÖßÖ¯ÖÖÖ
¾ÖÖî¸êü †Öêú ÖîÃÖÙÖú úÖ¸üÖê ÊÖ †ÓŸÖ¸ü¯ÖÖ»Ö™üÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖÃÖ·µÖÖ, “ÖÖî£µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ ´Ö»ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ
¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ÆãüÂÖÖ¸üß´Öãôêû ÃÖÖê²ÖŸµÖÖÓ´Ö¬µÖê †Ö×Ö ¾ÖÖÖÔ´Ö¬µÖê •Öê µÖ¿Ö †Ö×Ö ¯ÖÏ³ÖãŸ¾Ö ×´ÖôûÖ»Öê ŸµÖÖ“ÖÖÆüß ÆüÖ
ÃÖÖÛ¢¾Öú ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖ, ‡ŸÖ¸ü ´Öã»ÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Öß µÖ¿ÖÖ´Öãôêû †Öœü¶, ÆêüêúÖÖê¸ü ¾Ö •Öã»Ö´Öß Ö ÆüÖêŸÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ
ÃÖÖê²ÖŸµÖÖÓÖÖ ‘Öê‰úÖ •Ö¸üß ²Ö¸üÖ“Ö ¾Öêôû ¬ÖÖÓÖ›üØ¬ÖÖÖ ‘ÖÖ»ÖßŸÖ †ÃÖê, ŸÖ¸üß ¯ÖãÆüÖ úÖÆüß ¾Öêôû ¯ÖÖê£µÖÖ ¾ÖÖ“ÖµÖÖŸÖÆüß
‘ÖÖ»Ö¾ÖßŸÖ †ÃÖê, Æüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¬µÖÖÖÖŸÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖß ÖÖêÂ™ü †ÖÆêü, †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ ´ÖÖ¡Ö
´Öß êú¾Öôû †Ö×³Ö–Ö, ´Öã¬Ö †Ö×Ö ³ÖÖ¾ÖÖÖ¿Öß»Ö ÆüÖêŸÖÖê!
³ÖŒŸÖß ¾Ö µÖ¿Ö : ¿ÖÖôêû»ÖÖ ´Öß ×ÖµÖ´ÖÖÖê •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. úÖ¸üÖ ÖÓ²Ö¸ü ¯Ö×Æü»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ¾ÖÖÖÔ“ÖÖ
ÃÖêÎêú™ü¸üß ´Ö»ÖÖ“Ö ¾ÆüÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ´ÖÖÔú¯Ö¡Öêú, Æü•Öê¸üß¯Ö¡Öêú Öß™ü šêü¾ÖÖê ¾ÖÖî¸êü ×¿ÖÖúÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖÖÖ»Ö“Öß
ÃÖ™ü¸ü±ú™ü¸ü úÖ´Öê ÃÖêÎêú™ü¸üß µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê ´Ö»ÖÖ ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖ, ´ÆüÖæÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ˆ¿Öß¸ü úºþÖ •ÖÖÖê Øú¾ÖÖ
Öî¸üÆü•Ö¸ü ¸üÖÆüÖê Æêü ¿ÖŒµÖ“Ö ÖÃÖê. ŸÖ¸üß ´Öß ¿ÖÖôêûÃÖ •ÖÖµÖÖ¯Öæ¾Öá †Ö‡Ô»ÖÖ Øú¾ÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ Ö ÃÖÖÓÖŸÖÖ, †£Ö¾ÖÖ
•ÖÖŸÖÖ •ÖÖŸÖÖ ¿ÖÖôêû¯Öãœü“µÖÖ ´ÖÖ¹ýŸÖß“Öê ¤ü¿ÖÔÖ Ö ‘ÖêŸÖÖ ú¬Öß“Ö •ÖÖŸÖ ÖÃÖê ! ¯Öãœêü ²Ö²Ö»ÖÖ¤üß“Öê ×ÃÖ¨ü ¯Öã¹ýÂÖ
2/3 ¾ÖÂÖì ‘Ö¸üß µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓ“Öê¾Ö¸üÆüß ´ÖÖ—Öß ÁÖ¨üÖ ²ÖÃÖ»Öß. ŸÖÃÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ´Ö•Ö×¾ÖÂÖµÖß ¯ÖÏê´Öôû¯ÖÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¤ü ´ÆüÖæÖ ²Ö¸üÖ“Ö †ÓÖÖ¸üÖ ´Öß ‹úÖ ¯Öê™üßŸÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ šêü¾ÖßŸÖ †ÃÖê. ÊÖŸÖ“Ö ¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸üÖ“ÖÖ,
´ÖÖ¹ýŸÖß“ÖÖ, ¤ü¢ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖî¸êü †ÓÖÖ¸üÖ †ÃÖê. ¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖµÖÖ¯Öæ¾Öá ÃÖ¾ÖÔ ¤êü¾ÖÖÓ“Öß“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ²Ö²Ö»ÖÖ¤üß“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
×ÃÖ¨ü ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê ‘Öê‰úÖ †Ö×Ö ú¯ÖÖôûÖ»ÖÖ ÆüÖ ×´ÖÁÖ †ÓÖÖ¸üÖ »ÖÖ¾ÖæÖ ´Öß ¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖ‡Ô †Ö×Ö ´Ö»ÖÖ
¾ÖÖ™êü úß, ÊÖ ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖŒŸÖß´Öãôêû ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ ¸üÖê•Ö ‡ŸÖ¸üÖÓ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ´ÖÖÔú ×´ÖôæûÖ ´ÖÖ—ÖÖ ÖÓ²Ö¸ü ÖêÆü´Öß
¯Ö×Æü»ÖÖ ¸üÖÆüß. ¾ÖÃŸÖãŸÖ: ÆüÖ ´ÖÖ—ÖÖ ¬Ö´ÖÔ³ÖÖêôêû¯ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. úÖ¸üÖ Ö¸üÖ ¯ÖÏúÖ¸ü †ÃÖÖ úß, ÆüÖ ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖŒŸÖß“ÖÖ
Ö¾ÖßÖ ˆ¦êüú ÆüÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö 1/2 ¾ÖÂÖì ´ÖÖ—Öß ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ ¯ÖÏÖŸÖß ÆüÖê‰úÖ ´ÖÖ—Öß ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß.
³ÖŒŸÖß ¯ÖÏ£Ö´Ö †ÃÖÖê Øú¾ÖÖ µÖ¿Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö †ÃÖÖê ; ÊÖ ¤üÖêÆüà“Öê úÖÆüß ¾ÖÂÖÖÕÖß ¯Öãœêü ÃÖÖÆü“ÖµÖÔ ‘Ö›ü»Öê Æüß ÖÖêÂ™üÆüß
ÖÖê™üß ÖÖÆüß.
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¯ÖÖ“Ö¾µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ´Ö»ÖÖ Öºþ•Ö ±úÖ¸ü »ÖÖÖ»Öß ¾Ö ‘Ö¸üß †Ö´Æüß ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ ²Öê•ÖÖ¸ü»ÖÖê. ŸÖê¾ÆüÖ
ÁÖß µÖ»»Ö´ÖÖ“Öê µÖÖ¡Öê»ÖÖ •ÖÖµÖÖ“ÖÖ ´Öß“Ö ‘Ö¸üß †ÖÖÏÆü ¬Ö¸ü»ÖÖ †Ö×Ö ŸÖÖê ²ÖÖ²ÖÖÓÖß ¯ÖÖ¸üÆüß ¯ÖÖ›ü»ÖÖ. µÖÖ
ÖÖêÂ™üß¾ÖºþÖ •Ö¸üß ÊÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ úÖÆüß †Ó¿Öß ÃÖúÖ´Ö¯ÖÖÖ“Öß —ÖÖú ´ÖÖ¸üŸÖê, ŸÖ¸üß
‹Óú¤ü¸üßŸÖ ŸµÖÖ ¾Öêôû“µÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖŒŸÖß³ÖÖ¾ÖÖÖŸÖæÖ ²Ö·µÖÖ“Ö †Ó¿ÖÖÖê ÃÖÆü•Ö ´Ö¬Öã¸üŸÖÖ ÆüÖêŸÖß †ÃÖê ´Ö»ÖÖ
¾ÖÖ™üŸÖê. ‹¸ü¾Öß ´ÖÖ—Öê ÃÖÖê²ÖŸÖß •Öê †³µÖÖÃÖÖŸÖ, ÖêôûÖŸÖ †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ú¸ü´ÖÖãúßŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖôûßŸÖ
Öã¸ü±ú™ü»Öê ŸÖê ´ÖÖ—µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ”Óû¤üÖŸÖÆüß ŸÖÃÖê“Ö Öã¸ü±ú™ü»Öê ÖÃÖŸÖê.
†×¬Öú Ã±úÖê™ü : ÆüÖ •ÖÖê ´Ö•Ö´Ö¬µÖê ³ÖŒŸÖß“ÖÖ ˆ¦êüú —ÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖæÖ ´Öß ¾Ö¸ü ´Æü™ü»Öê ŸÖÖê •ÖÃÖÖ
†úÃ´ÖÖŸÖË ‹ÖÖ¤üÖ ³ÖæÓú¯Ö ¾ÆüÖ¾ÖÖ ŸÖ¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ´Öß ÆüÖµÖÃæú»Ö´Ö¬µÖê †ÃÖŸÖÖÖÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê ´Öãôûß“Ö Ö¾Æêü.
ÆüÖµÖÃæú»Ö´Ö¬µÖê Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öß Ö¾µÖÖ •ÖÖÖŸÖ Öê»µÖÖÃÖÖ¸üÖê ´Ö»ÖÖ úÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê, ‘Ö¸ü“Öß ÛÃ£ÖŸÖß
²Ö¤ü»Ö»µÖÖ´ÖãôêûÆüß ´ÖÖ—µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖ ±ú¸üú úÃÖÖ —ÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖî¸êü ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ´ÖÖ—µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß
´Öß´ÖÖÓÃÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ¥üÂ™ü¶Ö ´Öß êú»Öß †ÖÆêü. ¬Ö´ÖÔ³ÖÖ¾ÖÖê×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖ—µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¥üÂ™üß“Öê £ÖÖê›êü
×¤ü¤ü¿ÖÔÖ ´Öß êú»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ¾ÖºþÖ ¬ÖÖÙ´Öú ³ÖÖ¾ÖÖÖ ÊÖ ‡ŸÖ¸ü ³ÖÖ¾ÖÖÖÓÆæüÖ †Ö¤üß ŸÖ¢¾ÖŸÖ: ×³Ö®Ö †ÖÆêüŸÖ
†ÃÖê ´Öß ÃÖ´Ö•ÖŸÖ ÖÖÆüß. ´ÖÖ—Öß ¯Öãœü“Öß úÆüÖÖß ‹êæúÖ ¾ÖÖ“Öú ÖÖë¬Öôæû ÖµÖêŸÖ, ´ÆüÖæÖ ÊÖ“ÖÖ £ÖÖê›üÖÃÖÖ
•ÖÖÃŸÖ Ã±úÖê™ü ú¸üÖê ´Ö»ÖÖ µÖê£Öê •Öºþ¸ü ×¤üÃÖŸÖê.
²ÖÖ»ÖÃŸÖÖ¾ÖŸÖË Îúß›üÖÃÖŒŸÖÃŸÖ¹ýÖÃŸÖÖ¾ÖŸÖË ŸÖ¹ýÖß-¸üŒŸÖ:…
¾Öé¨ü¾ÖÃŸÖÖ¾ÖŸÖË Ø“ÖŸÖÖ´ÖÖ: ¯Ö¸êü²ÖÎÉ×Ö úÖê×¯Ö Ö »ÖÖ:……
†ÃÖê ¯ÖÏŸµÖÖ †Öª ¿ÖÓú¸üÖ“ÖÖµÖÔ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ ; ¯ÖÖ ´Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ¾ÖÖ™üŸÖê úß, »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß ´Öã»ÖÖÓ“Öß ÖêôûÖ“Öß
†Ö¾Ö›ü, ŸÖ¹ýÖ¯ÖÖß ŸÖ¹ýÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ˆ¤üÖ¢Ö ¸üÃÖ †Ö×Ö ´ÆüÖŸÖÖ¸ü¯ÖÖß ‹ÖÖªÖ ‹ê×Æüú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖß»Ö ÃÖÖÛ¢¾Öú
Ø“ÖŸÖÖ´ÖÖŸÖÖ, ÊÖ ×ŸÖÆüß ³ÖÖ¾ÖÖÖÓÆæüÖ ³ÖŒŸÖß“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ŸÖ¢¾ÖŸÖ: †Ö¤üß ×³Ö®Ö“Ö †ÖÆêü †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü
ÖÖÆüß. ÊÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖÓŸÖ •Öß ¾ÖµÖ¯Ö¸üŸ¾Öê †ÓŸÖ:ú¸üÖÖ“Öß ¯Ö×¸üÖŸÖß ÆüÖêŸÖ •ÖÖŸÖê ŸÖß“Ö Øú×“ÖŸÖË †ÖÖÖß £ÖÖê›üß
•ÖÖÃŸÖ ¿Öã¨ü, •ÖÖÃŸÖ ¾µÖÖ¯Öú †Ö×Ö •ÖÖÃŸÖ •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü —ÖÖ»Öß úß ×ŸÖ»ÖÖ †Ö´Æüß ³ÖŒŸÖß Æêü ÖÖ¾Ö ¤êüŸÖÖê. •µÖÖ
ÃÖÆü•Ö †ÖÖÓ¤üÖÖê ´Öæ»Ö ÖêôûŸÖê, ŸÖ¹ýÖ ¸ü´ÖŸÖÖê †Ö×Ö ¾Öé¨ü ÃÖÖÛ¢¾Öú Ø“ÖŸÖêÖê ¾µÖÖãúôû ÆüÖêŸÖÖê ŸÖÖê“Ö †ÖÖÓ¤ü
‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“µÖÖ ˆ¢Ö´ÖÖê¢Ö´Ö ³ÖŒŸÖßŸÖ †ÖÆêü, Æêü ´ÖÖ—Öê ´ÖŸÖ ×úŸµÖêúÖÓÖÖ ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ ¾ÖÖ™êü»Ö. ‹ê×Æüú ¸üÃÖ †Ö×Ö
¯Ö¸ü´ÖÖÙ£Öú ¸üÃÖ ÊÖÓÖÖ ´Öß ‹úÖ“Ö ´ÖÖôêûŸÖ ÖÖê¾ÖŸÖÖê, Æüß ´ÖÖ—Öß úÖêÖÖ»ÖÖ †Ö´µÖ ³Öæ»Ö ¾ÖÖ™üÖê ÃÖÖÆü×•Öú
†ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã ‹ê×Æüú úÖµÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÖ¸ü´ÖÖÙ£Öú úÖµÖ, ¸üÃÖ ŸÖÖê ¸üÃÖ“Ö. ŸÖÖê úÖÆüß †¸üÃÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ÊÖ“Ö
¥üÂ™üßÖê ¾Öê¤üÖŸÖÖÖêÆüß ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“Öß '¸üÃÖÖê×Æü ÃÖ:' †¿Öß ¾µÖÖµÖÖ êú»Öß †ÖÆêü †Ö×Ö ÃÖŸÖË, ×“ÖŸÖË †Ö×Ö ¿Öê¾Ö™ü“Öê
†ÖÖÓ¤ü Æêü ŸµÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü. ´ÖÖ ´Öß ³ÖÛŒŸÖ³ÖÖ¾ÖÖê“Öß ‡ŸÖ¸ü Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ³ÖÖ¾ÖÖÖÓ´Ö¬µÖê“Ö
ÖÖÖÖ ú¸üŸÖÖê ÊÖŸÖ úÖµÖ ¯ÖÖ¯Ö ‘Ö›üŸÖê? ÊÖ µÖÖµÖÖÖê ¯ÖÖÆüŸÖÖ ²ÖÖôû¯ÖÖß“ÖÖ ´Öß Öêôûú¸ü, ¯ÖÖê¸ü¯ÖÖß“ÖÖ ´Öß
ÖÖê›üú¸ü Øú²ÖÆãüÖÖ úÖ¤Óü²Ö·µÖÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ †úÖ»Öß“Ö ÁÖéÓÖÖ¸ü ¸üÃÖÖ“µÖÖ ¾Öê¤üÖÖÓÖß ×¾Ö¾Æüôû ÆüÖêÖÖ¸ü, ¯Öãœüê
¯ÖÖêŒŸÖ¯ÖÖß †Öêú ¸üÖ•ÖÃÖß ³ÖÖ¾ÖÖÖÓ“Öê Æêü»ÖúÖ¾Öê ÖÖ‰úÖ, ¿Öê¾Ö™üß ¾Öé¨ü¯ÖÖß ´ÖÆüÖ¸üÖ¯ÖÖê¸üÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸ü“µÖÖ Ø“ÖŸÖêŸÖ
†ÃÖêÖ Øú¾ÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ´ÖÖ—µÖÖ ‘Ö¸ü“µÖÖ ´Öã»ÖÖ²ÖÖôûÖÓ“µÖÖ Ø“ÖŸÖêŸÖ †ÃÖÖê, ¯ÖÏÃÖÓÖÖê¯ÖÖ¢Ö ´ÖÖ —ÖÖ»ÖÖê †ÃÖ»ÖÖê ŸÖ¸üß
ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖÓŸÖ †Ö×Ö ´ÖÖ—µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú †ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö ˆ¢Ö´ÖÖê¢Ö´Ö ³ÖÛŒŸÖ³ÖÖ¾ÖÖêŸÖ ŸÖ¢¾ÖŸÖ:
×³Ö®ÖŸÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ŸÖ¸üß †Öã³Ö¾ÖÖÃÖ †Ö»Öß ÖÖÆüß. ´Öß ´ÖÖêšüÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †Ö¾Ö›ü,
¯ÖÏê´Ö †Ö×Ö ³ÖŒŸÖß ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ‹úÖ úÖî™ãÓü×²Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖê“µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ •Öê
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×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏú™ü êú»Öê †ÖÆêüŸÖ ŸÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü †ÖŸÖÖ ´Öß µÖê£Öê ³ÖŒŸÖß³ÖÖ¾ÖÖê×¾ÖÂÖµÖß •Öß ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ ú¸üßŸÖ †ÖÆêü
×ŸÖ“µÖÖ ˆ»Ö™ü †ÖÆêüŸÖ Æêü Ö¸êü ; ¯ÖÖ Æü»»Öß“Öß ´ÖÖ—Öß ¥üÂ™üß †Ö¬Öã×Öú ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖúÖÃÖ¾ÖÖ¤üÖ»ÖÖ
†×¬Öú ÃÖãÃÖÓÖŸÖ †ÖÆêü †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. ÊÖ´Öãôêû ÆüÖµÖÃæú»Ö´Ö¬Ö»ÖÖ“Ö úÖµÖ ¯ÖÖ ¯Öãœü“ÖÖÆüß ´ÖÖ—µÖÖ ¬Ö´ÖÔ³ÖÖ¾ÖÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÖ—µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ †Öã³Ö¾ÖÖÓ¿Öß †Ö×Ö ŸÖ¤üÖãÃÖÖ¸ü ‘Ö›ü»Öê»µÖÖ ¾ÖÖÖÖãúß¿Öß
ŸÖ¢¾ÖŸÖ: ´Öãôûß“Ö ×¾ÖÃÖÓÖŸÖ ÖÖÆüß, †ÃÖê ´ÖÖ—Öê †ÖŸÖÖ ´ÖŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü.
ÃÖÖ¬ÖãÃÖ´ÖÖÖ´Ö : ¯ÖÖê¸ü¾ÖµÖÖŸÖ»µÖÖ ÃÖÆü•Ö³ÖŒŸÖß“µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ÃÖÖÓÖŸÖÖÖÖ ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ ¯Öæ•ÖÖ†“ÖÖÔ“µÖÖ,
¯ÖÖê£Öß¾ÖÖ“ÖÖÖ“µÖÖ, ÖÖ´Ö•Ö¯ÖÖ“µÖÖ, ³Ö•ÖÖÖ“µÖÖ ¾Ö µÖÖ¡ÖÖ×¤üúÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖî¸êü †Öšü¾ÖÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ ; ¯ÖÖ †ÖÖÖß
‹úÖ ´ÖãµÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ÃÖÖÓÖÖê •Öºþ¸ü †ÖÆêü. ŸÖß ÖÖêÂ™ü ÃÖÓŸÖÃÖ´ÖÖÖ´Ö Æüß ÆüÖêµÖ. †ÖŸÖÖ ÊÖ
¯ÖÖê¸ü¾ÖµÖÖŸÖ ´Ö»ÖÖ Ö¸êü ÃÖÓŸÖ ¾Ö ÖÖê™êü ÃÖÓŸÖ ÊÖŸÖ ±ú¸üú ŸÖÖê úÖµÖ úôûÖÖ¸ü? ´Öß ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖê ŸµÖÖ ³ÖŒŸÖß“ÖÖ
×¾ÖÂÖµÖ •Ö¸üß ´ÖæŸÖá“Ö ÆüÖêŸµÖÖ †Ö×Ö ŸÖß ³ÖÖ¾ÖÖÖ •Ö¸üß ¯ÖÖê¸üú™ü ÆüÖêŸÖß, ŸÖ¸üß ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖ¾ÖÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôû“µÖÖ
´ÖÖÖÖÖê †Ö¤üß ¿Öã¨ü, ×ÖÂú¯Ö™ü †Ö×Ö •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü ÆüÖêŸµÖÖ ‹¾Öœüß“Ö ÖÖêÂ™ü ´Öã§ü¶Ö“Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê •µÖÖ
•µÖÖ úÖÆüß ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ´ÖÖ´Öãôêû ´Ö»ÖÖ ÊÖ ¾ÖµÖÖŸÖ ¬ÖÖÙ´Öú †ÖÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖê, ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“ÖÖ Ö¸üÖ
ÃÖÖ¬Öã¯ÖÖÖ Øú¾ÖÖ ×¾Ö–ÖÖÖ úÖêÖŸµÖÖ ¤ü•ÖÖÔ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ÆüÖ ´Öã§üÖ ÖÖîÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ—Öß ÁÖ¨üÖ ¾Ö ¯ÖÏê´Ö ŸµÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖ¾Ö¸ü
²ÖÃÖŸÖ †ÃÖê ÆüÖ“Ö ´Öã§üÖ ´ÖãµÖ †ÖÆêü. ÊÖ“Ö ¥üÂ™üßÖê ¯Öãœü“µÖÖ †Öšü¾ÖÖà“Öê ´ÖÆü¢¾Ö †ÖÆêü. ‹¸ü¾Öß ŸµÖÖŸÖ úÖÆüß
×¾Ö¿ÖêÂÖ †£ÖÔ ÖÖÆüß. ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ ¤êü¾ÖôûÖÓ“ÖÖ ¾Ö ³Ö•ÖÖÖ“ÖÖ •Ö²Ö¸ü ÖÖ¤ü ÆüÖêŸÖÖ, ŸÖÃÖÖ“Ö ³Ö™üúÖÖ·µÖÖ ÃÖÖ¬Öã²Öî¸üÖµÖÖÓ“ÖÖ †Ö×Ö ×ÃÖ¨ü-´ÖÆÓüŸÖÖÓ“ÖÖÆüß ÖÖ¤ü ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ÖÖ¤üÖ¾ÖæÖ ‘Ö¸üß †ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÃÖ»µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ¾Ö¸ü“Ö
ÃÖÖ¬Öã ÃÖ´Ö•ÖæÖ ´ÖÖ—ÖßÆüß ÁÖ¨üÖ ²ÖÃÖŸÖ †ÃÖê.
•Ö™üÖ¬ÖÖ¸üß ÖÖêÃÖÖ¾Öß : †‘ÖÖê¸üß ¯ÖÓ£ÖÖŸÖ»µÖÖ ‹úÖ •Ö™üÖ¬ÖÖ¸üß ÖÖêÃÖÖ¾µÖÖú›êü ²ÖÖ²ÖÖ ‹úÖ úÖôûß ±úÖ¸ü
•ÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´Öß ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê úß ŸµÖÖ¯Öæ¾Öá“ÖÖ ÆüÖ úÖôû ÆüÖêŸÖÖ Æêü ´Ö»ÖÖ Öß™ü
Ã´Ö¸üŸÖ ÖÖÆüß. ÆüÖ ‹úÖ ×šüúÖÖß Öã¯ŸÖ ÆüÖê‰úÖ ¤ãüÃÖ¸üßú›êü ¯ÖÏÖ™ü ÆüÖêŸÖÖê, †¿Öß úÖÆüß ³ÖÖ×¾Öú »ÖÖêúÖÓ“Öß
ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖÖ¾Öß. ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê ÆüÖ ²Öã¾ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü úÖêšü»µÖÖ ŸÖ¸üß —ÖÖ›üÖÖÖ»Öß ¬ÖãÖß ¯Öê™ü¾ÖæÖ
¸üÖ¡ÖÓ×¤ü¾ÖÃÖ †ÓÖÖ»ÖÖ ¸üÖÖ »ÖÖ¾ÖæÖ ²ÖÃÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖê. ŸÖÖê ²ÖÃÖ»µÖÖ •ÖÖÖ“ÖÖ ú¬Öß ˆšüŸÖ“Ö ÖÃÖê †¿ÖßÆüß
»ÖÖêúÖÓ“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ †ÃÖê. ÊÖ“Öß ´Öã¦üÖ ¯ÖÏÃÖ®Ö, ²ÖÖê»ÖÖê ÆëüÖÖ›êü ¾Ö ´Ö¸üÖšüß“Ö úÖ †ÃÖê ÖÖ, ¯ÖÖ ¯ÖÏê´Öôû †ÃÖê.
ÆüÖ ‹úÖ‹úß ‹êú ×¤ü¾Ö¿Öß ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß †Ö´Ö“µÖÖ ÖÖêšü¶ÖŸÖ»µÖÖ ‹úÖ †Ó¬ÖÖ¸üß úÖê¯Ö·µÖÖŸÖ ˆ³ÖÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ
†Ö´ÆüÖ»ÖÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ. ²ÖÖ²ÖÖ •Ö¸üß ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖæ †Ö×Ö †Ö¤ü¸ü¿Öß»Ö ÆüÖêŸÖê, ŸÖ¸üß ³Ö»ÖŸµÖÖÃÖ»ÖŸµÖÖ “Ö´ÖŸúÖ¸üÖ¾Ö¸ü
³Öã»ÖæÖ •ÖÖµÖÖ‡ŸÖúß ŸµÖÖÓ“Öß ÁÖ¨üÖ †ÖÓ¬Öôûß Ö¾ÆüŸÖß. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ ²ÖÖê¾ÖÖ“Öê Æêü “Ö´ÖŸúÖ×¸üú µÖêÖê ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ
†Ö¾Ö›ü»Öê ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ×šüúÖÖß ¯ÖÖê“Ö×¾Ö»Öê. ŸÖ¸üß ¯ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ Ö ¸üÖÖÖ¾ÖŸÖÖ ŸµÖÖ ²Öã¾ÖÖ»ÖÖ
¸üÖê•Ö ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ‹ú ³ÖÖú¸üß ¾Ö £ÖÖê›üß ³ÖÖ•Öß ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖÃÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖß †Ö‡ÔÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. Æêü †®Ö ¸üÖê•Ö Öê‰úÖ
¯ÖÖê“Ö×¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ´Ö•Öú›êü ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö ŸÖê ´Öß †ÖÖÓ¤üÖÖê ú¸üßŸÖ †ÃÖê. ÊÖŸÖ ´Ö»ÖÖ †ÖÖÓ¤ü úÖ ¾ÖÖ™üÖ¾ÖÖ
²Ö¸êü ? »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖ»ÖÖ †ÃÖ»Öß úÖ´Öê ×ÖµÖ´ÖÖÖê ú¸üµÖÖ“Öß ÆüÖîÃÖ †ÃÖÖê ´Öãôûß“Ö ÃÖÖÆü×•Öú ÖÖÆüß. ´Ö»ÖÖ
ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ÃÖÖ¬Öæú›êü •ÖÖ‰úÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü ‘ÖêÖê, ŸÖÖê ³Öãêú»Öê»ÖÖ ÖÖêÃÖÖ¾Öß ŸÖê †®Ö †ÖŸÖã¸üŸÖêÖê ‘Öê‡Ô ´ÆüÖæÖ
×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: úôûúôûßÖê ŸÖê ¯ÖÖê“Ö×¾ÖÖê, †®Ö •µÖÖ ŸÖÖ™üÖŸÖæÖ ÖêŸÖ †ÃÖê ŸµÖÖŸÖ ŸÖÖê ÃÖÖ¬Öã “ÖÖ¸ü ¤üÖØôû²ÖÖ“Öê ¤üÖÖê,
ÖÖê²Ö·µÖÖ“ÖÖ »ÖÆüÖÖÃÖÖ ŸÖãú›üÖ Øú¾ÖÖ £ÖÖê›üß¿Öß Ö›üßÃÖÖÖ¸ü ¯ÖÏÃÖÖ¤ü ´ÆüÖæÖ úÖÆüß ŸÖ¸üß †Ö¯Ö»µÖÖ•Ö¾Öôû“Öê
‘ÖÖ»ÖæÖ ŸÖÖ™ü ¯Ö¸üŸÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖê- ŸÖÖê ¯ÖÏÃÖÖ¤ü ´Öß ÁÖ¨êüÖê ‘Ö¸üß ³ÖÖ¾ÖÓ›üÖÓÖÖ †ÖÖæÖ ¾ÖÖ™üÖê ¾ÖÖî¸êü ÖÖêÂ™üß ŸµÖÖ
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»ÖÆüÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖ ³ÖŒŸÖß“µÖÖ“Ö ªÖêŸÖú ÆüÖêŸµÖÖ! êú¾Öôû ³Öãêú»Öê»µÖÖÃÖ †®Ö ¤êüµÖÖ“Öß ¯Ö¸Öê¯ÖúÖ¸üß ³ÖÖ¾ÖÖÖ Øú¾ÖÖ
ÃÖÖ¬ÖãÃÖ´ÖÖÖ´ÖÖ“Öß •ÖÖÖæÖ²Öã•ÖæÖ †Ö¾Ö›ü ¸üÖÖµÖÖ“µÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ³ÖÖ¾ÖÖê»ÖÖ ´ÖÖ—Öê ŸÖê »ÖÆüÖÖ ¾ÖµÖ ¯ÖÖ¡Ö
Ö¾ÆüŸÖê. ¯ÖÖ ÊÖ ¤üÖêÆüß“µÖÖ ´Ö¬Ö»Öß ‹ú ÛÃ£ÖŸÖß ´Öß ŸÖê¾ÆüÖ †Öã³Ö¾ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖÖê Æêü Ö¸êü. ×ŸÖ»ÖÖ úÖµÖ ÖÖ¾Ö
ªÖ¾Öê Æêü ´Ö»ÖÖ †ÖŸÖÖ ¤êüÖß»Ö Öß™ü ÃÖ´Ö•ÖŸÖ ÖÖÆüß!
‡ŸÖ¸ü ²Öî¸üÖÖß : ´Ö¸üÖšüÖ •ÖÖŸÖßŸÖ úÖêÖß ŸÖ¸üß ÖÖêÃÖÖ¾Öß Öã¹ý úºþÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ “ÖÖ»ÖŸÖ †Ö»Öß
†ÖÆêü. ÖÖ×¿Öú ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¡µÖÓ²ÖêúÀ¾Ö¸ü µÖê£Öß»Ö ×¾Ö÷ü»Ö¯Öã¸üß ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÖÖêÃÖÖ¾Öß ´ÖÖ—Öê ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“Öê Öã¹ý ÆüÖêŸÖê.
ŸÖê ¾Öé¨ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öê ×¿ÖÂµÖ ÖÖêÃÖÖ¾Öß ÊÖÓ“ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö ´Ö»ÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖß úÖÖ
±ãÓúúµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¬Öß úºþÖ ¤ê¾Ö×¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. Æêü ÖÖêÃÖÖ¾Öß ‹ú ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÕÖß †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß ×±ú¸üŸÖß¾Ö¸ü µÖê‰úÖ
ÃÖÓ³ÖÖ¾ÖÖÖ ‘Öê‰úÖ •ÖÖŸÖ. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ´ÖÖ—ÖÖ »ÖôûÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÃÖê. ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü“Öê ³ÖÖê¯Öê ³Ö¾ÖÖÖ¸üÖ¾Ö
ú¤ü´Ö †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß ãúôû¤êü¾ÖŸÖê“ÖÖ Ö¾ÖÃÖ ¾ÖÖî¸êü úÖµÖ †ÃÖê»Ö ŸÖê ‘Öê‰úÖ •ÖÖµÖÖÃÖ ´Ö¬ÖæÖ ´Ö¬ÖæÖ µÖêŸÖ. ŸÖêÆüß
´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü †Ö¾Ö›üŸÖ. ¯Öãœêü ‡ÓÖÏ•Öß ¿ÖÖôêûŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÖÖ×¿Öúú›“Öê ³ÖÖ¾ÖÖÖ¤üÖÃÖ †Ö×Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö¤üÖÃÖ
ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¤üÖêÖ ¾ÖîÂÖ¾Ö ²Öî¸üÖÖß †Ö´Ö“Öêú›êü ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. Æêü ÖãÃÖŸÖê ¯ÖÖÓ£ÖÃ£Ö µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê •Ö´ÖÖÓ›üß“µÖÖ
úÖêšü»µÖÖ ŸÖ¸üß ¤êü¾ÖôûÖŸÖ ˆŸÖºþÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ ×³ÖÖÖ ´ÖÖÖæÖ ‹ú ¾Öêôû •Öê¾ÖæÖ ¸üÖÆüÖŸÖ. †Ö´Ö“µÖÖú›æüÖ ŸµÖÖÓÖÖ
úÃÖ»ÖßÆüß †¯ÖêÖÖ ÖÃÖê. ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸ü“ÖÖ ±úÖ¸ü »ÖÖê³Ö •Ö›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ“Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ úÖ¸üÖ
´Öß ‡ÓÖÏ•Öß ¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖÖÖ¸üÖ, ´ÖÖêšüÖ ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ¤üÖ¸ü, ¯ÖÏê´Öôû ´Öã»ÖÖÖ Æêü †ÖêôûÖæÖ, ²ÖÖ²ÖÖ †ÃÖÖêŸÖ ÖÃÖÖêŸÖ,
´ÖÖ—µÖÖ ³Öê™üß»ÖÖ ‘Ö¸üß µÖê‰úÖ ´ÖÖ—µÖÖ¿Öß ŸµÖÖÓÖß ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ¾ÖÖœü×¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß ‡ÓÖÏ•Öß 6 ¾µÖÖ 7 ¾µÖÖ
‡µÖ¢ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ²Ö²Ö»ÖÖ¤üß“µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓ“Öê µÖêÖê-•ÖÖÖê ±úÖ¸ü ¾ÖÖœü»Öê.
µÖÖêµÖ ¯ÖÖ¸üÖ : ¤êü¾Ö¯Öæ•ÖÖ, ³Ö•ÖÖ, ¯ÖÖê£Öß¾ÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö ÃÖÖ¬ÖæÓ“Öß †Ö¾Ö›ü ¾ÖÖî¸êü •Öê ¬ÖÖÙ´Öú ³ÖÖ¾ÖÖÖÓ“Öê
¯ÖÏúÖ¸ü †Öšü¾ÖŸÖß»Ö ŸÖÃÖê ´Öß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ŸµÖÖ¾ÖºþÖ ¾Ö †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖŸÖß»Ö †Ö•Öß †Ö×Ö †Ö‡Ô ÊÖÓ“Öß
¾ÖÎŸÖê †Ö×Ö ˆ¯ÖÖÃÖ ÊÖ×¾ÖÂÖµÖß •Öß ´Öß Æü×úúŸÖ ×¤ü»Öß ×ŸÖ“µÖÖ¾ÖºþÖ †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖŸÖ ØÆü¤ãü ¬Ö´ÖÖÔ“Öß •ÖãÖß
¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ, †Ö“ÖÖ¸ü×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö×Ö ²ÖÖôû²ÖÖê¬Ö¯ÖÖÖ úÃÖÖ ¹ý•Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ Æêü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ¯ÖÖ ÊÖ¯ÖêÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ
ÖÖêÂ™ü ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ŸÖß Æüß úß, •ÖãµÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ‡ŸÖêú ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö¾ÖÖ¸ü †Ö“ÖÖ¸ü †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß “ÖÖ»ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸üß
êú¾Öôû ú´ÖÔšü¯ÖÖÖ, ¬Ö´ÖÔ³ÖÖêôêû¯ÖÖÖ, ¤Óü³Ö †Ö×Ö ¤ãü¸üÖÖÏÆüÖ“ÖÖ ¯ÖÖ›üÖ †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üß †Ö‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖŸÖÔÖÖŸÖ
´Ö»ÖÖ êú¾ÆüÖ“Ö ×¤üÃÖæÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. ‹ÖÖªÖ œüÖëÖß ÃÖÖ¬Öæ“Öê ú¯Ö™ü ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê Øú¾ÖÖ úÖêÖÖÆüß ÃÖÖÓ¯ÖÏ¤üÖ×µÖú
†×ŸÖ£Öß“ÖÖ Ã¾ÖÖ£Öá ´ÖŸÖ»Ö²Ö ×¤üÃÖæÖ †Ö»ÖÖ úß, ²ÖÖ²ÖÖÓ“ÖÖ ×Ö:Ã¯ÖéÆü¯ÖÖÖ ˆÖÏ Ã¾Öºþ¯Ö ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖê.
†Ö»µÖÖ †×ŸÖ£Öß“Öß †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß •Ö¸üß ¿ÖÛŒŸÖÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ³ÖÖ¾ÖÖÖ ÆüÖêµÖÖ»ÖÖ ú¬Öß “ÖãúŸÖ ÖÃÖê. ŸÖ¸üß ŸµÖÖÖê
‹ÖÖ¤êü ¤ãü¾ÖÔŸÖÔÖ êú»Öê Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ »ÖÖê³Öß †Ö×Ö ´ÖŸÖ»Ö²Öß ›üÖ¾Ö ×¤üÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü »ÖÖÖ»Öß“Ö ŸµÖÖ“Öß ˆ»Ö™ü
×¤ü¿ÖêÖê ÃÖÓ³ÖÖ¾ÖÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ²ÖÖ²ÖÖ ú¬Öß ´ÖÖÖê ‘ÖêŸÖ ÖÃÖŸÖ ! ÊÖ´Öãôêû ³Ö»ÖŸµÖÖÃÖ»ÖŸµÖÖ ÃÖÖ»ÖÖê´ÖÖ»ÖÖê
³Ö™üŒµÖÖ»ÖÖ †Ö´Ö“Öê ¤üÖ¸üÖŸÖ ¯ÖÖµÖ šêü¾ÖµÖÖ¯Öæ¾Öá ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖ †ÃÖê. †Ö‡Ô“µÖÖ ³ÖŒŸÖßŸÖ úÖêÖŸÖÖÆüß
¾Ö¸ü¯ÖÓÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ´ÖÖ—µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖ“Ö ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖ¾Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö×Ö ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öß
²Öß•Öê ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. †Ö‡ÔÖê ¾ÖÎŸÖê •Ö¸üß ²Ö¸üß“Ö êú»Öß ŸÖ¸üß †´ÖŒµÖÖ ¾Öêôûß †´ÖúÖ Ö¾ÖÃÖ êú»ÖÖ“Ö
¯ÖÖ×Æü•Öê, †´ÖŒµÖÖ»ÖÖ †´Öêú ¤üÖÖ ×¤ü»Öê“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê, †ÃÖÖ Æü¼ü ú¬Öß“Ö êú»ÖÖ ÖÖÆüß. ¤üÖê‘ÖÖÓ“µÖÖÆüß ¬Ö´ÖÔ³ÖÖ¾ÖÖÖ
ÃÖÖ¬µÖÖ, ÃÖÆü•Ö †Ö×Ö ×ÖÆìüŸÖãú ÆüÖêŸµÖÖ. †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖ“Ö ´ÖÖ—µÖÖ '³ÖÖ¾Öß' ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ“ÖÖÆüß ˆÖ´Ö †ÖÆêü.
299

´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü, ÃÖ´ÖÖÏ ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖ, ÖÓ›ü 2 ¸üÖ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

20
³ÖÖ¾Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öß ŸÖµÖÖ¸üß
ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: 4 £µÖÖ 5 ¾µÖÖ ‡µÖ¢Öê¯ÖÖÃÖæÖ ¯Öãœêü ´ÖÖ—µÖÖ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¾Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öê ²Öß•ÖÖ¸üÖê¯ÖÖ úÃÖê ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê ÊÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ¤êü‰úÖ ´Öß ÆüÖ ÆüÖµÖÃæú»Ö“ÖÖ úÖôû
¯ÖæÖÔ ú¸üÖÖ¸ü †ÖÆêü. ÊÖ»ÖÖÆüß ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓ“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ †Ö×Ö ¿Öß»Ö Æüß“Ö êú¾Öôû úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
³ÖÖ¾ÖÓ›üÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê : ´ÖÖ—µÖÖ †Ö•ÖÖ-†Ö•Öà“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ úÃÖÖÆüß †ÃÖÖê, ŸÖê ×•Ö¾ÖÓŸÖ †ÃÖêŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ •Ö¸üß
´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Öã¸üÖŸÖÖ ¤êü¾Ö¤êü¾Öà“µÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖê“Öß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ×²ÖÖ ŸÖÎúÖ¸ü “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß, ŸÖ¸üß
ŸÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖÖê ±úÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖ ×™üú»Öß ÖÖÆüß. †Ö•ÖÖ-†Ö•Öß †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö ²ÖÖ²ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü“µÖÖ
¾ÖÖ¸üú¸üß ¯ÖÓ£ÖÖŸÖ ÖãÃÖŸÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¯ÖãœüÖúÖ¸üÆüß “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖ—µÖÖ ¾Ö›üß»Ö ³ÖÖ¾ÖÖ“Öê »ÖÖ›üêú ÖÖ¾Ö
•Ö¸üß ³ÖÖ‰ú †ÃÖê ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸üß ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÖôûµÖÖŸÖ šêü¾Ö»Öê»Öê Ö¸êü ÖÖ¾Ö ¯Ö¸ü¿Öã¸üÖ´Ö Æêü ÆüÖêŸÖê. ÁÖß µÖ»»Ö´ÖÖ Æüê
¸êüÖãúÖ¤êü¾Öß-•Ö´Ö¤üÖß ŠúÂÖß“Öß ¯ÖŸÖß-×Æü“Öê ŸÖê»ÖãÖæ †£Ö¾ÖÖ úÖÖ›üß ÖÖ¾Ö ÆüÖêµÖ. ×ŸÖ“ÖÖ ´Öã»ÖÖÖ ¯Ö¸ü¿Öã¸üÖ´Ö. Æêü
ÖÖ¾Ö ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ÁÖß µÖ»»Ö´ÖÖ“Öß ³ÖŒŸÖß ú¸üÖÖ¸üß •Öß ´ÖÖ—Öß †Ö•Öß ×ŸÖÖê šêü×¾Ö»Öê †ÃÖÖ¾Öê. ¯ÖÖ ¯Öãœüß»Ö
ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»ÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü“µÖÖ ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê šêü×¾Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ.
ŸÖß †¿Öß, ¯Ö¸ü¿Öã¸üÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü“µÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖ—µÖÖ †Ö¬Öß“µÖÖ ´Öã»ÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö éúÂÖÖ. ÆüÖ »ÖÆüÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö
´ÖÖ—Öê †Ö‡Ô“Öê †ÓÖÖÖÖ»Öß —ÖÖê¯ÖêŸÖ “ÖëÖºþÖ ´Ö¸üÖ ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ, Æêü ´ÖÖÖê †Ö»Öê“Ö †ÖÆêü. ÊÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ—Öê ÖÖ¾Ö ×¾Öšæü.
•Ö´Ö¯Ö×¡ÖêúŸÖ ´ÖÖ—Öê ¯ÖÖôûµÖÖŸÖ šêü×¾Ö»Öê»Öê ÖÖ¾Ö ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö †ÃÖê †ÖœüôûŸÖê. ´ÖÖ—µÖÖ •Ö´ÖÖ“Öê ¾Öêôûß ²ÖÖ²ÖÖ
¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü“µÖÖ ¾ÖÖ¸üß»ÖÖ Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖ—Öê ÖÖ¾Ö ×¾Ö÷ü»Ö Æêü šêü×¾Ö»Öê. ´Öß ¯ÖÖ“Ö¾ÖÖ
´Öã»ÖÖÖ. ´ÖÖ—µÖÖÖÓŸÖ¸ü“ÖÖ ´Öã»ÖÖÖ ÖÖ¾Ö šêü¾ÖµÖÖ¯Öæ¾Öá 6/7 ¾Öê ×¤ü¾Ö¿Öß“Ö ¾ÖÖ¸ü»ÖÖ. ÖÓŸÖ¸ü ´Öã»ÖÖß —ÖÖ»Öß. ŸÖß
7 ¾Öß •ÖÖÖŒúÖ. Æüß úÖÙŸÖú ¿Öã¨ü ‹úÖ¤ü¿ÖßÃÖ •Ö´Ö»Öß. ÊÖ ¾ÖêôûßÆüß ²ÖÖ²ÖÖ ¯ÖÓœü¸ü¯Öã¸üÖÃÖ •ÖÖ‰úÖ †Ö»Öê
†ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. †Öšü¾Öß ´Öã»ÖÖß ŸÖÖµÖÖŒúÖ. ×Æü“Öê ¯ÖÖôûµÖÖŸÖ»Öê ÖÖ¾Ö ´ÖãŒŸÖÖ²ÖÖ‡Ô †ÃÖê †ÖÆêü. ¯Öãœêü •Öß ²Ö¸üß“Ö
´Öã»Öê —ÖÖ»Öß ŸÖß »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß“Ö ¾ÖÖ¸ü»Öß. ŸµÖÖ¯Öîúß ‹úÖ“Öê ÖÖ¾Ö ¤ü¢Ö ÆüÖêŸÖê. ¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ ´Öã»ÖÖÖ ‹úÖÖ£Ö. †Ö¤üß
†Öê¸ü“Öê ´Öæ»Ö “ÖÓ¦üÖ²ÖÖ‡Ô. Æêü ÖÖ¾Ö ´ÖÖ¡Ö ²Ö²Ö»ÖÖ¤üß ×ÃÖ¨üÖÓ“Öê •Öê ˆ¯ÖÖÃµÖ¤îü¾ÖŸÖ “ÖÓ¦ü×Ö¸üßŸÖÖ‡Ô ×ŸÖ“Öê¾ÖºþÖ šêü×¾Ö»Öê
ÆüÖêŸÖê. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ¾ÖÖ¸üú¸üß ¯ÖÓ£ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ¬µÖÖ, ˆ¤üÖ¸ü, ¯ÖÏÖÖ×ŸÖú, ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÖ›üÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“µÖÖ
´ÖÖÖ¾Ö¸ü †Ö×Ö †éú×¡Ö´Ö ¿Öß»ÖÖ¾Ö¸üÆüß ²ÖÃÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
´ÖÖŸÖÖ×¯ÖŸµÖÖÓ“Öê ŠúÖ : ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö Æêü ÖÖ¾Ö ´ÖÖÖê ¯Ö›æüÖ ×¾Öšæü Æêü ´ÖÖ—Öê ÖÖ¾Ö úÃÖê ¯Öãœêü ºþœü —ÖÖ»Öê
ŸµÖÖ“ÖÖ •Ö¸üß ¿ÖÖê¬Ö †ÖŸÖÖ Öß™ü »ÖÖÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ³Ö¾Ö ÖÖÆüß, ŸÖ¸üß ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ ¬Ö´ÖÖÔŸÖæÖ
´ÖÖ—Öß ³ÖÖ¾Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¿Öß ˆ¤üµÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öß Æêü ¿ÖÖê¬ÖæÖ úÖœüÖê ×ŸÖŸÖêú úšüßÖ ÖÖÆüß.
×¾ÖÂÖã´ÖµÖ •ÖÖ ¾ÖîÂÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ… ³Öê¤üÖ³Öê¤ü ³ÖÏ´Ö †´ÖÓÖôû……
úÖêÖÖÆüß •Öß¾ÖÖ“ÖÖ Ö ‘Ö›üÖê ´ÖŸÃÖ¸ü… ¾Ö´ÖÔ ÃÖ¾ÖìÀ¾Ö¸ü ¯Öæ•ÖÖÖ“Öê……1……
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ÆüÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´ÖÖ“ÖÖ †³ÖÓÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¾ÖÖ¸üú¸üß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ šüÃÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖß ¾Ö †Ö‡ÔÖê ´ÖÖ—µÖÖ
ÖÏÆüÖ¿Öß»Ö Çü¤üµÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ †Ö×Ö ¯Ö¤üÖê¯Ö¤üß“µÖÖ ¯ÖÏê´Öôû †Ö“Ö¸üÖÖÖê •ÖÖê ˆšü×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü, ŸµÖÖŸÖ
•µÖÖ ³ÖÖ¾Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ´Öß ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú —ÖÖ»ÖÖê ŸµÖÖÖêÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ³Ö¸ü ™üÖ×ú»Öß †ÃÖê ´ÖÖ—µÖÖÖê
´ÆüÖ¾ÖŸÖ ÖÖÆüß.
–ÖÖÖ¤êü¾Öê ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ… ŸÖãúÖ —ÖÖ»ÖÖ úôûÃÖ……
ÊÖ ˆŒŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê •µÖÖ ¿Öã¨ü ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ¯ÖÏÖÖ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ“Ö —ÖÖ»Öß ŸµÖÖŸÖ“Ö ˆ¤üÖ¸ü,
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÏÖÖ×ŸÖúŸÖê“Öß ¾Ö ÃÖÆüÖÖã³Öæ×ŸÖ¯ÖæÖÔ ÃÖ×ÆüÂÖãŸÖê“Öß ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ²Öß•Öê ÆüÖêŸÖß.
×Ö¾Öé×¢Ö –ÖÖÖ¤êü¾Ö ÃÖÖê¯ÖÖÖ ´ÖãŒŸÖÖ²ÖÖ‡Ô ‹úÖÖ£Ö ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö…
†Ö¾Ö›üßÖê ÖÖ´Öê ÖÖŸÖß, ŸÖê Ö¸ü ¯ÖÖ¾ÖŸÖß ´ÖÓÖ»Ö ¬ÖÖ´Ö……
Æêü ÃÖãÓ¤ü¸ü ³Ö•ÖÖ ´ÆüÖæÖ ÖÖ“ÖÖÖ·µÖÖ ¯ÖãÂúôû ¾ÖÖ¸üú·µÖÖÓ“µÖÖ †Ö“Ö¸üÖÖ´Ö¬µÖê ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¬ÖæÓ“µÖÖ ¿Öã¨ü
×¿Öú¾ÖÖß“ÖÖ ´Öêôû ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“µÖÖ †Ö“Ö¸üÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ´Ö»ÖÖ Æüß ãú¸üãú¸ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ
´Öãôûß“Ö •ÖÖÖÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ †Ö¸ü ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö †ªÖ¯ÖÆüß ´Ö¸üÖšü¶ÖÓ¾Ö¸ü“Ö Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü ‡ŸÖ¸üÆüß
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüßµÖÖÓ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÖÃÖæÖ ´Öß ´ÖÖ¡Ö †Ö•Ö µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ‹ú úÖ ÆüÖê‡ÔÖÖ ¯ÖÖ †¯ÖÖ¡Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú
´ÆüÖæÖ ¾ÖÖ¾Ö¸üŸÖ †ÖÆêü. ÊÖŸÖ úÖÆüß ÁÖêµÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ ³ÖÖÖ ÊÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯ÖêÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓÖß ‘ÖÖ»ÖæÖ
×¤ü»Öê»µÖÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ †Ö“Ö¸üÖÖ“µÖÖ ¬Ö›ü¶ÖÓú›êü“Ö •ÖÖÃŸÖ †ÖÆê !
†Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üÖÖê ´Öæôû“Öê ¤ü×ÖÖêú›üß»Ö †ÃÃÖ»Ö úÖÖÔ™üúÖŸÖ»Öê. ¸üÖ•Ö¯ÖãŸÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö »ÖÖ¾ÖÖÖ·µÖÖ
ˆ¢Ö¸êüú›üß»Ö ´Ö¸üÖšü¶ÖÓ¯ÖêÖÖ ¤ü×ÖÖêú›üß»Ö ¤êü¿ÖÃ£Ö ´Ö¸üÖšêü ÃÖÖ¬µÖÖ ¸üÖÆüÖß“Öê ¾Ö ²ÖÖôû²ÖÖê¬Ö ¾ÖôûÖÖŸÖ»Öê.
ÊÖÓ“ÖÖ ´Ö¸üÖšü´ÖÖêôûÖ ¯Ö›ü¤üÖÖ¿ÖßÖ ÖÖ·µÖÖ“ÖÖ ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ ²ÖÎÖÉÖß ÃÖÖê¾Öôêû¯ÖÖÖ“µÖÖ •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤üÖ»ÖÖÆüß ±úÖ¸üÃÖÖ
•Öã´ÖÖÖÖÖ¸üÖ ÖÖÆüß. ×Ö¤üÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÖÆüµÖÖŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ †Ö•Öß¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖ¸üß ÊÖ ¤üÖêÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾ÖÂÖÖÓ“Öß ²ÖÖ¬ÖÖ
†Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öß ÖÖÆüß. ÊÖŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÆü•ÖÃÖãÓ¤ü¸ü ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ³Ö¸ü
™üÖú»Öß. ''úÖêÖÖÆüß •Öß¾ÖÖ“ÖÖ Ö ‘Ö›üÖê ´ÖŸÃÖ¸ü'' Æêü ¾Ö´ÖÔ ŸÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô“µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖ †Ö¤üß
À¾ÖÖÃÖÖê“”Ëû¾ÖÖÃÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÆü•Ö ×³ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ÊÖŸÖ ´Öß ¯ÖÖ´Ö¸üÖüÖê úÖÆüß“Ö ³Ö¸ü ™üÖúÖê ¿ÖŒµÖ Ö¾ÆüŸÖê.
¯Ö×¾Ö¡Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ : †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üß ¯Ö›ü¤üÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ²ÖÖÆêü¸ü“Öß úÖêÖ ÃÖ³µÖ
†Ö×Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÆÔü ¯ÖÖÆãüÖê´ÖÓ›üôûß †Ö¸ü ×´Ö¡Ö´ÖÓ›üôûß †Ö»Öß, ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸ü“Öß Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖ
†Ö×Ö »ÖÆüÖÖ£ÖÖê¸ü ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖÃÖê ±úÖ¸ü ´ÖÖêúôêû¯ÖÖÖÖê ¾Ö †Ö¯Ö»Öê¯ÖÖÖÖê ¾ÖÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ÊÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú
²ÖÖôû²ÖÖê¬Ö¯ÖÖÖ´Öãôûê †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üß µÖêÖÖ·µÖÖÓÖÖ †Ö¤üß ¯Ö×¾Ö¡Ö †Ö×Ö ³ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ ˆŸÖ¸ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
†Öã³Ö¾Ö µÖê‡Ô, †ÃÖê ×úŸµÖêúÖÓÖß †Ö´Ö“Öê•Ö¾Öôû ˆ‘Ö›ü ˆ¤ËüÖÖ¸ü úÖœüÖ¾Öê. ´ÖÖ—µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸ü“µÖÖ
†éú×¡Ö´Ö ¾Ö ×ÖÂú¯Ö™ü “ÖÖ»Öß¸üßŸÖß, ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ‹ú´ÖêúÖ¿Öß ÃÖêÆü ¾Ö ÖÖê›ü ¾ÖÖÖÖæú †Ö×Ö
¤ãüÃÖ·µÖÖ¿Öß ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖŸÖÔÖ †Ö¤üß Ö´ÖãÖê¤üÖ¸ü ¾ÖÖ™üŸÖ. úÖÆüß Ö¾ÖßÖ †Ö»Öê»Öê ÃÖêÆüß ŸÖ¸ü úÖÆüß ÖÖêÂ™üàú›êü ™üú
»ÖÖ¾ÖæÖ“Ö ¯ÖÖÆüÖŸÖ ²ÖÃÖŸÖ! †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸ü“Öß ¿ÖÖÓŸÖß, ŸÖé¯ŸÖß, ¯ÖÏßŸÖß ÊÖ ŸµÖÖÓÖÖ úÖÆüß †¾ÖÖÔÖßµÖ ¾ÖÖ™üŸÖ.
†Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üß †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ‹ÖÖªÖ ¯Öã¸üÖŸÖÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖ Öê»µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ³ÖÖÃÖ ÆüÖê‰úÖ, ¯Ö¸üŸÖ •ÖÖ¾ÖêÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ
ÖÃÖê! †Ö´Ö“Öê ²ÖÖ²ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖàÖÖ ''†Ö‡Ô'' ´ÆüÖæÖ ÆüÖú ´ÖÖ¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ Æüß »ÖÆüÖÖ¿Öß“Ö ÖÖêÂ™ü, ¯ÖÖ
¯Ö¸üúßµÖÖÓ¾Ö¸ü ÊÖ ÖÖêÂ™üßŸÖß»Ö ÃÖÇü¤üµÖŸÖê“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö “Ö™üúÖË ÆüÖê‡Ô. ´ÖÖ—µÖÖ ¤üÖêÖ »ÖÆüÖÖ ²Ö×ÆüÖß ´ÖÖ—µÖÖ
301
¾ÖÖµÖ 473-47

´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü, ÃÖ´ÖÖÏ ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖ, ÖÓ›ü 2 ¸üÖ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

»ÖÆüÖÖµÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü »Ö×›ü¾ÖÖôû¯ÖÖÖÖê ¾Ö ´ÖÖêúôêû¯ÖÖÖÖê ¾ÖÖÖŸÖ. †Ö‡Ô ŸÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ úÖêÖÖÆüß ×´Ö¡ÖÖ»ÖÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ“Ö ´Öã»ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖÖÖ¾ÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ êú¾ÆüÖÆüß ŸÖµÖÖ¸ü †ÃÖê. ÊÖ´Öãôêû †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß ×¾ÖÀ¾Öãú™ãÓü²ÖßµÖŸÖê“ÖÖ
×•Ö¾ÖÓŸÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ÃÖÖÖÖŸúÖ¸ü ×¤üÃÖê.
ÖãÃÖŸÖÖ ¯Ö›ü¤üÖ Ö ‘ÖÖ»ÖÖê ÊÖŸÖ úÖÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÖÖÆüß ; ¯ÖÖ †ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖ“Ö ´Öãôûß ¯Ö›üªÖ»ÖÖ £ÖÖ¸üÖ
Ö ¤êüÖê Æüß ¤îü¾Öß éú¯ÖÖ ÆüÖêµÖ. †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸ü ´ÆüÖ•Öê ÊÖ éú¯Öê“ÖÖ ‹ú ¤êü¾ÆüÖ¸üÖ ÆüÖêŸÖÖ! ¯ÖÏÖ¯ÖÓ×“Öú ×¾Ö¯Ö¢Öß
×úŸÖßÆüß †Ö»µÖÖ; ¤üÖ×¸ü¦ü¶, †Ö•ÖÖ¸ü, ´Ö¸üÖ, ú•ÖÖÔ“ÖÖ ²ÖÖê•ÖÖ †ÃÖ»Öê ‡ŸÖ¸ü ×úŸÖßÆüß ´ÖÖÖ“Öß ¯ÖÖ¸üÖ
ú¸üÖÖ¸êü ¯ÖÏÃÖÓÖ †Ö»Öê, ŸÖ¸üß ‘Ö¸ü“Öê ¿ÖÖÓŸÖß“Öê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ú¬Öß Öã²¬Ö ÆüÖêŸÖ ÖÃÖê. µÖêÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ³ÖÖî×ŸÖú
¤üÖ×¸¦ü¶ÖŸÖ †ÖÛŸ´Öú ÁÖß´ÖÓŸÖß“ÖÖ ³ÖÖêÖ †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß †Ö×Ö ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö »ÖÆüÖÖ£ÖÖê¸ü ¾µÖŒŸÖßŸÖ ×¤üÃÖŸÖ †ÃÖê.
†¿ÖÖ ‘Ö¸üß ´ÖÖ •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤üÖ»ÖÖ úÖêšæüÖ ¾ÖÖ¾Ö ×´ÖôûÖÖ¸ü! †Ö¬Öã×Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü ´ÖÖê›üµÖÖ“Öß
ˆšüÖšêü¾Ö ú¸üµÖÖ“Öß †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ú¬Öß ¯ÖÖôûß“Ö µÖêŸÖ ÖÃÖê. úÖ¸üÖ ŸÖÖê •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤üÖ“ÖÖ ÃÖÓÃúÖ¸ü“Ö †Ö´ÆüÖ¾Ö¸ü
‘Ö›ü»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÓ¯Öãœêü ´Öª¯ÖÖÖ×ÖÂÖê¬ÖÖ“µÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖ“Öß •Ö¹ý¸üß“Ö ÖÃÖŸÖê. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü
´ÖÖê›üµÖÖ“ÖÖ úÖêÖß †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, ŸÖ¸ü ŸÖÖê ´Öãôûß †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ÃÖ´Ö•Ö»ÖÖÆüß ÖÃÖŸÖÖ. ‡ŸÖêú
†Ö´Æüß ÊÖ ³Öê¤üÖ“µÖÖ †´ÖÓÖôû ×¾ÖÂÖÖ»ÖÖ †Ö×³Ö–Ö ÆüÖêŸÖÖê!
´Öã»Öà“Öê ×¿ÖÖÖ : ×¿ÖÖÖÖ“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ´ÖÖêšüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÆüÖêŸÖÖ.
²ÖÖ²ÖÖÓÖß •Öê ¯ÖãÃŸÖúß ×¿ÖÖÖ †Ö×Ö •Öß ²ÖÆãüÁÖãŸÖŸÖÖ ×´Öôû×¾Ö»Öß ŸÖß ŸµÖÖ úÖôû“Öê ´ÖÖÖÖÖê ÖÖ¾ÖÖ•ÖµÖÖÃÖÖ¸üÖß
ÆüÖêŸÖß. †Ö×Ö ´ÖßÆüß ¯Öãœêü ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ •ÖÖ‰úÖ ÃÖŸÖŸÖ ÖÓ²Ö¸ü ¯Ö×Æü»ÖÖ šêü×¾Ö»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ úÖôû“µÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá
¾ÖÖÖÔŸÖ †ÖÏÖµÖ —ÖÖ»ÖÖê. ÊÖ“Öê ¯ÖÏŸµÖÖ ÁÖêµÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸üß †¯ÖÏŸµÖÖ¯ÖÖê ¯Öæ¾ÖÔ ³Öæ×´ÖúÖ ŸÖµÖÖ¸ü
êú»µÖÖ“Öê ÁÖêµÖ ŸµÖÖÓ“Öêú›êü“Ö •ÖÖŸÖê. ¯ÖÖ ÊÖ¯ÖêÖÖÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖÖ×ŸÖú¯ÖÖÖ“Öê ´ÖÖêšêü úÖîŸÖãú ú¸üµÖÖÃÖÖ¸üÖß
ÖÖêÂ™ü ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¤üÖêÆüß ´Öã»ÖàÖÖÆüß ¿ÖÖôêûŸÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê Æüß ÆüÖêµÖ. ´Öß •ÖÃÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ
†Ö¤üß ¯Ö×Æü»µÖÖ †´Ö¤üÖÖßŸÖ»ÖÖ ´Öã»ÖÖÖ ŸÖ¿ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ²Ö×ÆüÖß ŸµÖÖ ¾Öêôû“µÖÖ ´Öã»Öà“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ»µÖÖ •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû
¯Ö×Æü»µÖÖ“Ö ×¾ÖªÖÙ£ÖÖß ÆüÖêŸµÖÖ! •ÖÖÖŒúÖ †Ö×Ö ŸÖÖµÖÖŒúÖ ÊÖ ¤üÖê‘Öß ´ÖÖ—Öê¯ÖêÖÖ ¬ÖÖú™ü¶Ö ²Ö×ÆüÖß.
¯Ö×Æü»Öß ´ÖÖêšüß Æãü¿ÖÖ¸ü, ÃÖŸÖê•Ö ×¤üÃÖê. ¤ãüÃÖ¸üß ¬ÖÖú™üß ´ÖÖ¡Ö †Ö¤üß ³ÖÖêôûß †Ö×Ö ²Öã¨üßÖê ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»Öß †ÃÖê.
•ÖÖÖŒúÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ“Öß ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖÖ›üúß. Ö×¡ÖµÖ ‘Ö¸üÖµÖÖŸÖ »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß ´Öã»ÖàÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ“Ö ¯ÖÖêÂÖÖÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖ“Öß
²Ö·µÖÖ“Ö ×šüúÖÖß “ÖÖ»Ö †ÖÆêü. †¿ÖÖ ´Öã»ÖàÖÖ ¾Ö›üß»Ö êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ÃÖ³ÖÖÓŸÖæÖ ¾Ö ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖæÖ †¿ÖÖ“Ö
¯Öã¹ýÂÖß ¯ÖÖêÂÖÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. •ÖÖÖŒúÖ“ÖÖ ÆüÖ ¯ÖÖêÂÖÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ ¾Öêôû“Öê ×ŸÖ“Öê ²ÖÖôûÃÖê ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ
¾Ö †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸ü“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ›üôûàÖÖ ±úÖ¸ü †Ö¾Ö›üŸÖ †ÃÖê. †Ö´Æüß ´Öã»ÖÖÓÖß ú¬Öß ×¾Ö•ÖÖ¸ü ‘ÖÖŸÖ»Öß ÖÖÆüßŸÖ
ŸÖ¸üß ¯ÖÖ •ÖÖÖŒúÖ»ÖÖ ‰ú±Ô †Ö¯Ö»µÖÖ '†Ö‡Ô»ÖÖ' ²ÖÖ²ÖÖÓÖß úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸üß ¯Ö¨üŸÖß“Öß ŸÖã´ÖÖÖ úºþÖ †Ö¾Ö›üßÖê
‘ÖÖ»ÖÖ¾Öß! †Ö×Ö ×ŸÖÖêÆüß ŸÖß ‘ÖÖ»ÖæÖ ´ÖÖêšü¶Ö ×¤ü´ÖÖÖÖÖê †Ö´ÆüÖ¯Öãœêü µÖÖ¾Öê!
Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö-»ÖÖÖê : ¾Ö¸üß»Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¾ÖÖœü»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖ¾Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öß ŸÖµÖÖ¸üß ú¿Öß
—ÖÖ»Öß Æêü ×Ö¸üÖôêû ±úÖ¸üÃÖê ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ÖúÖê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ¯ÖÏßŸÖß, Ö¾µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖêú ¾Ö ÃÖŸµÖÖ“ÖÖ
”û›üÖ »ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß •Ö´Ö•ÖÖŸÖ ÆüÖîÃÖ Æüß ´ÖÖ—µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öß ´ÖãµÖ »ÖÖÖê ÆüÖêŸÖß. ÊÖ »ÖÖÖÖÓÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
ŸÖ·ÆêÖê †ÖôûÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓÖß ú¬ÖßÆüß ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ ÖÖÆüß, Æêü êú¾Öœêü ´ÖÖ—Öê ³ÖÖµÖ.
ãú¸üÖÖŸÖ “Ö¸üÖÖ·µÖÖ †Ö‡Ô²ÖÖ¯ÖÖÓ•Ö¾Öôû ŸµÖÖÓ“Öê Ø¿ÖÖºþ •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Ã¾Ö“”Óû¤üÖÖê ²ÖÖÖ›üŸÖ †ÃÖŸÖê, ŸÖ«üŸÖË
´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓ“ÖÖ ´Ö»ÖÖ †ÖÁÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ ¯ÖÖ ¤üÖ²Ö úÃÖ»ÖÖÆüß Ö¾ÆüŸÖÖ! ´Öß ‹ÖÖ¤üß “ÖÖÓÖ»Öß, ¯ÖÖ †Ö¤üß
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Ö¾Öß †Ö×Ö ºþœüß×¾Ö¹ý¨ü ÖÖêÂ™ü êú»Öß, ŸÖ¸ü ˆ»Ö™ü ×ŸÖ“Öê ŸÖê úÖîŸÖãú“Ö ú¸üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü †ÃÖŸÖ! Æüß
†¯Öæ¾ÖÔ ÃÖÓ¬Öß ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß.
†³Öê¤ü ³ÖÖ¾Ö : ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖ •ÖÃÖê Ö¾Öê Ö¾Öê ×¾ÖÂÖµÖ µÖê‰úÖ ŸµÖÖŸÖ
†¯ÖÏ×ŸÖÆüŸÖ ÖŸÖß ÆüÖê‰ú »ÖÖÖæÖ ´ÖÖ—µÖÖ “ÖîŸÖµÖ×Ö×ŸÖ•ÖÖ“Öê ¾Ö»ÖµÖ ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ ¾ÖÖœæü »ÖÖÖ»Öê, ŸÖÃÖê“Ö ´Ö»ÖÖ
×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ •ÖÖŸÖß“Öê ¾Ö ÃÖÓÃéúŸÖß“Öê ×´Ö¡Ö †Ö×Ö ÃÖÖê²ÖŸÖß ×´ÖôûŸÖ •ÖÖ‰úÖ ´ÖÖ—µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ»ÖÖ †Ö“ÖÖ¸üÖ“Öê
Ã¾Öºþ¯Ö ¤êüµÖÖ“Öê ¯ÖÏµÖÖêÖ ú¸üµÖÖ»ÖÖÆüß ¾ÖÖ¾Ö ×´Öôæû »ÖÖÖ»ÖÖ. ²ÖÎÖÉÖ-Ø»ÖÖÖµÖŸÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ •µÖÖ •ÖÖŸÖß ´Ö¸üÖšü¶ÖÓú›êü
•Öê¾ÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ŸµÖÖ •ÖÖŸÖà“Öß ´ÖÖÖÃÖê †Ö´Ö“Öê ×¾ÖÀ¾Öãú™ãÓü²ÖßµÖ ‘Ö¸üß •Öê¾ÖŸÖ. ÆüÖ¾Öß, ¬ÖÖê²Öß ¾ÖÖî¸êü •µÖÖ ‡ŸÖ¸ü
ØÆü¤æÓüú›êü Øú¾ÖÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ¾ÖÖî¸êü ¯Ö¸ü¬Ö´ÖáµÖÖÓú›êü ´Ö¸üÖšêü •Öê¾ÖßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ, ŸµÖÖ •ÖÖŸÖß“Öê »ÖÖêúÖÓ¿ÖßÆüß
¯ÖÓÛŒŸÖ³Öê¤ü ú¸üµÖÖ“Öê ¯ÖÖ¯Ö †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß ú¬Öß ‘Ö›üŸÖ ÖÃÖê. ¯ÖÖ ´Öß ¯Öãœêü •Öê¾ÆüÖ ´ÖÖ—µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓ¿Öß ×´ÖôæûÖ
×´ÖÃÖôæûÖ ¾ÖÖÖæ »ÖÖÖ»ÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ÊÖ¯Öãœü“Öß ¯ÖÖµÖ¸üß ´Ö»ÖÖ “ÖœüÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß.
´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ÃÖêÆüß : ‡ÓÖÏ•Öß “Ö¾Ö£µÖÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÖ“Ö¾µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ´ÖæŸÖãÔ•ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‹ú
´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ÃÖêÆüß ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ ‘Ö¸üß ÖêÆü´Öß µÖêŸÖ †ÃÖê ¾Ö •Öê¾ÖŸÖÆüß †ÃÖê. ŸµÖÖÖê ‹êú ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖÆü•Ö
´Ö»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üß •Öê¾ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öê. ¯Ö¸ü•ÖÖŸÖß“µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖ“Öê ‘Ö¸üß ¯ÖÏŸµÖÖ •ÖÖ‰úÖ •Öê¾ÖµÖÖ“ÖÖ
´ÖÖ—µÖÖ •Ö´ÖÖŸÖ»ÖÖ ŸÖÖê †Ö¤üß ¯Ö×Æü»ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´Öß »ÖÖÖ»Öß“Ö ú²Öæ»Ö ŸÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖê“Ö; ¯ÖÖ •Öê¾ÖÖÖ»ÖÖ
²ÖÃÖ»ÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ´Öß úÖÆüß ŸÖ¸üß †¯Öæ¾ÖÔ ÖÖêÂ™ü ú¸üŸÖÖê, †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê»Öê Ã¯ÖÂ™ü †Öšü¾ÖŸÖê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß
´ÖÖ—Öê ¾ÖµÖ ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü 14-15 ¾ÖÂÖÖÔ“Öê †ÃÖÖ¾Öê. ´ÖæŸÖãÔ•ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸ü“µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓÖÖ ŸÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ÊÖ
´ÖÖêúôêû¯ÖÖÖ“Öê •ÖÖÃŸÖ“Ö †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê. ÊÖÖÓŸÖ¸ü ´Öß ÃÖÆüÖ¾µÖÖ †Ö×Ö ÃÖÖŸÖ¾µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖµµÖ¤ü
´Öß¸üÖÃÖÖÆêü²Ö ÆüŸÖ¹ý™ü ÊÖ ¯ÖÖêŒŸÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ÖéÆüÃ£ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ¿Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü †Ö¤üß ×•Ö¾Ö»ÖÖ
ÃÖêÆü •Ö›ü»ÖÖ. ´Öß¸üÖÃÖÖÆêü²Ö †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üß †Ö×Ö ´Öß ŸµÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß †Ö¤üß ˆ‘Ö›ü •Öê¾ÖŸÖ †ÃÖæ. ÊÖ
´ÖÖ—µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üúß ¾ÖŸÖÔÖÖÖê“Ö †Ö´Ö“ÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ“ÖÖ »ÖÖê³Ö •Ö›ü»ÖÖ. ¯Öãœêü úÖÆüß ¾ÖÂÖÖÕÖß ŸÖê ¾ÖÖ¸ü»µÖÖ¾Ö¸üÆüß
ŸµÖÖÓ“Öê £ÖÖê¸ü»Öê ×“Ö¸Óü•Öß¾Ö ÃÖµµÖ¤ü †²Ö¤ãü»Ö úÖ¤üß¸ü Æêü ´Ö»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓÖß
¿Öê¾Ö™üß ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü úºþÖ ŸÖê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü —ÖÖ»Öê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê»µÖÖ
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×Ö¸üÖÁÖßŸÖ ÃÖÖÊúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß (Depressed Classes Mission Society of India)
“Öê ŸÖê ‹ú †ÖÃ£Öê¾ÖÖ‡Ôú ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÆüß —ÖÖ»Öê ! ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üúß ²ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ´Öß¸üÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ¾Ö¸üÆüß
¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖê ‹ú ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ÖéÆüÃ£Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôûê ŸµÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß †£ÖÖÔŸÖË ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö›ü¤üÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ¯ÖÖ
×´Ö¸üÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ´ÖÖ—Öß ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖŸÖß“Öß †ÖêôûÖ úºþÖ ×¤ü»Öß ÆüÖŸê Öß ¾Ö ´Ö•Ö¯Öãœüê ŸµÖÖ ¯Ö›ü¤üÖ ¯ÖÖôûßŸÖ ÖÃÖŸÖ.
¿Öã¨ü ŸÖ¢¾Öê : ¾Ö¸üß»Ö ÖÖêÂ™üß“ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÖÖ»Öß»Ö úÖ¸üÖÖŸÖ †ÖÆêü. †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üß •Öß ÃÖÖÆü×•Öú
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öß •Öß ŸÖ¢¾Öê ¯ÖÖôû»Öß •ÖÖŸÖ •Öß ÃÖ´ÖŸÖÖ †Ö×Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡ÖŸÖÖ, ˆ¤üÖ¸üŸÖÖ †Ö×Ö Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖ ÊÖÓ“µÖÖ
ÃÖ´ÖŸÖÖê»ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß ¾Ö×¸üÂšü ´ÆüÖ×¾ÖÖÖ·µÖÖ ²ÖÎÖÉÖ, Ø»ÖÖÖµÖŸÖ •ÖÖŸÖß“Öê ÃÖ³µÖ ÖéÆüÃ£Ö µÖêŸÖ
†ÃÖŸÖ, ŸÖê •Ö¸ü †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÖêúôû ›üÖî»Ö ÃÖÖê›æüÖ †Ö´Ö“µÖÖ¿Öß ÃÖ´ÖÖÖŸÖêÖê ¾Ö Ö·µÖÖ ¯ÖÏê´ÖÖÖê ¾ÖÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê
ŸÖ¸ü“Ö †Ö´Æüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß •Öê¾ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖæ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ‘Ö¸üÖê²ÖÖ ¸üÖÖßŸÖ †ÃÖæ. ‹¸ü¾Öß ŸÖê ×úŸÖßÆüß
ÁÖß´ÖÓŸÖ Øú¾ÖÖ ‘Ö¸Óü¤üÖ•Ö †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß †Ö´Æüß ŸµÖÖÓ“Öêú›êü ŸÖê ²ÖÎÖÉÖ †ÖÆêüŸÖ †Ö¸ü Ø»ÖÖÖµÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ
‹¾Öœü¶Ö“Ö úÖ¸üÖÖÖê •Öê¾ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ •ÖÖŸÖ ÖÃÖæ! ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Ö¸üÖšü¶ÖÓ¯ÖêÖÖ ÖÖ»Ö“µÖÖ ´ÖÖÖ»Öê»µÖÖ Øú¾ÖÖ
´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ ¯Ö¸ü¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓú›êü •Öê¾ÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ •ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê —ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖÖŸÖê“Öê,
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Ã¾ÖŸÖÓ¡ÖŸÖê“Öê †ÓŸÖ:ú¸üÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÏê´ÖÖ“Öê ÖÖŸÖê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü“Ö †Ö´Æüß •ÖÖŸÖ †ÃÖæ. ‹¸ü¾Öß ÖÖÆüß. ÊÖ µÖÖµÖÖÖê
´Öß¸üÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖßÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖ¯Öã¸üŸÖÖ ŸÖ¸üß †Ö¯Ö»ÖÖ ¯Ö›ü¤üÖÖ¿ÖßÖ¯ÖÖÖ ÃÖÖê›üÖ¾ÖÖ
»ÖÖÖ»ÖÖ, Æêü ÃÖÆü•Ö“Ö †ÖÆêü. †¿ÖÖ ÖÖêÂ™üß êú¾Öôû ¤êü¾ÖÖÖ‘Öê¾ÖÖÖ ÊÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß ŸÖ¢¾ÖÖÖê Øú²ÖÆãüÖÖ †Ö¬Öã×Öú
ÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓ“µÖÖ ¿Öã¨ü ²Öã×¨ü¾ÖÖ¤üÖÖêÆüß ‘Ö›æüÖ µÖêµÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÖÃÖŸÖÖŸÖ. †ÓŸÖ:ú¸üÖÖ“ÖÖ ×•Ö¾ÆüÖôû, ÆêüŸÖæ“ÖÖ
¿Öã¨ü¯ÖÖÖ †Ö×Ö †éú×¡Ö´Ö ¯ÖÏê´Ö ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ“ÖÖ †œüôû ¯ÖÖµÖÖ ÆüÖêµÖ. ÊÖ“Ö ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ü †Ö´Ö“µÖÖ
‘Ö¸üÖµÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ •ÖãµÖÖ úÖôûß ¾Ö •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖÖ¸üµÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ †£Ö¾ÖÖ úÖÖÖúÖê¯Ö·µÖÖŸÖ»µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖß
‹¾Öœüß ¯ÖÏÖÖ×ŸÖúŸÖÖ ¸üÖÖŸÖÖ †Ö»Öß. ŸÖß“Ö ¿Öã¨ü ÃÖêÆüÖ“Öß ŸÖ¢¾Öê ´ÖÖ—µÖÖ ÆüÖµÖÃæú»Ö“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ
ÃÖêÊÖÓ¿Öß †Ö´Ö“µÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ¾ÖŸÖÔÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß.
¯Ö›ü¤üÖ, ×¿ÖÖÖ, •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü ¾ÖÖî¸ëü“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ‡ŸÖúß ¯ÖÏÖŸÖß úºþÖ †Ö´Ö“µÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
´ÖÖ¡Ö ²ÖÖ²ÖÖÓÖß †ÃÖÖ †×¾Ö“ÖÖ¸ü úÖ êú»ÖÖ ÊÖ ¾Ö¸üß»Ö úÖ¸üÖÖÓ¾ÖºþÖ Öã»ÖÖÃÖÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê
†ÃÖÖ úß, ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏÖÖ×ŸÖúŸÖÖ êú¾Öôû Ö¾ÖßÖ ²Öã×¨ü¾ÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü Øú¾ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¾ÖºþÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ Ö¾ÆüŸÖß. ŸÖß
×Ö´ÖÔôû †ÓŸÖ:ú¸üÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö ¤üÖÓ×³Öú¯ÖÖÖ“µÖÖ †³ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ ÆüÖêŸÖß †Ö×Ö ÊÖ“Ö ¾ÖôûÖÖÖãÃÖÖ¸ü
´ÖÖ—ÖêÆüß ¾ÖŸÖÔÖ ÆüÖêŸÖê.
ÆüÖµÖÃæú»Ö´Ö¬µÖê Ö¾ÖßÖ ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖ, Ö¾ÖßÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öê †¬µÖµÖÖ ¾Ö Ö¾ÖßÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ
‘Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ—µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:´Ö¬µÖê úÖÆüß †Ó¿Öß ²Öã×¨ü¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ †Óãú¸ü ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê ´Öò×™Òüú“Öß
¯Ö¸üßÖÖ ¯ÖÖÃÖ ÆüÖê‰úÖ ´Öß úÖò»Öê•ÖÖŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü †£ÖÖÔŸÖË •ÖÖê¸üÖÖê ±úÖê±úÖ¾Öæ »ÖÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÖ ÃÖÖŸÖ¾µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ
†ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖ ²Öã×¨ü¾ÖÖ¤üÖ“Öß ¯Öæ¾ÖÔ×“ÖÆêü £ÖÖê›üß¿Öß ´ÖÖ—µÖÖ ¾ÖŸÖÔÖÖŸÖ ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ‘Ö¸üß ´ÖÖ—Öê ¾Ö•ÖÖ
‘Ö¸üÖãŸÖß ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ²ÖÖ²ÖÖÓ¾Ö¸üÆüß ¯Ö›æü »ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖ´Öãôûê ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖ—Öß ¬ÖÖú™üß ²ÖÆüßÖ ´ÖãŒŸÖÖ²ÖÖ‡Ô ×Æü“µÖÖ
×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öß ‘ÖÖ‡Ô êú»Öß ÖÖÆüß. ‹¸ü¾Öß ˆ¯Ö¾Ö¸ü ÆüÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá ´Öã»Öà“Öê »ÖÖ —ÖÖ»Öê“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê, ÊÖ ÃÖ´Ö•ÖãŸÖß»ÖÖ
•Ö¸ü †Ö‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ×“Öú™ü»Öê †ÃÖŸÖê, ŸÖ¸ü ´ÖãŒŸÖÖ²ÖÖ‡Ô“Öê »ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ †Ö×Ö •ÖÖÖŒúÖ“µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß
»ÖÆüÖÖ¯ÖÖß“Ö ˆ¸üæúÖ ‘ÖêŸÖ»Öê †ÃÖŸÖê. ´ÖãŒŸÖÖ²ÖÖ‡Ô“Öê »ÖÖ ŸÖß •Ö¾Öôû •Ö¾Öôû 14 ¾ÖÂÖÖÔ“Öß —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü
—ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´Öß úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê.
ÃÖÇü¤üµÖŸÖÖ : ´Öß ´Öò×™ÒüŒµÖã»Öê¿ÖÖ“µÖÖ ¯Ö¸üßÖê»ÖÖ ¯ÖãÖê ÃÖë™ü¸ü»ÖÖ ²ÖÃÖæÖ ‡.ÃÖ. 1891 “µÖÖ ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü×›üÃÖë²Ö¸ü ´Ö¬µÖê ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´ÖÖ—Öê ¾ÖµÖ 18 ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ÆüÖêŸÖê. ÊÖ úÖê¾ÖóµÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö×Ö
´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ úÖÖÔ™üú ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖÖ¸üµÖÖ ‹úÖ ”ûÖê™ü¶Ö ²ÖÎÖÉÖß ÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ŸµÖÖ
•ÖãµÖÖ úÖôûÖŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ ÆüÖŸÖæÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öê •ÖÖÖæÖ²Öã•ÖæÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö Ö¾ÆüŸÖÖ. ¾Ö¸ü
•µÖÖ ÖÖêÂ™üß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ êú¾Öôû ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖ¾Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öß ¯Öæ¾ÖÔ×“ÖÆêü ‹¾Öœü¶Ö“Ö †£ÖÖÔÖê
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ ÊÖŸÖ ‹úÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ“ÖÖ µÖê£Öê“Ö ×Ö¤ìü¿Ö ú¸üÖê ²Ö¸êü ¾ÖÖ™üŸÖê. ŸÖê ŸÖ¢¾Ö
´ÆüÖ•Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †ÃÖÖê †Ö¸ü ¬ÖÖÙ´Öú †ÃÖÖê úÖêÖŸµÖÖÆüß Ö·µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öê ´Öæôû úÖ¸üÖ ¿Öã¨ü ²Öã×¨ü¾ÖÖ¤ü
†ÖÆêü Øú¾ÖÖ ÃÖÇü¤üµÖŸÖÖ †ÖÆêü ÊÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ Æêü ÆüÖêµÖ. ÊÖ ×ÖÖÔµÖÖ“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ ú»Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ
úÖ¸üÖÖú›êü ´ÆüÖ•Öê ÃÖÇü¤üµÖŸÖêú›êü •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü. Æüß“Ö ÖÖêÂ™ü ´Öß ¾Ö¸ü ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ †Öšü¾ÖÖßŸÖæÖ ²Ö·µÖÖ“Ö
†Ó¿Öß ×ÃÖ¨ü ÆüÖê‰ú ¯ÖÖÆüŸÖê. ×Ö¤üÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôû“µÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ÆüÖµÖÃæú»Ö“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖŸÖ ŸÖ¸üß ¿Öã¨ü ²Öã×¨ü¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ
¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö úºþÖ ¤êüÖÖ¸êü ×¾ÖÂÖµÖ ´ÆüÖ•Öê ¸üÃÖÖµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö †Ö×Ö ÖÖÖê»Ö¿ÖÖÃ¡Ö ÊÖÓ“µÖÖ ´Öæ»ÖŸÖ¢¾ÖÖÓ“Öß »ÖÆüÖÖ
¯ÖãÃŸÖêú“Ö ÆüÖêŸÖ. ‹úÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ÊÖÓ“Öê ×¿Öú¾ÖÖß´Öãôêû úÖµÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ—µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖßÃÖ ×Ö¸üÖôêû
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¾ÖôûÖ »ÖÖÖÖê ±úÖ¸üÃÖê ÃÖÓ³Ö¾ÖÖßµÖ Ö¾ÆüŸÖê. ÊÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê úß, ´ÖÖ—µÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ
¾ÖŸÖÔÖÖŸÖß»Ö ¾Ö¸ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»ÖÖ ˆ¤üÖ¸ü¯ÖÖÖ ¾Ö ¯ÖÏÖÖ×ŸÖú¯ÖÖÖ ÊÖ“Öê úÖ¸üÖ ´ÖÖ—Öß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÇü¤üµÖŸÖÖ,
µÖÖµÖÖú›êü ¯ÖÏ¾Öé¢Öß †Ö×Ö ¤üÖÓ×³Öú¯ÖÖÖ“ÖÖ ×ŸÖ™üúÖ¸üÖ Æêü“Ö ÖãÖ ÆüÖêŸÖê. ´Öß ¯Öãœêü úÖò»Öê•ÖÖŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ÊÖ
Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ÖãÖÖÓŸÖ ²Öã×¨ü¾ÖÖ¤üÖ“Öß ³Ö¸ü ¯Ö›ü»Öß, ‹¾Öœêü“Ö ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
‡ŸÖ¸üÖ•Öß : ´Öò×™Òüú“Öß ¯Ö¸üßÖÖ ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¯Öãœüß»Ö ÃÖ²ÖÓ¬Ö ¾ÖÂÖÔ úÖµÖ ú¸üÖ¾Öê µÖÖ ×¾Ö¾ÖÓ“ÖÖêŸÖ
Öê»Öê. ÖÖêú¸üß ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ²ÖêôûÖÖ¾ÖÖÃÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüÖê úÖœü»Öê. ŸÖ¸üß úÖêšêü ¤üÖ¤ü »ÖÖÖêÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß
•Ö´ÖÖÓ›üß ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ ×¿ÖÖúÖ“Öß •ÖÖÖÖ ×¸üúÖ´Öß —ÖÖ»Öß, ´ÆüÖæÖ Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸ü ÁÖß. Ø¡Ö²Öú¸üÖ¾Ö ÖÖÓ›êüú¸ü
µÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê †Ö×Ö ×¸üúÖ´Öß •ÖÖÖÖ ´Ö»ÖÖ ×¤ü»Öß. ‡ÓÖÏ•Öß 2 ·µÖÖ ‡µÖ¢Öê¾Ö¸ü
2-3 ´Ö×ÆüÖê úÖ´Ö êú»Öê ÖÖÆüß ŸÖÖê“Ö ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ¸üÖ´ÖŸÖß£ÖÖÔÃÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ Öê»Öê ¾Ö ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ
¾Æêü™ü¸üÖ¸üß úÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö ¤êü‰úÖ ¯ÖÖšü×¾ÖŸÖÖê, †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ; ¯ÖÖ ´Öß ŸµÖÖ ¾Öêôûß ˆ¢Ö¸ü ×¤ü»Öê
úß, '´Ö»ÖÖ •ÖÖÖ¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ ›üÖòŒ™ü¸ü ¾ÆüÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÖÖÆüß. †Ö™ÔüÃÖË úÖò»Öê•Ö´Ö¬Öß»Ö ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö ×¤ü»µÖÖÃÖ •ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ
ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÆêü.' µÖÖ¾ÖºþÖ µÖ•Ö´ÖÖÖÖÓÃÖ ¸üÖÖ µÖê‰úÖ ŸµÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö ÖÖêú¸üß¾ÖºþÖ ¤æü¸ü êú»Öê †Ö×Ö
¤üß¯Ö¾ÖÖôûß“ÖÖ ¯ÖÖÖ¸üÆüß ×¤ü»ÖÖ ÖÖÆüß.
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21
úÖò»Öê•Ö ¯ÖÏ¾Öê¿Ö
‡. ÃÖ. 1893 “Öê †Ö¸Óü³ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê ‡. ÃÖ. 1898 †Öê¸ü ÃÖÆüÖ ¾ÖÂÖì ´Öß ¯ÖãÖê µÖê£Öß»Ö ±úµÖãÔÃÖÖ
úÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê ÆüÖêŸÖÖê. ÊÖ úÖôûÖ“Öê ¤üÖêÖ ³ÖÖÖ ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ×¯ÖÏÛ¾ÆüµÖÃÖ †Ö×Ö ‡Ó™ü¸ü×´Ö×•ÖµÖ™ü ¯Ö¸üßÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ
³ÖÖÖ †Ö×Ö ²Öß. ‹. †Ö×Ö ‹»ÖË‹»ÖË. ²Öß. µÖÖ ¯Ö¸üßÖÖÓ“ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ³ÖÖÖ. ÊÖ ¤üÖêÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ ‘Ö¸ü“Öß
ÛÃ£ÖŸÖß, ÃÖÖÓ¯Ö×¢Öú ÛÃ£ÖŸÖß, ´ÖÖ:ÛÃ£ÖŸÖß ¾Ö ¤êü¿ÖÛÃ£ÖŸÖß ¾ÖÖî¸üê †Öêú úÖ¸üÖÖÓ´Öãôêû ²Ö¸üÖ“Ö ³Öê¤ü ¯Ö›ü»ÖÖ †ÖÆêü.
‘Ö¸ü“Öß †ŸµÖÓŸÖ Ö×¸ü²Öß, ×Ö¸üÖ¬ÖÖ¸ü ÆüÖê‰úÖ ´Öß ¯ÖãµÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ úÖêÖÖ“Öß †ÖêôûÖ
ÖÖ ¯ÖÖôûÖ †ÃÖÖ †Ö»Öê»ÖÖ. ŸÖ¿ÖÖŸÖ ±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê úÃÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×´ÖôûÖ»ÖÖ ÊÖ“Öê ´Ö»ÖÖ †ªÖ¯Öß
†Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™üŸÖê. ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆüÖ¾µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖß»Ö ´ÖÖ—Öê ×¿ÖÖú ¸üÖ. ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ×“Ö¸ü´Öã»Öê, ²Öß. ‹.
ÊÖÓÖß '¯ÖãÖê µÖê£Öê Ö¸üß²Ö ´Ö¸üÖšüÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖ“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖÖ¸üß ‹ú ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖÆêü,'
†ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê, ´ÆüÖæÖ êú¾Öôû ´ÖÖ—Öê Ö×¿Ö²ÖÖ“Öß ¯Ö¸üßÖÖ ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ´Öß ÊÖ †±úÖ™ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖ µÖê‰úÖ ¯Ö›ü»ÖÖê.
ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´Ö»ÖÖ ×¾ÖÃÖÖ¾Öê ¾ÖÂÖÔ ¤êüÖß»Ö ¯Öã¸êü —ÖÖ»Öê Ö¾ÆüŸÖê. ´Öò×™Òüú“µÖÖ ¯Ö¸üßÖêú×¸üŸÖÖ ´Öß ¯ÖãµÖÖÃÖ
‡. ÃÖ. 1891 “Öê †Öê¸üßÃÖ ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü ‹ú †Öšü¾Ö›üÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖê †ÃÖêÖ ; ¯ÖÖ ¯Ö¸üßÖê“µÖÖ ‘ÖÖ‡ÔŸÖ ÊÖ
¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ¯Ö¸üßÖê“µÖÖ ´ÖÓ›ü¯ÖÖ¯Ö»Ößú›üê †×¬Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÆüÖêÖê ÃÖÓ³Ö¾ÖÖßµÖ Ö¾ÆüŸÖê. †Ö´Ö“Öê ÆüÖµÖÃæú»Ö“Öê
Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸ü ¸üÖ. Ø¡Ö²Öú¸üÖ¾Ö ÖÖÓ›êüú¸ü ÊÖÓÖÖ ´Öß †Ö¾Ö›üŸÖ ÖÃÖê. ŸµÖÖÓ“Öê ‹ú ²ÖÓ¬Öã ¯ÖãµÖÖÃÖ ¾Öúß»Ö ÆüÖêŸÖê.
ŸµÖÖÓÖÖ ‹ÖÖ¤êü ´ÖÖ—µÖÖ †ÖêôûÖß“Öê ¯Ö¡Ö ×¤ü»Öê †ÃÖê»Ö úß úÖµÖ ÆêüÆüß ´Ö»ÖÖ †Öšü¾ÖŸÖ ÖÖÆüß. ÊÖ ¾Ö×ú»ÖÖÓ“ÖÖ
‹ú ´Öã»ÖÖÖ •Ö´ÖÖÓ›üß ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ ×¿ÖúµÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»µÖÖ “Öã»ÖŸµÖÖú›êü ¸üÖÆüµÖÖÃÖÖšüß †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ŸµÖÖ“Öê¿Öß ´ÖÖ—Öß £ÖÖê›üß †ÖêôûÖ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ŸµÖÖ“Öß ³Öê™ü ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖ“µÖÖú›æüÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓú›æüÖ
´Ö»ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Ö¤üŸÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖê»Ö †ÃÖê úÖÆüß ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. ¯ÖãµÖÖÃÖ Ö¸üß²Ö ´Ö¸üÖšü¶ÖÓÖÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ
´Ö¤üŸÖ ú¸üÖÖ¸üß ›êüŒúÖ ´Ö¸üÖšüÖ ‹•µÖãêú¿ÖÖ †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖÆêü ¾Ö ×ŸÖ“Öê ÃÖÓÃ£ÖÖ¯Öú ¾Ö
ÃÖêÎêú™ü¸üß ¸üÖ. ÖÓÖÖ¸üÖ´Ö ³ÖÖ‰ú ´ÆüÃêú ÊÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹ú ´Ö¸üÖšüÖ •ÖÖŸÖß“Öê ‡ÓÖÏ•Öß ×¿Öú»Öê»Öê ¯ÖãœüÖ¸üß ÖéÆüÃ£Ö
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¾Öúß»Ö †ÖÆêüŸÖ ¾ÖÖî¸êü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¸üÖ. ÖÖÓ›êüú¸ü ¾Ö×ú»ÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ×¤ü»Öß †ÃÖÖ¾Öß. ÊÖ ¾Öêôûß ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö
¯ÖêšêüŸÖ»µÖÖ ÆüÖî¤üÖ“µÖÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ±ú›üŸÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ´Öß £ÖÖê›êü ×¤ü¾ÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê, ‹¾Öœüß“Ö †Ó¬Öãú
†Öšü¾ÖÖ ´Ö»ÖÖ †ÖŸÖÖ †ÖÆêü.
ÖÓ. ³ÖÖ. ´ÆüÃêúü : ÖÓÖÖ¸üÖ´Ö ³ÖÖ‰ú ´ÆüÃêú ÊÖ ÖéÆüÃ£ÖÖ“Öê ´Ö¸üÖšüÖ •ÖÖŸÖß¾Ö¸ü ´ÖÖêšü ˆ¯ÖúÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ.
ŸµÖÖ úÖôû“Öê ‹ú ±ú¸ü›êü ‡ÓÖÏ•Öß ×¿Öú»Öê»Öê, ÃÖã¬ÖÖ¸üúß ²ÖÖµÖÖ“Öê Æãü¿ÖÖ¸ü ¾Öúß»Ö †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ßü
ÆüÖêŸÖß. ¯ÖãÖê »ÖÂú¸üÖŸÖ ´ÖêÖ Ã™Òüß™ü¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖêšêü “ÖÖÓÖ»Öê Ã¾ÖŸÖ:“Öê ‘Ö¸ü †ÖÆêü. ¸üÖÖ›êü, ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü
¾ÖÖî¸êüÃÖÖ¸üÖß ŸµÖÖ úÖôû“µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üú ¯ÖÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß “ÖÖÓÖ»Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ÆüÖêŸÖß. ¾Ö×ú»ÖßŸÖ ŸµÖÖÓÖß ²Ö¸êü“Ö ¯ÖîÃÖê
×´Öôû×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ×Æü¸üÖ²ÖÖÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖòÃ´ÖÖò¯ÖÖò×»Ö™üÖ Œ»Ö²Ö“µÖÖ ×¤ü¾ÖÖÖÖÖµÖÖŸÖ ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ ŸÖŸúÖ»ÖßÖ
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´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö ´ÖÖÖÃÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö ŸÖî»Ö-ŸÖÃÖ×²Ö¸üß ™üÖÓÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖßÆüß ‹ú ŸÖÃÖ²Öß¸ü
†ªÖ¯Ö »Ö™üúŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öß ´Ö¸üÖšüÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ×Öú, ¸üÖ•Öê ¾Ö ‡ŸÖ¸ü •ÖÖŸÖß“Öê ¯ÖÏÖÖ×ŸÖú ×¿ÖÖÖ¯ÖÏê´Öß ÁÖß´ÖÓŸÖ
ÖéÆüÃ£Ö µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖ úÖôûß ”ûÖ¯Ö ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ ´Ö¤üŸÖ ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖÓÖß ¾Ö »ÖÂú¸üÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ
¸üÖ•Ö®ÖÖ Ø»ÖÖÖê ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¾Ö×ú»ÖÖÓÖß Æüß '›êüŒúÖ ´Ö¸üÖšüÖ ‹•µÖãêú¿ÖÖ †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖ' ÃÖÓÃ£ÖÖ úÖœü»Öß ÆüÖêŸÖß.
‹êú ×¤ü¾Ö¿Öß ¸üÖ. ´ÆüÃêúÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ´Öß ¯ÖãÖê »ÖÂú¸üÖŸÖ Öê»ÖÖê. ´ÖêÖ Ã™Òüß™ü“ÖÖ ³Ö¾µÖ
¸üÃŸÖÖ, ŸµÖÖŸÖß»Ö ¤üÖêÖ ŸÖßÖ ´Ö•Ö»Öß ‘Ö¸êü, ¯Ö¸ü¤êü¿Öß ´ÖÖ»ÖÖÓÖß ³Ö¸ü»Öê»Öß ŸÖê£Öß»Ö ²ÖÖêÆü·µÖÖÓ“Öß ¤ãüúÖÖê †Ö×Ö
»ÖÂú¸üÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ¸üÃŸÖê ¾Ö ¿ÖÖê³ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ—Öê ›üÖêôêû ×¤ü¯Ö»Öê ÆüÖêŸÖê ! †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ´Öß ¸üÖ. ´ÆüÃêú µÖÖÓ“µÖÖ
×¤ü¾ÖÖÖÖÖµÖÖŸÖ •ÖÖ‰úÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê.
ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Öü : ´ÆüÃêúÃÖÖÆêü²Ö ŸµÖÖ ¾Öêôûß †Ö¯Ö»µÖÖ ÖêÆü´Öß“µÖÖ †Ö¸üÖ´ÖÖã“ÖáŸÖ ¯ÖÖµÖ ¯ÖÃÖºþÖ
ˆŸÖÖÖê ¯Ö›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ×¤ü¾ÖÖÖÖÖµÖÖŸÖ †Ö¤üß †»Ößú›ü“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“Öß ¯ÖæÖÔ ÃÖ•ÖÖ¾Ö™ü êú»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß.
×¤ü¾ÖÖÖÖÖÖÖ ‹êÃÖ¯ÖîÃÖ, »ÖÖÓ²Ö¹Óý¤ü ¾Ö Æü¾ÖÖ¿Öß¸ü †ÃÖæÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ ÃÖŸÖ¸Óü•Öß“Öß ¾Ö ¾Ö¸üŸÖß úÖÆüß ÖÖ»Öß“µÖÖÓ“Öß
×²Ö”ûÖµÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ´Ö¬ÖÖê´Ö¬Ö ‹ú ÖÖê»Ö ™êü²Ö»Ö †Ö×Ö ‡ú›êü ×ŸÖú›êü ²Ö·µÖÖ“Ö ´Ö‰ú Öã“µÖÖÔÓ“Öß “ÖÓÖôû ÆüÖêŸÖß.
ÊÖ¾ÖºþÖ ´ÆüÃêúÃÖÖÆêü²Ö Æêü ‹ú ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ¾Ö ÃÖÓ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ¯ÖãœüÖ¸üß ÆüÖêŸÖê, ÊÖ“Öß ÖÖ¡Öß —ÖÖ»Öß.
ŸÖê ‘Ö¸ü“µÖÖ ¯ÖÖêÂÖÖÖÖŸÖ ´ÆüÖ•Öê ¬ÖÖêŸÖ¸ü †Ö×Ö ÃÖ¤ü¸üÖ ÊÖŸÖ ÆüÖêŸÖê, ¯ÖÖ ŸÖÖë›üÖŸÖ ‹ú ´ÖÖêšüÖ †ÃÃÖ»Ö ×¾Ö¤êü¿Öß
×“Öºþ™ü ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¯Öã»Ö ¬Öæ¸ü ÃÖÖê›üßŸÖ, ÖÖ»Öß ×¯Öú¤üÖÖßŸÖ £ÖãÓúŸÖ †Ö×Ö ×“Ö¹ý™üÖ“Öß ¸üÖÖ •Ö¾Öôû“µÖÖ
‹úÖ »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ ™êü²Ö»ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¸üÖÖ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ™üÖúßŸÖ Ã¾ÖÖ¸üß †Ö¤üß ‹ú™üß †Ö¸üÖ´Ö ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖß. “ÖêÆü¸üÖ
ÖÓ³Öß¸ü ¾Ö ¾ÖÖÖÖæú Ö¸üÖêÖ¸ü ÃÖÓ³ÖÖ¾ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖß. ´Ö»ÖÖ Öã“Öá¾Ö¸ü •Ö¾Öôû“Ö ²ÖÃÖÖµÖ»ÖÖ ÃÖÖÓÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ
³ÖÖÂÖÖ ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ êú»Öê ; ¯ÖÖ ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ †ÖêšüÖŸÖæÖ-×Ö¤üÖÖ ¤üÖŸÖÖŸÖæÖ ×“Öºþ™ü Ö ÃÖÖê›üŸÖÖ“Ö êú»Öê. ´ÖÖ—Öê »ÖÖ
²ÖÖê»ÖµÖÖ¯ÖêÖÖ ŸµÖÖ ×“Ö¹ý™üÖú›êü“Ö •ÖÖÃŸÖ »ÖÖÖ»Öê ! ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ´ÆüÃêúÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ²Ö¸êü ¾ÖÖÖ×¾Ö»Öê.
ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö ´ÖÖ¡Ö ¤ü¸ü´ÖÆüÖ ¤üÆüÖ ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öß“Ö ¤êüÖê ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü, †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. úÖò»Öê•ÖÖŸÖ
•ÖÖµÖÖ“Öß ú¿Öß²Ö¿Öß ÃÖÖêµÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †¿Öß †Ö¿ÖÖ ˆŸ¯Ö®Ö —ÖÖ»Öß. ¯ÖÖ ÊÖ ¯Ö»Ößú›êü ¸üÖÆüµÖÖ“Öß Øú¾ÖÖ
†³µÖÖÃÖÖ“Öß ¤ãüÃÖ¸üß úÃÖ»ÖßÆüß ÃÖÖêµÖ ´ÆüÃêúÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß êú»Öß ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ úôûúôû ¤üÖÖ×¾Ö»Öß ÖÖÆüß.
‹ÖÖªÖ µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ ÃÖ³µÖ ÖéÆüÃ£ÖÖ“Öê ¾ÖŸÖÔÖ •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ‹ÖÖüªÖ Öê×™ü¾Æü ´ÖÖÖÃÖÖ¿Öß ²ÖêŸÖÖÖê“Ö †ÃÖŸÖê ŸÖ¿Öß“Ö
ŸµÖÖÓ“Öß œü²Ö ×¤üÃÖ»Öß. ¸ÓüÖÖÖê ŸÖê ÃÖÖ¾Öôêû, •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû úÖôêû“Ö ÆüÖêŸÖê. ‹¸ü¾Öß ÃÖ¾ÖÔ £ÖÖ™ü µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ ¾ÖôûÖÖ“ÖÖ
×¤üÃÖ»ÖÖ.
ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ ´Ö¸üÖšü¶ÖÓŸÖ ‡ŸÖúÖ ‡ÓÖÏ•Öß ×¿Öú»Öê»ÖÖ ÖéÆüÃ£Ö ÆüÖ ‹ú™üÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖ. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü
ŸÖê ¾Ö×ú»ÖßŸÖÆüß ²Ö¸êü“Ö ¯ÖãœüÖ¸ü»Öê»Öê †Ö×Ö ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ÖÖÖ×¸üúÖŸÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê Æêü ´ÖÖ—µÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ
»ÖÖÖŸÖ †Ö»Öê ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ Æüß ŸÖã»ÖÖÖ ú¸üµÖÖ‡ŸÖúß ´Ö»ÖÖ ¯ÖãµÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß Ö¾ÆüŸÖß. •µÖÖ ´ÆüÃêúÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÏµÖŸÖÖÖê †Ö•Ö ¿Öêú›üÖê ´Ö¸üÖšêü ¯Ö¤ü¾Öß¬Ö¸ü —ÖÖ»Öê, ŸµÖÖ¯Öîúß ‹úÆüß †Ö•Ö ¯ÖãµÖÖŸÖ»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †¿ÖÖ
´ÖÖµÖŸÖêÖê ¸üÖÆüÖŸÖ ÖÖÆüß. ´ÆüÃêúÃÖÖÆêü²Ö ŸµÖÖ ¾Öêôûß úÃÖê ¸üÖÆæü ¿Öú»Öê Æüß ‹ú ´ÖÖÖßµÖ ÖÖêÂ™ü †ÖÆêü.
±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê•Ö : úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ´ÖÖ—Öß Æü•Öê¸üß ú¿Öß ŸÖ¸üß ‹ú¤üÖ »ÖÖÖ»Öß. ±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê•Ö
ŸµÖÖ ¾Öêôûß ¯ÖãÖê ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü ¯ÖêšêüŸÖß»Ö Ö¦êü ÊÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÃŸÖßÖÔ •ÖãµÖÖ ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. Æêü úÖò»Öê•Ö
´ÖÖ—µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ Ö×¸ü²ÖÖÓú×¸üŸÖÖ“Ö ÆüÖêŸÖê. Æêü ÖÃÖŸÖê ŸÖ¸ü ›êüŒúÖ úÖò»Öê•ÖÃÖÖ¸üµÖÖ ³ÖÖ¸üß Ö“ÖÖÔ“µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêŸÖ
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´ÖÖ—ÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö †¿ÖÖ ŸÖã™ü¯ÖãÓ•µÖÖ ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯ÖÖê —ÖÖ»ÖÖ ÖÃÖŸÖÖ. ±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê•Ö“Öê ×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖò»Ö ¾ÖÖ´ÖÖ
×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö †Ö¯Ö™êü (ÃÖÓÃéúŸÖ úÖê¿ÖúÖ¸ü) Æêü ´Öß •ÖÖµÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö ¾ÖÖ¸ü»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öê •ÖÖÖß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
ÃÖã¬ÖÖ¸üú ¸üÖ. ÖÖê¯ÖÖôû ÖÖê¿Ö †ÖÖ¸üú¸ü Æêü ÆüÖêŸÖê. Æêü ÖÖ¾ÖÖŸÖ Ö ¸üÖÆüŸÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ²ÖÖ•ÖæÃÖ •µÖÖ
×¾ÖÃŸÖßÖÔ •ÖÖÖß Æü»»Öß úÖò»Öê•Ö“µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ •ÖÖÖê¾Ö¸ü ‹ú —ÖÖê¯Ö›êü ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ¸üÖÆüÖŸÖ
†ÃÖŸÖ. ŸµÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß×¿Ö¾ÖÖµÖ †Ö•Öæ²ÖÖ•ÖæÃÖ ŸµÖÖ úÖôûß ¾ÖÃÖŸÖß“Öê ‹úÆüß ×“ÖÆü ×¤üÃÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ¤ü¸ü´ÖÆüÖ ¤üÆüÖ
¹ý¯ÖµÖê ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö´Ö¬µÖê ´ÖÖ—ÖÖ ŸµÖÖ ¾ÖêôûßÆüß úÖò»Öê•Ö“ÖÖ Ö“ÖÔ ³ÖÖÖµÖÖ“Öê ´ÖãÛÂú»Ö ÆüÖêŸÖê. úÖ¸üÖ úÖò»Öê•Ö“Öß
±úß ¤ü¸ü´ÖÆüÖ 5 ¹ý. ¾Ö•ÖÖ •ÖÖŸÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ÆüÖŸÖß 5 ¹ý¯ÖµÖê“Ö ˆ¸üŸÖ ! ´ÆüÖæÖ úÖò»Öê•Ö“Öß ±úß ´ÖÖ±ú ú¸üµÖÖ²Ö§ü»Ö
´Öß ‹ú †•ÖÔ ‘Öê‰úÖ ×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖò»Ö †ÖÖ¸üú¸ü ÊÖÓÖÖ ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ Öê»ÖÖê.
†ÖÖ¸üú¸ü ´ÖÖêšêü ÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÖÏÖß Æüß úßŸÖá ´ÖÖ—µÖÖ úÖÖÖ¾Ö¸ü •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.
‡. ÃÖ. 1892 ÃÖÖ»Öß ´Öß •Ö´ÖÖÓ›üß ¿ÖÖôêûŸÖ ×¿ÖÖú †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖã¬ÖÖ¸üú ¯Ö¡ÖÖŸÖ»Öê ÃÖÖÃÖÖßŸÖ »ÖêÖ
´ÖÖ—µÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖÖŸÖ µÖê‰úÖ ´ÖÖ—Öß ´ÖŸÖê —Ö¯ÖÖ™ü¶ÖÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ“Öß ²ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ¸üÖ. ÖÓÖÖ¸üÖ´Ö
³ÖÖ‰ú ´ÆüÃêú Æêü ÃÖã¬ÖÖ¸üú †Ö×Ö ¾Öúß»ÖÆüß ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖÖü ¯ÖÖÆæüÖ ¯ÖãÖê¸üß ÃÖã¬ÖÖ¸üú úÃÖê †ÃÖŸÖÖŸÖ ÊÖ×¾ÖÂÖµÖß
´Ö»ÖÖ úÖÆüß¿Öß ú»¯ÖÖÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß ; ¯ÖÖ †ÖÖ¸üú¸üÖÓÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ ¤êüÖÖ¾µÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ
ÊÖ ú»¯ÖÖê¿Öß Öß™ü ´Öêôû ²ÖÃÖêÖÖ.
×¯ÖÏ. †ÖÖ¸üú¸ü : ´ÖÖ—µÖÖ ³Öê™üß“Öß ¾Öêôû ÃÖúÖôûß Ö‰ú ¾ÖÖ•ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. ×¤ü¾ÖÃÖ
×Æü¾ÖÖóµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. †ÖÖ¸üú¸ü úÖµÖ´Ö“Öê“Ö ¤ü´Öêú¸üß ÆüÖêŸÖê. ŸÖê —ÖÖê¯Ö›üß“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü †ÓÖÖÖŸÖ ˆÆüÖŸÖ ˆ³Öê
ÆüÖêŸÖê. »ÖÖêú¸üß“ÖÖ •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû ±úÖ™ü»Öê»ÖÖ úÖôûÖ ´Öôûú™ü úÖê™ü, ×“ÖŸ¯ÖÖ¾ÖÖß £ÖÖ™üÖ“Öê ÖêÃÖ»Öê»Öê ¬ÖÖêŸÖ¸ü,
»ÖÆüÖÖ¿ÖÖ ¿Öë›üß“Öê £ÖÖê›êüÃÖê ×¾ÖÖã¸ü»Öê»Öê êúÃÖ, ¯ÖÖµÖÖŸÖ †ÖÖ¸üú¸üß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“ÖÖ •ÖÖê›üÖ-´ÆüÖ•Öê ²ÖÎÖÉÖß
•ÖÖê›üÖ“Ö ; ¯ÖÖ ŸµÖÖ“Öê ™üÖ“Öê¾Ö¸ü“Öê úÖŸÖ›üê ™üÖ“Öê“µÖÖ ´ÖÖÖê ¾Ö¸ü ˆ³Öê †Ö»Öê»Öê, ´Öã¦üÖ ²Ö¸üß“Ö ¡ÖÖÃÖ»Öê»Öß,
³Öã¾ÖµÖÖÓ“Öê êúÃÖ ¤üÖ™ü ¾Ö ›üÖêôêû Øú×“ÖŸÖË ÖÖê»Ö ¾Ö ³Öê¤üú †ÃÖê Æêü ¯ÖÏ£Ö´Ö ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›ü»Öê. ´ÖÖ—ÖÖ †•ÖÔ ¯ÖÖÆæüÖ,
´Ö»ÖÖ ›êüŒúÖ ´Ö¸üÖšüÖ †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖ“Öß ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö ×´ÖôûŸÖ †ÖÆêü Æêü ‹êú»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü Ã¾ÖÖ¸üßÖê ´Ö»ÖÖ ±úß
´ÖÖ±ú ¾ÆüÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÖÖÆüß Æêü ×Ö³Öá›ü¯ÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ˆÖÖ“Ö ÖÖ¤üÖ»ÖÖ »ÖÖ¾ÖµÖÖ¯ÖêÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê Æêü ŸÖ›üúÖ±ú›üúß
ˆ¢Ö¸ü ‹úÖ ¸ßüŸÖßÖê µÖÖêµÖ“Ö ÆüÖêŸÖê ; ¯ÖÖ ´Ö•Ö¾Ö¸ü ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖ ˆ¢Ö¸üÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ²Ö¸üÖ —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. †Ö¬Öß“Ö
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ‹Óú¤ü¸ü ¯ÖÖêÂÖÖÖ ¾Ö ´Öã¦üÖ ¯ÖÖÆæüÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üúß úßŸÖá´Öãôêû ´Öß •Öß ³Ö»ÖŸÖß“Ö ú»¯ÖÖÖ úºþÖ
‘ÖêŸÖ»Öß ÆüÖŸê Öß ŸÖß œüÖÃÖôû»Öß ÆüÖêŸÖß †Ö×Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖ ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ²ÖÖÑ²Ö ´Ö•Ö¾Ö¸ü †Ö¤üôû»µÖÖ´Öãôûê †ÖÖ¸üú¸üÖ×Ó ¾ÖÂÖµÖß
´ÖÖ—ÖÖ ÖÏÆü †Öãæú»Ö —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ÆüÖ ÖÏÆü úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸üÖÓ¿Öß ´ÖÖ—ÖÖ ¯Öãœêü •ÖÖê †ŸµÖ»¯Ö ¯ÖÏŸµÖÖ
ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †Ö»ÖÖ ŸµÖÖ´Öãôêû úÖÆüß ´ÆüÖµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ¤ãü¹ýÃŸÖ —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. Ö¸üÖêÖ¸ü ¯ÖÖÆüŸÖÖ ÊÖŸÖ †ÖÖ¸üú¸üÖÓ“ÖÖ,
‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸üÖÓ“ÖÖ Øú¾ÖÖ úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ úÖÆüß“Ö ¤üÖêÂÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. êú¾Öôû ÊÖ ×Ö¸üÖ¿Öê»ÖÖ
´ÖÖ—ÖÖ †•ÖÖÖ¯ÖÖÖ ¾Ö ¾Ö †ÖÖã³Ö¾Öß¯ÖÖÖ Æêü“Ö úÖ¸üÖ ÆüÖêµÖ.
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¯ÖÏßÛ¾ÆüµÖÃÖ“Öê ¾ÖÂÖÔ
úÖò»Öê•Ö“ÖÖ ¯ÖÃÖÖ¸üÖü : ´Öß ±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÏßÛ¾ÆüµÖÃÖ“µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ ‡. ÃÖ.
1893 ÃÖÖ»ÖÖ“Öê †Ö¸Óü³Öß Öê»ÖÖê ; ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖê úÖò»Öê•Ö ±ãú»ÖÖÏê›ü úÖò»Öê•Ö —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê úß ÖÖÆüß Æêü ´Ö»ÖÖ
†Öšü¾ÖŸÖ ÖÖÆüß. ×Ö¤üÖÖ ²Öß. ‹. “ÖÖ ¾ÖÖÔ ŸµÖÖ ¾Öêôûß †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸÖÖê ÃÖãºþ ÆüÖê‰úÖ ±úÖ¸ü ¾ÖÂÖì —ÖÖ»Öß
†ÃÖŸÖß»Ö, †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. úÖò»Öê•Ö ¯ÖãÖê ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü ¯ÖêšêüŸÖß»Ö Ö¦êü ÊÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ³Ö¸üŸÖ
ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖŸÖ“Ö µÖæ ‡ÓÛ»Ö¿Ö Ãæú»ÖÆüß ³Ö¸üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ »ÖÖÖæÖ“Ö ÆüÖêôûú¸üÖÓ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¾ÖÖ›üÖÆüß †ÖÆêü. ŸÖÖê
´Öß ¯Öãœêü ‡Ó™ü¸ü×´Ö×•Ö‹™ü ¾ÖÖÖÔŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ›êüŒúÖ ‹•µÖãêú¿ÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üßú›êü †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ ¾Öêôûß
×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ÊÖ ´ÖÓ›üôûà“µÖÖ ‹¾Öœü¶Ö“Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖß ÆüÖêŸµÖÖ. ÖêôûµÖÖÃÖÖšüß ¯Öãœêü »Ö¾Öú¸ü“Ö ÖÖ¸üÖµÖÖ ¯ÖêšêüŸÖß»Ö
Ö¤üß•Ö¾Öôû“ÖÖ ú²ÖæŸÖ¸üÖÖÖÖÆüß ×´ÖôûÖ»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. úÖ¸üÖ †Ö´Æüß ‡Ó™ü¸ü×´Ö×•Ö‹™ü´Ö¬µÖê †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖê£Öê
±ãú™ü²ÖÖò»Ö ÖêôûŸÖ ÆüÖêŸÖÖê.
¾µÖÖµÖÖÖ¯Ö¨ŸÖß : ¯ÖÏßÛ¾ÆüµÖÃÖ“ÖÖ Œ»ÖÖÃÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß Ö¦êü¾ÖÖ›ü¶Ö“µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü“µÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ×¤ü¾ÖÖÖÖÖµÖÖŸÖ
³Ö¸üŸÖ †ÃÖê, †Ö´Ö“µÖÖ ¾Öêôûß ¤êüÖß»Ö ÆüÖ ³Ö¾µÖ ×¤ü¾ÖÖÖÖÖÖÖ ³Ö¸êü»Ö ‡ŸÖêú ÃÖã´ÖÖ¸êü 60/75 ×¾ÖªÖ£Öá ŸÖ¸üß
†ÃÖŸÖ. ÊÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ ¯ÖÖê™üŸÖãú›ü¶Ö Ö¾ÆüŸµÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ÆüÖ Œ»ÖÖÃÖ ´ÆüÖ•Öê ‹ú ´Öëœü¾ÖÖ›üÖ“Ö ×¤üÃÖŸÖ †ÃÖê.
´Ö¸üÖšüß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›æüÖ •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ´Ö»ÖÖ •ÖÃÖê Ö¾µÖÖ •ÖÖÖŸÖ ¾Ö ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖ
ÛÃ£ÖŸµÖÓŸÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖÖ™ü»Öê ŸÖÃÖê“Ö ŸÖê£Öê ¾ÖÖ™ü»Öê. úÖò»Öê•ÖÖŸÖ»µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ±ú¸üúÖ“Öê ´ÖãµÖ »ÖÖÖ
´ÆüÖ•Öê ¾µÖÖµÖÖÖ¯Ö¨üŸÖß Æüß ÆüÖêµÖ. ¿Öê-¯Ö®ÖÖÃÖ ´Öã»ÖÖÓÖß ‹úÖ ˆÓ“Ö ¯ÖßšüÖ¾Ö¸ü ²ÖÃÖ»Öê»µÖÖ †Ö¸ü ˆ³µÖÖ
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¿ÖÖúÖ“Öê ×Öºþ¯ÖÖ †Ö¸ü ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖ ‹êúŸÖ ²ÖÃÖÖê ´ÆüÖ•Öê ÆüÖµÖÃæú»Ö´Ö¬Ö»µÖÖ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú
×¿ÖÖÖ¯Ö¨üŸÖß»ÖÖ ´ÖãúÖê“Ö ÆüÖêµÖ. ÆüÖµÖÃãú»ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ ŸÖßÃÖ ´Öã»ÖÖÓ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ×¿ÖÂµÖÃÖ´Öã¤üÖµÖ †ÃÖÖê
‡Â™ü ÖÖÆüß. úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ÊÖ ÃÖÓµÖê»ÖÖ †ÖôûÖ“Ö ÖÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ×¿ÖÖúÖ“ÖÖ ×¿ÖÂµÖÖ¿Öß ¾µÖÛŒŸÖÖŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
ŸÖã™üŸÖÖê †Ö×Ö ×¾ÖªÖ£Öá ¬ÖÖÖÖ ŸÖã™ü»Öê»µÖÖ ¯ÖŸÖÓÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¿ÖÖúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ×úŸÖß »ÖÖÓ²Ö Öê»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê, Æêü
×¿ÖÖúÖÃÖ úôûÖê †¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö †Ö´Æüß ¾µÖÖµÖÖÖ ‹êúÖÖ¸êü ÃÖ³µÖ ÖéÆüÃ£Ö (Gentlemen)
—ÖÖ»ÖÖê, Æüß ³ÖÖ¾ÖÖÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ Öê»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¯ÖÏÃÖ¾ÖæÖ ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß †Öœü¶ŸÖÖ µÖêŸÖ †ÃÖê»Ö Ö¸üß; ¯ÖÖ
×ŸÖÖê Ö¸üÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú Øú¾ÖÖ ²ÖÖî×¨üú »ÖÖ³Ö ‘Ö›üŸÖ ÖÖÆüß, Æêü ´ÖÖ—µÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖÃÖ »Ö¾Öú¸ü“Ö µÖê‰ú
»ÖÖÖ»Öê, †Ö´Ö“µÖÖ ÊÖ Ö¾ÖßÖ †Öœü¶ŸÖê“Öß ‹ú ´ÖÖî•Öê“Öß ÖÖêÂ™ü †Öšü¾ÖŸÖê, ŸÖß †¿Öß-´ÖòÖÖ“ÖÖ™üÖÔ : ¿Öê-¯Ö®ÖÖÃÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß Æü•Öê¸üß ¸üÖê•Ö ‘ÖêÖê †¾Ö¿µÖ ÆüÖêŸÖê, úÖ¸üÖ ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ
¯Ö¸üßÖê»ÖÖ ²ÖÃÖµÖÖ¯Öæ¾Öá †´Öãú ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“Öß Æü•Öê¸üß (™ü´ÖÔ) úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ³Ö¸ü»Öß †ÖÆêü, †ÃÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ ×¾ÖüªÖ£µÖÖÔ»ÖÖ
×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÃÖ ªÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü“ÖÖ ¾Öêôû Æü•Öê¸üß ‘ÖêµÖÖŸÖ •ÖÖ‰ú ÖµÖê ´ÆüÖæÖ Æêü úÖ´Ö ÊÖ
úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ÁÖß. ¤üß×ÖŸÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ‹ú †Öã³Ö×¾Öú úÖ¸üãúÖÖú›êü †ÃÖê. Æêü ³Ö»Öê ×¬Ö¯¯ÖÖ›ü ÖéÆüÃ£Ö µÖæ
‡ÓÛ»Ö¿Ö Ãæú»Ö´Ö¬µÖê ×›Òü»ÖÆüß ×¿Öú¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû Æêü »ÖÂú¸üß ãú·µÖÖÔŸÖ Æü•Öê¸üß ‘ÖêŸÖ. ÊÖÓ“ÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö
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¤üÖú™ü ¾Ö “ÖµÖÖÔ ˆÖÏ™ü ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¾ÖÖÖÖæú ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¿Öß-×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ²ÖÖÆêü¸üÖÖ¾Ö“µÖÖ Ö¾ÖµÖÖÓ¿Öß£ÖÖê›üß¿Öß “Öœêü»Ö¯ÖÖÖ“Öß ¾Ö ˆ´ÖÔ™ü¯ÖÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÏŸµÖêú ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“Öê ÖÖ¾Ö ¯ÖãúÖ¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖê
Present Sir †ÃÖê ÃÖ³µÖ¯ÖÖÖ“Öê ˆ¢Ö¸ü ªÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. Æüß Ã¾ÖÖ¸üß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê ÖÖ¾Ö ¯ÖãúÖ¸üŸÖÖÖÖ
ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖê ×´ÖÃ™ü¸ü Æêü ÃÖ³µÖŸÖÖ¤ü¿ÖÔú ˆ¯Ö¯Ö¤ü »ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ Óú™üÖôûÖ ¤üÖÖ¾Öæ »ÖÖÖ»Öß; ¯ÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ
†Ö¯ÖÖ ÃÖ³µÖ ÖéÆüÃ£Ö †ÖÆüÖêŸÖ Æüß •ÖÖÖß¾Ö ÆüÖêŸÖß. '×´ÖÃ™ü¸ü' ÖÖ¾ÖÖ´ÖÖÖê Ö ‹êæú †Ö»µÖÖÖê Sir (´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö)
Æêü Present (Æü•Ö¸ü) ÊÖ ˆ¢Ö¸üÖ¯Öãœêü »ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß Æüß ÃÖ³µÖ ´ÖÓ›üôûß ™üÖôæû »ÖÖÖ»Öß. ¿Öê¾Ö™üß Æêü ¯ÖÏú¸üÖ
×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖò»Ö¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖ‰úÖ ÊÖ ×›Òü»Ö (ú¾ÖÖ‡ÔŸÖ) ×¿Öú×¾ÖÖÖ·µÖÖ úÖ¸üæúÖ•Öß»ÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ´ÖÖÖê
×´ÖÃ™ü¸ü Æêü ¯Ö¤ü •Öºþ¸ü »ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¬Ö›üÖ ×¿ÖúÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ ! †Ö×Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü †Ö´ÆüÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖÆüß
†Ö´Æüß ÃÖ³µÖ ÖéÆüÃ£Ö †ÖÆÖêüŸÖ ÊÖ²Ö§ü»Ö“ÖÖ ´ÖòÖÖ“ÖÖ™üÖÔ-¯Öã¸üÖ¾µÖÖ“ÖÖ ¯Ö¼üÖ-×´ÖôûÖ»ÖÖ!
»ÖÖ•ÖÖôæû ¾Öé¢Öß : ÃÖ³µÖ ÖéÆüÃ£Ö¯ÖÖÖ“Öê ×ŸÖÃÖ¸êü »ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ÆüÖµÖÃæú»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ×¿ÖÖúÖÓ¯Öãœê
5/6 ŸÖÖÃÖ ¸üÖê•Ö ›üÖÓ²ÖæÖ ²ÖÃÖµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ Ö¾ÆüŸÖß. ¤üÖêÖ ŸÖßÖ ŸÖÖÃÖ ¤üÖêÖ ŸÖßÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ¾µÖÖµÖÖÖê
‹êú»Öß úß, †Ö´Æüß ÃÖ³µÖ ÖéÆüÃ£Ö —ÖÖ»ÖÖê ´ÖÖêúôêû! ´ÖÖ ¾ÖÖ™ü»µÖÖÃÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ›üÖêêú Öã¯ÖÃÖæÖ ²ÖÃÖÖ, Øú¾ÖÖ
ÖêôûÖ“µÖÖ ´Öî¤üÖÖÖŸÖ ²ÖÖÖ›üÖ Øú¾ÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖæÖ ˆÖÖ›üŒµÖÖ ú¸üÖ. úÖêÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖ¸üÖ“Ö ÖÃÖê. ÃÖ³µÖ¯ÖÖÖ“µÖÖ
»ÖÖÖÖÓ“µÖÖ ‹úÖÆæüÖ •ÖÖÃŸÖ ´ÖÖôûÖ ‡ŸÖ¸üÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖ—µÖÖÆüß Öôû¶ÖŸÖ •Ö¸üß ¯Ö›ü»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ, ŸÖ¸üß ´Öß
ü‡ŸÖ¸üÖÓÃÖÖ¸üÖÖ ¾Ö ‡ŸÖúÖ ‹ú¤ü´Ö úÖÆüß 'ÃÖ³µÖ ÖéÆüÃ£Ö' ÆüÖêµÖÖ‡ŸÖúÖ ¬Öß™ü ²ÖÖ»ÖÖê ÖÖÆüß. ³Öê¤ü¸ü™ü, »ÖÖ•ÖÖôæû,
†ÖÖêôûÖß †ÃÖÖ ´Öß ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖÖ“µÖÖ ²ÖÖúÖ¾Ö¸ü ²ÖÃÖŸÖ †ÃÖê †Ö×Ö Æüß ÃÖ¾ÖµÖ ¯Öãœêü †Öêú úÖ¸üÖÖÓÖß
¿Öê¾Ö™ü¯ÖµÖÕŸÖ ´Ö»ÖÖ úÖµÖ´Ö •Ö›ü»Öß.
†Ö´Ö“µÖÖ úÖò»Öê•Ö“Öê ŸµÖÖ ¾Öêôûß ×¾ÖªÖ£Öá ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆü Ö¾ÆüŸÖê. ŸÖê ¯Öãœêü 1895 ÃÖÖ»Öß úÖò»Öê•Ö“Öß
Ã¾ÖŸÖ:“Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ “ÖŸÖã:¿ÖéÓÖß“µÖÖ ´ÖÖôûÖ¾Ö¸ü ˆ³ÖÖ¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê. ŸÖê —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸üÆüß ´ÖÖ—µÖÖ´Ö¬µÖê ×Ö¸ÓüŸÖ¸ü ÃÖãÖ
´ÖÖÖæÖ ¾ÖÖÃÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶ ×´Ö¡ÖÖÖê ŸÖê£Öê ¸üÖÆüµÖÖ“Öß ´Ö»ÖÖ ´ÖÖÖ‡Ô êú»Öß. †£ÖÖÔŸÖ ´ÖÖ ´Ö»ÖÖ
¿ÖÆü¸üÖŸÖ •Öê£Öê •ÖÖÖÖ ×´Öôêû»Ö ŸÖê£Öê ´ÖÖ—µÖÖ ×²Ö·ÆÖ›üÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß.
¯Öê“Ö-¯ÖÏÃÖÓÖ : ´Ö»ÖÖ ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö ŸÖ¸ü †¾Ö‘Öß ¤ü¸ü´ÖÆüÖ 10 ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öß! ×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖò»ÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ ±úß
´ÖÖ±úß“ÖÖ †•ÖÔ ŸÖ¸ü ¤êüÖŸÖÆãüæú´Ö ¬Öã›üúÖ¾ÖæÖ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¤ü¸ü´ÖÆüÖ 5 ¹ý¯ÖµÖê úÖò»Öê•Ö“Öß ±úß. ŸÖ¸üßÆüß ÃÖÖóµÖÖ
™ü´ÖÔ“Öß †ÖÖÖ‰ú 30 ¹ý¯ÖµÖê ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. ×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖò»Öê•Ö“Öß ¯ÖãÃŸÖêú ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ˆ¯Öú¸üÖê ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß
ÆüÖêŸÖß“Ö. ´ÖÖ ÖÖê»Öß³ÖÖ›ü¶Ö»ÖÖ ¾Ö ÖÖÖÖ¾Öôûß»ÖÖ úÖµÖ ˆ¸üÖÖ¸ü? ´Öß Æüß ÃÖ¾ÖÔ †Ö¾Ö¿µÖú ÃÖÖêµÖ ú¿Öß
»ÖÖ¾Ö»Öß ÊÖ“ÖÖ ˆ»ÖÖ›üÖ ´Ö»ÖÖ †ÖŸÖÖ ×úŸÖß †Öšü¾ÖÖ úºþÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸üß ÃÖã“ÖŸÖ ÖÖÆüß. ´Öß ŸµÖÖ ¾Öêôûß
úÖµÖ êú»Öê ŸÖê ‹ú Æü¸üß“Ö •ÖÖÖê! ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯Öê“Ö ÆüÖ úß, •µÖÖ †ÖÖ¸üú¸ü ´ÖÆüÖ¿ÖµÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ÖÖ¤üÖ¸üß ×¤ü»Öß ÖÖÆüß,
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓŸÖß»Ö »ÖêÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ ´ÖÖ—Öß †»Ößú›êü ×úŸµÖêú ×¤ü¾ÖÃÖÖ¯Öæ¾Öá¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ŸµÖÖ Æü¸üß¾Ö¸üß»Ö ÁÖ¨üÖÆüß
²Ö¸üß“Ö ú´Öß ú´Öß ÆüÖêŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß; ¯ÖÖ •µÖÖ †£Öá ´Öß •ÖÖæÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖê †Ö×Ö ²Öß. ‹. ¾Ö †¬ÖÖÔ
‹»Ö. ‹»Ö. ²Öß. —ÖÖ»ÖÖê ŸµÖÖ †£Öá ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖêµÖß —ÖÖ»µÖÖ Æêü ŸÖ¸ü ÖÖÃÖ“Ö †Ö×Ö •µÖÖ †£Öá ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ
ú¬Öß Öê»ÖÖê ÖÖÆüß ¾Ö †Ö•ÖÖ¸üßÆüß ±úÖ¸üÃÖÖ ¯Ö›ü»ÖÖê ÖÖÆüß ŸµÖÖ †£Öá ´Öß úÖÆüß ŸÖ¸üß ˆ¯ÖÖµÖ êú»Öê †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ.
¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ ˆ¢Ö¸ü ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖ ¾Öêôû“Öß Ã¾ÖÃŸÖÖ‡Ô †Ö×Ö ŸµÖÖ¯ÖêÖÖÆüß ×ÖÖÖ»ÖÃÖ ˆ¢Ö¸ü ´ÆüÖ•Öê
Ö¸ü•ÖÖ †Ö×Ö ˆÖß¾ÖÖ ÃÖÆüÖ ú¸üµÖÖ“Öß ´ÖÖ—Öß †¯ÖÖ¸ü ŸÖµÖÖ¸üß. ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓÖß ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: Æüß
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´ÖÖ—Öß ŸÖµÖÖ¸üß ÃÖÖóµÖÖ †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü ¯ÖãºþÖ ´ÖÖÖê ´Öã»ÖÖÓ²ÖÖôûÖÓÃÖ »ÖÖÖ»µÖÖÃÖ ˆ¸êü»Ö ‡ŸÖúß êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ´Öß
¯ÖãµÖÖÃÖ †Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü •Ö¸üß úÖò»Öê•ÖÖŸÖ»ÖÖ 'ÃÖ³µÖ ÖéÆüÃ£Ö' ²ÖÖ»ÖÖê ÖÖÆüß, ŸÖ¸üß ú¿ÖßÆüß ¾Öêôû †Ö»µÖÖÃÖ
¾ÖÂÖÔ†Öê¸ü ¯Ö¸üßÖÖ ˆŸÖ¸üµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß šêü×¾Ö»Öß.
×ŸÖ‘Öê•ÖÖ : úÖêšüæÖ †ÖêôûÖ ×Ö‘ÖÖ»Öß Øú¾ÖÖ úÖœü»Öß ŸÖê úÖÆüß †ÖŸÖÖ †Öšü¾ÖŸÖ ÖÖÆüß; ¯ÖÖ
»Ö¾Öú¸ü“Ö ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ¯ÖêšêüŸÖß»Ö ŸÖÖ›ü¯Ö¡Ößú¸üÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö œêü»Ö•ÖßŸÖß»Ö ¤üÖêÖ ÖÖÖÓ“Öß ‹ú ÖÖê»Öß
†Ö´ÆüÖ ×ŸÖ‘ÖÖ •Ö´ÖÖÓ›üß“µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ³ÖÖ›êü úÖÆüß Ö ¯Ö›üŸÖÖ ¸üÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ±ãúú™ü ×´ÖôûÖ»Öß. Æêü ×ŸÖ‘Öê
×¾ÖªÖ£Öá ´ÆüÖ•Öê •ÖÖã³ÖÖ‰ú ú¸Óü¤üßú¸ü (¸üÖ. •ÖÖÖ¤ÔüÖ ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö ú¸Óü¤üßú¸ü), ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ¯ÖÖëÖê †Ö×Ö ´Öß
Ã¾ÖŸÖ:! ÊÖ“Ö ÖÖê»ÖßŸÖ êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: †Ö´ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ †Ö¾Ö›üß“Öê
¾ÖÖÖÔŸÖ »ÖÖ¾Ö»Öê»Öê ‡ÓÖÏ•Öß ¯ÖãÃŸÖú •ÖêÖ †ÖòÛÃ™üÖ“Öß úÖ¤Óü²Ö¸üß '¯ÖÏÖ‡›ü †ò›ü ¯ÖÏê•µÖã›üßÃÖ' Æêü †Ö´Ö“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
¾ÖÖ“ÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ‡Ô“Öê êú¿Ö¾Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü úÖ×Ö™üú¸ü '±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê•Ö' “Öê ³ÖÖ¾Öß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖò»Ö, Æêü Æüß
µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ²ÖÖÆêü¸üÖÖ¾Ö“ÖÖ (¯ÖãµÖÖ“ÖÖ Ö¾Æêü ÆüÖê) ÆüÖ“Ö úÖµÖ ŸÖÖê ÃÖÖê²ÖŸÖß †Ö×Ö ×´Ö¡Ö †Ö´ÆüÖ •Ö´ÖÖÓ›üßú¸üÖÓÖÖ
»ÖÖ³Ö»ÖÖ †Ö×Ö ŸÖÖê †ªÖ¯Öß ×™üú»ÖÖ †ÖÆêü ¯ÖÖ Öã§ü ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ ‹úÖÆüß ×¾ÖªÖ£µÖÖÔÖê †ÓÖÖ¿Öß »ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê
ÖÖÆüß. ÊÖ“Öê ÖÖ¾Ö ¯ÖãÖê.
úÖò»Öê•Ö Ö“ÖÔ : ¸üÖÆüµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü †£ÖÖÔŸÖ ÖÖÖÖ¾ÖôûÆüß ¯ÖÖ×Æü»Öß“Ö. ¤ü¸ü´ÖÆüÖ 5
¹ý¯ÖµÖÖÓŸÖ, ú¤üÖ×“ÖŸÖ 4…… Æüß †ÃÖŸÖß»Ö, ÖÖÖÖ¾Öôû ´ÖÖÖê. ³ÖÖŸÖ, “Ö¯ÖÖŸÖß, ¾Ö¸üÖ, ³ÖÖ•Öß, ŸÖæ¯Ö, ÃÖÖÖ¸ü
ÃÖ¾ÖÔ úÖÆüß ²ÖêŸÖÖÖê, ¯ÖÖ †ÃÖê“Ö. ¤æü¬Ö ÖÖÆüß ŸÖ¸üß ¯ÖãµÖÖ“Öê Ö´ÖãÖê¤üÖ¸ü ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔú ŸÖÖú ŸÖ¸üß †ÃÖê“Ö!
†ÖÓ‘ÖÖêôûß»ÖÖ ¯ÖÖÖß ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö ŸÖê¾ÆüÖÓ“µÖÖ ÆüÖî¤üÖŸÖ Ö»»ÖÖêÖ»»Öß £ÖÓ›üÖÖ¸ü ´Öã²Ö»Öú ×´Öôêû. ¾ÖÖ™êü»Ö ×ŸÖŸÖŒµÖÖ
²ÖÖ¤ü»µÖÖ ™üÖôûŒµÖÖ¾Ö¸ü †ÖêŸÖæÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ ŸÖ¸üß úÖêÖß ×¾Ö“ÖÖ¸üßŸÖ ÖÃÖŸÖ. ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯ÖãµÖÖ‡ŸÖúÖ
ÃÖãÖß ÖÖ¾Ö ŸµÖÖ ¾Öêôûß ÃÖÖ·µÖÖ •ÖÖÖŸÖ úÖêšêü ÖÃÖê»Ö! ²ÖÖúß“ÖÖ ×“Ö»»Ö¸ü Ö“ÖÔ †Ö´Æüß ×ŸÖ‘ÖÖÓ´Ö¬µÖê †Ö¤üß
ÖÖê›üßÖã»ÖÖ²ÖßÖê ÃÖÆü•Ö ¾ÖÖ™æüÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖæ. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ŸµÖÖ ¾Öêôû“ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ úÖò»Öê•Ö“ÖÖ Ö“ÖÔ Æü»»Öß“µÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ
´Öã»ÖÖ“µÖÖ ÆüÖµÖÃæú»Ö“µÖÖ¯ÖêÖÖ ×Ö´´µÖÖÆæüÖÆüß ú´Öß µÖêŸÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ‹¸ü¾Öß ´ÖÖ—Öê ×¿ÖÖÖ —ÖÖ»Öê“Ö ÖÃÖŸÖê!
úÖ™üúÃÖ¸ü : úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ¤üÖêÖ ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖã™ü¶Ö ÆüÖêŸµÖÖ“Ö. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ‘Ö¸üß µÖêµÖÖ•ÖÖµÖÖ“ÖÖ
•ÖÖê †ÖÖÖÖ›üß“ÖÖ Ö“ÖÔ ÆüÖê‡Ô ŸÖÖê ÖÖÖÖ¾Öôûß“ÖÖ •ÖÖê Ö“ÖÔ ¾ÖÖ“Öê ŸµÖÖŸÖæÖ ÆüÖê‡Ô. ãú›ü“Öß Ã™êü¿ÖÖÖ¾ÖºþÖ
•Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ •ÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ 33 ´Öî»ÖÖÓ“ÖÖ ÖÖ›üß“ÖÖ ¸üÃŸÖÖ †ÖÆêü. ×úŸµÖêú ¾ÖêôûÖ ´ÖÖ—ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖê•ÖÖ ‘Öê‰úÖ ÆüÖ
ÃÖ¾ÖÔ ¸üÃŸÖÖ ´Öß ¯ÖÖµÖß“Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ êú»Öê»ÖÖ ´Ö»ÖÖ Öß™ü †Öšü¾ÖŸÖ †ÖÆêü. ²Öî»ÖÖÖ›üßŸÖ ‹úÖ Ã¾ÖÖ¸üß»ÖÖ “ÖÖ¸ü
†ÖµÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü †Öšü †ÖµÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ Ö“ÖÔ µÖê‡Ô. ŸÖÖê ¾ÖÖ“Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ´Ö»ÖÖ Æêü 33 ´Öî»Ö ¯ÖÖµÖß“Ö
¸üÖ›üÖ¾Öê »ÖÖÖê. †Ö•Ö“Öß ŸÖ¹ýÖ ´ÖÓ›üôûß ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ †¬ÖÖÔ ´Öî»Ö •ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê —ÖÖ»µÖÖÃÖ ×Ö¤üÖÖ ‹ú †ÖÖÖ
™ÒüÖ´Ö»ÖÖ Ö“ÖæÔÖ ¾Ö¸ü ¤üÖêÖ †ÖµÖÖÓ“ÖÖ “ÖÆüÖ ×¯ÖŸÖÖŸÖ. ‹¾Öœü¶ÖŸÖ“Ö ÆüÖŸÖ †Ö™üÖê¯Ö»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓÖÖ úÖ™üúÃÖ¸üß
´ÆüÖµÖÖÃÖ ´Öß ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÆêü.
´Ö»ÖÖ ¤ü¸ü´ÖÆüÖ ¤üÆüÖ ¹ý¯ÖµÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ‹ú ¾ÖÂÖÖÔŸÖ 120 ¹ý¯ÖµÖê ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö ×´Öôêû. ŸµÖÖŸÖ ÃÖÖšü ¹ý¯ÖµÖê
ŸÖ¸ü úÖò»Öê•Ö“Öß ±úß —ÖÖ»Öß. ²ÖÖúß“µÖÖ ÃÖÖšü ¹ý¯ÖµÖÖÓŸÖ ×•ÖŸÖêú ´Ö×ÆüÖê ´Öß ¯ÖãµÖÖÃÖ ¸üÖÆüÖŸÖ †ÃÖê ×ŸÖŸÖêú
5 ¹ý. ŸÖ¸üß ÖÖÖÖ¾ÖôûßÃÖ ªÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖ. ÃÖã¼üßŸÖ»Öê ¾ÖÖ“Ö»Öê»Öê ¹ý¯ÖµÖê ÖÖ¾Öß •ÖÖµÖÖµÖêµÖÖÃÖ, ÖÖê»Öß³ÖÖ›ü¶ÖÃÖ
†Ö×Ö ×¤ü¾ÖÖ²Ö¢Öß, ÆüÖ¾Öß, ¬ÖÖê²Öß ¾ÖÖî¸êü Ö“ÖÖÔÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖ. ´ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖÓÖÖ
´Öß ¯ÖîÃÖê úÖêšæüÖ †Ö×Ö»Öê ÊÖ“ÖÖ ´Ö»ÖÖ úÖÆüß“Ö £ÖÖÓÖ »ÖÖÖŸÖ ÖÖÆüß. •Öºþ¸ü ŸÖê¾Öœüß“Ö ¯ÖãÃŸÖêú †Ö´Ö“Öß
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Ã¾ÖŸÖ:“Öß ×Ö¸ü×Ö¸üÖôûß †ÃÖÖ¾ÖßŸÖ; ²ÖÖúß“Öß úÖÆüß ×ŸÖ‘ÖÖÓŸÖ ×´ÖôæûÖ ÆüÖêŸÖß. ŸÖ¸üß ‹¾Öœüß •Öºþ¸ü ŸÖß ¯ÖãÃŸÖêú
†Ö´Æüß ú¿Öß ×¾ÖúŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß †ÃÖŸÖß»Ö, Æêü ´Ö»ÖÖ †ÖŸÖÖ úÖÆüß“Ö †Öšü¾ÖŸÖ ÖÖÆüß. ´ÖÖ¡Ö ´Öß ŸÖß Øú¾ÖÖ
ŸµÖÖ“Öß Øú´ÖŸÖ úÖêÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ “ÖÖê¸ü»Öß Ö¾ÆüŸÖß ‹¾Öœêü“Ö Ã¯ÖÂ™ü †Öšü¾ÖŸÖê. †¿ÖÖ úšüßÖ úÖ¡ÖßŸÖ ´ÖÖ—Öß
úÖò»Öê•Ö“Öß ¯Ö×Æü»Öß ŸÖßÖ ¾ÖÂÖì, ´ÆüÖ•Öê ‡Ó™ü¸ü×´Ö×•Ö‹™ü“Öß ¤ãüÃÖ¸üß ¯Ö¸üßÖÖ ¯ÖÖÃÖ ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ´Öß úÃÖê ×¤ü¾ÖÃÖ
úÖœü»Öê ŸÖß ‡ÔÀ¾Ö¸ü •ÖÖÖê!
¯Öî¿ÖÖÓ“Öß ™Óü“ÖÖ‡Ô : ´ÖÖ—Öß ×¯ÖÏ×»Ö×´ÖÖ¸üß ´ÆüÖ•Öê úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö ¯Öæ¾Öá“Öß “ÖÖ“ÖÖß ¯Ö¸üßÖÖ ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öß.
†£ÖÖÔŸÖË ´Ö»ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ ¯ÖÏßÛ¾ÆüµÖÃÖ ¯Ö¸üßÖê»ÖÖ ²ÖÃÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ
¯Ö¸üßÖê“Öß ±úß 20 ¹ý¯ÖµÖê ÆüÖêŸÖß. ŸÖß úÖêšæüÖ †ÖÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÆüÖ ´ÖÖêšüÖ ŸÖÖŸÖ›üß“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ¯Ö›ü»ÖÖ. ¯Ö¸üßÖê“ÖÖ
±úÖò´ÖÔ (†•ÖÖÔ“ÖÖ Ö´ÖãÖÖ) ³Ö¸üµÖÖ“Öê ×¤ü¾ÖÃÖ †Ö»Öê; ¯ÖÖ ¾ÖßÃÖ ¹ý¯ÖµÖê úÖÆüß ´Ö•Ö•Ö¾Öôû µÖê‡ÔÖÖŸÖ. ´Öß
ÖÖÓÖ¸ü»ÖÖê! ¾Öêôû úšüßÖ †Ö»ÖÖ. ¯ÖÏßÛ¾ÆüµÖÃÖ“µÖÖ Æüß ¯Öæ¾Öá“Öß ‹ú †×¬Öú“Ö ¯Ö¸üßÖÖ ´Ö•Ö¯Öãœêü †Ö»Öß
´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ! ¿Öê¾Ö™üß ÆüŸÖÖ¿Ö ÆüÖê‰úÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ ‹úÖ ÖéÆüÃ£ÖÖÖê ‹ú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖã“Ö×¾Ö»ÖÖ. Ö¸üÆü¸ü¯ÖÓŸÖ
ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹ú Ö¸üß²Ö ²ÖÎÖÉÖ ÖéÆüÃ£Ö ³Ö™üúßÃÖÖšüß ŸÖÖ›ü¯Ö¡Ößú¸üÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ›¶ÖŸÖ •ÖÖŸÖ-µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“ÖÖ
¾Ö †Ö´ÆüÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´Öß ´Ö¸üÖšüÖ †ÃÖæÖ ‡ŸÖúÖ ×¿Öú»ÖÖê ÊÖ“Öê ŸµÖÖÓÖÖ ú¤üÖ×“ÖŸÖ
úÖîŸÖãú ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖÖ¾Öê. ´Öß ÊÖ ¯Öê“ÖÖŸÖ ¯Ö›ü»ÖÖê †ÃÖê ¯ÖÖÆæüÖ ŸµÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ¸üÖ¾Ö²ÖÆüÖ¤æü¸ü Ö¾Ö»Öú¸ü ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ
‹úÖ ¯ÖÏ³Öæ ÃÖã¬ÖÖ¸üú ÖéÆüÃ£ÖÖú›êü Öê»Öê. ŸµÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ¯Ö¸üßÖê“µÖÖ ±úßú×¸üŸÖÖ ¤üÖêÖ ¹ý¯ÖµÖê ×¤ü»Öê ¾Ö ´ÖÖ—Öß ±úÖ¸ü
×Öú›üß“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü ´ÆüÖæÖ ´Ö»ÖÖ ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖ¾Öß †¿ÖÖ †£ÖÖÔ“Öß ‹ú ×“Ö÷üß, †Ö¯Ö»µÖÖ
úÖÆüß ×´Ö¡ÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê ´Ö»ÖÖ úôû¾ÖæÖ, ŸµÖÖÓÖÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ×¤ü»Öß. ¯Ö¸ÓüŸÖã Æüß ×“Ö÷üß ‘Öê‰úÖ ‡ŸÖŒµÖÖ•ÖÖÖÓú›êü
•ÖÖÖê ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö †¾Ö‘Ö›ü ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê. ‹ú ŸÖ¸ü Æüß ´ÖÖÖÃÖê ±úÖ¸ü ´ÖÖêšü´ÖÖêšüß ÆüÖêŸÖß †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öê ²ÖÓÖ»Öê
¿ÖÖê¬ÖæÖ úÖœæüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯Öãœêü •ÖÖ‰úÖ ˆ³ÖÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖê ŸÖ¸üß ŸÖê ´Ö»ÖÖ úÃÖê ¾ÖÖÖ×¾ÖŸÖß»Ö ÊÖ“Öß ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö
³ÖßŸÖß ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öß. úÖ¸üÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ µÖÖ“ÖÖê“ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ»ÖÖ ÆüÖ †Ö¤üß ¯Ö×Æü»ÖÖ“Ö ¯ÖÏÃÖÓÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ¸üÖ¾Ö²ÖÆüÖ¤æü¸ü Ö¾Ö»Öú¸üÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß¤êüÖß»Ö ´Ö»ÖÖ ¸üÖ. Ö¸üÆü¸ü¯ÖÓŸÖÖÓÖß“Ö ²Öôêû²Öôêû Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß“Ö
´Ö»ÖÖ ³Ö¸üßÃÖ ³Ö¸ü¾ÖæÖ ¸üÖ¾Ö²ÖÆüÖ¤æü¸ü ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ÖÖêØ¾Ö¤ü ¸üÖÖ›êü, ›üÖò. ¸üÖ´ÖéúÂÖ ÖÖê¯ÖÖôû ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü, ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü
ãú¯¯ÖãÃ¾ÖÖ´Öß ´Öã¤ü×»ÖµÖÖ¸ü, ¾Öúß»Ö ¸üÖ•ÖÖÖ Ø»ÖÖÖê ¾ÖÖî¸êü ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö ´ÖÖÖÃÖÖÓú›êü ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê. ‡ŸÖ¸ü úÖÆüß•ÖÖÖÓú›êü
Æüß ×“Ö÷üß ‘Öê‰úÖ ´Öß ˆÆüÖŸÖÖÆüÖŸÖæÖ ¤üßÖ¾ÖÖÖÖ ÆüÖê‰úÖ ×±ú¸ü»ÖÖê; ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß ÖÖ¾Öê †ÖŸÖÖ †Öšü¾ÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
¹ý¯ÖµÖê ÃÖÖ¸êü 14 “Ö •Ö´Ö»Öê. ±úß ³Ö¸üµÖÖ“Öß ‘ÖÖ‡Ô ŸÖ¸ü †Ö¤üß Öôû¶Ö»ÖÖ ±úÖÃÖÖÃÖÖ¸üÖß »ÖÖÖ»Öß. †¿ÖÖ
ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ú¬Öß Ö ×¾ÖÃÖ¸üµÖÖÃÖÖ¸üÖß ÖÖêÂ™ü ‘Ö›ü»Öß ŸÖß †¿Öß.
›üÖò. ¿Öêôûêú : ¾Ö¸üß»Ö “ÖÖî¤üÖ ¹ý¯ÖµÖê •Ö´Ö×¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ ´Öß •µÖÖ ÖéÆüÃ£ÖÖÓú›êü Öê»ÖÖê ŸµÖÖŸÖ ´Ö¸üÖšüÖ
•ÖÖŸÖß“ÖÖ úÖêÖß“Ö ÖéÆüÃ£Ö Ö¾ÆüŸÖÖ. ¯ÖÏŸµÖÖ ´ÆüÃêúÃÖÖÆêü²ÖÖÓú›êü ´Öß ´Öãôûß“Ö Öê»ÖÖê ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ŸµÖÖÓÖß
†Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêŸÖæÖ ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö ×¤ü»Öß, ÊÖ“Öê“Ö ´Ö»ÖÖ †ÃÖÊ †Öê—Öê —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ±úß»ÖÖ ¯ÖãÖ: ¯ÖîÃÖê
¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ, Æêü ¤îüµÖ ŸµÖÖÓ“Öê¯Öãœêü ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖ“Öê ¬ÖîµÖÔ ´Ö»ÖÖ ´Öãôûß“Ö ÆüÖê‡ÔÖÖ. ÃÖ²ÖÓ¬Ö ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü ´Öß •Öê úÖ™üúÃÖ¸üß“Öê
ÆüÖ»Ö ÃÖÖêÃÖ»Öê ŸµÖÖ¯ÖÖµÖß ´Ö¤üŸÖ ´ÖÖÖµÖÖÃÖ •Ö¸ü ´Öß ŸµÖÖÓ“Öêú›êü ú¬Öß“Ö Öê»ÖÖê ÖÖÆüß, ŸÖ¸ü ´ÖÖ †ÖŸÖÖ ŸÖ¸üß
úÃÖê •ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê! ¿Öê¾Ö™üß Ö¸üÆü¸ü¯ÖÓŸÖÖÓÖß ›üÖò. ¿Öêôûêú ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ‹úÖ ´Ö¸üÖšüÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ÖéÆüÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß
•ÖÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÖÏÆü êú»ÖÖ. ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü ¯ÖêšêüŸÖ ²ÖÖôÓûŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓÃÖÖšüß •ÖÖê ¤ü¾ÖÖÖÖÖÖ †ÖŸÖÖ †ÖÆêü ŸÖê£Öê ¯Öæ¾Öá
´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üß“ÖÖ ‹ú ¤ü¾ÖÖÖÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ¿Öêôûêú Æêü ›üÖòŒ™ü¸ü ÆüÖêŸÖê. Æêü ´Öæôû“Öê úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öê. ŸÖê£Öê
ŸµÖÖÓ“Öê ‹ú ‘Ö¸ü †ÖÆêü. ÊÖÓ“Öê¯Öãœêü ´Öß Ö¾Ö»Öú¸üÖÓ“Öß ×“Ö÷üß šêü¾Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß •Öê ´Ö»ÖÖ Ö¸ü¯ÖæÃÖ
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ŸÖÖÃÖ›ü»Öê ŸÖê ´Ö»ÖÖ †Ö´Ö¸üÖ †Öšü¾Öê»Ö ! ''´Ö¸üÖšü¶ÖÓ“µÖÖ ãúôûÖŸÖ •Ö´ÖæÖ †ÃÖê Æêü ×³ÖÖÖ¯ÖÖ¡Ö ×´Ö¸ü×¾ÖµÖÖ“Öß
ŸÖã»ÖÖ »ÖÖ•Ö ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß ? •Ö¾Öôû ¯ÖîÃÖê ÖÃÖ»µÖÖÃÖ Öã¸üê ¸üÖÖÖ¾ÖßŸÖ. ú¿ÖÖÃÖ ×¿ÖúÖ¾Öê? ...'' ¾ÖÖî¸üê ¾ÖÖî¸üê. ŸÖß
×“Ö÷üß“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ´Ö•Ö•Ö¾Öôû“Öê 14 ¹ý¯ÖµÖêÆüß ÊÖ ´Ö¸üÖšüÖ •Ö´Ö¤üÖß¯Öãœêü šêü¾ÖæÖ ŸÖê£ÖæÖ ×ÖÃÖ™üÖ¾Öê †ÃÖê ´Ö»ÖÖ
—ÖÖ»Öê. ´ÖÖ—µÖÖ †ÓÖÖ»ÖÖ ‘ÖÖ´Ö †Ö»ÖÖ.
ÃÖÖî. ²Ö×ÆüÖÖ²ÖÖ‡Ô : ²ÖÖúß“Öê 6 ¹ý¯ÖµÖê †Ö×Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ •ÖÖµÖÖ“ÖÖ Ö“ÖÔ ÊÖ²Ö§ü»Ö ´Ö»ÖÖ •Öß
†Ö¯Öê×ÖŸÖ ´Ö¤üŸÖ —ÖÖ»Öß ŸÖß †¿Öß--ŸÖê¸ü¤üÖôû“Öê ¸üÖ. ×¾ÖÂÖã¯ÖÓŸÖ ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü Æêü ´ÖÖ—Öê †ŸµÖÓŸÖ ×•Ö¾Ö»ÖÖ
²ÖÖôû×´Ö¡Ö. ´ÖÖ—µÖÖ¾Ö¸ü †Ö»Öê»Öß Æüß †›ü“ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸÖê ‘Ö¸ü“Öê •Ö¸üß ÁÖß´ÖÓŸÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸üß
ŸÖê Ã¾ÖŸÖ: ¾ÖµÖÖŸÖ Ö †Ö»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öê ÆüÖŸÖß ¯ÖîÃÖê ÖêôûŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖôû´Öôû »ÖÖÖ»Öß. ŸµÖÖÓ“Öß
¯ÖÏê´Öôû ¯ÖŸÖß ÃÖÖî. ²Ö×ÆüÖÖ²ÖÖ‡Ô* µÖÖÓÖÖ Æüß ŸÖôû´Öôû ¯ÖÖÆü¾ÖêÖÖ. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÖú›æüÖ ×¤ü¾ÖÖôûßŸÖß»Ö
³ÖÖ‰ú²Öß•Öê“µÖÖ †Öê¾ÖÖôûÖßŸÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öê 20 ¹ý¯ÖµÖê ¸üÖ. ×¾ÖÂÖã¯ÖÓŸÖÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ ´Ö»ÖÖ ¯ÖÖê“Ö×¾Ö»Öê. •ÖãµÖÖ ¾ÖôûÖÖŸÖß»Ö
Æüß ÃÖÖ¬¾Öß ²ÖÖ‡Ô †Ö¯Ö»µÖÖ Ö¾Ö·µÖÖ“ÖÖ ´Öß ´ÖÖêšüÖ ³ÖÖ‰ú †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖæÖ ´Ö•ÖÃÖ´ÖÖê¸ü †ªÖ×¯Ö ú¬ÖßÆüß ˆ³Öß
¸üÖ×Æü»Öß ÖÖÆüß. †ÃÖÖ ÆüÖ Ö·µÖÖ úôûúôûß“ÖÖ †¯Öæ¾ÖÔ ´ÖÖÃÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖ¡Ö ÊÖ¯Öãœêü ´Öß Ã¾ÖŸÖ:ÃÖÖšüß
úÖêÖÖ¯Öãœêü ³Ößú †¿Öß ú¬Öß“Ö ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öß ÖÖÆüß. ŸÖ¸üß †ÖŸÖÖ¯Ö¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ ¾Ö ´ÖÖ—µÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ
†ÃÖ»Öê»µÖÖÓ“ÖÖ µÖÖêÖÖê´Ö “ÖÖ»Ö»ÖÖ ÊÖÓ“Öê ÁÖêµÖ ›üÖò. ¿Öêôûêú ÊÖÓÖÖ“Ö ¤êüÖê ´Ö»ÖÖ ²Ö¸êü ¾ÖÖ™üŸÖê! ¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸üÖÃÖÖšüß
¯Öãœêü »ÖÖÖÖê ¹ý¯ÖµÖê •Ö´Ö×¾ÖµÖÖ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¾Ö ‡“”ûÖ ´Ö»ÖÖ †Ö»Öß ÊÖŸÖÆüß ú¤üÖ×“ÖŸÖË ›üÖò. ¿Öêôûêú ÊÖÓ“ÖÖ“Ö
ÆüÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß †Ö¿Öß¾ÖÖÔ¤ü úÖ¸üÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê»Ö, ÖÃÖê»Ö ú¿ÖÖ¾ÖºþÖ?
†Ö´Ö“µÖÖ ¾Öêôêû»ÖÖ †ÖŸÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏß¾ÆüßµÖÃÖ“Öß ¯Ö¸üßÖÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ ÖÃÖŸÖ. ×ŸÖ“ÖêÃÖÖšüß †Ö´ÆüÖ»ÖÖ
´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ“Ö •ÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê ´Ö»ÖÖ ÊÖ ´ÖÖêÆü´Ö‡Ô ‰ú±Ôú ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öê ¯ÖÏ£Ö´Ö ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›ü»Öê. ÊÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö
¤ü¿ÖÔÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´Öãôûß“Ö †Öãæú»Ö Ö¾ÆüŸÖÖ. †Ö´Æüß †Ö¤üß ‹êÖ ¯Ö¸üßÖê“µÖÖ ¾Öêôûß“Ö ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ †Ö»ÖÖê
†Ö×Ö •ÖÖÖê¯ÖÖÖ“Öê ²ÖÆãüŸÖêú ŸÖÖÃÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ¯Ö¸üßÖê“Öê ¯Öê¯ÖÃÖÔ ×»Ö×ÆüµÖÖŸÖ“Ö •ÖÖŸÖ. ŸµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öß úÖë›ü»Öê»Öß Ö¤üá“Öß ¾ÖÃŸÖß, ÃÖ´Öã¦üúÖšü“Öß ‘ÖÖ´Ö™ü Æü¾ÖÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ †ÖŸ´Ö¿ÖæµÖ ¾Ö¸ü¯ÖÖÓÖß
Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ‡ŸµÖÖ¤ßü †Öêú úÖ¸üÖê ÆüÖêŸÖß. úÖÓ¤êü¾ÖÖ›üßŸÖ Ö¡Öê µÖÖÓ“µÖÖ “ÖÖôûßŸÖ ¤üÖêÖ ÖÖÖÓ“Öê ‹úÖ ÖÖê»ÖßŸÖ
†Ö´Æüß úÖÆüß•ÖÖÖÓÖß •ÖÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ÊÖ ¤üÖêÖ ÖÖÖÓÖÖ “ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê ³ÖÖ›êü ¯Ö›ü»Öê. ŸÖê †Ö´ÆüÖ»ÖÖ
×úŸÖß •ÖÖÃŸÖ ¾ÖÖ™ü»Öê! ¯ÖÖ †ÖŸÖÖ ŸµÖÖ“Ö •ÖÖÖê»ÖÖ 12 ¹ý. ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ³ÖÖ›êü ¯Ö›üŸÖ †ÃÖÖ¾Öê. ¸üÖ¡ÖÓ×¤ü¾ÖÃÖ
•ÖÖÖæÖ ú¿ÖßŸÖ¸üß ¯Ö¸üßÖÖ ¤êü‰úÖ ´Öß ±úÖ¸ü ¾Öêôû Ö ¤ü¾Ö×›üŸÖÖ ÃÖã¼üßŸÖ •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ Öê»ÖÖê. ¯Ö¸üßÖêŸÖ ¯ÖÖÃÖ
—ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ×ÖúÖ»Ö •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ ÃÖ´Ö•Ö»ÖÖ. ´ÖÖ—µÖÖ¯ÖêÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ“Ö ±úÖ¸ü †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ!

* ²Ö×ÆüÖÖ²ÖÖ‡Ô--×¾ÖÂÖã†ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß“Öê ´ÖÖÆêü¸ü“Öê ÖÖ¾Ö éúÂÖÖ²ÖÖ‡Ô, ÃÖÖÃÖ¸ü“Öê †Ó²ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ»Öê ²Ö×ÆüÖÖ²ÖÖ‡Ô
†ÃÖê ÆüÖêŸÖê.
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‡Ó™ü¸ü×´Ö×•Ö‹™ü“Öê ¾ÖÂÖÔ
ˆ»Ö™üÖ ¯ÖÏúÖ¸ü : ´ÖÖ—µÖÖ ÆüÖµÖÃæú»Ö“µÖÖ úÖôûÖ¯ÖêÖÖ úÖò»Öê•Ö“ÖÖ úÖôû ±úÖ¸ü ×Ö¸üÖôûÖ Öê»ÖÖ.
ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ Öê»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸ü“µÖÖ ÃÖÖÓ¯Ö×¢Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß´Öãôêû ´Ö»ÖÖ ´ÖÖêšüß †Ö¯Ö¢Öß ú¿Öß
³ÖÖêÖÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß ÊÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ ´Öß êú»Öê“Ö †ÖÆêü; ¯ÖÖ Æüß †Ö¯Ö¢Öß ´Öß †•ÖæÖ »ÖÆüÖÖ ¾Ö ´Öã¬Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
´Ö»ÖÖ ×ŸÖŸÖúß •ÖÖÖ¾Ö»Öß ÖÖÆüß. ŸÖß ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô ²ÖÖ²ÖÖÓÃÖ •ÖÖÖ¾Ö»Öß. ´Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖÁÖµÖÖÖÖ»Öß ÃÖãÖÖŸÖ
(“ÖîÖßŸÖ) ÖÖÆüß ŸÖ¸üß ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖÖ¸üµÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ ×šüúÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÖê ´ÖÖ—ÖÖ
†³µÖÖÃÖ ¾Ö ÆãüÂÖÖ¸üß ±úÖ¸ü “ÖÖÓÖ»Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¾Ö ´Ö»ÖÖ ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö ×´ÖôûŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´Öß †ÖÖÓ¤üÖŸÖ
†ÃÖê. †Ö‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ×´Ö¡Ö´ÖÓ›üôûà“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖ´Öãôûê ´ÖÖ—ÖÖ ÆüÖµÖÃæú»Ö“ÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ úÖôû †Ö¤üß ´Ö•Öê“ÖÖ Öê»ÖÖ; ¯ÖÖ úÖò»Öê•Ö“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü ÊÖ“µÖÖ ˆ»Ö™ü ‘Ö›ü»ÖÖ.
ÖÖœü¾Öß ÃÖ¾ÖÖÂÖß : ¯ÖÏßÛ¾ÆüµÖÃÖ ¯Ö¸üßÖêŸÖ ´Öß ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖê †ÃÖê ´Ö»ÖÖ •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ“Ö úôû»Öê.
úÖò»Öê•Ö“Öß ¯Ö¸üßÖÖ ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ“Ö ×¾ÖªÖ£Öá ÊÖ ÖÖŸµÖÖÖê •Ö´ÖÖÓ›üß ÖÖ¾ÖÖŸÖ ´ÖÖ—Öß µÖÖŸÖß
†×¬Öú“Ö ¯ÖÃÖ¸ü»Öß. ¯ÖãµÖÖÃÖ ¯Ö¸üŸÖ µÖê‰úÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ‡»ÖÖµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏßÛ¾ÆüµÖÃÖ»ÖÖ ²ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ´Ö¬µÖê
´ÖÖ—ÖÖ ÖÓ²Ö¸ü ×úŸÖ¾ÖÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü Æêü •Öê¾ÆüÖ ´Ö»ÖÖ úôû»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ´ÖÖ—Öß ´ÖÖêšüß ×Ö¸üÖ¿ÖÖ —ÖÖ»Öß. ´ÖÖ—ÖÖ ÖÓ²Ö¸ü
¯Ö×Æü»µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ Øú¾ÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ ŸÖ¸ü †Ö»ÖÖ“Ö Ö¾ÆüŸÖÖ, ¯ÖÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖÆüß ±úÖ¸üÃÖÖ ¾Ö¸ü Ö¾ÆüŸÖÖ,
Æêü ¯ÖÖÆæüÖ •Ö´ÖÖÓ›üßŸÖß»Ö ´ÖÖ—Öß Æãü¿ÖÖ¸üß ´ÆüÖ•Öê Öê›êüÖÖ¾ÖÖŸÖ ÖÖœü¾Öß ÃÖ¾ÖÖÂÖß Æüß ´ÆüÖ ¯ÖÏŸµÖµÖÖÃÖ †ÖÖæÖ
¤êüÖÖ¸üß“Ö ‹ú “Öß•Ö —ÖÖ»Öß. •Ö´ÖÖÓ›üß ÆüÖµÖÃæú»Ö ´ÆüÖ•Öê ‹ú Öã¦ü ˆÓ²Ö¸üÖ“Öê ±úôû, ŸµÖÖŸÖ ³Ö¸üÖ·µÖÖ
´ÖÖ¸üÖÖ¸üÖ ´Öß ‹ú ×ú›üÖ. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ˆ‘Ö›ü¶Ö †ÓÖÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öê
†»¯Ö²Öôû ´Ö»ÖÖ úôæûÖ †Ö»Öê!
ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖò»Öê•Ö×¿ÖÖÖÖŸÖ ´Öß ×ÖÃŸÖê•Ö ÆüÖêµÖÖ“Öß ¤ãüÃÖ¸üßÆüß †Öêú úÖ¸üÖê ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖ—µÖÖ ‘Ö¸ü“µÖÖ
Ö×¸ü²Öß“Öß •ÖÖÖß¾Ö •Öß ´Ö»ÖÖ ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ ‘Ö›ü»Öß ÖÖÆüß ŸÖß ¯ÖãµÖÖÃÖ ´Öß ‹ú™üÖ“Ö †Ö‡Ô²ÖÖ¯ÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü
¸üÖÆæü »ÖÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖêšü¶Ö ŸÖß¾ÖÎ¯ÖÖÖÖê ³ÖÖÃÖæ »ÖÖÖ»Öß. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÖ—µÖÖ »ÖÖ•ÖÖôæû Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû •Ö´ÖÖÓ›üßŸÖ»Öê“Ö
•Öê úÖµÖ ‹ú-¤üÖêÖ †ÖêôûÖß“Öê ÃÖÖê²ÖŸÖß ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖ¯Ö»Ößú›êü ¯ÖãÖêú¸ü ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¯Öîúß úÖêÖÖ¿Öß ´ÖÖ—Öß ´Öî¡Öß
•Ö´Ö»Öß ÖÖÆüß. •ÖÖÖ¤ÔüÖ¯ÖÓŸÖ ú¸Óü¤üßú¸ü, ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ¯ÖÖëÖê †Ö×Ö ´Öß ÊÖ ×ŸÖ‘ÖÖ •Ö´ÖÖÓ›üß“µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¯Öîúß
ú¸Óü¤üßú¸ü †Ö×Ö ´Öß ¤üÖê‘Öê“Ö ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖê.
ÓúÖÖ»Ö ÛÃ£ÖŸÖß : ±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê•Ö“Öß ŸµÖÖ ¾Öêôêû“Öß ÛÃ£ÖŸÖßÆüß ´ÖÖ—µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê
ÓúÖÖ»Ö“Ö ÆüÖŸê Öß. ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆü, Îúß›üÖÓÖÖ ¾ÖÖî¸üê ‡ŸÖ¸ü ˆ¯Öú¸üÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü ‹ú¡Ö •Ö´ÖµÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏÃÖÓÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ ¾Öêôû“Öß †Ö´Ö“Öß ×Ö¤üÖÖ ´ÖÖ—Öß ŸÖ¸üß ÛÃ£ÖŸÖß •ÖÓÖ»ÖÖŸÖ “Öãú»Öê»µÖÖ
úÖêú¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÃÖÊ ³ÖÖÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. †Öêú úÖ¸üÖÖÓ´Öãôêû úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öê ¯ÖÏê´Ö ²ÖÃÖêÖÖ.
314

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ‡Ó™ü¸ü×´Ö×•Ö‹™ü“Öê ¾ÖÂÖÔ

ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖÆüß ´ÖÖÖ“Öß ŸÖ¸üŸÖ¸üß, Öã»ÖÆüÖîÃÖ Æüß —Ö¯ÖÖ™ü¶ÖÖê ´ÖÖ¾Öôæû »ÖÖÖ»Öß. †¿ÖÖŸÖ ‘Ö¸üÖãŸÖß ÃÖÓú™üÖÓÖß
‹ú¤ü´Ö ˆ“Ö»Ö ÖÖ»»Öß †Ö×Ö ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖ¢¾ÖÖ“Öß “ÖÆæüú›æüÖ ÊÖ úÖôûÖŸÖ ¯ÖÖ¸üÖ “ÖÖ»Ö»Öß. ŸµÖÖŸÖæÖ ´Öß
úÃÖÖ ×Ö³ÖÖ¾Ö»ÖÖê ÊÖ“Öê ´Ö»ÖÖ †ªÖ×¯Ö ÖãÃÖŸÖê †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™üŸÖê; ¯ÖÖ Öß™ü ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ úÖÆüß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß.
•Ö´ÖÖÓ›üß“Öê µÖ•Ö´ÖÖÖ ÁÖß. †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü¸üÖ¾Ö µÖÖÓÖß ´ÖÖ—µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓÖÖÆüß ÖÖêú¸üß¾ÖºþÖ
ú´Öß êú»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû “ÖÆæüú›æüÖ“Ö †ÖúÖ¿Ö ±úÖ™ü»µÖÖÃÖÖ¸üÖß ÛÃ£ÖŸÖß —ÖÖ»Öß. ¯ÖãµÖÖÃÖ ´ÖÖ—ÖÖ ¾Ö •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ
´ÖÖ—µÖÖ ‘Ö¸ü“ÖÖ µÖÖêÖÖê´Ö úÃÖÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖ Æêü ´Ö»ÖÖ †ÖŸÖÖ úÖÆüß“Ö ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß!
•ÖÖÖŒúÖ“ÖÖ ”ûôû : †¿ÖÖ ú×šüÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ †ÖÖÖß ‹ú ÃÖÓú™ü ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»Öê. ´ÖÖ—µÖÖ ¤üÖêÖ »ÖÆüÖÖ
²Ö×ÆüÖà¯Öîúß ´ÖÖêšüß ²ÖÆßüÖ •ÖÖÖŒúÖ ×Æü“ÖÖ ÃÖÖÃÖ¸üß ±úÖ¸ü ”ûôû ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ×ŸÖ“Öß ÃÖÖÃÖæ ´ÖÖêšüß ÖÖÂ™ü ²ÖÖ‡Ô
ÆüÖêŸÖß †Ö×Ö Ö¾Ö¸üÖ ±úÖ¸ü †×¾Ö“ÖÖ¸üß ¾Ö ˆ´ÖÔ™ü ÆüÖêŸÖÖ. ÊÖ ÃÖÖÃÖæ“ÖÖ ¾Ö Ö¾Ö·µÖÖ“ÖÖ ”ûôû •ÖÖÖŒúÖ“µÖÖ
ÃÖÖÃÖ·µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ †Ö¾Ö›üŸÖ Ö¾ÆüŸÖÖ, ¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß †¿ÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ “ÖÖ»ÖŸÖ ÖÃÖê. •ÖÖÖŒúÖ “ÖÖ¸ü
‡µÖ¢Öê¯ÖµÖÕŸÖ ×»ÖÆüÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ-¾ÖÖ“ÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ×¿Öú»Öß ÆüÖêŸÖß †Ö×Ö ×ŸÖ“ÖÖ Ö¾Ö¸üÖ êú¾Öôû †Ö¸ü¿Ö¡Öã ÆüÖêŸÖÖ,
‹¾Öœêü“Ö ÊÖ ”ûôûÖ“Öê úÖ¸üÖ ÆüÖêŸÖê. ‘Ö¸üß ¯Ö›êü»Ö ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Ö ‹ÖÖªÖ ´ÖÖê»Öú¸üÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê •Ö¸üß •ÖÖÖŒúÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ »ÖÆüÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖ ×²ÖÖ²ÖÖê³ÖÖ™ü ú¸üßŸÖ †ÃÖê, ŸÖ¸üß ×ŸÖ“µÖÖ ÃÖÖÃÖæ»ÖÖ ŸÖê Ö¯ÖŸÖ ÖÃÖê. ¿Öê¾Ö™üß •ÖÖÖŒúÖ“µÖÖ
Ö¾Ö·µÖÖ»ÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü“ÖÖ ÖÖ¤ü »ÖÖÖæÖ ŸµÖÖÖê ‘Ö¸üß ‹ú ×«üŸÖßµÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“Öß ²ÖÖµÖúÖê †Ö×Ö»Öß †Ö×Ö •ÖÖÖŒúÖ“µÖÖ
×•Ö¾ÖÖ»ÖÖ †¯ÖÖµÖ ‘Ö›üµÖÖ“Öê ¯ÖÏÃÖÓÖ ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê.
ÖÖêÂ™ü µÖê£Ö¾Ö¸ü †Ö»µÖÖÖê ´Ö»ÖÖ ÊÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ ÆüÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. ‘Ö¸ü“Öß Ö×¸ü²Öß, ´ÖÖ—µÖÖ
úÖò»Öê•Ö“µÖÖ Ö“ÖÖÔ“Öß †ÖêœüÖŸÖÖÖ, †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ •ÖÖÖŒúÖ“Öß ´Öß úÖµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üÖÖ¸ü? ¯ÖÖ ŸµÖÖ
¾Öêôûß ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“µÖÖ ´ÖŸÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖŸÖ: Ã¡Öß•ÖÖŸÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß úÖ¹ýµÖÖ»ÖÖÆüß ¯Öæ¸ü µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
†¿ÖÖ ¾Öêôûß ¯ÖÏŸµÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ²Ö×ÆüÖß¾Ö¸ü, ×ŸÖ“Öß ¾ÖÖÖÖæú ‡ŸÖúß ¯Ö×¾Ö¡Ö ¾Ö Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ÃÖÆüÖ¿Öß»Ö †ÃÖæÖÆüß,
†ÃÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ †Ö»Öê»ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´Öß ²Öê±úÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖê. ´Öß ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´Öê ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ ÃÖã¼üßŸÖ •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ †Ö»ÖÖê
†ÃÖêÖ. ´ÖÖ—µÖÖ úÖÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖÖŒúÖ“µÖÖ ”ûôûÖ“Öß ¾ÖÖŸÖÖÔ ¯Ö›ü»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ ×ŸÖ»ÖÖ
‹ú¤ü´Ö †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß †ÖÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÖÏÆü êú»ÖÖ. †Ö´Ö“Öê ²ÖÖ²ÖÖÆüß ´ÖÖÖß“Ö ÆüÖêŸÖê. †Ö´Æüß úÖêÖß“Ö
ÊÖ¯ÖêÖÖ ´ÖÖÖ“ÖÖ ¯Öãœü“ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ö ú¸üŸÖÖ, †Ö´Ö“µÖÖ †Ö»ÖÖæ¸ü“µÖÖ ´ÖÖ´ÖÖÓÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ²Ö×ÆüÖß»ÖÖ
†ÖÃÖÓÖßÆæüÖ †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß †ÖÖµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖšü¾ÖæÖ ×¤ü»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû •ÖÖÖŒúÖ“µÖÖ ÃÖÖÃÖæ»ÖÖ ¾Ö Ö¾Ö·µÖÖ»ÖÖ
†ÖµÖŸÖê“Ö ±úÖ¾Ö»Öê. ŸµÖÖÓÖß •ÖÖÖŒúÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ¤üÖ×ÖÖê úÖœæüÖ ‘Öê‰úÖ ÖêÃÖ»Öê»µÖÖ ‹úÖ ±úÖ™üŒµÖÖ »ÖãÖ›ü¶Ö×Ö¿Öß
×ŸÖ»ÖÖ ´ÖÖ´ÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ŸÖÖŸúÖôû ¯ÖÖšü×¾Ö»Öß. ŸµÖÖ¾Ö¸ü †Ö´Æüß •ÖÖÖŒúÖ»ÖÖ †Öê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ †ÖÃÖÓÖß»ÖÖ ú¬Öß“Ö
¯ÖÖšü×¾Ö»Öê ÖÖÆüß. †Ö¤üß »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß“Ö •ÖÖÖŒúÖ †¿Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖÃÖ¸ü»ÖÖ úÖµÖ´Ö“Öß“Ö †ÓŸÖ¸ü»Öß †Ö×Ö
ŸÖß êú¾Öôû †×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ †¿Öß †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß ¸üÖ×Æü»Öß.
ÊÖ¯Öãœêü úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÖß •ÖÖÖŒúÖ“ÖÖ ÃÖÖÃÖ¸üÖ ÖÖê¯ÖÖôû¸üÖ¾Ö ÆüÖ ×ŸÖ»ÖÖ µÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ †Ö»ÖÖ; ¯ÖÖ ×ŸÖ»ÖÖ
ÃÖÖÃÖ¸üß úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸êü ÃÖãÖ »ÖÖÖµÖÖ“Öß †Ö¿ÖÖ“Ö Ö¾ÆüŸÖß. ˆ»Ö™ü ×ŸÖ“µÖÖ ×•Ö¾ÖÖ»ÖÖ“Ö †¯ÖÖµÖ ‘Ö›üµÖÖ“Öß
³ÖßŸÖß ÆüÖêŸÖß, ´ÆüÖæÖ †Ö´Æüß ×ŸÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×šü×¾Ö»Öß ÖÖÆüß. ÖÖê¯ÖÖôû¸üÖ¾ÖÖ»ÖÖÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ †Ö¿ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ Ö¾ÆüŸÖß;
´ÆüÖæÖ ŸÖÖê ×²Ö“ÖÖ¸üÖÆüß •ÖÖÃŸÖ †ÖÖÏÆü Ö ú¸üŸÖÖ ×Ö´Öæ™ü¯ÖÖÖÖê †Ö»µÖÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öß“Ö ¯Ö¸üŸÖ Öê»ÖÖ. ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ
¯ÖÏú¸üÖÖ»ÖÖ ´Öß“Ö úÖ¸üÖ ÆüÖêŸÖÖê. ´ÆüÖæÖ •ÖÖÖŒúÖ“µÖÖ ¯Öãœü“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ †ÖµÖãÂµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ´ÖÖ—µÖÖ
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úÖê¾Öôû¶Ö ×¿Ö¸üÖ¾Ö¸ü ¯Ö›ü»Öß. Æêü ×úŸÖß ¯ÖÏ“ÖÓ›ü †Öê—Öê ´Öß ×¿Ö¸üÖ¾Ö¸ü ‘ÖêŸÖ»Öê ÊÖ“Öß ´Ö»ÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß úÖÆüß“Ö
ú»¯ÖÖÖ Ö¾ÆüŸÖß ! ÊÖ ¾Öêôûß ´ÖÖ—Öß ‡Ó™ü¸ü×´Ö×•Ö‹™ü Œ»ÖÖÃÖÖŸÖ»Öß ‹ú ™ü´ÖÔ ÃÖÓ¯Ö»Öß †ÃÖÖ¾Öß; ¯ÖÖ ´Ö»ÖÖ
ÆüÖ úÖôû ÖŒúß úÖêÖŸÖÖ Æêü †ÖŸÖÖ †Öšü¾ÖŸÖ ÖÖÆüß.
²ÖÖôû×´Ö¡Ö : ¯ÖÏßÛ¾ÆüµÖÃÖ ¯Ö¸üßÖÖ ¯ÖÖÃÖ ÆüÖê‰úÖ ´Öß ¯ÖãµÖÖÃÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ£Ö´Ö ÖÖ¸üÖµÖÖ ¯ÖêšêüŸÖ
´ÖãÓ•ÖÖ²ÖÖ“Öê ²ÖÖêôûÖÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö êúôûú¸üÖÓ“Öê ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ÖÖê»Öß ‘ÖêŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ‹ú ÖÖê»Öß ´ÖÖ—Öß †Ö×Ö ¤ãüÃÖ¸êü
úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öê ¸üÖ. ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ÃÖÖÃÖÖê µÖÖÓ“Öß †ÃÖê •ÖÖê›üÖÖê»Öß“Öê ŸÖê ‹ú ¤üÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖê. ¤ãüÃÖ¸êü ×¾Ö•ÖÖ¯Öæ¸ü“Öê
¸üÖ. ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ú»Öêú¸üß †Ö×Ö úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öê ¸üÖ. ŸÖôûÖ¿Ößú¸ü ÊÖÓ“Öê ‹ú •ÖÖê›üÖÖê»Öß“Öê ¤üÖ»ÖÖ, †¿ÖÖ
“ÖÖ¸ü ÖÖê»µÖÖ †Ö´ÆüÖ “ÖÖî‘ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÆüÖêŸµÖÖ. †£ÖÖÔŸÖË ´Öß ÊÖ ¾Öêôûß ÖÖê»Öß“Öê ³ÖÖ›êü ³Ö¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖê; ¯ÖÖ úÃÖê
ŸÖê ´Ö»ÖÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ¸üÖ. ÃÖÖÃÖÖê ÊÖÓ“Öß †ÖêôûÖ ÖŒúß úÖêšêü ¾Ö ú¿Öß —ÖÖ»Öß Æêü ´Ö»ÖÖ †ÖŸÖÖ
×ÖÛ¿“ÖŸÖ¯ÖÖê †Öšü¾ÖŸÖ ÖÖÆüß; ¯ÖÖ †Ö¸Óü³ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö¤üß †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ×™üú»Öê»µÖÖ †Ö¤üß £ÖÖê›ü¶Ö ×´Ö¡ÖÖÓ¯Öîúß,
´ÆüÖ•Öê “ÖÖî‘ÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓ¯Öîúß ŸÖê ‹ú †ÖÆêüŸÖ. ŸÖê¸ü¤üÖôû“Öê ×¾ÖÂÖã¯ÖÓŸÖ ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü Æêü ‡ÓÖÏ•Öß 5-6 ¾µÖÖ ‡µÖ¢Öê¯ÖÖÃÖæÖ
´ÆüÖ•Öê ‡. ÃÖ. 1890 ¯ÖÖÃÖæÖ, ×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖò»Ö êú¿Ö¾Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü úÖ×Ö™üú¸ü Æêü ¯ÖÏßÛ¾ÆüµÖÃÖ ¾ÖÖÖÔ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÆüÖ•Öê
‡. ÃÖ. 1893 ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö×Ö ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ÃÖÖÃÖÖê ‡Ó™ü¸ü×´Ö×•Ö‹™ü ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÆüÖ•Öê ÃÖÖ 1894 ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö
´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö×Æü»Öê ¤êü¿ÖÃ£Ö, ¤ãüÃÖ¸êü úÖêúÖÃ£Ö ²ÖÎÖÉÖ †Ö×Ö ×ŸÖÃÖ¸êü ´Ö¸üÖšüÖ •ÖÖŸÖß“Öê †ÖÆêüŸÖ.
“ÖÖî£Öê •ÖÖÖ¤ÔüÖ¯ÖÓŸÖ ú¸Óü¤üßú¸ü Æêü ŸÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ÖÖ¾Ö“Öê“Ö ²ÖÖôû×´Ö¡Ö †ÖÆêüŸÖ. ÊÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ »ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Öê
×´Ö¡Ö Øú¾ÖÖ †»Ößú›ü“ÖêÆüß úÖêÖß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÆüÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê ÃÖ´ÖÖÖ ¾ÖµÖÖ“Öê ×´Ö¡Ö ´Ö»ÖÖ ÖÖÆüßŸÖ.
¸üÖ. ÃÖÖÃÖÖê : ÃÖÖÃÖÖê ÊÖ ¾Öêôûß ¯ÖãÖê Öê×™ü¾Æü ‡ÛÃ™ü™ü¶æ¿ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖß»Ö 7 ¾µÖÖ
‡µÖ¢ÖêŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£Öá ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ¾ÖµÖÖÖê ´ÖÖ—Öê¯ÖêÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü ¾ÖÂÖÔ-ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓÖß ´ÖÖêšêü †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. Æêü ×¤ü»Ö¤üÖ¸ü
´ÖÖÖ“Öê ´Ö¸üÖšüÖ ×´Ö¡Ö »Ö¾Öú¸ü“Ö ´ÖÖ—µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ»µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Ö»ÖÖ •Ö¾Öôû“Öê ³ÖÖÃÖæ »ÖÖÖ»Öê. 'ÃÖ´ÖÖÖ×¿Ö»Öê
¾µÖÃÖÖêÂÖã ÃÖµÖ´ÖË' ÊÖ µÖÖµÖÖÖê †Ö´ÆüÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü•Ö •ÖÖê ÃÖêÆüÃÖÓ²ÖÓ¬Ö •Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖê úÖµÖ´Ö“ÖÖ“Ö •Ö›ü»ÖÖ.
´ÖÖ—ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ŸÖÖ¯Ö™ü ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×ú¸ü×ú·µÖÖ! ÊÖ ¯ÖÏéú×ŸÖ¤üÖêÂÖÖ´Öãôêû †Ö´Ö“µÖÖŸÖ ÖêÆü´Öß ú´Öß†×¬Öú
ÖÖêÂ™üß¾ÖºþÖ ¾ÖÖ¤ü ´ÖÖ•Öê ¾Ö ŸÖÖê ×¾ÖúÖê¯ÖÖÃÖÆüß •ÖÖ‡Ô; ¯ÖÖ ŸµÖÖ ´ÖŸÖ³Öê¤üÖ´Öãôêû †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖêÆüÖŸÖ »Ö¾Ö´ÖÖ¡ÖÆüß
²ÖÖ¬ÖÖ µÖêŸÖ ÖÃÖê. ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾ÖÖÓ“Öß ‘Ö¸üÖãŸÖß ÛÃ£ÖŸÖß ´ÖÖ—µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸÖÓÖ Ö¾ÆüŸÖß. ŸµÖÖÓ“Öê ¾Ö›üß»Ö úÖê»ÆüÖ¯Öã¸üÖŸÖß»Ö
‹ú ‘Ö¸Óü¤üÖ•Ö ±úÖî•Ö¤üÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ÖÖ‰úÖ×¯Ö‰úÖ ÃÖãÖß †ÃÖê ŸÖê ‘Ö¸üÖÖê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ—Öß ˆ¤üÖ¸ü ´ÖŸÖê ¾Ö ´ÖÖêúôûÖ
Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö µÖÖ¾Ö¸ü »Öã²¬Ö ÆüÖê‰úÖ ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ´Ö•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¸üÖÆæü »ÖÖÖ»Öê. ŸÖê †Ö×Ö †Ö´Æüß •Ö¸üß †³µÖÖÃÖÖŸÖ
×³ÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖÖê, ŸÖ¸üß ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ“ÖÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú “ÖÖÓÖã»Ö¯ÖÖÖ †ÖêôûÖæÖ ÆüÖêŸÖÖê.
Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú¾ÖÎŸÖû : ÊÖ ¾Öêôûß ÃÖÖÆü×•Öú¯ÖÖê ´Ö»ÖÖ Ö“ÖÖÔ“ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö ŸÖã™ü¾Ö›üÖ ¯Ö›üŸÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. úÖ¸üÖ
ÖÖÖÖ¾ÖôûßŸÖ Ö •ÖÖŸÖÖ ´Öß ‘Ö¸üß“Ö ´ÖÖ—ÖÖ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖ úºþÖ •Öê¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê †Ö×Ö êú¾Öôû
´ÖÖ—µÖÖÃÖÖšüß ´ÆüÖæÖ ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾ÖÆüß ´ÖÖ—Öê¯ÖÏ´ÖÖÖê Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖúß ²ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖß»Ö †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê; ¯ÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ
™ü´ÖÔ´Ö¬µÖê ¯Ö¸üßÖê“Öê ×¤ü¾ÖÃÖ •Ö¾Öôû µÖê‰úÖ †³µÖÖÃÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ¸üÖ •ÖÖÃŸÖ ¯Ö›ü»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö´ÆüÖ»ÖÖ Æêü Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú¾ÖÎŸÖ
ÖÖ‡»ÖÖ•ÖÖÖê ÃÖÖê›üÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ´Öß Øú¾ÖÖ ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö µÖÖ ú»ÖêŸÖ ú¬Öß“Ö ¯ÖÏ¾ÖßÖ ÆüÖêµÖÖ»ÖÖµÖú Ö¾ÆüŸÖÖê.
³ÖÖŸÖ †Ö´Æüß “ÖÖÓÖ»ÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖæ; ¯ÖÖ Ö¾ÆüÖ“Öß ¯ÖÖêôûß ´ÖÖ¡Ö ÖÖµÖÖ¯ÖêÖÖ ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖÖŸÖ ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖ“µÖÖ
†×¬Öú »ÖÖµÖú ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏéúŸÖß¾Ö¸üÆüß ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖê‰úÖ ÆüÖ ÖÖ¤ü †Ö´Æüß ÃÖÖê›ü»ÖÖ.
316

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ‡Ó™ü¸ü×´Ö×•Ö‹™ü“Öê ¾ÖÂÖÔ

“ÖîŸÖµÖ¿ÖæµÖŸÖÖ : ´ÖÖ—µÖÖ ÆüÖµÖÃæú»Ö“µÖÖ úÖôû“µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ×»Ö×ÆüŸÖÖÖÖ ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö, Öêôû, ‡ŸÖ¸ü
”Óû¤ü ¾ÖÖî¸êüÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´Ö»ÖÖ ²Ö¸êü“Ö ×»Ö×ÆüŸÖÖ †Ö»Öê, ŸÖÃÖê ´Ö»ÖÖ úÖò»Öê•Ö“µÖÖ úÖôûÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×»Ö×ÆüŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.
ÊÖ“Öê úÖ¸üÖ Æêü“Ö úß, ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö´Öãôêû ¾Ö †Ö‡Ô²ÖÖ¯ÖÖÓ“µÖÖ †ÖÁÖµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü“µÖÖ ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ—µÖÖ
Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖ»ÖÖ ÃÖÆü•Ö †ÖÖÓ¤ü ²Ö¸üÖ“Ö ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ. Øú²ÖÆãüÖÖ ´Ö»ÖÖ †úÖ»Öß ¯ÖÖêŒŸÖ¯ÖÖÖ ¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üß¯ÖÖÖÆüß
†Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ—ÖÖ Öêôûú¸ü¯ÖÖÖ ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¸ü ´ÖÖ¾Öôû»ÖÖ“Ö; ¯ÖÖ ´Ö»ÖÖ ‡ŸÖ¸üÖÓ¿Öß ´Öî¡Öß •ÖÖê›üµÖÖ“Öß ÆüÖîÃÖÆüß
ÖÖÆüß¿Öß —ÖÖ»Öß. ±úÖ¸ü úÖµÖ ¯ÖÖ úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö šü¸üß¾Ö †³µÖÖÃÖÖ¾Ö¸üß»Ö ´ÖÖÆüß ˆ›æü »ÖÖÖ»Öê.
†³µÖÖÃÖ •Öã»Ö´ÖÖ“µÖÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Ö»ÖÖ ¤ãü:ÃÖÆü —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê•Ö²Ö§ü»Ö“Ö Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü
‹Óú¤ü¸üßŸÖ ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖßÖ “ÖîŸÖµÖ¿ÖæµÖ ×¿ÖÖÖ¯Ö¨üŸÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾Ö¸üŒŸÖß †Ö×Ö ×¾Ö´ÖÖÃúŸÖÖ
´ÖÖ—µÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖœæü »ÖÖÖ»Öß. •Ö´ÖÖÓ›üß ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ÖÓ²Ö¸ü ´ÆüÖæÖ ×´Ö¸ü×¾Ö»Öê»ÖÖ ´Öß ±úµÖãÔÃÖÖ
úÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê úÖêšü»µÖÖ úÖêÖúÖê¯Ö·µÖÖŸÖ ²Öê¯Ö¢ÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá ÆüÖê‰úÖ ¸üÖ×Æü»µÖÖ“Öß ´Ö»ÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ™üÖê“ÖÖß »ÖÖÖ»Öß.
†³µÖÖÃÖÖ“Öß ÆüµÖÖµÖ “ÖÖ»Ö»Öê»Öß ´ÖÖ—µÖÖ »ÖÖÖŸÖ“Ö µÖê‡ÔÖÖ!
²ÖÖî×¨üú ×¾ÖúÖÃÖ : šü¸üÖ×¾Öú †³µÖÖÃÖÖ“Öß ¾Ö¸ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †¾ÖÃ£ÖÖ —ÖÖ»Öß ŸÖ¸üß ´ÖÖ—µÖÖ
´ÖÖÖ“ÖÖ ²Öã¨üß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ £ÖÖÓ²Ö»ÖÖ †¿ÖÖŸÖ»ÖÖ ´Öãôûß“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸÖê ú¬Öß“Ö ¿ÖŒµÖ Ö¾ÆüŸÖê. ÊÖÆüß¯ÖêÖÖ
³ÖµÖÓú¸ü †Ö¯Ö¢Öß ´Ö•Ö¾Ö¸ü ¯Öãœüß»Ö †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ ×úŸÖß ŸÖ¸üß úÖêÃÖôû»µÖÖ, ŸÖ¸üß ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß †ÓŸÖ¾ÖÖÔœü
£ÖÖÓ²ÖÖê ¿ÖŒµÖ“Ö Ö¾ÆüŸÖê. ÃÖÆü•Ö †ÖÖÓ¤ü ÆüÖ ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖê¸ü“ÖÖê“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Ö †ÖÆêü, †ÃÖê †ÖŸÖÖ ´Ö»ÖÖ ×¤üÃÖæ
»ÖÖÖ»Öê †ÖÆêü. ´ÖÖ—µÖÖ †ÖÖÓ¤üÖ»ÖÖ, ¿ÖÖÓŸÖß»ÖÖ, ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖ»ÖÖ-†ŸÖ‹¾Ö †ÓŸÖÙ¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ ²ÖÖÊ ˆ¯ÖÖ¬Öß“Öß
´Ö¤üŸÖ —ÖÖ»Öß ÖÖÆüß Øú²ÖÆãüÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÆüß —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß.
ÃÖÖê²ÖŸÖß, Öêôû, ²ÖÖÊ ÃÖãÖÃÖÖêµÖß ¾ÖÖî¸êü“Öß ²ÖÖ•Öæ »ÖÓÖ›üß ¯Ö›ü»Öß, ŸÖ¸üß ´ÖÖ—Öê ÖÖÃÖÖß ¾ÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖ
úÖôû“µÖÖ ´ÖÖÖÖÖê ²Ö¸êü“Ö “ÖÖ»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖÖ¸üµÖÖ ÖÖ¾ÖÓœü¶Ö ÖÖ¾ÖÖŸÖ»µÖÖ ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ»ÖµÖÖ“Öß
ˆÖß¾Ö ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖŸÖúß ¾Ö ŸÖ¿Öß ±úµÖãÔÃÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ Ö¾ÖßÖ “ÖÖ»Öæ —ÖÖ»Öê»µÖÖ úÖ ÆüÖê‡ÔÖÖ, ¯ÖÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ
†ÃÖÖê ¿ÖŒµÖ Ö¾ÆüŸÖê. ¯ÖÏßÛ¾ÆüµÖÃÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö ´Ö»ÖÖ •ÖÖòÖ Ã™ãü†™Ôü ×´Ö»»ÖÃÖÖ¸üµÖÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖµÖÖ“ÖÖ
†Ö×Ö ´ÖêúÖò»ÖêÃÖÖ¸üµÖÖ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ×Ö²ÖÓ¬ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ‘Ö›ü»ÖÖ. Liberty (Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ),
Utilitarianism (ˆ¯ÖµÖÖêÖ¾ÖÖ¤ü, ²ÖÆãü•ÖÖ×ÆüŸÖ¾ÖÖ¤ü), Subjection of Women (ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß
Öã»ÖÖ´Ö×Ö¸üß) ¾ÖÖî¸êü ×´Ö»»Ö“Öê ¯ÖÏÖÃÖÖ×¤üú ÖÏÓ£Ö ´Öæôû ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ úÖÖÖŸÖ ¾ÖÖ¸êü ×¿Ö¸ü»Öê»µÖÖ ¾ÖÖÃÖ¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
´ÖÖ—Öß ÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÏßÛ¾ÆüµÖÃÖ´Ö¬µÖê“Ö —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß ! ‡Ó™ü¸ü×´Ö×•Ö‹™ü´Ö¬µÖê †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü Æü²ÖÔ™Ôü Ã¯ÖêÃÖ¸ü“µÖÖ
Education (×¿ÖÖÖ), Introduction of the Study of Sociology (ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ
†¬µÖµÖÖÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ) ÊÖ ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖß»Ö ´Öæôû ÖÏÓ£ÖÖÓ“Öê ¾ÖÖ“ÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ ¾ÖêÆüß Ã¯ÖêÃÖ¸ü“Öß “Ö»ÖŸÖß µÖã¸üÖê¯Ö†´Öê×¸üêúŸÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ ¾Ö •Ö¯ÖÖÖ ÊÖ ¯ÖÖî¾ÖÖÔŸµÖ ¤êü¿ÖÖŸÖÆüß ±úÖ¸ü ¾Öî³Ö¾Ö¿ÖÖ»Öß †Ö×Ö ×¾Ö•ÖµÖß
—ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ úÖôû“Öê úÖò»Öê•ÖÖŸÖ»Öê ²ÖÆãüŸÖêú ×¿ÖÖú Ã¯ÖêÃÖ¸ü“µÖÖ †–ÖêµÖ¾ÖÖ¤üÖÖê •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû
—Ö¯ÖÖ™ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ¤üÖ³ÖÖêôûú¸ü ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ‹úÖ ÖéÆüÃ£ÖÖÓÖß ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ŸÖ¹ýÖ ×¾Ö«üÖÖ ÖéÆüÃ£ÖÖÓú›æüÖ
Ã¯ÖêÃÖ¸ü“µÖÖ ²Ö·µÖÖ“Ö ÖÏÓ£ÖÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ¸ü´ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö Öê™üÖÖê “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¯Öîúß
²Ö¸üß“Ö ¯ÖãÃŸÖêú ´Öß ÆüÖ¾Ö·µÖÖÃÖÖ¸üÖß ¾ÖÖ“ÖßŸÖ †ÃÖê.
ÖÖÛÃŸÖú¯ÖÖÖ : •Öê£Öê †Ö´Ö“Öê Öã¹ý“Ö ŸµÖÖ Ö¾ÖßÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖê †ÃÖê Æîü¸üÖÖ —ÖÖ»Öê»Öê, ´ÖÖ
´ÖÖ—µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ˆŸÖÖ¾ÖóµÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“Öß †ŸµÖ¾ÖÃ£ÖÖ —ÖÖ»Öß, †ÃÖê ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ úÖµÖ Æü¸üúŸÖ †ÖÆê ?ü
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¯ÖãÃŸÖêú •Ö¸üß ´Öß ´ÆüÖµÖÖÃÖÖ¸üÖß ¯ÖãÂúôû¿Öß ¾ÖÖ“Ö»Öß ÖÃÖ»Öß ŸÖ¸üß •Öß ŸÖÖÛ¢¾Öú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ¾ÖÖ“Ö»Öß
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ´Ö¬µÖê ±úÖ¸ü •ÖÖê¸üÖ“ÖÖ †×³Ö×Ö¾Öê¿Ö ‘Ö›ü»ÖÖ. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ´ÆüÖ•Öê •Ö´ÖÖÓ›üßŸÖ»µÖÖ
†Ö´Ö“µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ»µÖÖ †Ó¬Öê·µÖÖ ¤êü¾Ö‘Ö¸üÖŸÖ ²ÖÃÖæÖ ÁÖß×¿Ö¾Ö»Öß»ÖÖ´ÖéŸÖÖ“Öê ¯ÖÖ¸üÖµÖÖ ú¸üßŸÖ ×¿Ö¾ÖØ»ÖÖÖ¾ÖÖ¸ü
ÁÖÖ¾ÖÖß ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸üß ÃÖÆüÄÖ¤üôêû ¾ÖÖ×Æü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸÖÖë›üÖŸÖ ¯ÖÖÖß Ö ‘ÖêÖÖ¸üÖ ´Öß ¯ÖãµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü †ÖÖ¸üú¸üÖÓ“Öê
»ÖêÖ †Ö×Ö ×´Ö»»Ö-Ã¯ÖêÃÖ¸ü“Öê ¯ÖÏŸµÖÖ ÖÏÓ£Ö ¾ÖÖ“ÖæÖ ¯ÖãµÖÖŸÖ»µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔŸÖ ‹ú ¯Ö÷ü¶Ö ÖÖÛÃŸÖú ²ÖÖ»ÖÖê!
“Ö“ÖÖÔ´ÖÓ›üôû : ´Öß ÖãÃÖŸÖê ¾ÖÖ“ÖæÖ Ã¾ÖÃ£Ö ²ÖÃÖÖÖ¸üÖ µÖã¾Öú Ö¾ÆüŸÖÖê. •Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ †Ö»Öê ŸÖê
¤ãüÃÖ·µÖÖ•Ö¾Öôû ²ÖÖê»ÖæÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß Øú²ÖÆãüÖÖ ÖÖê›ü ´ÖÖ—µÖÖ´Ö¬µÖê †ÖÖã¾ÖÓ×¿Öú“Ö
ÆüÖŸê Öß. ´ÖÖ—µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ´Ö»ÖÖÆüß ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ±úÖ¸ü †Ö¾Ö›üŸÖê. ´ÖÖ¡Ö »ÖÖ•ÖÖôæû¯ÖÖÖ“ÖÖ ¤üÖ²Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôûê
†¯Ö×¸ü×“ÖŸÖÖ•Ö¾Öôû Øú¾ÖÖ †¯ÖÏÖÃÖÓ×Öú¯ÖÖê ¾ÖÖËúŸÖÖÓ›ü¾Ö ú¸üµÖÖ“Öê ´ÖÖ¡Ö ´Ö»ÖÖ ú¬Öß ¬ÖîµÖÔ ÆüÖêŸÖ ÖÃÖê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö
¯ÖÖê™üÖŸÖ ‘Ö™üúÖ³Ö¸ü ×¾ÖÂÖ †Ö¾Ö¸êü»Ö, ¯ÖÖ Ö¾ÖßÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö¸ü ‹ÖÖ¤üÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü †Öã³Ö¾Ö ´ÖÖÖ»ÖÖ ‘Ö›ü»ÖÖ,
úß úÖêÖÖ ŸÖ¸üß ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß“µÖÖ ×´Ö¡ÖÖ•Ö¾Öôû Øú¾ÖÖ †Ö¯ŸÖÖ•Ö¾Öôû †Öêæú»Ö ™üÖú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´Ö»ÖÖ “ÖîÖ“Ö
¯Ö›üŸÖ ÖÃÖê. ÊÖ´Öãôêû êúôûú¸üÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß †Ö´Ö“µÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖ ‹ú
”ûÖê™êüÖÖÖß Debating Union [“Ö“ÖÖÔ´ÖÓ›üôû] Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Ö ´ÖÖ—ÖÖ ÃÖãôûÃÖãôûÖ™ü
•ÖÖÃŸÖ †ÃÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ. ÊÖ »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ ´ÖÓ›üôûÖŸÖ Ö¾ÖßÖ ³Öê™ü»Öê»µÖÖ ×´Ö»»Ö-Ã¯ÖêÃÖ¸ü“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß ¯ÖãÖ¸üÖ¾Öé¢Öß
ú¸üµÖÖŸÖ ´Öß ´ÖÖêšêü ¾ÖŒŸÖéŸ¾Ö ¯ÖÖ•ÖôûßŸÖ †ÃÖê. ÊÖ ¾ÖŒŸÖéŸ¾ÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖµÖ †Ö´Ö“µÖÖ •Ö´ÖÖÓ›üßŸÖß»Ö ¾ÖÃÖÓŸÖ
¾µÖÖµÖÖÖ´ÖÖ»ÖêŸÖ»µÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ œãüœËüœüÖ“ÖÖµÖÔ¯ÖÖÖ¾ÖºþÖ ´Ö»ÖÖ »ÖÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ×¾Ö“ÖÖ¸üÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ,
¾µÖÛŒŸÖÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ×¾ÖúÖÃÖ¾ÖÖ¤ü, Ã¡Öß¤üÖ×ÖµÖ ‡. ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö †¾Ö•Ö› ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü »ÖÆüÖÖ ŸÖÖë›üß ´ÖÖêšüÖ ‘ÖÖÃÖ
‘ÖêµÖÖ“Öê ´Ö»ÖÖ •Ö´ÖÖÓ›üßŸÖ»µÖÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ´ÖÖ»ÖêŸÖ“Ö †ÓÖ¾ÖôûÖß ¯Ö›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ ¯ÖãµÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ
¾ÖÖ“ÖÖôû †Ö×Ö ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖÖ¸üµÖÖ “Ö¾Ö“ÖÖ»Ö ¿ÖÆü¸üÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ¯ÖÔú ‘Ö›ü»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö×Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ×´Ö»»Ö-Ã¯ÖêÃÖ¸ü“µÖÖ
ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ¾Öê¤üŸÖã»µÖ Ö¾ÖßÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ –ÖÖÖ»Ö¾ÖÖÓÖß ¤ãüÙ¾Ö¤ü¬Ö —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öê ›üÖêêú ŸÖÖóµÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖÆüÖê
úšüßÖ —ÖÖ»Öê. ´ÖÓ›üôûÖŸÖß»Ö ÃÖ³ÖÖÓŸÖæÖ Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¿Öß ÖÖÃÖÖß ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖÖŸÖ ´Öß ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ Ö¾ÖßÖ
ŸÖã™ü¯ÖãÓ•ÖÖ ÖÖÛÃŸÖú¯ÖÖÖ ×¿Öú¾Öæ »ÖÖÖ»ÖÖê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´Öß ‹ú »ÖÆüÖÖÃÖÖ ×Ö²ÖÓ¬Ö ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ×»Ö×Æü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ŸµÖÖŸÖ '¤êü¾ÖÖÖê ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê ÖÃÖæÖ ˆ»Ö™ü ´ÖÖÖÃÖÖÖê“Ö ¤êü¾ÖÖ»ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê' Æêü †¬ÖÔ¾Ö™ü ÃÖŸµÖ
´Öß ´ÖÖêšü¶Ö ˆŸÃÖÖÆüÖÖê ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ×¤ü»Öê ÆüÖêŸÖê, Æêü ¯ÖÖ †ÖŸÖÖ Öß™ü †Öšü¾ÖŸÖê! ŸÖê úÃÖêÆüß †ÃÖÖê, úÖêÖß úÖêÖÖ»ÖÖ
×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê ÆüÖ ¾ÖÖ¤ü •ÖÖÖ“µÖÖ †ÓŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ “ÖÖ»ÖÖÖ¸Ö †ÖÆêü; ¯ÖÖ ‡ŸÖ¸ü †Öêú úÖ¸üÖÖŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ ×¾Ö×Ö¯ŸÖ
ÖÖ•ÖÖß ¾ÖÖ“ÖÖÖ“Öß †Ö×Ö ¾ÖÖ¤ü×¾Ö¾ÖÖ¤üÖÓ“Öß ³Ö¸ü ¯Ö›æüÖ šü¸üÖ×¾Öú †³µÖÖÃÖÖ“Öß †Ö²ÖÖôû —ÖÖ»Öß. †£ÖÖÔŸÖË ´Ö»ÖÖ
‡Ó™ü¸ü×´Ö×•Ö‹™ü ¯Ö¸üßÖêŸÖ †¯ÖµÖ¿Ö †Ö»Öê! •Ö´ÖÖÓ›üß ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»ÖÖ ÖÓ²Ö¸ü ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ
²Ö¸üÖ“Ö ÖÖ»Öß ‘ÖÃÖ¸üŸÖÖê; ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æüê ŸÖ¸ü ˆÖß“Ö ‘Ö´Öë›ü ´ÖÖ¸üß»Ö ŸÖ¸ü “ÖÖÓÖ»Öß †Ö¯Ö™üßÆüß úÃÖÖ ÖÖŸÖÖê,
Æêü ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖÃÖ †Ö»Öê. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÆüÖ úß, •µÖÖ (Logic) ŸÖÔú¿ÖÖÃ¡Ö ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ
×¾Ö¿ÖêÂÖ ŸÖÖê¸üÖ “ÖÖ»ÖŸÖ †ÃÖê ŸµÖÖŸÖ“Ö ´Öß ÖÖ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖê Æêü ¯ÖÖÆæüÖ '•¾Ö¸ü ‡¾Ö ´Ö¤üÖê ´Öê ¾µÖ¯ÖÖŸÖ:' ÆüÖ
³ÖŸÖéÔÆüÖ¸üß“ÖÖ ™üÖê´ÖÖÖ ´Ö»ÖÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ“Ö •ÖÖÖ¾Ö»ÖÖ!
¯Ö¿Öã¯ÖÖÖ : ¯Ö¸üßÖêŸÖ ÖÖ¯ÖÖÃÖ ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö ´Ö»ÖÖ †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ´Öãôûß“Ö Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸÖÖê †Ö»ÖÖ
Æêü ‹úÖ ¯Ö¸üßÖê ²Ö¸êü“Ö —ÖÖ»Öê. ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™üÖê ÃÖÖÆü×•Öú“Ö ÆüÖêŸÖê ; ¯ÖÖ †Ö¤üß ¬ÖŒúÖ †ÃÖÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ ÖÖÆüß.
´ÖÖ¡Ö ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖßÖ ¯Ö¸üßÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß †Ö¤ü¸ü ú´Öß ú´Öß ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ. ÊÖ ¯Ö¸üßÖê“µÖÖ “Ö¸üúÖÓŸÖ ŸÖ¹ýÖ
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×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê ¸üŒŸÖ úÃÖê ×¯ÖôæûÖ ×Ö‘ÖŸÖê †Ö×Ö ‡ŸÖŒµÖÖ ¸üŒŸÖÖ“µÖÖ †ÖÆãüŸµÖÖ †ÖêŸÖæÖÆüß ¿Öê¾Ö™üß †¯ÖµÖ¿ÖÖ“ÖÖ
×™üôûÖ »ÖÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê Óú²Ö¸ü›êü“Ö úÃÖê ´ÖÖê›üŸÖê Æêü úôû»Öê! Óú²Ö¸ü›êü ´ÖÖê›ü»µÖÖ¾Ö¸üÆüß ¯ÖãÆüÖ •ÖÖê
úÖò»Öê•Ö“Öß ¾ÖÖ™ü ¬Ö×¸üŸÖÖê ŸÖÖê '' ÃÖ ¾Öî ´ÖãŒŸÖÖêƒ£Ö¾ÖÖ ¯Ö¿Öã: '' ÊÖ ¾Ö“ÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖãŒŸÖ Øú¾ÖÖ ¯Ö¿Öã †ÃÖÖ¾ÖÖ.
´Öß ´ÖãŒŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯Ö¿Öã¯ÖÖÖ ¯Ö¤ü¸üß ‘Öê‰úÖ ‡. ÃÖ. 1895 “Öê •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üßŸÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ÖÖú ¬ÖºþÖ
•Ö´ÖÖÓ›üßÆæüÖ ¯ÖãÆüÖ úÖò»Öê•Ö“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ¯ÖãµÖÖ»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê!
ú›êü¾ÖÖ»ÖÖ ×´Ö¡Ö : ‡. ÃÖ. 1894 ÃÖÖ»Öß †Ö´Æüß ÖÖ¸üÖµÖÖ ¯ÖêšêüŸÖ êúôûú¸üÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ
†ÃÖŸÖÖÖÖ ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ¯ÖêšêüŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÆüÖî¤üÖ¾Ö¸ü ¸üÖê•Ö ÃÖúÖôûß ÃÖÖÖÖÃÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖæ. ŸµÖÖ“Ö ÆüÖî¤üÖ»ÖÖ »ÖÖÖæÖ
¯Öæ¾ÖìÃÖ ú¸ü´Ö¸üú¸üÖÓ“ÖÖ (ÖÖ¾Ö ¯ÖŒêú †Öšü¾ÖŸÖ ÖÖÆüß) ¾ÖÖ›üÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ ‹ú ²ÖÎÖÉÖÖ“Öß ÖÖÖÖ¾Öôû ÆüÖêŸÖß.
ŸÖê£Öê ´Öß †Ö×Ö ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö •Öê¾ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖæ. ‡. ÃÖ. 1895 “µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ¸Óü³Öß ´Öß ¯ÖãÆüÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ
†Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×Æü»µÖÖ ™ü´ÖÔ´Ö¬µÖê ÊÖ“Ö ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö´Æüß ×²Ö·ÆÖ›üÖÃÖÖšüß ‹ú ÖÖê»Öß
³ÖÖ›ü¶ÖÖê ‘ÖêŸÖ»Öß. ×ŸÖ“µÖÖŸÖ ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö, ŸµÖÖÓ“Öê úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸üÖú›ü“Öê ãú»ÖúÖá ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹ú ÃÖêÆüß, •ÖÖã³ÖÖ‰ú
ú¸Óü¤üßú¸ü †Ö×Ö ´Öß ‡ŸÖêú•ÖÖ ×´ÖôæûÖ ¸üÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖê£Öê ¤êüÖß»Ö úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖ †Ö´Ö“µÖÖ “Ö“ÖÖÔ
´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ úÖÆüß ÃÖ³ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ. ¸üÖ. ãú»ÖúÖá †Ö×Ö •ÖÖã³ÖÖ‰ú Æêü ¤üÖê‘Öê †Ö¤üß •ÖãµÖÖ ´ÖŸÖÖ“Öê †Ö×Ö
ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ¾Ö ´Öß ×ŸÖŸÖêú“Ö Ö¾µÖÖ ´ÖŸÖÖ“Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÊÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ™ü´ÖÔ³Ö¸ü †³µÖÖÃÖÖ¯ÖêÖÖ †Ö´Ö“ÖÖ
¾ÖÖ¤ü×¾Ö¾ÖÖ¤ü“Ö ±úÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö ŸÖÖê †Ö¤üß •ÖÖê¸ü•ÖÖê¸üÖÖê ¯ÖãÂúôû ¾Öêôû “ÖÖ»ÖŸÖ †ÃÖê. ãú»ÖúÖá Æêü ‘Ö¸ü“Öê
ÁÖß´ÖÓŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÖêÃÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ¸êü¿Öß´ÖúÖšüß ¬ÖÖêŸÖ¸ü †Ö×Ö ›üÖ¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ‹ú ³Ö»Öê ´ÖÖêšüê ÃÖÖêµÖÖ“Öê ú›êü ŸÖê
ÖêÆü´Öß ‘ÖÖ»ÖßŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ •ÖãµÖÖ ¸üÖÆü™üß“Öß Æüß —ÖÖ—ÖÖßŸÖ ×“ÖÆêü“Ö ÆÖêŸÖß. †Ö´Æüß ŸµÖÖÓÖÖ ÖêÆü´Öß
ú›êü¾ÖÖ»ÖÖ ãú»ÖúÖá ´ÆüÖŸÖ †ÃÖæ. ŸÖê ²ÖÖê»ÖŸÖÖÖÖ Øú×“ÖŸÖË ŸÖÖêŸÖ¸êü ²ÖÖê»ÖŸÖ †ÃÖŸÖ †Ö×Ö ¾ÖÖ¤üÖŸÖ ×“Ö›üŸÖ
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖêŸÖ¸êü¯ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖÖêšüß ²ÖÆüÖ¸üß“Öß »Ö••ÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖê! ÃÖÖÖÃÖÓ¬µÖÖ, ÃÖæµÖÖÔ»ÖÖ Ö´ÖÃúÖ¸ü,
¬ÖÖêŸÖ¸üÖ“µÖÖ “ÖÖ¯ÖæÖ ×Ö·µÖÖ, ÃÖãÓ¤ü¸ü “ÖêÆü¸üÖ, ¯ÖÖÖß¤üÖ¸ü ›üÖêôêû, ÖÖê¸üÖ ¸ÓüÖ †Ö×Ö ÆüÖŸÖÖŸÖ»Öê ²ÖÖ¾ÖÖú¿Öß ÃÖÖêµÖÖ“Öê
³Ö¾µÖ ú›êü--‹Óú¤ü¸üßŸÖ Ö´ÖãÖÖ úÖÆüß †Öî¸ü“Ö ÆüÖêŸÖÖ. †³µÖÖÃÖÖ“Öß ¯ÖÏÖŸÖß ´ÖÖ¡Ö ÊÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ˆ»Ö™ü ×¤ü¿ÖêÖê
¬ÖÖ¾Ö ‘ÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß ! ÊÖÓ“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖŸÖ Æüß ¯Ö×Æü»Öß ™ü´ÖÔ ÆüÃÖŸÖÖêôûŸÖ ´Ö•ÖêŸÖ Öê»Öß. ›êüŒúÖ ´Ö¸üÖšüÖ
†ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖ“Öß ´ÖÖ—Öß ¤ü¸ü´ÖÆüÖ 10 ¹ý. “Öß ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö “ÖÖ»Öæ“Ö ÆüÖêŸÖß, Æêü ×Ö¸üÖôêû ÃÖÖÓÖÖê ÖúÖê“Ö.
ÖÖªÎú´Ö : ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾ÖÖÓ“Öß ´Öò×™ÒüŒµÖã»Öê¿ÖÖ“Öß ¯Ö¸üßÖÖ ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öß úß ÖÖÆüß Æêü †Öšü¾ÖŸÖ ÖÖÆüß.
ãú»ÖúÖá †Ö×Ö ŸÖê ¯ÖãÆüÖ Öê×™ü¾Æü ‡ÛÃ™ü™ü¶æ™ü Öê»Öê †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. ÊÖ ™ü´ÖÔ´Ö¬µÖê ´ÖÖ—Öß ¯ÖÏéúŸÖß £ÖÖê›üß
×²Ö‘Ö›üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ‹ú “Ö´ÖŸúÖ×¸üú úÖ¸üÖ ‘Ö›ü»Öê. ×¤ü¾ÖÃÖ ˆÆüÖóµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. “ÖŸÖã:Ø¿ÖÖß“Öê ´ÖÖôûÖ¾Ö¸ü
†Ö×Ö †ÖÓ²Ö¸üÖ‡ÔŸÖæÖ †Ö´Æüß »ÖÖÓ²Ö ×±ú¸üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖæ. ±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê•Ö“Öß Ö¾Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê
úÖ´Ö ŸµÖÖ ´ÖÖôûÖ¾Ö¸ü “ÖÖ»Ö»Öê»Öê †ÃÖê. •ÖÖæ úÖµÖ †Ö´Æüß ÃÖã¯Ö¸ü¾ÖÖµÖ—Ö¸ü“Ö, †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖæÖ ŸÖê úÖ´Ö ¸üÖê•Ö
úÖêšü¾Ö¸ü †Ö»Öê ŸÖê ¯ÖÖÆæüÖ µÖêŸÖ †ÃÖæ. †Ö´Ö“Öê úÖò»Öê•Ö ´ÆüÖæÖ ´ÖÖêšüÖ †×³Ö´ÖÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê! ¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖÖÖÖ
ú““µÖÖ îú·µÖÖ †Ö×Ö »Öú›üß ¯Öã»ÖÖ¾Ö¸ü“µÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ™üÖêúÖ¾Ö¸ü ²ÖÃÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ‹úÖ ³Ö›ü³Öã•µÖÖÓ“µÖÖ
¤ãüúÖÖÖŸÖ»Öê ›üÖôêûãú¸ü´Öã¸êü †Ö×Ö Öã›ü¤üÖÖß Æüß ÃÖ¯ÖÖ™æüÖ ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß †Ö×Ö ¾Ö¸üŸÖß ²ÖêÃÖã´ÖÖ¸ü ¯ÖÖÖß ¯µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê,
ÆüÖ †Ö´Ö“ÖÖ ´ÖêÖæ (ÖÖªÎú´Ö) †ÃÖê.
¾µÖÖµÖÖ´ÖÖ“Öß ‡ÔÂÖÖÔ : †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ú›êü¾ÖÖ»µÖÖ ãú»ÖúµÖÖÔÖê ¤ãüÃÖ¸üß“Ö ‹ú ¿ÖŒú»Ö úÖœü»Öß.
ŸÖê Ö´ÖÃúÖ¸ü ²Ö¸êü“Ö ‘ÖÖ»ÖßŸÖ. ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÖÆæüÖ †Ö´Æüß Æüß ¾µÖÖµÖÖ´Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖæ; ¯ÖÖ ¾µÖÖµÖÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖÖÖê
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úÖÆüß ŸÖ¸üß ¯ÖÖîÛÂ™üú †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê, ´ÆüÖæÖ ×³Ö•Ö»Öê»Öß ›üÖôû, ¾ÖÖôû»Öê»Öê ÖÖê²Ö¸êü †Ö×Ö ÖÖ¸üúÖ ÊÖÓ“ÖÖ
Öã¸üÖú †Ö´Æüß ÃÖ¾ÖÖÕÖß “ÖÖ»Öæ êú»ÖÖ. ´ÖÖ úÖµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖ? —Ö™ü¯Ö™ü ¯Öî»Ö¾ÖÖÖ ²ÖÖµÖÖÃÖ †ÖŸÖã¸ü —ÖÖ»Öê»Öê
†Ö´Æüß •ÖÖŸÖÖ-µÖêŸÖÖ ›üÖôûß“Öê ±úŒêú ´ÖÖ¸üÖê, ÖÖê²Ö·µÖÖ“Öê “ÖÖ¾Öê ‘ÖêÖê †Ö×Ö ÖÖ¸üúÖ ãú¸üŸÖ›üÖê ÊÖŸÖ
‹ú´ÖêúÖ¾Ö¸ü “ÖœüÖ†Öêœü úºþ »ÖÖÖ»ÖÖê. •ÖÖê •ÖÖÃŸÖ ÖÖ‰úÖ ¯Ö“Ö¾Öß»Ö ŸÖÖê ¿Öæ¸ü ¾Öß¸ü Æüß ¾µÖÖµÖÖ šü¸ü»Öß.
†¿ÖÖŸÖ ¯ÖÖ›ü¾µÖÖ“ÖÖ úß úÃÖ»ÖÖÃÖÖ ÃÖÖ †Ö»ÖÖ. ÖÖÖÖ¾Öôû¾ÖÖ»µÖÖ ²ÖÖ‡ÔÖê êúôûÖ“Öê ×¿Öú¸üÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê.
†£ÖÖÔŸÖË êúôûÖ¯ÖêÖÖ ×¿Öú¸üÖÖŸÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öê“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ ²Öê±úÖ´Ö •ÖÖÃŸÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ´Öß ´ÖÖÖê ¯Öãœêü Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖ
ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß ¯ÖãÆüÖ ú““Öß ›üÖôû, ÖÖê²Ö¸êü, ÖÖ¸üúÖ †Ö×Ö îú·µÖÖ ÊÖÓ“ÖÖ ŸÖÖê²Ö¸üÖ
“ÖÖ»Öæ —ÖÖ»ÖÖ. ÊÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö úÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ, Æêü ×Ö¸üÖôêû ÃÖÖÓÖµÖÖ“Öß †ÖŸÖÖ •Ö¹ý¸üß“Ö ˆ¸ü»Öß ÖÖÆüß.
†Ö•ÖÖ¸ü : ŸµÖÖ ¸üÖ¡Öß ‡ŸÖ¸ü ´ÖÓ›üôûß ×Ö•Ö»Öß; ¯ÖÖ ´Ö»ÖÖ úÖÆüß —ÖÖê¯Ö µÖê‡ÔÖÖ. ¯ÖÖê™üÖŸÖ ‘Ö›ü‘Ö›ü úºþ
»ÖÖÖ»Öê; úôûÖ µÖê‰ú »ÖÖÖ»µÖÖ †Ö×Ö ¾ÖÖ¤üüôû —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾Öôû¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“µÖÖ ÃÖ¸üß¾Ö¸ü ÃÖ¸üß
µÖÖ¾µÖÖŸÖ ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê •ÖÖê¸ü•ÖÖê¸üÖ“Öê •Öã»ÖÖ²Ö ´Ö»ÖÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê. “ÖÖ¸ü¯ÖÖ“Ö •Öã»ÖÖ²ÖÖÖÓŸÖ¸ü ´Ö»ÖÖ ×•ÖÖÖ ˆŸÖºþÖ
ÖÖ»Öß ¯ÖÖµÖÖÖµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖµÖÖ“Öß ¿ÖŒŸÖß ˆ¸ü»Öß ÖÖÆüß. ÖÖê»ÖßŸÖ»µÖÖ ÆüÖÖßŸÖ“Ö ×¾Ö¬Öß ˆ¸üúÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ.
†ÃÖê 10/12 •Öã»ÖÖ²Ö —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü Öß™ü ²ÖÃÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖêÆüß ¡ÖÖÖ ˆ¸ü»Öê ÖÖÆüß. ¯ÖÖê™üÖŸÖ»µÖÖ ×ŸÖ×›üúÖÓÖÖ úÃÖ»Öß
ˆ¯Ö´ÖÖ ªÖ¾Öß Æêü ÃÖ´Ö•ÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. úÖêÖß ŸÖ¸üß ¤üÖê‘ÖÖÓÖß ×´ÖôæûÖ ‹ÖÖ¤êü ¬ÖÖêŸÖ¸ü •ÖÖê¸üÖÖê ×¯ÖôæûÖ ŸµÖÖŸÖ»ÖÖ
¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ £Öë²ÖÖË £Öë²Ö ²ÖÖÆêü¸ü úÖœüÖ¾ÖÖ ŸÖ¿Öß ´ÖÖ—µÖÖ †ÖŸÖ›ü¶Ö“Öß †¾ÖÃ£ÖÖ —ÖÖ»Öß. Æüß ˆ¯Ö´ÖÖ ŸÖ¸üß Æü»»Öß
´ÖÖ—µÖÖ †ÖŸÖ›ü¶Ö»ÖÖ ¯Ößôû ¯Ö›ü»ÖÖ ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ“Ö ÃÖã“ÖŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ ¾Öêôêû»ÖÖ Æüß ÃÖãÓ¤ü¸ü ˆ¯Ö´ÖÖ ÃÖã“ÖÖê
¿ÖŒµÖ“Ö Ö¾ÆüŸÖê!
¤ãü:ÖÖÖÓ¤ü : úÖ¤Óü²Ö¸üßúÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾Öú¯ÖÖê»ÖúÛ»¯ÖŸÖ ú£ÖÖÖúÖŸÖß»Ö ÖÖµÖú-ÖÖ×µÖêú“µÖÖ
¤ãü:ÖÖ“µÖÖ ¾Öê¤üÖÖÓ“Öê ¸üÃÖ³Ö¸üßŸÖ ¾ÖÖÔÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖê, ÊÖ“Öê úÖ¸üÖ ŸÖÖê Ã¾ÖŸÖ: ŸµÖÖ ¾Öê¤üÖÖÓ“µÖÖ “Ö™üŒµÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ
ÃÖã¸ü×ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê ´ÆüÖæÖ“Ö. ‹¸ü¾Öß Æêü úÖ¾µÖ ¿ÖŒµÖ“Ö ÖÖÆüß. ÃÖÓÖßŸÖ ÖÖ™üúÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ¡Öê ¸ÓüÖ³Öæ´Öß¾Ö¸ü ˆ³Öß
†ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ‘ÖÖê¸ü ÃÖÓú™ü †Öêœü¾Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶ÖÖê †Ö»ÖÖ¯Ö úÖœæüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¤ãü:ÖÖ“Öê
¾ÖÖÔÖ ¯ÖÏêÖúÖÓ¯Öãœêü ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ±úÖÃÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖÖÖ¸üÖ “ÖÖ¹ý¤ü¢Ö ‡ŸÖúÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ÖÖŸÖÖê úß ÖÖ‰úÖ ÖÖ‰úÖ
´Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ¯Ö›üªÖ†Ö›ü •ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖ•Öê »ÖÖêú ŸµÖÖ»ÖÖ ''¾ÖÃÖ ´ÖÖê†¸ü'' úºþÖ ¯ÖãÆüÖ ±úÖÃÖÖ¾Ö¸ü
†ÖÖŸÖÖŸÖ †Ö×Ö “ÖÖ¹ý¤ü¢Ö »ÖÖêúÖÖÏÆüÖÃŸÖ¾Ö ¯ÖãÆüÖ ŸµÖÖ“Ö ¾Öê¤üÖÖÓ“ÖÖ †ÖÖÓ¤üÖÖê ˆ¯Ö³ÖÖêÖ ‘ÖêŸÖÖê. ÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü
¯ÖÖÆæüÖ ´Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ´ÖÖ—Öê ÆüÃÖê“Ö †Ö¾Ö¸üŸÖ ÖÖÆüß! †¸êü ¯ÖÖ ´Öß úÖêÖßú›êü ³Ö¸üú™ŸÖü “ÖÖ»Ö»ÖÖê? ´ÖßÆüß ŸµÖÖ
Ö™üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ´ÖÖ—µÖÖ •Öã»ÖÖ²ÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÔÖ “ÖÖ»Öæ ú¸üŸÖÖê; úÖ¸üÖ ¯ÖÖê™üÖŸÖ Æü»»Öß ¤ãüÖŸÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê ¾ÖÖÔÖ
ú¸üµÖÖÃÖ úÖêÖŸÖß Æü¸üúŸÖ †ÖÆêü.
´ÖãŒŸÖŸÖÖ : ˆ•ÖÖ›ü»µÖÖ¾Ö¸ü ˆŸÖÖ¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ; ¯ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ ´ÖÖ—µÖÖ ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü ×Ö¾¾Öôû ¯ÖÏêŸÖÖ“Öß úôûÖ
†Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. †Ö¤»Öê ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖÖµÖÓúÖôûß •µÖÖÓÖß ¯ÖÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß ¯ÖÆüÖ™êü ´ÖÖ—Öß
†ÖêôûÖ »ÖÖÖêÖÖ. †¿Öß ³ÖµÖÓú¸ü ¯ÖÖ»Ö™ü êú¾Öôû ÃÖÆüÖ ŸÖÖÃÖÖŸÖ ‘Ö›ü»Öß! ÃÖúÖôûß úÖêÖŸµÖÖ¿ÖÖ ›üÖòŒ™ü¸ü»ÖÖ
²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ †Ö×Ö»Öê. ŸµÖÖÖê ŸÖŸúÖôû £ÖÖê›üÖÃÖÖ ØÆüÖ †Ö×Ö ŸÖæ¯Ö ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×¤ü»Öê; ¯ÖÖ †ÖîÂÖ¬ÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö
¾µÖÖ¬Öß“ÖÖ †ÃŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖúÖ¸üÖÖÖê Æêü ÖÖ™üú ¿ÖÖêú¯ÖµÖÖÔ¾ÖÃÖÖµÖß —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ´ÖÖ¡Ö ›üÖôû, ÖÖê²Ö¸êü
†Ö×Ö ÖÖ¸üúÖ ÊÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü Æü§ü¯ÖÖ¸üß“Öß ×¿ÖÖÖ ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö ÃÖ´Ö¸üß¯ÖÖò¾Ö¸üÖê ²Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. —Ö™ü¯Ö™ü
¯Ö×Æü»Ö¾ÖÖÖ ÆüÖêµÖÖ“Öß ‡ÔÂÖÖÔ ²ÖÖôûÖÖÖ·µÖÖ ´Ö»ÖÖ ‘Ö¸üß ÖãÃÖŸÖê ¯Ö¡Ö ×»Ö×ÆüµÖÖ“Öê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ µÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖÆüß ²Ö¸êü“Ö
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×¤ü¾ÖÃÖ ¾ÖÖ™ü ¯ÖÖÆüÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß. ×²Ö“ÖÖ·µÖÖ ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾ÖÖÓÖÖ ŸÖê ¯Ö¡Ö ×»ÖÆüÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. †Ö•ÖÖ¸ü †Öî™ü ‘Ö™üêú“ÖÖ
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû •µÖÖÓÖÖ †Ö•ÖÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖ“Öß ²ÖÖŸÖ´Öß Ö¾ÆüŸÖß ŸµÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ‘Ö¸ü“µÖÖ ´ÖÓ›üôûàÖÖ ´Öß †Ö•ÖÖ¸üÖŸÖæÖ
²Ö¸üÖ —ÖÖ»ÖÖê Æêü ¯Ö¡Ö ¾ÖÖ“ÖæÖ ¤ãü:Ö —ÖÖ»Öê úß ÃÖãÖ —ÖÖ»Öê Æêü šü¸ü×¾ÖµÖÖ“Öê ´Öß ¾ÖÖ“ÖúÖÓ¾Ö¸ü“Ö ÃÖÖê¯Ö×¾ÖŸÖÖê!
ÃÖã¬ÖÖ¸üúß ÆêüŸÖæ : ÃÖÖ 1895 “µÖÖ ´Öê ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ ÃÖã¼üßŸÖ ´Öß •Ö´ÖÖÓ›üß»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ÊÖ ¾Öêôûß
ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ¾Ö ´Öß †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö úÖêÖÖÃÖ ŸÖ¸üß ¯ÖãµÖÖÃÖ †ÖÖæÖ úÖµÖ´Ö“Öê ‘Ö¸ü úºþÖ ¸üÖÆüÖµÖÖ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ÖÖÖÖ¾Öôûß“µÖÖ •Öê¾ÖÖÖ“ÖÖ Óú™üÖôûÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ¤ü¸ü´ÖÆüÖ 5
¹ý¯ÖµÖê ÖÖÖÖ¾Öôûß“ÖÖ ¤ü¸ü ÆüÖêŸÖÖ. êú¾Öôû úÖ™üúÃÖ¸üßÖê ¾Ö Ã¾ÖŸÖ:“Öê ‘Ö¸ü“Öê •Öê¾ÖÖ Æêü“Ö ‹ú ÃÖÖ¬Öê úÖ¸üÖ
ÖÃÖæÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö Ã¡Öß ÖÖŸÖ»ÖÖÖÓÖÖ Ã¡Öß ×¿ÖÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ¤êüµÖÖ“ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üúß ÆêüŸÖãÆüß †Ö´Ö“µÖÖ
ŸÖ¹ýÖ ´ÖÖÖŸÖ ÃÖôûÃÖôûŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÊÖ»ÖÖ úÖ¸üÖ Æü×¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ †Ö¯Ö™êü ÊÖÓ“µÖÖ úÖ¤Óü²Ö·µÖÖ! †¿ÖÖ ÃÖÓ¬ÖßÃÖ
´ÖÖ—µÖÖ ²Ö×ÆüÖà¾Ö¸ü ¯ÖÏÃÖÓÖ †Öêœü¾ÖæÖ ŸÖß úÖµÖ´Ö“Öß ´ÖÖÆêü¸üß †Ö»Öß. ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö †Ö×Ö ´ÖÖ—µÖÖ´Ö¬Öß»Ö
¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“Öê ¯ÖµÖÔ¾ÖÃÖÖÖ †ÃÖê —ÖÖ»Öê úß, ´Öß ¯Öãœüß»Ö ™ü´ÖÔ´Ö¬µÖê ¯ÖãµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê ŸÖÖê ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´ÖÖ—µÖÖ
²Ö×ÆüÖßÃÖ ¾Ö ´ÖÖŸÖÖêÁÖßÃÖ ‘Öê‰úÖ“Ö! úÖê»ÆüÖ¯Öã¸üÖÆæüÖ ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾ÖÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖŸÖßÃÖ ¾Ö »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖßÃÖ ‘Öê‰úÖ
†Ö»Öê. ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ¯ÖêšêüŸÖ ÖÖÖÖÖ£ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ¸üÖ•Ö¾Öôû ¯ÖÖ»Öú¸üÖÓ“ÖÖ ‹ú ´ÖÖê›üúôûßÃÖ †Ö»Öê»ÖÖ •ÖãÖÖ ¾ÖÖ›üÖ
ÆüÖêŸÖÖ, ŸµÖÖŸÖ ²Ö¸üß“Ö Ã¾ÖÃŸÖ •ÖÖÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ×´ÖôûÖ»Öß. ŸÖÖê ¾ÖÖ›üÖ ´ÖÖ—Öê •Ö´ÖÖÓ›üß“Öê ×´Ö¡Ö
¸üÖ. ÁÖß×Ö¾ÖÖÃÖ ÖÖ¸üÖµÖÖ ú¸üÓú²Öú¸ü ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü ÊÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ´ÖÖ—Öê ¾Ö
ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾ÖÖÓ“Öê ãú™ãÓü²Ö, •ÖÖã³ÖÖ‰ú ú¸Óü¤üßú¸ü, ´ÖÖ—Öê ‹ú ×´Ö¡Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ÖÖ¸üÖµÖÖ ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ †ÃÖê ¸üÖÆæü »ÖÖÖ»ÖÖê.
Ö“ÖÖÔ“ÖÖ ²ÖÖê•ÖÖ ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾ÖÖÖê“Ö ²Ö·µÖÖ“Ö †Ó¿Öß †Ö¯Ö»µÖÖ †ÓÖÖ¾Ö¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ÃÖÖ 1895-96 Æüß ¾ÖÂÖì ´ÖãÓ²Ö‡Ô-¯ÖãµÖÖÃÖ ØÆü¤ãü-´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ¤ÓüµÖÖ“Öß Öê»Öß. ŸÖ¿ÖÖŸÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ ¯»ÖêÖ
¾Ö •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ ¤ãüÂúÖôû †Ö»ÖÖ. ÊÖ“Ö ¾Öêôûß •Ö´ÖÖÓ›üß“µÖÖ µÖ•Ö´ÖÖÖÖÓÖß †Ö´Ö“µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ ÖÖêú¸üß¾ÖºþÖ
ú´Öß êú»Öê, †¿ÖÖŸÖ ´Öß, ²ÖÆüßÖ ¾Ö †Ö‡Ô µÖÖÓÖÖ ‘Öê‰úÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ ×¿ÖúÖ¾ÖµÖ»ÖÖ †Ö»ÖÖê. ÊÖ»ÖÖ ´ÆüÖÖ¾Öß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öß ŸÖôû´Öôû ! ´Ö»ÖÖ ×¿Öú¾ÖµÖÖ ¬ÖºþÖ ¯ÖÏ¯ÖÓ“Ö ¾Ö †³µÖÖÃÖ “ÖÖ»Ö¾ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖ †ÃÖê ; ¯ÖÖ
×“Ö. •ÖÖÖŒúÖ»ÖÖ úÖêÖŸµÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ‘ÖÖ»ÖÖ¾Öß ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü “ÖÖ»Ö»ÖÖ. ´Ö»ÖÖ ¯ÖãµÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö ŸÖê£Öß»Ö
×¿ÖÖÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ªÖ×¯Ö “ÖÖÓÖ»Öß Ö¾ÆüŸÖß. ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ¯ÖêšêüŸÖ ×“Ö´ÖµÖÖ ÖÖ¯ÖŸÖß•Ö¾Öôû ×õÖÃŸÖß ×´Ö¿ÖÖ“Öß
´Öã»Öà“Öß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖ ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖ“Öß Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸üßÖ ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖÖÓÖ»Öê ÖÖ¾ÖÖ“Öß ²ÖÖ‡Ô ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ
´Öß •ÖÖÖŒúÖ»ÖÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê. †ÖÖ¤Óü —ÖÖ»ÖÖ. Æüß ¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öß ¯Ö×Æü»Öß ¯ÖÖµÖ¸üß! †Ö¯Ö™ü¶ÖÓ“µÖÖ úÖ¤Óü²Ö·µÖÖ
†Ö´Æüß ³ÖÖ¾ÖÓ›êü †×¬Öú †Ö¾Ö›üßÖê ¾ÖÖ“Öæ »ÖÖÖ»ÖÖê.
¯ÖÓ×›üŸÖÖ ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Ôü : ÊÖ ¾Öêôûß ¯ÖÓ×›üŸÖÖ ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×õÖÃŸÖß ¬Ö´ÖÔ ²Ö¸üÖ“Ö ÖÖ•ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖãÖê »ÖÂú¸üÖŸÖ '¿ÖÖ¸ü¤üÖ ÃÖ¤üÖ' ÖÖ¾ÖÖ“Öß ‹ú ´Öã»Öà“µÖÖ ²ÖÖêÚ›üÖ ¿ÖÖôêû“Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖ—µÖÖ
²Ö×ÆüÖß“Öß úÖÆüß ÃÖÖêµÖ »ÖÖÖŸÖê úß úÖµÖ Æêü ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ´Öß ÊÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¬Öë›üÖ»ÖÖ ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ Öê»ÖÖê.
²ÖÖ‡Ô ¿ÖÖÓŸÖ ¾Ö ÖÓ³Öß¸ü ×¤üÃÖ»µÖÖ ; ¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×õÖÃŸÖß úÖ¾ÖÖ ²Ö¸êü“Ö ²ÖÖê»ÖÖê —ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×¤üÃÖµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ
Ö¾ÆüŸÖÖ. ²ÖÖ‡Ô ´ÖÖ—µÖÖ ²Ö×ÆüÖßÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÓÖÖÖÖ»Öß ‘ÖêµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖ—µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ
²ÖÖÆêü¸üÖÖ¾ÖÖÆæüÖ ÖãúŸµÖÖ“Ö †Ö»Öê»µÖÖ ²ÖÖ¾Öôû™üÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê ¾Ö ´ÖÖ—µÖÖ ×Ö¸üÖ¬ÖÖ¸ü¯ÖÖÖ“Öß úÆüÖÖß ‹êú»Öß,
ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖ ‹êúú †™üß ‘ÖÖ»ÖæÖ †Ö¯Ö»Öê •ÖÖôêû ×¾ÖÖæ »ÖÖÖ»µÖÖ. ŸµÖÖ ´ÆüÖÖ»µÖÖ úß, ´Öã»ÖÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ
Ã¾ÖÖ¬ÖßÖ êú»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖ“Ö ¾ÖÂÖì ×ŸÖ»ÖÖ ÃÖã¼üß ¾ÖÖî¸êü ×´ÖôûÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ×ŸÖ»ÖÖ †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß ¯ÖÖšü¾ÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
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†Ö´Æüß ´Öã»Öß“µÖÖ ×¿ÖÖÖÎú´ÖÖŸÖ †›ü£Öôêû †ÖÖæ. ÊÖ“ÖÖ ÃÖ¸üôû †£ÖÔ ´Ö»ÖÖ ŸÖ¹ýÖ ØÆü¤æü»ÖÖ úôêûÖÖ.
´Öã»Öß“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê Æüß †™ü †¾Ö¿µÖ ÆüÖêŸÖßü, †ÃÖê ²ÖÖ‡Õ“Öê ´ÖŸÖ ¯Ö›ü»Öê. ¯ÖÖ •µÖÖ Ö¾Ö´ÖŸÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß
Æüß ¯ÖÓ×›üŸÖÖ ¯µÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß ŸµÖÖ“Öê “ÖÖ¸ü £Öë²Ö ´ÖÖ—µÖÖÆüß ¯ÖÖê™üÖŸÖ Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ´Öß ˆ¢Ö¸ü ×¤ü»Öê, ''²ÖÖ‡Ô, ×¿ÖÖÖÖŸÖ
†›ü£Öôêû †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ´Öß ²Ö×ÆüÖßÃÖ ŸÖã´Ö“µÖÖú›êü ¯ÖÖšü¾ÖµÖÖ“Öê ÖÖúÖ¸üßÖ Æêü Ö¸êü úÖ¸üÖ ÖÖÆüß. ×ŸÖÖê
×õÖÃŸÖß ÆüÖêµÖÖÃÖ †Ö´Æüß †›ü£Öôêû †ÖÖæ Æüß ³ÖßŸÖß ŸÖã´ÆüÖÃÖ †ÃÖÖê ÃÖÖÆü×•Öú“Ö †ÖÆêü. ´Öã»ÖßÃÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
(×¾ÖªÖÖÖŸµÖÖ“µÖÖ) ÃÖ¾ÖÔ ÃÖã™ü¶Ö ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ ¤êüÖê †¾Ö¿µÖ †ÖÆêü. ´Öã»Öß“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“Öß úÖôû•Öß ×Ö¤üÖÖ ŸÖã´Ö“µÖÖ
‡ŸÖúß ŸÖ¸üß ´Ö»ÖÖ ¾Ö ´Öã»Öß“µÖÖ †Ö‡Ô²ÖÖ¯ÖÖÓÖÖ †ÖÆêü“Ö, ÆüÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ŸÖã´Ö“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖÖê
´Öã»ÖÖß †Ö¯ÖÖã¿ÖßÖê ¾Ö †Œú»ÖÆãü¿ÖÖ¸üßÖê ×õÖÃŸÖß ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»µÖÖÃÖ ×Ö¤üÖÖ ´Öß ŸÖ¸üß †›ü£ÖôûÖ †ÖÖÖÖ¸ü
ÖÖÆüß. ×ŸÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ×ŸÖ»ÖÖ Ö úôûŸÖ •Ö²Ö¸üß ŸÖ¸ü ¸üÖÆüÖê“Ö, ¯ÖÖ ³Öã»Ö³Öã»ÖÖ¾ÖÖß ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß ŸÖ¸ü ŸÖê ´Öß ÃÖÆüÖ
ú¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ²ÖêÆü¢Ö¸ü †ÖÆêü †¿Öß ŸÖã´Ö“Öß †™üßŸÖ™üß“Öß ´Ö¤üŸÖ Ö ×´ÖôûÖ»Öß ŸÖ¸üß!''
¯ÖÓ×›üŸÖÖ ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡ÕÖÖ ´Öß ŸÖ¹ýÖ †ÃÖæÖ ×¤üÃÖŸÖÖê ŸÖÃÖÖ ²ÖÖ¾Öôû™ü ÖÖÆüß, Æêü úôæûÖ “Öãú»Öê. ŸµÖÖÓÖß
´ÖÖ—µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †×¬Öú “ÖÖîú¿Öß êú»Öß. ´Öß ±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê•Ö“ÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá †ÖÆêü †ÃÖê ‹êú»µÖÖ¾Ö¸ü, ÊÖ
úÖò»Öê•Ö“Öê ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü ÖÖÛÃŸÖú †ÖÆêüŸÖ, †ÃÖÖ ¿Öê¸üÖ ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖ¸ü»ÖÖ. •ÖÖ›ü»Öê»µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ¯ÖêÖÖ ´ÖÖêúôûÖ
ÖÖÛÃŸÖú¯ÖÖÖ ²Ö¸üÖ, †ÃÖê ´Öß ´ÖÖ—Öê ´ÖŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
¯ÖÏÖê. ú¾Öì : ÊÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ¯ÖÏÖê. †ÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö ú¾Öì µÖÖÓÖß ØÆüÖÖê µÖê£Öê †ÖÖ£Ö ²ÖÖ×»ÖúÖÁÖ´ÖÖ“Öß
Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ÖãúŸÖß“Ö êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ ²Ö×ÆüÖßÃÖÖšüß ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ¿ÖêÖ´ÖÖŸÖßÖê
ÃÖÖ¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ ãú›üÖ“µÖÖ Ø³ÖŸÖß“µÖÖ ‹úÖ ÖÖê¯Ö™üÖŸÖ ¯ÖÏÖê. †ÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö •Ö×´ÖÖß¾Ö¸ü ²ÖÃÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öê
†ÖÁÖ´ÖÖŸÖ ²ÖÎÖÉÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ“Ö 10/15 ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ´Öã»Öß ÆüÖêŸµÖÖ. ´ÖÖ—Öê ²Ö×ÆüÖß»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †ÖÁÖ´ÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ
úÖµÖ ÊÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ»ÖÖ, ''²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸üÖ“Ó µÖÖ ´Öã»ÖàÖÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ÆüÖ úÖôû ÖÖÆüß'' †ÃÖê ¯ÖÏÖ±ê úê ÃÖ¸ü †ÖÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ¾Ö ´ÖÖ—µÖÖ ²Ö×ÆüÖß»ÖÖ †ÖÁÖ´ÖÖŸÖ ‘ÖêµÖÖ“Öê ÃÖÖ±ú ÖÖúÖ¸ü»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ—Öß ±úÖ¸ü ×Ö¸üÖ¿ÖÖ —ÖÖ»Öß.
ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ‹ú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê»ÖÖ úÃÖÖ †›ü£ÖôûÖ µÖê‡Ô ÊÖ“Öê Æêü
ˆ¤üÖÆü¸üÖ“Ö †ÖÆêü.
×´ÖÃÖË ´Öê¸üß ³ÖÖê¸ü : ¯Öãœêü ´ÖÖ—µÖÖ ²Ö×ÆüÖß“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ´Ö»ÖÖ ¯ÖãÂúôû ¬Ö›ü¯Ö›ü ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß.
×ŸÖ»ÖÖ ´Öß ¿Öê¾Ö™üß ¯ÖãÖê µÖê£Öß»Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü (Æãü•Öæ¸ü¯ÖÖÖêŸÖß»Ö) ´Öã»Öà“µÖÖ ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê. •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ
×ŸÖ“µÖÖ 3/4 ´Ö¸üÖšüß ‡µÖ¢ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ“Ö ÆüÖêŸµÖÖ. ‡ÓÖÏ•Öß ¯Ö×Æü»µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ ×ŸÖ“Öê ÖÖ¾Ö ‘ÖÖ»ÖµÖÖÃÖ úÖêÖŸÖß“Ö
Æü¸üúŸÖ Ö¾ÆüŸÖß. ¯ÖÖ ØÆü¤ãü ×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ Ã¡Öß ´ÆüÖ•Öê úÖêÖŸµÖÖ ³ÖµÖÓú¸ü ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ †ÃÖŸÖê, ÊÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ
´Ö»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖß. ¿ÖÖôêû“Öê †×¬ÖúÖ¸üß ×“Ö. •ÖÖÖŒúÖ“µÖÖ Ö¾Ö·µÖÖ“Öß ×ŸÖ“µÖÖ ×¿ÖúµÖÖÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ´ÖÖÖæ
»ÖÖÖ»Öê. ×ŸÖ“Öê µÖê£Ö¾Ö¸ü ×¿ÖÖÖ —ÖÖ»Öê Æêü“Ö ŸÖ¸ü ×ŸÖ“µÖÖ¾Ö¸ü Ö¾Ö¸üÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ †ÃÖæÖ ¾Öî¬Ö¾µÖÖ“ÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ
Öã¤ü¸üÖµÖ“Öê úÖ¸üÖ —ÖÖ»Öê ¾ÖÖî¸êü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´Ö»ÖÖ úÂ™üÖÖê ÃÖÖÓÖÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß. Ö¾Ö·µÖÖ“µÖÖ Æü¸üúŸÖß“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß
´Öß ‘ÖêŸÖ»Öß. ×ŸÖ»ÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×´ÖôûÖ»ÖÖ, ¯ÖÖ ´Ö»ÖÖ ×ŸÖ»ÖÖ úÖêšæüÖ ŸÖ¸üß ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö ×´Öôû¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß
ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖ—ÖÖ ¾Ö×¿Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü úÖêšêü“Ö Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸµÖÖ ¾Öêôûß Æãü•Öæ¸ü¯ÖÖÖêŸÖ ×´ÖÃÖË ´Öê¸üß ³ÖÖê¸ü ÖÖ¾ÖÖ“Öß Æãü¿ÖÖ¸ü ×õÖÃŸÖß
²ÖÖ‡Ô ×¿ÖÖúßÖ ÆüÖêŸÖß †Ö×Ö ×´ÖÃÖË Æü¸ü±ú›Ôü ÖÖ¾ÖÖ“Öß ‹ú µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ ²ÖÖ‡Ô ´ÖãµÖÖ¬µÖÖ×¯ÖúÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ
¤üÖê‘ÖàÖÖ •ÖÖÖŒúÖ“ÖÖ úôû¾ÖôûÖ †Ö»ÖÖ. ˆ““Ö¾ÖÖáµÖ ØÆü¤ãü »ÖÖêúÖŸÖ ‘Ö™üÃ±úÖê™üÖ“ÖÖ úÖµÖ¤üÖ ÖÖÆüß †Ö×Ö
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úÖÆüß —ÖÖ»Öê ŸÖ¸üß ‘Ö™üÃ±úÖê™üÖ“Öß ÖãÃÖŸÖß ú»¯ÖÖÖÆüß ×“Ö. •ÖÖÖŒúÖ•Ö¾Öôû úÖœüµÖÖ“Öß ´ÖÖ—Öß ”ûÖŸÖß Ö¾ÆüŸÖß;
‡ŸÖúÖ ×ŸÖ“µÖÖ ŸÖê•ÖÖ“ÖÖ ¾Ö ¯Ö×¾Ö¡ÖŸÖê“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ‘Ö¸üÖŸÖ †Ö´ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÕ¾Ö¸ü ‘Ö›üŸÖ †ÃÖê. Æüß ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß
×ŸÖ“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ´ÖãµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖÖ úôû»Öß. ×´ÖÃÖüË ³ÖÖê¸üú›êü ´ÖÖ—Öê •ÖÖÖê-µÖêÖê ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê.
´ÖÖ—Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öß ´ÖŸÖê ¾Ö ¾ÖÖÖµÖÖ“ÖÖ ²ÖÖÖê¤üÖ¸ü¯ÖÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ×ŸÖ“ÖÖ †Ö´ÆüÖ ³ÖÖ¾ÖÓ›üÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ±úÖ¸ü †Öãæú»Ö
ÖÏÆü —ÖÖ»ÖÖ. ÊÖ´Öãôêû †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ †›ü“ÖÖßŸÖæÖ ÃÖã™üúÖ ÆüÖê‰úÖ ¯Öãœêü •ÖÖÖŒúÖ»ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ´Öã¬ÖÖêôû“µÖÖ
¸üÖ•ÖêÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß ´Ö¸üÖšüÖ ´Öã»Ößú×¸üŸÖÖ ¤üÆüÖ ¹ý¯ÖµÖê ¤ü¸ü´ÖÆüÖ“Öß ‹ú ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö ÆüÖêŸÖß ŸÖß ×´ÖôûÖ»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû
´ÖÖ—Öß †Ó¿ÖŸÖ: ŸÖ¸üß ÃÖÖêµÖ —ÖÖ»Öß. ‹¸ü¾Öß ¯ÖÏÃÖÓÖ ±úÖ¸ü“Ö úšüßÖ ÆüÖêŸÖÖ.
úÖ¾Öê²ÖÖ•Ö¯ÖÖÖü : ÃÖÖ 1895 ÃÖÖ»Öß †Ö´Ö“µÖÖ ±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê•Ö“Öß Ö¾Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ “ÖŸÖã:ÁÖéÓÖß“Öê
´ÖÖôûÖ¾Ö¸ü ˆ‘Ö›üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ›êüŒúÖ ‹•µÖãúê ¿ÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“Öê †¬µÖÖ úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ÁÖß ”û¡Ö¯ÖŸÖß
¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖæÖ ÆüÖ ˆ¤Ëü‘ÖÖ™üÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö ˆ¸üæúÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ´ÖÖ—Öê ¾ÖµÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß
ÃÖã´ÖÖ¸êü 22 ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ÆüÖêŸÖê; ¯ÖÖ ÊÖ ”û¡Ö¯ÖŸÖà“Öê ¾ÖµÖ ´ÖÖ—µÖÖÆæüÖÆüß 2-4 ¾ÖÂÖÖÕÖß »ÖÆüÖÖ †ÃÖÖ¾Öê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê
”û¡Ö¯ÖŸÖß ÊÖ ÖÖŸµÖÖÖê ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö †¬µÖÖ¯Ö¤üÖ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃ¾Öß »ÖÖµÖú ÆüÖêŸÖê, ŸÖ¸üß ¾ÖµÖÖê´ÖÖÖÖÖê ŸÖê †ªÖ¯Ö
†ÖÖã³Ö¾Öß ÆüÖêŸÖê. ´Öß ÖêÆü´Öß ´ÆüÖŸÖ †Ö»ÖÖê †ÖÆêü úß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ×“ÖŸÖË¯ÖÖ¾ÖÖ •ÖÖŸÖ µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖß»Ö
‡ÓÖÏ•ÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¬ÖÖê¸üÖß ¾Ö úÖ¾Öê²ÖÖ•Ö †ÖÆêü. Æüß ÖÖêÂ™ü ÊÖ •ÖÖŸÖß»ÖÖ ´ÖÖêšüß ³ÖæÂÖÖÖ¾ÖÆü †ÖÆêü. ÊÖ úÖ¾Öê²ÖÖ•Öß“Öê
ˆ¤üÖÆü¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ”û¡Ö¯ÖŸÖà“ÖÖ †¬µÖÖ¯ÖÖÖ ÆüÖêµÖ. úÖê¾ÖóµÖÖ ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÆüÖ Ö×¡ÖµÖ ”ûÖ¾ÖÖ ×“ÖŸÖË¯ÖÖ¾ÖÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ
ÃÖÖêÆüôûÖ ÃÖÖ•Ö¸üÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÊÖ“Öê ‡Ó×ÖŸÖ ŸµÖÖ ¾ÖêôêûÆüß ´Ö»ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖæÖ †Ö»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
¸üÖ×Æü»Öê ÖÖÆüß. ¯Öãœêü Æêü ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ²ÖÎÖÉÖê¢Ö¸ü ¯ÖÖÖ“Öß ´ÖãÆæüŸÖÔ´Öêœü ¸üÖê¾ÖÖÖ¸êü ÊÖ ÖÖŸµÖÖÖê ×“ÖŸÖË¯ÖÖ¾ÖÖ
²ÖÎÖÉÖÖÓ“µÖÖ ›üÖêóµÖÖ¾Ö¸ü †Ö»Öê ¾Ö ¥üÂ™üßÃÖ´ÖÖê¸ü ÖúÖêÃÖê —ÖÖ»Öê. ‡ŸÖêú úß, Æêü ×Ö¬ÖÖ ¯ÖÖ¾Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ÖÖÖ¯Öã¸üÖú›êü
´Ö¾ÖÖôûÖÓ“Öß ‹ú ´Ö•Ö»ÖÃÖ ³Ö¸ü»Öß †ÃÖŸÖÖ, ˆ´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê ÁÖß. ÖÖê¿Ö †úÖ•Öß Ö¾Ö‡Ô ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ‹úÖ
´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖß“µÖÖ ÖéÆüÃ£ÖÖÓÖß ´ÖéŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ¤ãüÖ¾Ö™ü¶Ö“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ ; ¯ÖÖ ŸÖÖê ÁÖß×Ö¾ÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡µÖÖÓÃÖÖ¸üÖÖ £ÖÖê¸ü ¯Öã¹ýÂÖ †¬µÖÖ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü —ÖôûúŸÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖ¸üß ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ŸµÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öê
†Öî¸üÃÖ ¯Öã¡Ö ”û¡Ö¯ÖŸÖß ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖÖÓÖÖ ›êüŒúÖ ‹•µÖãêú¿ÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“Öê †¬µÖÖ¯Ö¤üÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖÖ
×“ÖŸÖË¯ÖÖ¾ÖÖÖÓÖß ¯ÖãÆüÖ ×¤ü»ÖÖ“Ö ¾Ö ”û¡Ö¯ÖŸÖßÖêÆüß ŸÖÖê ¾ÖÖ¸üÃÖÖ ´ÖãúÖ™ü¶ÖÖê Ã¾ÖßúÖ¸ü»ÖÖ. ŸÖê úÃÖêÆüß †ÃÖÖê. ŸÖ¹ýÖ
¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ÃÖÖ 1895 “µÖÖ ÊÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖŸÖ ±úÖ¸ü ¿ÖÖê³ÖÖµÖ´ÖÖ ×¤üÃÖ»Öê!
1895 ÃÖÖ»ÖÖ“µÖÖ †Öê¸üßÃÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³Öê“Öê †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ £ÖÖ™üÖÖê ³Ö¸ü»Öê.
ÃÖã¸ëü¦üÖÖ£Ö ²ÖòÖ•Öá Æêü ²ÖÓÖÖ»Öß ¾ÖÖ“ÖÃ¯ÖŸÖß †¬µÖÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´Öß Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öú ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ
¤êü¿ÖÖ×³Ö´ÖÖÖÖ“Öê ¾ÖÖ¸êü ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“µÖÖ ¾ÖÖ·µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ ›üÖêŒµÖÖŸÖ ×¿Ö¸ü»Öê †Ö×Ö ´Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
¯ÖÖÖ“ÖÖ —ÖÖ»ÖÖê.
¸êü. ›üÖò. ÃÖÓ›ü¸ü»ÖÓ›ü : ÊÖ“Ö ¾ÖÂÖá †ÖÖÖß ‹ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ÖÖêÂ™ü ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ´ÖÖ—µÖÖ “Ö×¸ü¡ÖÖ¾Ö¸ü
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ‘Ö›ü×¾ÖÖÖ¸üß ‘Ö›ü»Öß. †´Öê×¸üúÖ µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖÖê †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ´ÆüÖæÖ ¸êü¾Æü¸Óü›ü
›üÖò. •Öê. ™üß. ÃÖÓ›ü¸ü»ÖÓ›ü ÊÖ ÖÖ´ÖÖÓ×úŸÖ ×´Ö¿ÖÖ¸üß ÖéÆüÃ£ÖÖ»ÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³ÖêŸÖ µÖÖ“Öê
ÖÖÖÖßŸÖ ³ÖÖÂÖÖ ‹êú»Öê. ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö Øú¾ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖÓ“µÖÖ¯Öæ¾Öá
´ÖÖ—µÖÖ ÖÏÆüÖ¿Öß»Ö ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ÊÖ ¯Ö¸ü¤êü¿ÖßµÖ ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÔ¯ÖÓ£ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓÃÖÖÔ †Ö¬Öß ‘Ö›ü»ÖÖ Æüß ÖÖêÂ™ü ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖÖÓ“µÖÖ
¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú ¯ÖÏÃÖ¸üÖ¿Öß»ÖŸÖê“Öß ÃÖÖÖ †ÖÆêü. ›üÖò. ÃÖÓ›ü¸ü»ÖÓ›ü-ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß ´Öß ÃÖ´ÖÖ ÖÖšü ‘Öê‰úÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü×¾Ö×Ö´ÖµÖ
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êú»ÖÖ. µÖã×Ö™êü¸üßµÖÖ ¯ÖÓ£ÖÖ“µÖÖ ²Ö·µÖÖ“Ö »ÖÆüÖÖ »ÖÆüÖÖ “ÖÖê¯Ö›ü¶Ö ´Öß ¾ÖÖ“Ö»µÖÖ. Larger meaning of
Uniteranism Æêü “ÖÖê¯Ö›êü ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü ²ÖÖê¬Ö¯Ö¸ü ¾ÖÖ™ü»Öê. ŸµÖÖ“Ö ¾ÖÂÖá ¯ÖãÖê µÖê£Öß»Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ‹ú
»ÖÆüÖÖ¿Öß ‹êúÀ¾Ö¸üß ¯ÖÓ£ÖÖ“Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ³Ö¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß, †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ¯Öãœêü ×úŸÖß ŸÖ¸üß ¾ÖÂÖÖÕÖß úôû»Öê. †Ö´Ö“µÖÖ
»ÖÖêúÖÓ“Öß úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖ ×úŸÖß ™üÖôûÖ™üÖôûß“Öß ¾Ö ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖÖÓ“Öß ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: †´Öê×¸üúÖÖÓ“Öß ×úŸÖß
†ÖúÂÖÔú †ÖÆêü Æêü úôû»Öê. ›üÖò. ÃÖÓ›ü¸ü»ÖÓ›üÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ úÖ´ÖÖ“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö
¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö µÖã×Ö™êü×¸ü†Ö ÃÖ³Öê¯Öãœêü ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖæ“ÖÖÖ êú»Öß úß, ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ‹êúÀ¾Ö¸üß ¯ÖÓ£ÖÖ“ÖÖ
(²ÖÎÖÉ ¾Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ) ‹ú ŸÖ¹ýÖ ÆüÖêŸÖúºþ ×¾ÖªÖ£Öá †´Öê×¸üúÖ, ‡Ó»ÖÓ›ü µÖê£Öß»Ö ¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ ¾ÖÖ×Æü»Öê»µÖÖ
úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö ¤êü‰úÖ ²ÖÖê»Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. ÊÖ ÃÖæ“ÖÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê 1/2 ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ú»Öú¢µÖÖÆæüÖ
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ¤ü¸ü ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÕÖß ‹ú †ÃÖê ŸÖßÖ ×¾ÖªÖ£Öá ¯ÖÖšü×¾Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ‡. ÃÖ. 1901 ÃÖÖ»Öß ¯Öãœêü Ã¾ÖŸÖ:
´ÖÖ—Öß“Ö ÊÖ úÖ´Öß µÖÖê•ÖÖÖ —ÖÖ»Öß.
¯ÖÏ¯ÖÓ“ÖÖ“Öß úÖôû•Öß : ¯ÖÖ ÆüÖ µÖÖêÖ 1895 ÃÖÖ»Öß ´Ö»ÖÖ úôûµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ´Ö»ÖÖ ¯ÖãÆüÖ
‡Ó™ü¸ü×´Ö×•Ö‹™ü´Ö¬µÖê ²ÖÃÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ¯ÖãµÖÖÃÖ ´Öß ¾Ö ´ÖÖ—Öß ²ÖÆüßÖ, ×¿Ö¾ÖÖµÖ 1896 ´Ö¬µÖê ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖŸÖß»ÖÖÆüß
²Ö×ÆüÖß²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¿ÖÖôêûŸÖ ‘ÖÖ»ÖãÖ ÊÖ ×ŸÖ‘ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖãµÖÖ“ÖÖ Ö“ÖÔ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ ´ÖÖ—Öê †Ö‡Ô²ÖÖ¯Ö ¾Ö
‡ŸÖ¸ü 3 ³ÖÖ¾ÖÓ›êü ÊÖÓ“µÖÖÆüß Ö“ÖÖÔ“ÖÖ ³ÖÖ¸ü ´ÖÖ—Öê¾Ö¸ü“Ö ¯Ö›ü»ÖÖ. ´Ö»ÖÖ 10 ¹ý. †Ö×Ö •ÖÖÖŒúÖ ×Æü»ÖÖ 10 ¹ý.
†¿Öß ¤ü¸ü´ÖÆüÖ ¾ÖßÃÖ ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öß“Ö úÖµÖ ŸÖß •Ö´ÖÖ †ÃÖê. ×¿Öú¾ÖÖß“Öê 5/7 ¹ý. ×´ÖôûÖ»Öê“Ö ŸÖ¸ü ³Ö¸ü ¯Ö›êü.
²ÖÖúß“µÖÖ Ö“ÖÖÔ“Öê ú•ÖÔ“Ö ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê ! ´ÖÖêšüß úÖôû•Öß ¯Ö›ü»Öß. ´ÖÖ—µÖÖ ŸÖßÖ ÃÖµÖÖ ²Ö×ÆüÖß ; ¯ÖÖ
¯ÖÏ¯ÖÓ“ÖÖ“Öß úÖôû•Öß Æüß “ÖÖî£Öß ‹ú •Ö´ÖÖ“Öß ÃÖÖß ²ÖÆßüÖ ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖÖê“Ö ´Ö»ÖÖ ¿ÖÆüÖÖê êú»Öê. ×ŸÖŸÖêú
¿ÖÆüÖÖ¯ÖÖ ´Ö»ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÖê Øú²ÖÆãüÖÖ †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÖêÆüß ×¤ü»Öê ÖÖÆüß.
•ÖÖü¤üÖ ´Ö¤üŸÖ : ¯ÖÖ ÖãÃÖŸµÖÖ úÖôû•ÖßÖê ˆ¯ÖÖÃÖ´ÖÖ¸üß“ÖÖ »ÖÖÓ›üÖÖ úÖÆüß ¤üÖ¸üÖŸÖæÖ ×Ö‘ÖŸÖ ÖÖÆüß.
¿Öê¾Ö™üß ´Ö»ÖÖ ²Ö›üÖê¤üÖ Ö¸êü¿Ö ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖÖÓ“Öß †Öšü¾ÖÖ —ÖÖ»Öß. ›êüŒúÖ ´Ö¸üÖšüÖ
†ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖú›æüÖ ´Ö»ÖÖ ¤üÖêÖ Øú¾ÖÖ ŸÖßÖ ¾ÖÂÖì ¤ü¸ü´ÖÆüÖ 10 ¹ý. ¯ÖÏ´ÖÖÖê ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü 360 ¹ý. ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö
×´ÖôûÖ»Öß ¾Ö 1896 ÃÖÖ»Öß ‡Ó™ü¸×´Ö×•Ö‹™ü ´Ö¬µÖê ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖê. ¯ÖÖ ¯Öãœêü ²Öß. ‹. “Öß ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì ú¿Öß •ÖÖ¾ÖßŸÖ
Æüß ×¾Ö¾ÖÓ“ÖÖÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ¯Öãœêü ÃÖ´ÖÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖ ´Öß ²Ö›üÖêªÖÃÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 1896 ´Ö¬µÖê Öê»ÖÖê.
ÁÖß. »Ö´ÖÖ¸üÖ¾Ö ´ÖÖÖê ÊÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹ú £ÖÖê¸ü ´ÖÖÖ“Öê ´Ö¸üÖšüÖ ÖéÆüÃ£Ö ²Ö›üÖê¤êü µÖê£Öê ¿ÖÆüÖ²ÖÖÖ ÊÖ ³ÖÖÖÖŸÖ
ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öß ¾Ö ´ÖÖ—Öß ú¿Öß †ÖêôûÖ —ÖÖ»Öß ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖêÆãüÖ ‹ú ²Ö›êü ÖéÆüÃ£Ö ÁÖß. ÖÖÃÖê¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö ÊÖÓ“ÖÖ
¾Ö ´ÖÖ—ÖÖ úÃÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö •Ö›ü»ÖÖ Æêü ´Ö»ÖÖ úÖÆüß“Ö †Öšü¾ÖŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖ¸üß ÊÖ ÃÖ¤ËüÖéÆüÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿ÖßÖê
´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ´ÖÖ—µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ×Ö¸üÖ¬ÖÖ¸ü ŸÖ¹ýÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“Öß ÖÖšü ‘ÖêŸÖ»Öß. ŸµÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ¤ü¸ü´ÖÆüÖ 25 ¹ý.
ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö ×¤ü»Öß. Æüß ¸üŒú´Ö ´Ö»ÖÖ ›êüŒúÖ ´Ö¸üÖšüÖ †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖ“Öê «üÖ¸êü“Ö ×´ÖôûÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. Æüß
´Ö¤üŸÖ ×´ÖôûŸÖê ´ÆüÖæÖ ÊÖ ÃÖÓÃ£ÖêÖê †Ö¯Ö»Öß 10 ¹ý. “Öß ´Ö¤üŸÖ ²ÖÓ¤ü êú»Öß. Ö¸êü ¯ÖÖÆüŸÖÖ ´Ö»ÖÖ 15 ¹ý. “Ö
†×¬Öú ×´Öôæû »ÖÖÖ»Öê. ŸÖê¾Öœü¶Ö»ÖÖ“Ö ¯ÖÖÆæüÖ ³Öãêú“ÖÖ »ÖÖÓ›üÖÖ †Ö´Ö“Öê ¤üÖ¸ü ÃÖÖê›æüÖ ¤æü¸ü Öê»ÖÖ. Æüß
ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö ¤êüŸÖÖÖÖ ´ÖÖ—µÖÖú›æüÖ Ã™Ñü¯Ö¾Ö¸ü ‹ú úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ²ÖÖÑ›ü ×»ÖÆæüÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ´ÖÖ—Öê
×¿ÖÖÖ ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öß ²Ö›üÖê¤üÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ÖÖêú¸üßÃÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê ; ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö“Öß
¸üŒú´Ö ¯Ö¸üŸÖ ú¸üÖ¾Öß †ÃÖÖ Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ ; ¯ÖÖ ‡ÔÀ¾Ö¸üß ‘Ö™üÖê´Öãôêû ÊÖŸÖß»Ö ‹úÆüß †™ü ¯Öã¸üß ú¸üÖê
—ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. úÃÖê ŸÖê ¯Öãœêü †Öê‘ÖÖÖê úôêû»Ö.
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24
¯Ö¤¾ÖßÖÏÆü Ö
ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ : ²Öß. ‹. ´Ö¬µÖê ´ÖÖ—Öê ‹êÛ“”ûú ×¾ÖÂÖµÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ †Ö×Ö úÖµÖ¤üÖ Æêü ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ—ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ
ú»Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖú›êü †ÃÖŸÖÖÓÖÖ »ÖÖò×•Öú †Ö×Ö ´ÖÖò¸ü»Ö ×±ú»ÖÖÃÖ±úß, µÖÖµÖ¿ÖÖÃ¡Ö †Ö×Ö
Öß×ŸÖ¿ÖÖÃ¡Ö Æêü ×¾ÖÂÖµÖ Ö ‘ÖêŸÖÖ, ´Öß ‡×ŸÖÆüÖÃÖ †Ö×Ö úÖµÖ¤üÖ Æêü ×¾ÖÂÖµÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ÊÖ“Öê úÖ¸üÖ ²Öß.‹.“µÖÖ
úÖµÖªÖ“µÖÖ ¯Öê¯Ö¸ü´Ö¬µÖê ¿Öêú›üÖ 60 ¾Ö¸ü ´ÖÖÔú ×´ÖôûÖ»µÖÖÃÖ ±úÃ™Ôü ‹»ÖË‹»ÖË ²Öß. “Öß ¯Ö¸üßÖÖ ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öß
†ÃÖê ÖÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê, ´ÆüÖæÖ ´Öß µÖÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß Æüß ×Ö¾Ö›ü êú»Öß, ¤ãüÃÖ¸ê úÖ¸üÖ
†ÃÖê úß, ´ÖÖ—Öê ×¿ÖÖÖ ¯Öã¸êü —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ãúšü»µÖÖÆüß ÃÖ¸üúÖ¸üß ÖÖêú¸üßŸÖ †›üú¾ÖæÖ ‘ÖêµÖÖ¯ÖêÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
úÖµÖÖÔŸÖ ¯Ö›üµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ‡¸üÖ¤üÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ¾Ö×ú»Öß ú¸üÖê ³ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
³ÖÖ¾Öß †ÖµÖãÂµÖÖÓŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖú›êü“Ö ú»Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¯Öãœêü †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê, ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¤üÖêÖ ¯Ö¨üŸÖß
†ÖÆêüŸÖ. ‹ú ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖÓ“Öß ´ÖÖê‘Ö´Ö ¯Ö¨üüŸÖ, ŸÖßŸÖ –ÖÖŸÖ úÖ¸üÖÖ¾ÖºþÖ †–ÖÖŸÖ úÖµÖÖÕú›êü; •ÖÖÖê †Ö×Ö
¤ãüÃÖ¸üß ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¯Ö¨üŸÖ; ŸÖßŸÖ –ÖÖŸÖ úÖµÖÖÔ¾ÖºþÖ †–ÖÖŸÖ úÖ¸üÖÖÓ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ú¸üßŸÖ •ÖÖÖê, ¤ãüÃÖ¸üß ¯Ö¨üŸÖ
Ö¾Öß †ÃÖæÖ †×¬Öú ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üß ´ÆüÖæÖ ´Ö»ÖÖ ŸÖß“Ö •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÃÖÓŸÖ ¯Ö›ü»Öß; ¯ÖÖ Æüß ¯ÖÃÖÓŸÖß ¯Öãœüß»Ö
×¿ÖÖÖÖ“Öê úÖôûÖÓŸÖ —ÖÖ»Öß.
›êüŒúÖ úÖò»Öê•Ö : úÖµÖ¤üÖ ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¾µÖÖµÖÖÖê ŸµÖÖ ¾Öêôûß ›êüŒúÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖ
ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÃÖÖšüß †Ö´ÆüÖÓ»ÖÖ ±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖæÖ ›êüŒúÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ •ÖÖ¾Öê »ÖÖÖê, ŸµÖÖ ¾Öêôûß †Öã³ÖÖ‰ú
ú¸Óü¤üßú¸ü, ´ÖÖ¬Ö¾Ö ÖÖ¸üÖµÖÖ Æãü»µÖÖôû ‡ŸÖúß ´ÖÓ›üôûß •Ö´ÖÖÓ›üßú¸üÖÓ“Öê ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸üÖÓŸÖ»µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶ÖÓŸÖ ¸üÖÆüÖŸÖ
ÆüÖêŸÖß. ŸÖê£ÖæÖ ±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ •ÖÖ‰úÖ ŸÖê£ÖæÖ ›êüŒúÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ †Öšü¾Ö›ü¶ÖÓŸÖæÖ ¤üÖêÖ¤üÖ ¯ÖÖµÖà “ÖÖ»ÖŸÖ
•ÖÖ¾Öê »ÖÖÖê, ™üÖÓµÖÖ“Öê ³ÖÖ›êü •Ö²Ö¸ü ¯Ö›üŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê †Ö×Ö ŸµÖÖ ¾Öêôûß ¯ÖãµÖÖÓŸÖ ÃÖÖµÖú»Öß“ÖÖ ÃÖãôûÃÖãôûÖ™ü
—ÖÖ»ÖÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê ´Ö»ÖÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖÓŸÖ ×³Ö•ÖŸÖ, ˆÆüÖôû¶ÖŸÖ ×¿Ö•ÖŸÖ ‹¾ÖœüÖ ´ÖÖêšüÖ ¯Ö»»ÖÖ ÖÖšüÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê. ¯ÖÖ
ŸµÖÖ“Öê ´Ö»ÖÖ úÖÆüß ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÃÖê, ÃÖÓÖ´ÖÖ¾ÖºþÖ ÆüÖê›üß “ÖÖ»Öæ †ÃÖê, ŸÖßŸÖ ²ÖÃÖæÖ ¿ÖêŸÖÖ¾ÖºþÖ ›êüŒúÖ
úÖò»Öê•Ö»ÖÖ •ÖÖµÖÖÃÖ ‹ú •Ö¾Öôû“Ö ¾ÖÖ™ü ÆüÖêŸÖß. ‹ú¤üÖ †ÃÖê —ÖÖ»Öê úß, úÖò»Öê•Ö¾ÖºþÖ ¯Ö¸üŸÖ µÖêµÖÖÃÖ
¸üÖ¡Ö ¯Ö›ü»Öß †Ö×Ö ÆüÖê›üß ²ÖÓ¤ü —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ´Öß ‹ú™üÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖê, †ÓÖÖ¾Ö¸ü“Öê ÃÖÖ¸êü ú¯Ö›êü ›üÖêŒµÖÖ»ÖÖ
ÖãÓ›üÖôæûÖ ´Öß ¯ÖÖêÆæüÖ ÃÖÓÖ´ÖÖ¾Ö¸ü †Ö»ÖÖê. µÖÖ“Öê ´ÖÖ—µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓÖÖ ±úÖ¸ü †ÖÁÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê. ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôû¶ÖÓŸÖ Ö¤üß»ÖÖ
¯Öæ¸ü †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê•Ö¯ÖÖÃÖæÖ ÆüÖêôûú¸ü ×²ÖÎ•Ö¾ÖºþÖ ›êüŒúÖ úÖò»Öê•ÖÖÓŸÖ •ÖÖ‰úÖ, ¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖê ¾Öêôûß
²ÖÓ›üÖÖ‡ÔÖ¾ÖºþÖ µÖÖ¾Öê »ÖÖÖê.
×ÖúÖ»Ö : 1897 ÃÖÖ»Öß ¯ÖãµÖÖÃÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ±êúÖ“ÖÖ úÆü¸ü ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ, ŸµÖÖ ¾Öêôûß ¿ÖÖôûÖ-úÖò»Öê•Ö
²ÖÓ¤ü —ÖÖ»µÖÖÖê, ´ÖÖ—µÖÖ ‘Ö¸ü“µÖÖ ´ÖÓ›üôûàÖÖ ‘Öê‰úÖ •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ •ÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ØÆü¤ãü´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓ“ÖÖ ¤ÓüÖÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»µÖÖÖê ¯ÖãµÖÖŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÖÖ¯ÖŸÖß“ÖÖ ˆŸÃÖ¾Ö »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
¾ÖÖµÖ 473-50
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¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ÃÖãºþ êú»ÖÖ. ¯Ö×Æü»µÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖ“Öê ¾Öêôûß ¯ÖãµÖÖ»ÖÖÆüß ØÆü¤ãü-´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓ“ÖÖ ¤ÓüÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¤ÓüÖê, ˆŸÃÖ¾Ö,
¯»ÖêÖ †Ö×Ö ¯»ÖêÖ´Ö¬Öß»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öê ÖæÖ †¿ÖÖ †Öêú ¬ÖÖ´Ö¬Öã´ÖßŸÖ †Ö´Ö“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öß ±úÖ¸ü
†Ö²ÖÖôû —ÖÖ»Öß. ´Öß ¾Ö ´ÖÖ—Öê ²Ö¸êü“Ö ×´Ö¡Ö 1897 ÃÖÖ»Öß ²Öß.‹. ¯Ö¸üßÖêŸÖ ÖÖ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öß. ¯ÖãÆüÖ 1898
ÃÖÖ»Öß ´ÖÖ—Öß ²Öß.‹. “Öß ¯Ö¸üßÖÖ ‹ú¤üÖ“Öß ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öß †Ö×Ö úÖªÖµÖÖ“µÖÖ ¯Öê¯ÖÃÖÔ´Ö¬µÖê ±úÃ™ü Œ»ÖÖÃÖ“Öê
´ÖÖÔú ¯Ö›æüÖ ±úÃ™ü ‹»ÖË‹»ÖË ²Öß. Æüß ¯Ö¸üßÖÖÆüß ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öß.
×¯Öôû¾ÖÖæú : †»Ößú›ü“µÖÖ µÖã×Ö¾ÆÙÃÖ™üßŸÖß»Ö ¯Ö¸üßÖê“µÖÖ “ÖœüÖ†Öêœüß“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ´Ö»ÖÖ ¯ÖæÖÔ
×ŸÖ™üúÖ¸üÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †¿ÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê •Öê ÃúÖò»Ö¸ü šü¸üŸÖÖŸÖ ŸÖê ¯Öãœüß»Ö †ÖµÖãÂµÖ Îú´ÖÖÓŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö ×¾Ö«ü¢Öê“Öß
úÖ´Öê úÖ ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ? µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ‹êÖ ŸÖÖ¹ýµÖÖÓŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß †ÖîÃÖÙÖú ×¯Öôû¾ÖÖæú ÆüÖê‰úÖ ŸÖê Ö“Öá
ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ÖãÃÖŸµÖÖ ¿ÖµÖÔŸÖßÖê úÖêÖ ×¾Ö«üÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ? ×¾Ö«ü¢ÖÖ ÆüÖ ÖîÃÖÙÖú ×¾ÖúÖÃÖ †ÖÆêü. ¿ÖµÖÔŸÖß“Öê ‘ÖÖê›êü
†Ö×Ö †ÖîŸÖÖ“Öê ‘ÖÖê›êü µÖÖÓ“Öß ŸÖã»ÖÖÖ êú»Öß ŸÖ¸ü †¿¾Ö¿ÖŒŸÖß (Horse Power) úÖêÖÖ“Öß ¾Ö úÖ •ÖÖÃŸÖ
†ÃÖŸÖê Æêü úôæûÖ µÖê‡»Ô Ö. µÖã¸üÖ¯ê ÖÖŸÖ»µÖÖ ÖÖÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü ¾Ö ëú×²ÖÎ•ÖÃÖÖ¸üµÖÖ •ÖãµÖÖ ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖæÖ
µÖÖ “ÖœüÖ†Öêœüß“Öß ¯Ö¨üŸÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ‡ŸÖúß ÆüÖ×ÖúÖ¸üú ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. Æêü •Ö¸üß ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü
´Ö»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê, ŸÖ¸üß Æüß ¯Ö¨üŸÖ †×ÖÂ™ü †ÖÆêü Æêü úôæûÖ µÖêµÖÖÃÖÖšüß ´Ö»ÖÖ ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖê»ÖÖ •ÖÖµÖÖ“Öß
•Öºþ¸ü Ö¾ÆüŸÖß. ×ŸÖ“Öê †×ÖÂ™ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´Öß Ã¾Ö¤êü¿Öß“Öê ³ÖÖêÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ—ÖÖ ²Öß. ‹. ¯Ö¸üßÖêŸÖß»Ö ¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ
¯Öê¯Ö¸ü ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öß µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üßÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö ¯Ö™üÖÓÖÖÖ“Öê Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü ²ÖÃÖæÖ ¸üÖ•ÖÖ²ÖÖ‡Ô ™üÖò¾Ö¸üú›êü ŸÖÖë›ü úºþÖ
´ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ×¿Ö¾µÖÖÓ“Öß »ÖÖÖÖê»Öß ¾ÖÖ×Æü»Öß. ÆüÖ ™üÖò¾Ö¸ü ´ÆüÖ•Öê ´Ö»ÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ²ÖÖ×²Ö»ÖÖê×ÖµÖÖ ¿ÖÆü¸üÖÓŸÖß»Ö ²ÖÖò»Ö
´Ö¸üœüÖòú ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ˆÖÏ ¤êü¾ÖŸÖê“ÖÖ ¯ÖãŸÖôûÖ“Ö ³ÖÖÃÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ ¯ÖãŸÖôû¶Ö“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ‹ú ŸÖÖ¯Ö»Öê»ÖÖ »ÖÖ»Ö ŸÖ¾ÖÖ
†ÃÖæÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖŸÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö •Ö´Ö»Öê»µÖÖ ´Öã»ÖÖÃÖ ŸµÖÖŸÖ ™üÖæúÖ †ÖÆãüŸÖß ¤êüµÖÖ“Öß “ÖÖ»Ö ÆüÖŸê Öß.
ŸÖ¿Öß“Ö “ÖÖ»Ö ÊÖ µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß“µÖÖ ¯Ö¸üßÖê“µÖÖ ÖÖ‡ÔŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖê™ü“µÖÖ ¯ÖÖê¸üÖÃÓ Ö ÆüÖ¸ê ü¯ÖôæûÖ úÖœüµÖÖ“Öß †ÖÆêü.
µÖÖ¯Öãœêü ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì ´Öß ÃÖêÓú›ü ‹»ÖË‹»ÖË ²Öß.“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ. ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß
¤üµÖÖôæû¯ÖÖê †Ö¯Ö»Öß ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö ÃÖãºþ êú»Öß ÆüÖêŸÖß; ¯ÖÖ Ö¸ê ¯ÖÖÆüŸÖÖ ´ÖÖ—Öê »ÖÖ †³µÖÖÃÖÖú›êü ´Öãôûß“Ö
Ö¾ÆüŸÖê. ¿ÖÖôûÖ ‘Ö¸üÖãŸÖß úÖ¸üÖê †Ö×Ö ²ÖÖÆêü¸ü ¯»ÖêÖ ÃÖÖ¸üÖß ¾µÖÖ¬Öß ŸÖ¸ü ÆüÖêŸÖß“Ö; ¯ÖÖ Ö¸üß úÖ¸üÖê úÖµÖ
ÆüÖêŸÖß ŸÖê ¯Öãœêü ¯ÖÖÆæü. ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ—µÖÖ ×¿ÖÖÖÖŸÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ³ÖÖ¾Öß †ÖµÖã:Îú´ÖÖŸÖ ´ÖÖêšüß ÎúÖÓŸÖß ‘Ö›æüÖ †Ö»Öß.
¯ÖÏÖê. ´ÖòŒÃÖ´Öã»»Ö¸ü : šü¸üÖ×¾Öú †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ“Öß ´Ö»ÖÖ •Ö¸üß ×¿ÖÃÖÖ¸üß †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß ŸÖ¸üß ´ÖÖÖÓŸÖß»Ö
×¾Ö“ÖÖ¸ü×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ “ÖÎúÖÓ“Öß ÖŸÖß ´Öãôûß“Ö ´ÖÓ¤üÖ¾Ö»Öß ÖÖÆüß. ×´Ö»»Ö-Ã¯ÖêÃÖ¸ü“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ´Öãôêû •ÖÖê ²ÖÓ›üÖÖê¸ü¯ÖÖÖ
´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ¾Ö ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Öß ´ÖÖ•Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖÓŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ †ÖŸ´µÖÖ“Öß ³Öæú ÃÖ´Ö×¾ÖµÖÖ“Öß ¿ÖŒŸÖß Ö¾ÆüŸÖß.
ÖÖÛÃŸÖú¯ÖÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖôû¾Ö™üÖÓŸÖ ´ÖÖÖ“Öß ŸÖÆüÖÖ ³ÖÖÖÖê ¿ÖŒµÖ Ö¾ÆüŸÖê. †¿ÖÖ ÎúÖÓŸÖß“µÖÖ ¾Öêôûß •µÖÖ ‹úÖ
Ö¾ÖßÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ¯Ö¨üŸÖß“Öß ¾Ö ŸÖ¢¾Ö¾Öê¢µÖÖ“Öß ÖÖšü ¯Ö›ü»Öß ŸÖÖê ¯ÖÏÖê. ´ÖòŒÃÖ´Öã»»Ö¸ü ÆüÖêµÖ. ¬Ö´ÖÖÔ¾Ö¸üß»Ö ŸµÖÖ“Öß
×¾ÖÃŸÖéŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖê, ³ÖÖÂÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê †»ÖÖê™ü –ÖÖÖ, ¯ÖÖî¸üÃŸµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ²Ö¤ü»Ö ŸµÖÖ“Öß ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö ¾Öé¢Öß †Ö×Ö
ÃÖÓÃéúŸÖ ³ÖÖÂÖê²Ö§ü»Ö“Öß ÖÖœü ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ‡ŸµÖÖ¤üß ÖãÖÖÓÖß ŸÖÖê ´Ö»ÖÖ ‹ú Ö¾ÖßÖ“Ö †Ö¯ŸÖ¯Öã¹ýÂÖ ³ÖÖÃÖæ »ÖÖÖ»ÖÖ.
¸üÖ. úôûÃÖú¸ü : ŸÖÖ. 12 ´Öê, 1898 ¸üÖê•Öß †Ö´Ö“µÖÖ ×²Ö·ÆÖ›üß ²ÖÖ¸üÖ´ÖŸÖß“Öê ¸üÖ. ¸üÖ. úôûÃÖú¸ü
²ÖÖ¸üÖ´ÖŸÖß“µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Û¾Æü»Öê•Ö ‹•µÖãêú¿ÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“Öê ÃÖÓÃ£ÖÖ¯Öú †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖÆüÃÖ, ˆªÖêÖ
¾Ö Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖ Æêü ´Öß ‹êæúÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“Öê ³ÖÖÂÖÖ ‹êæúÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß ´ÖÆüÖ¸ü-´ÖÖÓÖ µÖÖ ÖÖ»ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ
•ÖÖŸÖß×¾ÖÂÖµÖß ×úŸÖß úôûúôû ¤üÖÖ×¾Ö»Öß, ŸµÖÖÓÖß úÖµÖ úÖµÖ êú»Öê ¾Ö †ÖÖÖß ×úŸÖß ú¸üµÖÖÃÖÖ¸üÖê
†ÖÆêü, Æêü ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖŸÖ µÖê‰úÖ ´Ö»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öß ´ÖÖ:¯Öæ¾ÖÔú »ÖÖ•Ö ¾ÖÖ™æüÖ ×ŸÖ™üúÖ¸üÖ †Ö»ÖÖ.
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ŸÖÖ. 29 ´Öê, 1898 ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ÃÖúÖôûß †Öšü ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¸üÖ. úôûÃÖú¸ü, Æãü»µÖÖôû ¾Ö ´Öß ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖãµÖÖŸÖ»µÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ»Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ´Öß †Ö•Ö“Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö
¯ÖÖ×Æü»Öß. Öê»µÖÖ ×›üÃÖë²Ö¸üÖÓŸÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´Ö»ÖÖ ×ŸÖŸÖêúÃÖê ²Ö¸êü ¾ÖÖ™ü»Öê
Ö¾ÆüŸÖê. ˆ»Ö™ü Øú×“ÖŸÖË ¤ãü¸üÖÖÏÆü —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö : ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÓ Öß»Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ´ÖÖêšüÖ ¯Öæ•µÖ³ÖÖ¾Ö ˆŸ¯Ö®Ö —ÖÖ»ÖÖ. ÊÖ“Öê
‹ú úÖ¸üÖ Æêü úß, ´Öã²Ó Ö‡Ô¯ÖêÖÖ Æêü ´ÖÓ×¤ü¸ü ±úÖ¸ü“Ö ÃÖÖ¬Öê †ÖÆêü. ¤ãüÃÖ¸êü úÖ¸üÖ †ÃÖê úß, ´ÖÖ—Öê ´Öã²Ó Ö‡Ô»ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö“Ö
•ÖÖÖê †ÃÖ»µÖÖÖê ŸÖê£Ö»µÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêŸÖ ×õÖ¿“ÖÖ “Ö“ÖÔ´Ö¬Ö»µÖÖ Prayer “ÖÖ ³ÖÖÃÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ. ´ÖÖ—µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ
ÖÖÓ¾ÖœüôûÖÃÖ Ö¾µÖÖÖê ¤üßÖÖ ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ´ÖÖ—Öß ÖÖ¡Öß †ÖÆêü úß, ŸÖß ´Öã²Ó Ö‡Ô“µÖÖ ³Ö¯Öêú¤üÖ¸ü ¤êü¾ÖôûÖŸÖ
ú¬Öß“Ö ŸÖß ‘Öêê ÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ¯ÖãÖê µÖê£Öß»Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖê“Öê “ÖÖ»Öú ÃÖÖŸÖÖ¸ü“Öê ÃÖ²Ö•Ö••Ö ¸üÖ. ²Ö. úÖ¿ÖßÖÖ£Ö ²Öôû¾ÖÓŸÖ ´Ö¸üÖšêü
Æêü ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ¾Ö ¾µÖÖµÖÖÖ ÊÖÓÖß ´ÖÖ—Öê ´ÖÖ ±úÖ¸ü ¾Öê¬Ö»Öê. ÊÖ ¾Öêôûß ´ÖÖ—Öê ´ÖÖ ÁÖ¨êü Öê ±úÖ¸ü ¯Ö×¾Ö¡Ö
—ÖÖ»Öê ÆüÖŸê Öê. ´ÖßÆüß ÃÖ¾ÖÖÔ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü ¯ÖÏÖ£ÖÔÖê“Öß ¯Ö¤êü †ÖµÖ³ÖÖ¾ÖÖÖê ÖÖ×µÖ»Öß. µÖê£ÖêÆüß ØÆü¤üã¬Ö´ÖÖÔ“Öê ×Ö´ÖÔôû Ã¾Öºþ¯Ö
×¤üÃÖ»Öê. ¯ÖÏ¯ÖÓ“Ö ÃÖÖ¬ÖæÖ ¯Ö¸ü´ÖÖ£ÖÔ úÃÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ ÊÖ“Öß ¸üÖ. ²Ö. ´Ö¸üÖšêü ÊÖÓÖß ×“Ö¢Ö¾Öê¬Öú ¸üßŸÖßÖê ±úÖê›ü êú»Öß.
´ÖÖ—Öß ²ÖÆüßÖ ×“Ö. •ÖÖÖúÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öî×¡ÖÖß²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü ¯ÖÏÖ£ÖÔÖêÃÖÖšüß Æãü•Öæ¸ü¯ÖÖÖêŸÖæÖ †Ö»Öß ÆüÖŸê Öß. ×ŸÖ»ÖÖÆüß Æüß
ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ±úÖ¸ü †Ö¾Ö›ü»Öß. ×ŸÖ»ÖÖ ¤ü¸ü ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ •ÖÖ¾ÖêÃÖê ¾ÖÖ™ü»Öê. ´Ö»ÖÖÆüß ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖÖ™ü»Öê. ¤üÖê Æüß
³ÖÖ¾ÖÓ›üÖ“Ó ÖÖ ÆüÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×Ö¿“ÖµÖ ¯ÖÖÆæüÖ ŸÖÖê †×¬Öú“Ö ¤ãüÖÖ¾Ö»ÖÖ, µÖêÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê •µÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ
†•ÖÖÖ¯ÖÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö Æêü™üÖôû»Öê ŸµÖÖú›êü“Ö »ÖÖ ¾Öê¬Ö»Öê Öê»Öê.
µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖ ²Ö¸êü¾ÖÖ‡Ô™ü ¾µÖŸµÖµÖ µÖê‰úÖ ´ÖÖ—Öß †³µÖÖÃÖæ¾Öé¢Öß ÃÖã™üŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß.
¸üÖ. úôûÃÖú¸ü µÖÖÓ“Öê Öê›ü¶ÖÓŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏµÖŸÖ ¯ÖÖÆæüÖ ŸÖÃÖê“Ö †Ö¯ÖÖ úÖÆüß ŸÖ¸üß ú¸üÖ¾Öê
µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †Ö´Ö“µÖÖ ´ÖÓ›üôûÖÓŸÖ “Ö“ÖÖÔ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß. ´Öß, ¸ü. Æãü»µÖÖôû, ÃÖÖÃÖÖê, úÖ×Ö™üú¸ü ¾ÖÖî¸êü ŸÖÖÃÖ“Öê
ŸÖÖÃÖ ²ÖÃÖæÖ ¾ÖÖ™üÖ‘ÖÖ™ü úºþ »ÖÖÖ»ÖÖê. µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¿Öß ´ÖÖ—ÖÖ ×Öú™ü“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö µÖê‰ú
»ÖÖÖ»ÖÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ‹úÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖÃÖ ´Öß ¸üÖê•Ö •ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»ÖÖê ¸üÖ. ¸üÖ. ÖÖ¯ÖŸÖ ³ÖÖÃú¸ü úÖê™üú¸ü ÖÖ¾ÖÖ“Öê
‹ú ¾Ö¨ü ¯Öê¿ÖÖ¸ü ÖéÆüÃ£Ö µÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ¤üÖ™ü ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ‘Ö›æü »ÖÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ±úÖ¸ü ¯ÖÏê´Öôû †ÃÖæÖ
Ö×Æü¾Ö¸ü †ÖÖÖÖ·µÖÖ †ÃÖŸÖ. ´Ö¬ÖæÖ ´Ö¬ÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú ¸üÖ. ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö¯ÖÓŸÖ ÖÖêÖ»Öê ÆêüÆüß ´Ö»ÖÖ
†Ö¯Ö»Öê †Öã³Ö¾Ö ÃÖÖÓÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ¬Öê¯ÖÖÖ“Öß ”ûÖ¯Ö “ÖÖÓÖ»Öß ²ÖÃÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖêÎêú™ü¸üß ¸üÖ. êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö
ÖÖê›ü²ÖÖê»Öê µÖÖ“ÖÖ ×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÖÖ ¾Ö ×ÖÂšüÖ¾ÖÓŸÖ úÖµÖÔŸÖŸ¯Ö¸üŸÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ±úÖ¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖ‡ê .Ô µÖÖ. ´Öæ. ¸üÖÖ›êü †Ö×Ö
ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ †×¬Öú ˆšüÖ¾Ö¤üÖ¸ü ´ÆüÖ•Öê ¯Ö¸ü´Ö¯Öæ•µÖ Öã¹ý¾ÖµÖÔ ›üÖ.ò ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü µÖÖÓ“ÖÖÆüß £ÖÖê›üÖ±úÖ¸ü ÃÖ´ÖÖÖ´Ö ‘Ö›æü »ÖÖÖ»ÖÖ.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÓŸÖ ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘ÖêÖÖ¸êü ¾Öé¨ü ¯Öê¿ÖÖ¸ü ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö †ÖÓ•Ö»Öìú¸ü µÖÖÓ“Öß ÃÖÓÖŸÖ ‘Ö›æü »ÖÖÖ»Öß.
µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾Öé¨ü ´ÖÓ›üôûàÖß ´Ö»ÖÖ ³ÖÖºþÖ ™üÖæúÖ ´ÖÖ—µÖÖ ŸÖÖ¹ýµÖÖ“ÖÖ †Ö›ü´Öæ™ü¯ÖÖÖ, ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ˆ“”ÓûéÖ»Ö¯ÖÖÖ
¾Ö †Öã³Ö¾ÖÖÓ“ÖÖ ×Æü¸ü¾Ö™ü¯ÖÖÖ µÖÖ ³ÖÖê¾Ö·µÖÖÓŸÖæÖ ´ÖÖ—Öß ÃÖã™üúÖ úºþÖ ¿Öã¨ü ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ¿ÖÖÓŸÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ
´Ö»ÖÖ †ÖÖæÖ ÃÖÖê›ü»Öê.
¯Ö×¸ü“ÖµÖ : ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ¿Öê¾Ö™üß ¯ÖÏß×ŸÖ³ÖÖê•ÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸÖê ‹úÖ ¾ÖÂÖá ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö úÖê™üú¸üÖÓ“µÖÖ
¸üÖÆüŸµÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ —ÖÖ»Öê. Ö¾ÆüÖÔ¸ü“µÖÖ ²ÖÓÖ»µÖÖ“µÖÖ ˆ¢Ö¸êüú›üß»Ö ²ÖÖê™òü×Öú»Ö ÖÖ‡ÔÖ•Ö¾Öôû ¿ÖÖÓ×ŸÖãú™üß¸ü ÖÖ¾ÖÖ“Öß
¸üÖ. úÖê™üú¸üÖÓ“Öß ÃÖÖ¬Öß —ÖÖê¯Ö›üß †ÖÆêü, ŸÖßŸÖ Æêü ¯ÖÏß×ŸÖ³ÖÖê•ÖÖ ‘Ö›ü»Öê. ´Öß †ªÖ¯Ö ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü —ÖÖ»ÖÖê ÖÃÖŸÖÖÆüß
´Ö»ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖÖê †Ö»Öê. ÊÖ ³ÖÖê•ÖÖÖÓŸÖ ¯ÖãÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¾Öé¨ü ´ÖÓ›üôûß ¾Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¹ýÖ
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´ÖÓ›üôûß ‹ú¡Ö •Ö´Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ±ú¸üÖôû, ³Ö•ÖÖ, ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ, ˆ¯Ö¤êü¿Ö, ³ÖÖê•ÖÖ, ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖ †Ö×Ö ÃÖÆü»Ö ¾ÖÖî¸êü
¯ÖÏúÖ¸ü ×¤ü¾Ö³Ö¸ü —ÖÖ»Öê. Æêü ¯ÖÏŸµÖÖ ¥ü¿µÖ †Öã³Ö¾ÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ´Æü™ü»Öê ÖãÃÖŸÖß ‹ú ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü“Öß ÃÖ³ÖÖ ÖÃÖæÖ
¤êü¾ÖÖ“µÖÖ úµÖÖ¯Öã¡ÖÖÓ“Öê ‹ú ¿Öã¨ü ãú™ãÓü²Ö †ÖÆêü Æêü ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏ“ÖßŸÖßÃÖ †Ö»Öê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ¿ÖµÖ ¾Ö
ŸÖêœü ¤æü¸ü —ÖÖ»Öß. ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö úÖê™üú¸ü †Ö×Ö ÃÖÖŸÖÖ¸ü“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÁÖß. ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö¯ÖÓŸÖ •Ö¾Æêü¸êü µÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖ´ÖÖÖ´ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ¾Ö ŸÖ¢¾ÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ‘Ö›ü»ÖÖ.
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ¤üßÖÖ : ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ»ÖµÖÖÓŸÖæÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖÓŸÖß»Ö úÖÆüß ÖÏÓ£Ö ¾ÖÖ“ÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ
×´ÖôûÖ»Öê. ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö“ÖÓ¦ü ´Öã—Öã´Ö¤üÖ¸ü µÖÖÓÖß ÃÖãÓ¤ü¸ü ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ×»Ö×Æü»Öê»Öê êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦ü ÃÖêÖ µÖÖÓ“Öê “Ö×¸ü¡Ö ¾ÖÖ“ÖæÖ
´ÖÖ—Öß ×“ÖŸÖ¾Öé¢Öß ³Ö›üæúÖ Öê»ÖÖê. ŸµÖÖŸÖ»Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÏú¸üÖ Baptism of Fire (†×ÖÃÖÖÖ) Æêü ¾ÖÖ“ÖæÖ
ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ÖãÃÖŸÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü Ö ÆüÖêŸÖÖ, †Ö•Ö´Ö ¾ÖÖÆæüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú úÃÖÖ ÆüÖê‡ÔÖ µÖÖ“Öß
¤ãü¤Ôü´µÖ ŸÖéÂÖÖ »ÖÖÖæÖ ¸üÖ×Æü»Öß. ¸üÖ¡ÖÓ×¤ü¾ÖÃÖ ŸÖê“Ö ŸÖê“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü, ŸµÖÖ“Ö ŸµÖÖ“Ö ŸÖ¹ýÖ †Ö×Ö ¾Öé¨ü ´ÖÓ›üôûà“µÖÖ
ÖÖšüß³Öê™üß ‘Ö›ü»µÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖÆüß ×¤üÃÖêÖÖÃÖê —ÖÖ»Öê. ›êüŒúÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ²Öß. ‹.“µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ
†ÃÖ»Öêê»Öê ÁÖß. ÖÖÖÖ»ÖÖ»Ö ¤ü»Ö¯ÖŸÖ¸üÖ´Ö ú¾Öß [Æü»»Öß“Öê Öã•Ö¸üÖ£Ö“Öê ú×¾Ö¾ÖµÖÔ], µÖæ ‡ÓÛ»Ö¿Ö Ãæú»Ö“Öê
´ÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß •ÖÖŸÖß“Öê ‹ú ¯Ö¤ü¾Öß¬Ö¸ü ŸÖ¹ýÖ ×¿ÖÖú ÁÖß. ´ÖÖêŸÖß²Öã»ÖÖÃÖÖ, ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸üÖÓ“Öê ú×ÖÂšüü ×“Ö¸Óü•Öß¾Ö
¤êü¾Ö¤ü¢Ö ¸üÖ´ÖéúÂÖ ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü, ›üÖò. ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö †ÖÓŸÖ ÃÖãÖ™üÖú¸ü, ÁÖßµÖãŸÖ »Ö´ÖÖ¸üÖ¾Ö šüÖêÃÖ¸ü ¾ÖÖî¸êü ŸÖ¹ýÖ
´ÖÓ›üôûß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÓŸÖ †Ö›ü¾ÖÖ¸üß ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü •Ö´Öæ »ÖÖÖ»Öß. ŸµÖÖÓŸÖ“Ö úÖê™üú¸üÖÓÃÖÖ¸üÖß ¾Öé¨ü ´ÖÓ›üôûß ×´ÖôæûÖ×´ÖÃÖôæûÖ
¾ÖÖÖæ »ÖÖÖ»Öß. ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖ ‘Ö›ü»ÖÖ úß Æüß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ›üôûß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¸üßŸÖÃÖ¸ü ¤üßÖÖ ‘Öê‰úÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü
—ÖÖ»Öß. ´ÖßÆüß µÖÖ¯Öîúß“Ö ÆüÖêŸÖÖê.
¯Ö×Æü»Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ : 1898 ÃÖÖ»Öß ²Öß. ‹. “Öß ¯Ö¸üßÖÖ ˆ¢ÖßÖÔ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü 1899 ¾Ö 1900 Æüß
¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì ´Ö»ÖÖ ÃÖêÓú›ü ‹“Ö. ‹»Ö. ²Öß. “µÖÖ ™ü´ÃÖÔ ³Ö¸üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´Öß
´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¤ü¸ü ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß •ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»ÖÖê. ŸÖê£Öê ¸üÖ. «üÖ¸üúÖÖÖ£Ö ÖÖêØ¾Ö¤ü ¾Öîª, ¸üÖ. ¾ÖÖ´ÖÖ ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö
ÃÖÖêÆüÖêÖß, ¸üÖ. ²ÖÖ. ²ÖÖ. úÖê¸üÖÖ¾Öú¸ü ÊÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓ¯Öîúß úÖê¸üÖÖ¾Öú¸ü Æêü ¯ÖÖêŒŸÖ †ÃÖæÖ ¾Öîª
¾Ö ÃÖÖêÆüßÖß Æêü ŸÖ¹ýÖ ÆüÖêŸÖê. úÖê¸üÖÖ¾Öú¸üÖ“Öê ‘Ö¸üß ´ÖÖ—Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ •ÖÖÖê-µÖêÖê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖãÖê
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾ÖºþÖ †Ö×Ö ÖÓŸÖ¸ü ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾ÖºþÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ¾Ö ˆ¯Ö¤êü¿Ö ú¸üµÖÖ“Öß
´Ö»ÖÖ ¯ÖÖôûß µÖê‡Ô. ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾ÖºþÖ ´Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö¾Ö»Öß ŸµÖÖ ¾Öêôûß ˆ¯Ö¤êü¿ÖÖú×¸üŸÖÖ
''¬ÖÖ‡Ô †ÓŸÖ¸üà“µÖÖ ÃÖãÖê… úÖµÖ ²Ö›ü²Ö›ü ¾ÖÖ“ÖÖ ´ÖãÖê'' ÆüÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´ÖÖ“ÖÖ †³ÖÓÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü, ¸üÖ. ²Ö. úÖ. ²Ö. ´Ö¸üÖšêü, êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ÖÖê›ü²ÖÖê»Öê, ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö¯ÖÓŸÖ ÖÖêÖ»Öê ‡ŸµÖÖ¤üß ¾Ö›üß»Ö
´ÖÓ›üôûß ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ ‡•Ö¸ü ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖ—ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ“Ö ¯ÖÏÃÖÓÖ †ÃÖæÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö ±úÖ¸ü “ÖÖÓÖ»ÖÖ ¾Öšü»ÖÖ ´ÆüÖæÖ
›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸üÖÓÖß •Ö¾Öôû µÖê‰úÖ ´ÖÖ—Öß ¯ÖÖšü £ÖÖê¯Ö™ü»Öß ¾Ö ÃÖÇü¤üµÖ †×³ÖÖÓ¤üÖ êú»Öê. Æêü ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ
úôû»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê£ÖæÖÆüß ´Ö»ÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖê“µÖÖ ¯ÖÖôû¶Ö µÖê‰ú »ÖÖÖ»µÖÖ.
ÃÖã™üß´Ö¬µÖê •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öß †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üß ¤ü¸ü ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ÃÖúÖôûß ´ÖÖêšü¶Ö £ÖÖ™üÖÖê
ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ úºþ »ÖÖÖ»ÖÖê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ²ÖÖÆêü¸üß»Ö ´ÖÓ›üôûßÃÖã¨üÖ •Ö´Öæ »ÖÖÖ»Öß. ´Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü
—ÖÖ»ÖÖê Æêü ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ ±úÖ¸ü †Ö¾Ö›ü»Öê. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÆüÖ•Öê ²ÖÖ²ÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ¬Ö´ÖÖÔ“Öß“Ö ‹ú
ÃÖã¬ÖÖºþÖ ¾ÖÖœü×¾Ö»Öê»Öß †Ö¾Öé¢Öß †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê. úÖ¸üÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö, ‹úÖÖ£Ö ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ÊÖÓ“µÖÖ
†³ÖÓÖÖ“Öß ×Ö¹ý¯ÖÖê ˆ¯Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ¾Öêôûß ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ¾Ö¸üß»Ö ÖÖêÂ™üß“Öß ÃÖÖÖ ¯Ö™üŸÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû
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²ÖÖÆêüºþÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ´ÖÓ›üôûßÖÖÆüß ÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÃÖÖ ¾ÖÖ™ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö ´Öß¸üÖÃÖÖÆêü²Ö Æü£Öºþ™ü
µÖÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ÖéÆüÃ£ÖÖÃÖ ¾Ö Ø»ÖÖÖµÖŸÖ, ²ÖÎÖÉÖ ‡ŸµÖÖ¤ßü •ÖãµÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓÃÖ ÊÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ“Öê úÖîŸÖãú ¾ÖÖ™ü»Öê.
¸üÖ. ÃÖãÖ™üÖú¸ü : ´Öß ‡Ó™ü¸ü“µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“µÖÖ ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö †ÖÓŸÖ ÃÖãÖ™üÖú¸ü
ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ‹úÖ Ö¸üß²Ö ÃÖÖ»ÖÃÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ÖÖšü ¯Ö›ü»Öß. ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ¯ÖêšêüŸÖ †Ö´Æüß ¯ÖÖ»Öú¸ü µÖÖÓ“Öê ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ
†ÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖê †Ö´Ö“µÖÖ“Ö •ÖÖÖß ¸üÖÆæü »ÖÖÖ»Öê. ÊÖÓ“µÖÖ¿Öß ±úÖ¸ü“Ö ´Öî¡Öß •Ö´Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¯Öãœêü ÆêüÆüß ´ÖÖ—µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ •ÖÖ‰ú µÖê‰ú »ÖÖÖæÖ ¿Öê¾Ö™üß ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÆüß —ÖÖ»Öê, ÃÖÖ 1895 ÃÖÖ»Öß ¯ÖãµÖÖÃÖ úÖÑÖÏêÃÖ ³Ö¸ü»Öß
ŸµÖÖ ¾Öêôûß †´Öê×¸üêúŸÖß»Ö ›üÖò. •Öê. ™üß. ÃÖÓ›ü¸ü»Ö›ü ÊÖÓ“Öß ¯ÖãµÖÖÃÖ ¾µÖÖµÖÖÖê —ÖÖ»Öß †ÃÖÖ ˆ»»ÖêÖ µÖê‰úÖ
Öê»ÖÖ †ÖÆêü“Ö. †´Öê×¸üêúŸÖß»Ö µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖú›æüÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ´ÆüÖæÖ µÖã¸üÖê¯Ö-†´Öê×¸üúÖ µÖê£Öß»Ö
ˆ¤üÖ¸ü¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ×Æü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ¾Ö ²ÖÎÖÉ ‡ŸµÖÖ¤üß ˆ¤üÖ¸ü¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¿Öß †×¬Öú
¤üôûÖ¾ÖôûÖ ¾Ö ÃÖÆüúÖµÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖµÖ ˆ¯ÖÖµÖ ú¸üÖ¾ÖÖ µÖÖÃŸÖ¾Ö ÃÖæ“ÖÖÖ¾Ö•ÖÖ ×¸ü¯ÖÖê™Ôü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
Æêü ×Æü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖÖ ³Öê™üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ—Öê ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖãÖ™üÖú¸ü ÆêüÆüß †ÃÖŸÖ.
¸üÖ. ´ÖÖêŸÖß²Öã»ÖÖÃÖÖ : ÃÖÖ 1899 “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ µÖæ ‡ÓÛ»Ö¿Ö Ãæú»Ö“Öê ¯Ö¤ü¾Öß¬Ö¸ü ŸÖ¹ýÖ ×¿ÖÖú
¸üÖ. ´ÖÖêŸÖß²Öã»ÖÖÃÖÖ ²Öß. ‹. ÊÖÃÖ †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öß»Ö ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö µÖê£Öê ØÆü¤üß ×¾ÖªÖ£Öá ´ÆüÖæÖ
ŸÖÖî»Ö×Öú ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ †¬µÖµÖÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖ“Öß Öê´ÖÖæú —ÖÖ»Öß. ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêÃÖ ¸ü¾ÖÖÖÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü
¾ÖÖ™êüŸÖ ¯ÖÖê™ÔüÃÖµµÖ¤ü µÖê£Öê ¾ÖÖŸÖ•¾Ö¸üÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖ¸ü ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖ“Öê (15 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 1900) †ÖúÛÃ´Öú ×Ö¬ÖÖ
—ÖÖ»Öê. Æüß ²ÖÖŸÖ´Öß ‹êæúÖ ¯ÖãÖê ¾Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öß»Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ-ÃÖ´ÖÖ×•ÖÃ™üÖÓÖÖ ±úÖ¸ü ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™ü»Öê. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ:
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê Öã¹ý¾ÖµÖÔ ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ ŸÖß ÖÖêÂ™ü ±úÖ¸ü“Ö »ÖÖÖæÖ ¸üÖ×Æü»Öß. ´ÖÖêŸÖß²Öã»ÖÖÃÖÖÓ“µÖÖ
¤ãüÖ¾Ö™ü¶Ö×Ö×´Ö¢Ö ¯ÖãÖê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖÓŸÖ ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸üÖÓÖß ‹ú ×¾Ö¿ÖêÂÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ŸµÖÖ ¾Öêôûß
ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖêšêü úôû¾Öôûß“Öê ¤ãü:ÖÖê¤ËüÖÖ¸ü ¾ÖÖœü»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ›üÖêôû¶ÖÓŸÖæÖ ÃÖŸÖŸÖ †ÁÖã¬ÖÖ¸ü “ÖÖ»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÊÖ
¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ Çü¤üµÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖê¸üÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ. Öã¹ý¾ÖµÖÔ ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾ÖºþÖ ˆŸÖ¸üŸÖÖ“Ö ´Öß ŸµÖÖÓ“Öê•Ö¾Öôû
•ÖÖ‰úÖ, '´ÖÖêŸÖß²Öã»ÖÖÃÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¬ÖÖÖÖê ×¸üúÖ´µÖÖ ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ •ÖÖÖêÃÖÖšüß ´Ö»ÖÖ •Ö¸ü Öã¹ý¾ÖµÖÖÔÖß ¯ÖÖ¡Ö šü¸ü×¾Ö»Öê
ŸÖ¸ü ´Öß ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêÃÖ •ÖÖµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÆêü' †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ŸÖê ‹êæúÖ Öã¹ý¾ÖµÖÖÔÃÖ †ÖÖÓ¤üÖ“Öê ³Ö¸üŸÖê †Ö»Öê
¾Ö ŸµÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏê´ÖÖÖê ãú¸ü¾ÖÖôû»Öê.
†™üà“ÖÖ Öã»ÖÖÃÖÖ : ´Öë“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•ÖÖÓŸÖ ØÆü¤üß ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ»ÖÖ ¯ÖÖšü¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê —ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ»ÖÖ
²Ö·µÖÖ“Ö †™üß †ÃÖŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“Öß ¾Ö×¸üÂšü ×¾ÖªÖ»ÖµÖßÖ ×¿ÖÖÖÖÓŸÖ ²Ö¸üß“Ö ¯ÖÏÖŸÖß ¾ÆüÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ
¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖŸÖê. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ²ÖÎÖÉ ¾Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖ“µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ×¤üÃÖæÖ
úÖÆüß £ÖÖê›êü²ÖÆãüŸÖ úÖµÖÔÆüß ¾ÆüÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖŸÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖêÂ™üß ¬µÖÖÖÖÓŸÖ ‘Öê‰úÖ ŸÖÖê ×¾ÖªÖ£Öá •µÖÖ
³ÖÖÖÖŸÖ»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ³ÖÖÖÖÓŸÖß»Ö ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÖß †Ö×Ö úÖµÖÔ¾ÖÖÆüúÖÓÖß ŸµÖÖ“Öß ‹ú´ÖŸÖÖÖê ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ
ú¸üÖµÖ»ÖÖ ¯Ö×Æü•Öê. ›üÖò. ÃÖÓ›ü¸ü»ÖÓ›ü“µÖÖ ÃÖæ“ÖÖêÖãÃÖÖ¸ü †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö×¤ü
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö, ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö †Ö×Ö Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖ ú»Öú¢µÖÖÓŸÖß»Ö ×ŸÖÆüß ¿ÖÖÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß“Öß ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö ú×´Ö™üß µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê Öê´Ö»Öê»Öß ‹ú ‹ú ÃÖ×´ÖŸÖß †ÖÆêü. ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“Öß
×¿Ö±úÖ¸üÃÖ µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖßú›êü •ÖÖ‰úÖ ×ŸÖÖê ŸÖß ¯ÖÃÖÓŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖŸÖê. ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêŸÖß»Ö ×²ÖÎ×™ü¿Ö
†Ñ›ü ±úÖò¸êüÖ †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖ Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖ †¿ÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔÃÖ ¾ÖÂÖÖÔ»ÖÖ 100 ¯ÖÖï›üÖÓ“µÖÖ
ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖê. ¯ÖÖ ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖê»ÖÖ †ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“ÖÔ µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖê †Ö¯Ö»ÖÖ
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†Ö¯ÖÖ“Ö ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ‡ŸÖê“Ö Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü úÖò»Öê•ÖÖÓŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖÖÓŸÖæÖ ¯Ö¸üŸÖ Ã¾Ö¤êü¿Öß †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü
ÃÖ¤ü¸ü ×¾ÖªÖ£µÖÖÔÖê ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ“Öê úÖµÖÔ †Ö•Ö´Ö ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. ×Ö¤üÖÖ ÊÖ ˆ§êü¿ÖÖ»ÖÖ
×¾ÖÃÖÓÖŸÖ †ÃÖê ˆ¤ü¸ü ³Ö¸üµÖÖ“Öê ¤ãüÃÖ¸êü úÖµÖÔ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÖÃÖŸÖê. ˆ»Ö™ü †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ µÖÖêÖÖê´ÖÖ²Ö§ü»Ö
×²ÖÎ×™ü¿Ö ú×´Ö™üß, ú»ÖúŸµÖÖŸÖß»Ö ú×´Ö™üß Øú¾ÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ úÖêÖßÆüß úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü Æü´Öß ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß ÖÃÖŸÖê.
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ´Ö•Öãú¸üÖ“ÖÖ Ã¯ÖÂ™ü ”ûÖ¯Öß»Ö Öã»ÖÖÃÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê ÆüÖŸÖß ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. †¿ÖÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖÖÖê
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ŸÖÖ¾ÖæÖÃÖã»ÖÖÖæÖ ×Ö‘ÖŸÖê. ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ¸üßúÃÖÖ¸üßú †™üß“ÖÖ, ´ÖÖ—µÖÖ ‘Ö¸üÖãŸÖß
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ¾Ö ÆüÖê‰ú ‘ÖÖŸÖ»Öê»µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ‹»ÖË.‹»ÖË ²Öß. “µÖÖ ¯Ö¸üßÖê“ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß †›ü£ÖôûÖ ´ÖÖÖÓŸÖ µÖê‰ú
Ö ¤êüŸÖÖ, Øú²ÖÆãüÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÆüß Ö ú¸üŸÖÖ êú¾Öôû ¯Ö¸ü´Öê¿¾Ö¸üß †Ö¤êü¿Ö ÃÖ´Ö•ÖæÖ ´Öß Öã¹ý¾ÖµÖÔ ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸üÖÓ ú›êü
´ÖÖ—ÖÖ ×Ö¿“ÖµÖ ÖÓ³Öß¸ü¯ÖÖê ¯ÖÏú™ü êú»ÖÖ. Öã¹ý¾ÖµÖÖÔÖßÆüß ŸÖÖê ×ŸÖŸÖŒµÖÖ“Ö —Ö™üúÖ¯Ö™üúßÖê Ã¾ÖßúÖ¸ü»ÖÖ.
¾µÖŸµÖµÖ : ›üÖ.ò ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸üÖÓ Öß ´ÖÖÖÓŸÖ †ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“Öß, ú»ÖúŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß,
ÖÓŸÖ¸ü ×²ÖÎ×™ü¿Ö ú×´Ö™üß“Öß ¾Ö †Öê¸üß“Ö ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö ú×´Ö™üß“Öß ¯ÖÃÖÓŸÖß ÊÖ †Öê‘ÖÖ†Öê‘ÖÖÖê“Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖ.
´Ö¬µÖê ‹ú“Ö ¾µÖŸµÖµÖ ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖê ÆüÖ úß, µÖÖ. ´Öæ. ¸üÖÖ›êü µÖÖÓÖß ¸üÖ. ¯Ö¸üÖÓ•Ö¯Öê ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ‹úÖ
²ÖÎÖÉÖ ŸÖ¹ýÖÖ“Öß ¯ÖÃÖÓŸÖß úºþÖ ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ êú»Öß, ¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öß ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¿Öß ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö •Ö›ü»Öê»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ÊÖ“Ö ¯Ö¸üÖÓ•Ö¯µÖÖÖê ¯Öãœêü ¾Ö¬ÖÖÔ µÖê£Öê ÆüÖã´ÖÖÖ Ö›üÖ¾Ö¸ü ‹ú
Ö¾ÖßÖ ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ£ÖÖ úÖœü»Öß.
¤üµÖÖôæû ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö : µÖê£Ö¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê ŸÖê šüßú —ÖÖ»Öê, ¯ÖÖ ''ÃÖ¾ÖÖÔ¸Óü³ÖÖÃŸÖÓ›ãü»ÖÖ: ¯ÖÏÃ£Ö´Öæ»ÖÖ: !''
¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖÔ“Öß ÃÖÖêµÖ úÖµÖ ÆüÖ ´ÖãµÖ ¯ÖÏ¿Ö µÖê‰úÖ ¯Ö›ü»ÖÖ. ×Ö¤üÖÖ ¤üß›ü ¤üÖêÖ Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê ŸÖ¸üß ¯ÖÖ×Æü•Öê
ÆüÖêŸÖê. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÖ—ÖÖ ¯ÖÖêÂÖÖÖÖ“ÖÔ, ´Öß ¯Ö¸üŸÖ µÖê‡ÔŸÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖ“ÖÖ µÖÖêÖÖê´Ö µÖÖ“ÖßÆüß ÃÖÖêµÖ ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ
¯Ö×Æü•Öê ÆüÖêŸÖß. ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšüß †›ü“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖÔ“Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ŸµÖÖÆæüÖ ¤ãüÃÖ¸üß †›ü“ÖÖ †¿Öß ÆüÖêŸÖß
úß, ´ÖÖ—µÖÖ ²Öß. ‹. “µÖÖ ¾Ö ‹»ÖË. ‹»Ö.Ë ²Öß. “µÖÖ ¯Ö¸üßÖêÃÖÖšüß 5 ¾ÖÂÖì ´Ö»ÖÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß
ÃÖã´ÖÖ¸êü ¤üß›ü Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê ×¤ü»Öê ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü“Öß ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖÖê ÖÖµÖú¾ÖÖ›üßŸÖ“Ö úÖµÖ
¯ÖÖ ãúšêüÆüß ÖÖêú¸üß ú¸üÖê †¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö ŸÖß Ö êú»µÖÖÃÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö“Öß ¸üŒú´Ö ¯Ö¸üŸÖ
ú¸üµÖÖ“ÖÖ úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ú¸üÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. †¿ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ×±ú×ú¸üßŸÖ ´Öß ¯Ö›ü»ÖÖê. ¯ÖÖ ‡ÔÀ¾Ö¸üß éú¯ÖêÖê ´Ö»ÖÖ
µÖÖŸÖæÖÆüß ‹ú ¾ÖÖ™ü ×¤üÃÖ»Öß; ŸÖß Æüß úß ÁÖß´ÖÓŸÖÖÓú›êü ÃÖ´ÖÖ •ÖÖ‰úÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖ¸üôû¯ÖÖê ×Ö¾Öê¤üÖ
úºþÖ ŸµÖÖÓ“Öß ´Ö¤ŸÖü ´ÖÖÖÖ¾Öß. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾Öêôû Ö ¤ü¾Ö›üŸÖÖ ´Öß ²Ö›üÖêªÖÃÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓú›êü Öê»Öß. ³Öê™ü
—ÖÖ»Öß. ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö Ö¸êü ×¤ü»Ö¤üÖ¸ü, ŸÖê ÆÃÖæÖ ´ÆüÖÖ»Öê ''úÖµÖ Ø¿Ö¤êü, †Ö´Ö“µÖÖ ¯Öî¿ÖÖÓ“Öß úÖµÖ ¾ÖÖ™ü ?'' ´Öß
†ŸµÖÓŸÖ Ö´ÖÏ¯ÖÖÖÖê ˆ¢Ö¸ü êú»Öê, ''´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö, ¯ÖŸú¸ü»Öê»Öê úÖµÖÔ ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“Öê †ÖÆêü †Ö×Ö ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖÃÖ ¯ÖÃÖÓŸÖ
¯Ö›üµÖÖÃÖÖ¸üÖê“Ö †ÖÆêü. ¬Ö´ÖÔÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ, ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÏÖÖ×ŸÖú ÖÖêÂ™üß“Ö ²ÖÖôûú›æü †Ö¯ÖÖ
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖãÂúôû“Ö ¯ÖÖ•ÖßŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆüÖŸÖ. †ÖŸÖÖ ŸÖ¸ü ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêŸÖß»Ö µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê
´ÖÖ—ÖÖ †•ÖÔ ¯ÖÃÖÓŸÖ êú»µÖÖ¾Ö¸ü Æüß “ÖÖ»ÖæÖ †Ö»Öê»Öß ÃÖÓ¬Öß †Ö¯ÖÖ ¤ü¾Ö›üÖÖ¸ü ÖÖÆüß †¿ÖÖ ³Ö¸ü¾Ö¿ÖÖ¾Ö¸ü“Ö
†Ö¯ÖÖÖÓú›êü †Ö»ÖÖê. ´Ö»ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖÃÖ »ÖÖÖÖÖ¸êü ÃÖã´ÖÖ¸êü ¤üß›ü Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê •Ö¸ü †Ö¯ÖÖ éú¯ÖÖôæû¯ÖÖê ªÖ»Ö
ŸÖ¸ü †£ÖÖÔŸÖ“Ö ´ÖÖ—Öê ¤üß›ü Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öê ŠúÖ ×±ú™ü»Öê †ÃÖê“Ö ´Öß ÃÖ´Ö•ÖêÖ.'' ŠúÖ ±êú›üµÖÖ“ÖÖ ÆüÖ †•Ö²Ö
¯ÖÏúÖ¸ü ¯ÖÖÆæüÖ ¤üµÖÖôæû ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ÆüÃÖ»Öê †Ö×Ö ´ÆüÖÖ»Öê, ''²Ö¸êü †ÖÆêü. Ø¿Ö¤êü, ŸÖã´Æüß µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖê‰úÖ µÖÖ !"
ÃÖêÓú›üŒ»ÖÖÃÖ ›êüú“Öê •ÖÖµÖÖµÖêµÖÖ“Öê ³ÖÖ›êü ¤êü“ÖÖ“Öß Æãü•Öæ¸üÖ–ÖÖ —ÖÖ»Öß.
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Æêü úôû»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ×´Ö¡Ö´ÖÓ›üôûßÃÖ ±úÖ¸ü †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ. ²ÖÖúß“Öß »ÖÆüÖÖ´ÖÖêšüß ŸÖµÖÖ¸üß
ÆüÖêµÖÖ»ÖÖ ±úÖ¸ü¿Öß †›ü“ÖÖ ¯Ö›ü»Öß ÖÖÆüß. Æüß ‡ŸÖ¸ü ŸÖµÖÖ¸üß ú¸üµÖÖÃÖ ´ÖÖ—Öê ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ×´Ö¡Ö ¸üÖ.
úÖê¸üÖÖ¾Öú¸ü µÖÖÓÖß ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ, ‡ŸÖ¸üÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖœüôû ÆüÃŸÖê ´Ö¤üŸÖ êú»Öß. ÆüÖ ²ÖÖÖ¾Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü
1900 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü-×›üÃÖë²Ö¸ü ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ÃÖêÓú›ü ‹»ÖË.‹»ÖË.²Öß. “µÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ “ÖÖ¸üÆüß
™ü´ÖÔÃÖË ³Ö¸ü»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. úÖµÖ¤üÖ ²ÖÆãüŸÖêú ¾ÖÖ“Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, ŸÖ¸üß ¾Ö¸üß»Ö ¤üÖ¤üÖß´Öãôêû ´ÖÖ—Öß ÖÖ¡ÖßÖê ¯ÖÖÃÖ
ÆüÖêµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß Ö¾ÆüŸÖß. ¯Ö¸üßÖê“ÖÖ ±úÖò´ÖÔ ³ÖºþÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üßú›êü ´Öß ±úß ¤êüÖß»Ö ¯ÖÖšü×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.
¯ÖÖ •µÖÖ ÖÖêÂ™üßú›êü ´ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ú»Ö Ö¾ÆüŸÖÖ ×ŸÖ“Öß ¤üÖ¤üÖ ´Öß úÃÖ“ÖÖ ¾ÖÖÆüŸÖÖê ! úÖµÖ¤üÖ ´ÖÖÖê ¯Ö›ü»ÖÖ
ŸÖÖê úÖµÖ´Ö“ÖÖ“Ö. ŸµÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ¤êü¾Öß úÖµÖªÖÖê ¯Ö™üúÖ¾Ö»Öê.
†Ö¿¾ÖÖÃÖÖ : ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö›üŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ ¾Öé¨ü ¾Ö×›ü»ÖÖÓÃÖ †ªÖ¯Ö
úôû×¾Ö»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. µÖÖ“Öê ´ÖãµÖ úÖ¸üÖ ÆüÖ µÖÖêÖ •Ö´ÖæÖ µÖê‡Ô»Ö †¿Öß ´Ö»ÖÖ ÖÖ¡Öß ¾ÖÖ™üŸÖ Ö¾ÆüŸÖß. ×¿Ö¾ÖÖµÖ
ŸµÖÖ ¾Öêôûß ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖê»ÖÖ •ÖÖÖê †Ö×Ö ŸµÖÖú›êü ŸµÖÖŸÖ ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ—µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ Ö¸üß²Ö
Öê›ü¾ÖôûÖÖê •ÖÖÖê Æêü ±úÖ¸üÃÖê ÃÖÓ³Ö¾ÖÖßµÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê †Ö‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓ“Öß ÃÖÆü•ÖÖÃÖÆü•Öß †Öãæú»ÖŸÖÖ ×´Öôêû»Ö †ÃÖê
´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™êüÖÖ. ˆ““Ö ×¿ÖÖÖ ¤ãüÙ´Öôû †ÃÖ»Öê»µÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß ²Öß.‹. ‹»ÖË.‹»ÖË.²Öß. ¾ÖÖî¸êü ¯Ö¸üßÖÖ ÆüÖê‰úÖ
²Ö›üÖêªÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ´ÖÖ—Öß “ÖÖÓÖ»Öß ¾ÖÖá »ÖÖÖµÖÖ“ÖÖ úÖôû ‡ŸÖúÖ •Ö¾Öôû †Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖ
ÃÖ¾ÖÖÔ¾Ö¸ü ×Ö:¿ÖÓú ¯ÖÖÖß ÃÖÖê›æüÖ ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêÃÖÖ¸üµÖÖ ¤æü¸ü ¤êü¿ÖÖŸÖ •ÖÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ ´Öß ¯ÖŸú¸üÖ¾ÖÖ †Ö×Ö ŸÖÖêÆüß
‹ê×Æüú Ã¾ÖÖ£ÖÖÔÃÖÖšüß ÖÃÖæÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ±ú×ú¸üß ¯ÖŸú¸üµÖÖÃÖÖšüß ! Æêü •Öê¾ÆüÖ †Ö‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ úôêû»Ö
ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓÖÖ úÖµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö µÖÖ“Öê ¤üÖ¹ýÖ ×“Ö¡Ö ´Ö»ÖÖ ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öê. ¿Öê¾Ö™üß ´Ö»ÖÖ •Öê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü
úôû×¾ÖÖê ³ÖÖÖ ¯Ö›ü»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓÖÖ ¬ÖŒúÖ ²ÖÃÖæÖ ŸÖê ×úŸµÖêú †Öšü¾Ö›êü †Ö•ÖÖ¸üß ¯Ö›ü»Öê. ¯ÖÖ
†Ö¿“ÖµÖÔ Æüê úß, ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡ÔÖê ¬Öß¸ü ÃÖÖê›ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ŸÖß ŸµÖÖÓ“Öß ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ‘ÖÖ»Öæ »ÖÖÖ»Öß.
†Ö¯Ö»µÖÖ ×Ö¸üÖ¿Öê“Öê ¤ãü:Ö †Ö¾ÖºþÖ ¬ÖºþÖ ¤üÖê‘ÖêÆüß ´Öß Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖÖÔŸÖ ´Ö»ÖÖ µÖ¿Ö ×´ÖôûÖ¾Öê †¿Öß
¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ úºþ »ÖÖÖ»Öê. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öß •Öê ¾ÖÎŸÖ ¯ÖŸÖú¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖÓŸÖ †Ö¯ÖÖÆüß
³ÖÖÖ ‘Öê‰ú †ÃÖê †ÖÀ¾ÖÖÃÖæ »ÖÖÖ»Öê, ´Ö»ÖÖ ¬ÖµÖŸÖÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öß.
¯ÖÏŸµÖÖ ´Öò“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö“Öß ™ü´ÖÔ 1901 “µÖÖ †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ÃÖãºþ ÆüÖêÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß. ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ
5/7 ´Ö×ÆüµÖÖÓ“ÖÖ †¾Ö¬Öß ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ †¾Ö¬ÖßŸÖ ´Öß ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ ×ú²Öê¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ÖæŸÖÖ ´Ö¸üÖšüß ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ
ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ ‡ÓÖÏ•Öß 6 ¾µÖÖ ¾Ö 7 ¾µÖÖ ‡µÖŸÖêŸÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ¾Ö ‡ÓÖÏ•Öß úÖ¾µÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“ÖÖ ×¿ÖÖú ´ÆüÖæÖ
úÖ´Ö ¯ÖŸú¸ü»Öê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ÊÖ ¿ÖÖôêû•Ö¾Öôû“Ö †ÃÖÖÖ·µÖÖ •Ö´ÖÖÓ›üßú¸üÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ´Öß ¸üÖÆüÖŸÖ †ÃÖê.
¿Öê¾Ö™üß ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü ´Ö×ÆüÖÖ †Ö»ÖÖ. †Ö‡Ô²ÖÖ¯Ö, ²Ö×ÆüÖ³ÖÖ‰ú, ¯ÖŸÖß ¾Ö ´Öã»ÖÖÖ Æüß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ›üôûß
•Ö´ÖÖÓ›üßú¸üÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ´Ö•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¸üÖÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. †Ö´Æüß ÃÖÖôêû ×´ÖôæûÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ Öê»ÖÖê. '¯ÖÙ¿ÖµÖÖ'
ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ †ÖÖ²ÖÖê™üßÖê ´ÖÖ—ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ¾ÆüÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 21 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 1901 ¸üÖê•Öß ÃÖúÖôû“Öê 10…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¸üÖ. úÖê¸üÖÖ¾Öú¸üÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖŸÖæÖ
×Ö‘ÖÖ»ÖÖê; ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ ×¾ÖµÖÖêÖÖ“µÖÖ ŸÖß¾ÖÎ ¾Öê¤üÖÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»µÖÖ. ²Öò»ÖÖ›Ôü ×¯Ö†¸ü¾Ö¸ü ´ÖÖ—µÖÖ †Ö¬Öß ²Ö¸üß“Ö
×´Ö¡Ö´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. Öã¹ý•ÖÖ †Ö¿Öß¾ÖÖÔ¤ü ¤êü‰ú »ÖÖÖ»Öê. ×´Ö¡Ö´ÖÓ›üôû †³ÖßÂ™üØ“ÖŸÖÖ úºþ »ÖÖÖ»Öê.
úÖÆüß•ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖß †¿ÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“ÖÖÖ úºþ »ÖÖÖ»Öê. †¿Öß ‹ú“Ö Ö¤üá ˆ›üÖ»µÖÖ´Öãôê
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´Öß ³ÖÖÓ²ÖÖ¾Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê —ÖÖ»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. 12 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯»ÖêÖ ›üÖòŒ™ü¸ü“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß. 12…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ
´Öß ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ ×Ö¸üÖê¯Ö ¤êü‰úÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ¤üÖ¸üÖ¾Ö¸ü †ÖŸÖ ÃÖÖê›üŸÖÖÖÖ ¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸üÖÖê £ÖÖê›üÖÃÖÖ ¤üÖÓ›üÖÖ‡Ô“ÖÖ
¯ÖÏÃÖÓÖ †ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖÓŸÖß»Ö ×Ö¤üÖÖ ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖ¸üß Æüß ¤üÖÓ›üÖÖ‡Ô †Öê¸ü“Öß †ÃÖ»µÖÖÖê ´Öß
ŸÖÖê úÖîŸÖãúÖÖê ÃÖÆüÖ êú»Öß. ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ‹úÖ ×´Ö×Ö™üÖŸÖ“Ö †Ö™üÖê¯Ö»Öß. ‹ú¤üÖ †ÖŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖÖÖ¸üÖÓ“Öß
†Ö×Ö ¯ÖÖê“Ö×¾ÖµÖÖÃÖ †Ö»Öê»µÖÖÓ“Öß ÖãÃÖŸÖß Ö•Ö¸üÖÖ•Ö¸üÆüß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß, ´ÆüÖæÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÃÖÆüß ±úÖ¸ü ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™üŸÖê.
´Öß ´Ö“Ö¾µÖÖŸÖ ²ÖÃÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´Ö»ÖÖ Ö ³Öê™ü»Öê»µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ ×ŸÖ‘ÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓú›æüÖ ¯ÖãÆüÖ ³Öê™æüÖ •ÖÖµÖÖ²Ö§ü»Ö ŸÖßÖ
×“Öšü¶Ö †Ö»µÖÖ. ¯ÖÖ ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ ´Ö“Ö¾ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»µÖÖÖê ´ÖÖ—ÖÖ ÖÖ‡»ÖÖ•Ö —ÖÖ»ÖÖ. ÆüôæûÆüôæû ´ÖÖ—ÖÖ ´ÖÖµÖ¤êü¿Ö
›üÖêôû¶Ö¤êüÖŸÖ †ÓŸÖºþ »ÖÖÖ»ÖÖ. ×¾ÖµÖÖêÖ ´ÖæÙŸÖ´ÖÓŸÖ ¯Öãœêü ˆ³ÖÖ ¸üÖÆæüÖ ´ÖÖ—µÖÖ ×•Ö¾Ö»ÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß ˆ¤üÖÃÖ ¾Ö
Öê¤ü´ÖµÖ ×¤üÃÖÖÖ¸üß ×“Ö¡Öê ´Ö»ÖÖ ‹úÖ´ÖÖÖæÖ ‹ú ¤üÖÖ¾Öæ »ÖÖÖ»ÖÖ.
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25
×¾ÖÆÓüÖ´ÖÖ¾Ö»ÖÖêúÖ
ÆêüŸÖæ : ¯Ö¸ü¤êü¿ÖÖŸÖ 1901 ŸÖê 1903 µÖÖ ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ´ÖÖ—Öê •Öê ×Ö¸üßÖÖ ¾Ö ×¿ÖÖÖ —ÖÖ»Öê ŸµÖÖ“ÖÖ
†Ö¸üÖÖ›üÖ ×¾ÖÆÓüÖ´Ö¥üÂ™ü¶Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ‘ÖêÖê ²Ö¸êü. ´Öß ‡Ó»ÖÓ›üÖÓŸÖ êú¾Öôû †ÖòŒÃÖË±ú›Ô µÖê£Öê ´Öò“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•ÖÖŸÖ
¬Ö´ÖÖÔ“Öê ¯ÖãÃŸÖúß ×¿ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖú¸üŸÖÖ Öê»ÖÖê Ö¾ÆüŸÖÖê. ´ÖãµÖŸÖ: ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú ¯Ö¨üŸÖßÖê •ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ
¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öê ‰ú±Ôú ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê †¾Ö»ÖÖêúÖ úºþÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öß ¬Ö´ÖÔ²Öã¨üß ×¾Ö¿Ö¤ü úºþÖ ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ“Öß
ŸÖµÖÖ¸üß ú¸üÖê ÆüÖ ŸÖ¸ü ´ÖãµÖ ÆêüŸÖã ÆüÖêŸÖÖ“Ö. ¯ÖÖ ŸÖÖê ‹ú ÆêüŸÖã ÆüÖêŸÖÖ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ “ÖÖ»Öß¸üßüŸÖß
¯ÖÖÆüÖ¾µÖÖ, ¾ÖÖ’ûË´ÖµÖ ¾ÖÖ“ÖÖ¾Öê, ¯ÖÓ×›üŸÖ †Ö×Ö ÃÖ••ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ³Öê™üß ‘µÖÖ¾µÖÖ, Ö¾µÖÖ-•ÖãµÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß ¾ÖÖœü
×Ö¸üÖÖ¾Öß, ×Ö¸ü×Ö¸üÖôû¶Ö ¾ÖÖÖÔ“Öß-×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÖÖ»Ö“µÖÖ ¾Ö ×“Ö¸ü›ü»Öê»µÖÖ ¾ÖÖÖÔ“Öß-†ÓŸÖ:ÛÃ£ÖŸÖß †ÖêôûÖÖ¾Öß
¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖÓŸÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê. ÃÖãÓ¤ü¸ü †Ö×Ö ¯ÖÏêÖÖßµÖ Ã£Öôêû ¯ÖÖÆüÖ¾ÖßŸÖ †Ö×Ö ŸÖê£Öê ‹úÖŸÖ¾ÖÖÃÖ ú¸üÖ¾ÖÖ ¾Ö
†ÖŸ´Ö¿ÖÖê¬Ö ú¸üÖ¾ÖÖ. ‡. †Öêú ÆêüŸÖæ ÆüÖêŸÖê.
úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖã¼ü¶Ö : ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö Æêü ÃÖã¬ÖÖ¸üúß úÖò»Öê•Ö ÆüÖêŸÖê. †ÖòŒÃÖË±ú›Ôü üµÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üßŸÖ
•ÖãµÖÖ ×õÖÃüŸÖß´ÖŸÖÖ“ÖÖ ¤üÖ²Ö ¥üüœü †ÃÖ»µÖÖÖê ÊÖ úÖò»Öê•Ö“ÖÖ ŸµÖÖ µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üßŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ÆüÖêÖê ¿ÖŒµÖ Ö¾ÆüŸÖê.
ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ŸµÖÖ ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ²Ö¸üÖ-¾ÖÖ‡Ô™ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ¾Ö ÃÖÓÃÖÖÔ ÊÖ úÖò»Öê•Ö¾Ö¸ü Ö ‘Ö›üÖê †¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê.
ÊÖ úÖò»Öê•Ö“ÖÖ †¬µÖµÖÖÖ“ÖÖ ¾Ö †Ö¬µÖµÖÖÖ“ÖÖ ‰ú±Ôú ÃÖã¼üß“ÖÖ úÖôû ‡ŸÖ¸ü úÖò»Öê•ÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ×ÖµÖ×´ÖŸÖ
êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Ö×Æü»Öß ™ü´ÖÔ †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü“µÖÖ ´Ö¬µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê ×›üÃÖë²Ö¸ü“µÖÖ ´Ö¬µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ 8/9 †Öšü¾Ö›ü¶ÖÓ“Öß
¾Ö ÖÓŸÖ¸ü ÖÖŸÖÖôû“Öß ÃÖã¼üß 4 †Öšü¾Ö›êü. ¤ãüÃÖ¸üß ™ü´ÖÔ •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß“µÖÖ ´Ö¬µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê ´ÖÖ“ÖÔ“µÖÖ ´Ö¬µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ
8 †Öšü¾Ö›êü ¾Ö ÖŸÖ¸ü ‡Ã™ü¸ü“ÖÖ ÃÖã™üß 6 †Öšü¾Ö›êü. ×ŸÖÃÖ¸üß ™ü´ÖÔ ´Öê“µÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ •Ö¾Öôû •Ö¾Öôû •ÖæÖ
†Öê¸ü; ÖÓŸÖ¸ü ˆÆüÖôû¶Ö“Öß ¤üß‘ÖÔ ÃÖã¼üß ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü†Öê¸ü 12 †Öšü¾Ö›ü¶ÖÓ“Öß. ´ÆüÖ•Öê •Ö¾Öôû •Ö¾Öôû ÃÖÆüÖ
´Ö×ÆüÖê ÃÖã¼üß ¾Ö ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüÖê †³µÖÖÃÖ †ÃÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü †ÖÆêü. ´Öß †ÖòŒÃÖË±ú›Ôü´Ö¬µÖê ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ úÖôûß
ÃÖÆüÖ ™ü´ÃÖÔ ¾Ö ÃÖÆüÖ ÃÖã™ü¶Ö ¯Ö›ü»µÖÖ. ¯Ö×Æü»Öß ÖÖŸÖÖôû“Öß ÃÖã¼üß ´Öß »ÖÓ›üÖ´Ö¬µÖê ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ¤ãüÃÖ¸üß ÃÖã¼üß
¯Öò×¸üÃÖ´Ö¬µÖê ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ×ŸÖÃÖ¸üß ˆÆüÖôû¶Ö“Öß ¤üß‘ÖÔ ÃÖã¼üß ‡ÓÛ»Ö¿Ö ¾Ö ÃúÖò“Ö Lake Districts ´Ö¬µÖê,
´ÆüÖ•Öê ¯Ö¾ÖÔŸÖ ×¿ÖÖ¸êü ¾Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸êü ¯ÖÖÆüµÖÖÓŸÖ ØÆü›æüÖ ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ¯Öîúß ¯Ö×Æü»Öê ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ²ÖÖò¸üÖê›êü»Ö
ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ¤ü¸üßŸÖ ›ü¸ü¾Öê™ü ¾ÖÖò™ü¸ü ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ“µÖÖ ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öê ¯Ö¸ü´Ö¯Öæ•µÖ ¯ÖÏÖê. •Öê.
‹Ã»ÖßÖ úÖ¯Öì™ü¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ×»Ö£Ö ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ãú™üß¸üÖÓŸÖ ¯ÖÖÆãüÖÖ ´ÆüÖæÖ ÆüÖêŸÖÖê. ´ÖÖ—µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü 7/8 ×¾ÖªÖ£Öá
ÆüÖêŸÖê. “ÖÖî£Öß ¤ãüÃÖ·µÖÖ ÖÖŸÖÖôû“Öß ÃÖã¼üß ´Öß ´Öã§üÖ´Ö †ÖòŒÃÖ±Ôú›ü´Ö¬µÖê“Ö ¸üÖÆæüÖ ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ¯ÖÖ“Ö¾Öß ´Öß
úÖòÖÔ¾ÖÖò»Ö´Ö¬µÖê ÖîŠúŸµÖ ×úÖÖ·µÖÖú›üß»Ö ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖÓŸÖß»Ö ¾ÖÃ™üÖÆòü´Ö ¾ÖÖî¸êü ¿ÖÆü¸êü ¾Ö Öê›üß ¯ÖÖÆüµÖÖŸÖ ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß,
¯Öîúß 13 ×¤ü¾ÖÃÖ ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö ×´ÖÃ™ü¸ü †Ö×Ö ×´ÖÃÖË •Öê. ¾ÖÖò»™¸üüúÖòúú›êü ŸµÖÖÓ“µÖÖ (²ÖÖòÃÖ òúÃÖ»ÖË µÖÖ
³ÖÖÖÖŸÖß»Ö) ¯ÖÖê»ÖË™ÒüÖß
ã ÖÖ´Öú —ÖÖê¯Ö›üßŸÖ ¯ÖÖÆãüÖ“ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.
¿Öê¾Ö™ü“Öß ¤üß‘ÖÔ ÃÖã¼üß ´Öß úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖ “ÖêÃ™üÖÆòü´Ö µÖê£Öß»Ö ´Ö¬µÖ¤êü¿ÖÖŸÖ ‘ÖÖ»Ö¾ÖæÖ ¯Öãœêü ÆüÖò»ÖÓ›ü“Öß
¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß †ò´ÖËÃ™ü¸›òü´Öü µÖê£Öê †Öêú ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ ¤êü¿ÖÖÓŸÖß»Ö ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖáµÖÖÓ“Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ³Ö¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß, ŸÖßŸÖ
¾ÖÖµÖ 473-51
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ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“µÖÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ´ÆüÖæÖ Öê»ÖÖê. ÖÓŸÖ¸ü •Ö´ÖÔÖß, ÛÃ¾ÖŸ—Ö»ÖÕ›ü ¾Ö ‡™ü»Öß Æêü ¤êü¿Ö
¯ÖÖ×Æü»Öê. •Ö´ÖÔÖß µÖê£Öß»Ö ú»ÖÖêÖ ÖÖ¾Ö“Öê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü òú£Öê›Òü»Ö (ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ-´ÖÓ×¤ü¸ü) •Öê •ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖŸÖ †Ö¿“ÖµÖÖÔ¯Öîúß
‹ú †ÃÖê ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê, Æêü ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¸üßŸÖßÖê ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê. ÛÃ¾ÖŸ—Ö»ÖÕ› µÖê£Öß»Ö
†Ö»¯ÃÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖÖÓŸÖß»Ö †ŸµÖÓŸÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü †¿ÖÖ »ÖãÃÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖÓŸÖ †¾Ö»ÖÖêúÖÖÃÖÖšüß ´Öã§üÖ´Ö “ÖÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖ ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê.
´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üßŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ ‹êÛ“”ûú ×¾ÖÂÖµÖ ¸üÖê´Ö“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖÓŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ“ÖßÖ Ã£Öôêû,
‡´ÖÖ¸üŸÖß, †»Ößú›ü“Öß »ÖÖêúÛÃ£ÖŸÖß ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓÃ£ÖÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ×•ÖÖÖê†Ö ¾Ö ¸üÖê´Ö µÖê£Öê ‹ú †Öšü¾Ö›üÖ³Ö¸ü
¸üÖ×Æü»ÖÖê. ¿Öê¾Ö™üß Öê¯Ö»ÃÖ•Ö¾Öôû •ÖãÖê ¯ÖÖÑ¯Öê ¿ÖÆü¸ü, ³ÖæÓú¯ÖÖÖÖ»Öß ¤ü›ü¯ÖæÖ Öê»Öê»Öê ¯ÖÖ ÖãúŸÖê“Ö ˆŸÖÖÖ
êú»Öê»Öê, ŸµÖÖŸÖß»Ö ¤êüÖÖ¾Öê ¾Ö ¾ÖÃŸÖæ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö •Ö¾Öôû“ÖÖ •¾ÖÖ»ÖÖ´ÖãÖß ¾ÆêüÃÖã×¾ÖµÖÃÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖ
ÖãúŸÖÖ“Ö †Ö ¯ÖÃÖºþÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖê™üÖŸÖß»Ö •¾Ö»ÖŸÖË¯ÖÏ¾ÖÖÆ †ÖêúŸÖ ÆüÖêŸÖÖ, Æêü ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß Öê¯Ö»ÃÖ»ÖÖ
4 ×¤ü¾ÖÃÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖê. ¿Öê¾Ö™üß ŸÖê£Öß»Ö ²ÖÓ¤ü¸üÖÓŸÖæÖ ‡™òü×»ÖµÖÖ ²ÖÖê™üßÖê ŸÖÖ. 6 †ÖòŒ™üÖë²Ö¸ü 1903 ¸üÖê•Öß ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ
µÖê‰úÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»ÖÖê.
´ÖÖ—µÖÖ ¤üÖê Ö ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ´Öß ‡Ó»ÖÓ›ü ÃúÖò™ü»ÖÓ›ü, ±ÏúÖÃÖ, ÆüÖ»ò ÖÓ›ü, •Ö´ÖÔÖß, ÛÃ¾ÖŸ—Ö»ÖÕ›ü ¾Ö ‡™ü»Öß
Æêü ¤êü¿Ö £ÖÖê›êü²ÖÆãüŸÖ ¯Ö×Æü»Öê. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ‡ÓÛ»Ö¿Ö »ÖÖêú ²Ö¸êü ×¤üÃÖ»Öê. ±Ïëú“Ö †×¬Öú ˆ»ÆüÖÃÖß ¾Ö Øú×“ÖŸÖË
ˆ£Öôû ³ÖÖÃÖ»Öê. ‡™òü×»ÖµÖÖ ´ÖÖ¡Ö ´ÖêúÖò»ÖêÖê ´Æü™ü»µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê ØÆü¤ãü »ÖÖêúÖÓÃÖÖ¸üÖê ´ÖÖÖŸÖæÖ ²Ö¸êü“Ö ˆŸÖ¸üŸÖÖŸÖ.
ÆüÖ òú£ÖÖ×»Öú ¯ÖÓ£ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö. †Ö»¯ÃÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖ ¾Ö ·ÆÖ‡Ö Ö¤üß ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ ¾Ö ¸ü´ÖÖßµÖ ×¤üÃÖ»Öß. ¯ÖÖò×¸üÃÖ ¿ÖÆü¸ü
µÖÖŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖãÓ¤ü¸ü ¾Ö Ö™ü¾Öê ×¤üÃÖ»Öê. »ÖÓ›üÖ ²ÖÖê•Ö›ü ¾Ö ²ÖëÖºþôû ×¤üÃÖ»Öê. ŸµÖÖŸÖ ²Ö¸üÖ“Ö ±úÖ¯Ö™ü¯ÖÃÖÖ¸üÖ
†ÖœüôæûÖ †Ö»ÖÖ. ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬µÖê ×¾Ö¿ÖÖ»Ö †ÃÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ“Ö ÖÖÆüß. ÃÖ¾ÖÔ »ÖÆüÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü, ÃÖÖ¬Öê“Ö ¯ÖÖ
ÖµÖÖ´ÖÖÖêÆü¸ü †ÃÖÖµÖ“Öê. »ÖÖêú ‘Öã´´Öê ¯ÖÖ ¯ÖŒêú ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú ¾Ö ¿ÖÆüÖÖê ×¤üÃÖ»Öê. ÁÖß´ÖÓŸÖ ¾Ö ¤ü×¸ü¦üß Æêü
×³ÖÖ ¤ü•Öì ‹ú´ÖêúÖÓŸÖ ¿Öê•ÖÖ¸üß ÖãµÖÖÖÖêØ¾Ö¤üÖÖê ¾ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¾Ö ¿ÖÖÓŸÖß ÊÖ ×“Ö´Öãú»µÖÖ ²Öê™üÖŸÖ ´ÖæÙŸÖ´ÖÓŸÖ
×¤üÃÖ»µÖÖ, †£ÖÖÔŸÖË Ö¾ÖÖÔ“Öß ²ÖÖ¬ÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÖÖÆüß †ÖŸÖæÖ —ÖÖ»Öê»Öß“Ö, Æêü ÖÖê»Ö Ö•Ö¸êüŸÖ †Ö»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖÆüÖŸÖ
ÖÖÆüß“Ö, ¤üÖ¹ý“Öê ¾µÖÃÖÖ ¾Ö »ÖïµÖ ¾µÖ×³Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖêšü´ÖÖêšüµÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖæÖ “ÖÖêÆüÖëú›êü“Ö ²ÖÖêúÖôû»ÖÖ †ÖÆêü ¾Ö
¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ Öê›üß ¾Ö ¸üÖÖê ¿Öã¨ü †ÖÆêüŸÖ. ¿ÖêŸÖß ÖÖ»ÖÖ¾ÖŸÖ †ÖÆêü. ²ÖêúÖ¸üß ´ÖÖ•ÖŸÖ †ÖÆêü.
×õÖÃŸÖß ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÖ›üÖ ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖêšü¶Ö ¤êü¿ÖÖÓ¯ÖêÖÖ ‡ÓÛ»Ö¿Ö ²Öê™üÖŸÖ †×¬Öú ÃÖã¸ü×ÖŸÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ´ÖÖ¡Ö
ŸÖÖê ÃÖÓ³ÖÖ×¾ÖŸÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ“Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÆêü. ´Æü™ü»Öê †¬µÖÖŸ´ÖÖ¯ÖêÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •Öß¾ÖÖ“Ö ÃÖÖÓ³ÖÖôæûÖ †ÖÆêü.
Ö·µÖÖ ¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸üÖ“Öß úÖ´Öê ´ÖÖÖê ¯Ö›æüÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ÃÖÓ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ¸üÆüÖ™üß“Ö †×¬Öú “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß •ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ÊÖ
´ÆüÖµÖÖ»ÖÖ ´ÖãÛŒŸÖ±úÖî•ÖÆüß (Salvation Army) †¯Ö¾ÖÖ¤ü ÖÖÆüß.
»Öï×Öú ³ÖßŸÖß“ÖÖ ²ÖÖê³ÖÖ™üÖ ¯Öò¸üßÃÖ ¾Ö ±Ïëú“Ö Æü§üß¾Ö¸üß»Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖæÖ ²Ö¸üÖ“Ö †ÖÆêü. ŸÖ¸üß ¯ÖÖ ‡ŸÖ¸ü
¤êü¿ÖÖÓŸÖß»Ö-×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: †´Öê×¸üúÖ Öã¿ÖÖ»Ö“Öë›æü“Ö ²ÖÖê³ÖÖ™ü¶Ö»ÖÖ †×¬Öú úÖ¸üÖ †ÖÆêüŸÖ. Öã§ü ±Ïëú“Ö ¸üÖÂ™Òü
òú£ÖÖò×»Öú ¯Öê“ÖÖŸÖæÖ ÃÖã™ü»Öê ÖÖÆüß, ŸÖ¸üß ¾Ö¸ü¯ÖÖÓÖß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÛ²¤üú Ö»Ö²Ö»µÖÖ»ÖÖ †×¬Öú ÆüÖŸÖ³ÖÖ¸ü
»ÖÖ¾ÖßŸÖ †ÖÆêü. ´Ö»ÖÖ †ÖµÖ»ÖÕ›ü, ¸ü×¿ÖµÖÖ ¾Ö ÖÏßú Æêü ¤êü¿Ö ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»Öê †ÃÖŸÖê ŸÖ¸ü ²Ö¸êü —ÖÖ»Öê
†ÃÖŸÖê. ¸ü×¿ÖµÖÖŸÖß»Ö îú™ü ™üÖò»ÖÃ™üÖòµÖ“Öê ¯Ö¼ü×¿ÖÂµÖ ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üú “Öê™ËüúÖò¾Æü Æêü ‹ú¤üÖ ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö“µÖÖ
´ÖÖÙ™üÖÖê Œ»Ö²Ö´Ö¬µÖê ¾µÖÖµÖÖÖ ¤êüµÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê“Ö. ŸµÖÖÓ“Öß ´Öß ÖÖ•ÖÖß ³Öê™ü ‘ÖêŸÖ»Öß ŸÖê¾ÆüÖ ³ÖÖ¾Öß
´ÖÆüÖµÖã¨üÖ“Öê ¾Ö ¸ü×¿ÖµÖÖ ÎúÖÓŸÖß“Öê Ã¾Ö¯ÖÆüß ´Ö»ÖÖ ¯Ö›ü»Öê Ö¾ÆüŸÖê. ŸÖ¸üß ¯ÖÖ µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ ×úÖÖ¸üÖ ÃÖÖê›üµÖÖ¯Öæ¾Öá
¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖ ‘Ö´Öë›üÖÖê¸ü ¯ÖÖêúôû¯ÖÖÖ“ÖÖ ´Ö»ÖÖ •Ö¾Öôû •Ö¾Öôû ¾Öß™ü †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
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›üÖò. ÖÏê›üÖ : ‡Ó»ÖÓ›üÖÓŸÖ ¯Ö¸üŒµÖÖÖÖ ¸üÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ˆ¢Ö´Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖŸÖê. ÁÖß´ÖÓŸÖÖÓÃÖÖšüß ¾Ö
ÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓÃÖÖšüß ×Ö¸ü×Ö¸üÖôû¶Ö ¤ü•ÖÖÔ“Öß ÆüÖ™ò êü»Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÓ Ö, ÖÖ¾ÖÖÓŸÖ †Ö×Ö ¯ÖÏê ÖÖßµÖ Ã£Öôêû †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¸üÖÖÖ¾ÖÖÖŸÖæÖ
ÃÖã¨üÖ ´Öã²Ö»Öú †ÖÆêüŸÖ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÖÖ•ÖÖß ¸üßüŸÖßÖê ¸üÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ´Ö¬µÖ´Ö ¯ÖÏŸÖß“Öê »ÖÖêú ¯ÖÖÆãüµÖÖÓú›æüÖ ¯ÖîÃÖê
‘Öê‰úÖ (Paying Guest) †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üß ¾ÖÖ™êü»Ö ×ŸÖŸÖêú ×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖÖêµÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ›üÖò. †Ö×Ö ×´ÖÃÖêÃÖ
ÖÏê›üÖ µÖÖ ¤Óü¯ÖŸÖßú›êü ´Öß ²ÖÆãüŸÖêú ¯Ö×Æü»Öß ™ü´ÖÔ ‘ÖÖ»Ö¾Ö»Öß. ´Öß ˆ×¿Ö¸üÖ Öê»µÖÖÖê úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖŸÖ
•ÖÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ¯Öãœüß»Ö †Öã³Ö¾ÖÖ¾ÖºþÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †Ö×Ö úÖ™üúÃÖ¸ü µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ²ÖÖÆêü¸ü ¸üÖÆüÖê“Ö
²Ö¸êü ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê. ÖÏê›üÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖÓ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ãú™ãÓü²ÖÖ´Ö¬µÖê ´Ö»ÖÖ ‡ÓÖÏ•Öß “ÖÖ»Öß¸üßüŸÖß †Ö×Ö ÃÖ³µÖŸÖÖ µÖÖÓ“Öß
²Ö¸üß“Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´ÖôæûÖ ±úÖ¸ü »ÖÖ³Ö —ÖÖ»ÖÖ, ÃÖÖ´ÖÖµÖ ØÆü¤æü ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ»ÖÖ ™êü²Ö»ÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÃÖæÖ úÖ™êü-“Ö´Ö“Öê
¾ÖÖ¯Ö¸üÖê, ™üÖòµÖ-úÖò»Ö¸ü Öß™ü ²ÖÖÓ¬ÖÖê ¾ÖÖî¸êü ¿Öã»»Öú ÖÖêÂ™üß ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖß ÃÖÓ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÓ›üôûÖ´Ö¬µÖê
²ÖÖê»ÖµÖÖ“ÖÖ»ÖµÖÖÃÖÖšüß œü²Ö ¸üÖÖÖê ¾Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖÆãüÖ“ÖÖ¸ü ú¸üÖê ¾ÖÖî¸êü¯ÖµÖÔŸÖ“Öß ±úÖ¸ü Ö²Ö¸ü¤üÖ¸üß
‘µÖÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖê. ×¿Öú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ Æüß Ö²Ö¸ü¤üÖ¸üß ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß. úÖ™üúÃÖ¸üß“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ´Ö»ÖÖ Æêü ‘Ö¸ü ÃÖÖê›æüÖ
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üßŸÖßÖê ³ÖÖ›ü¶Ö“Öß •ÖÖÖÖ ‘ÖêÖê ¯Öãœêü ²Ö¸êü ¾ÖÖ™ü»Öê. Ö¸üß²Ö ÛÃ£ÖŸÖß“Öê ãú™ãÓü²Ö ‹ú ÃÖ²ÖÓ¬Ö ‘Ö¸ü ‘Öê‰úÖ
†Ö¯ÖÖ ŸÖôû‘Ö¸üÖÓŸÖ ¸üÖÆæüÖ ‡ŸÖ¸ü ´Ö•Ö»Öê ÃÖ³µÖ ÖéÆüÃ£ÖÖÃÖ ³ÖÖ›ü¶ÖÖê ¤êü‰úÖ †Ö¯Ö»Öß Öã•Ö¸üÖÖ ú¸üŸÖê.
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ»ÖúßÖ (×Æü»ÖÖ Land Lady †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ) ²ÖÆãüŸÖêú †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ¬ÖÓ¤üÖ ú¸üŸÖê.
¯ÖÖÆãüµÖÖ“Öê •Öê¾ÖÖÖÖÖ, ÃÖÖÖÖ“Öß, ú¯Ö›êü ¬ÖãµÖÖ“Öß ¾Ö úÖÆüß ‘Ö¸üÖãŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß µÖÖ ²ÖÖ‡Ôú›êü
†ÃÖŸÖê.
³ÖÖ›ü¶Ö“Öß •ÖÖÖÖ : †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü ¾ÖËÃ™Ô¸ü ¯»ÖêÃÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖ´Ö ¾ÖÃŸÖß“µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ÖÓ. 23 “µÖÖ
‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖŸÖß»Ö ¤üÖêÖ ÖÖê»µÖÖ ´Öß ‘ÖêŸÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü“ÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá, ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ:
²ÖÎÖÉüÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ´ÆüÖæÖ úÖ™üúÃÖ¸ü ÃÖÓ³ÖÖôæûÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÖê ¾Ö ÃÖ³µÖŸÖêÖê ¾ÖÖÖÖê ´Ö»ÖÖ •Öºþ¸ü
ÆüÖêŸÖê. ×Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÖÖê»Öß ¾Ö ˆšüµÖÖ²ÖÃÖµÖÖ“Öß ÖÖê»Öß ×Ö¸üÖôûß šêü¾ÖÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖê. µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üßŸÖß»Ö ²ÖÖÆêü¸ü
¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ¾Ö¸ü µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß“µÖÖ ×¿ÖÃŸÖß“ÖÖ ›üÖôê ûÖ †ÃÖŸÖÖê. ´ÆüÖæÖ †¿ÖÖ ‘Ö¸üÖÓ ÖÖ µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üßú›æüÖ
¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. ´ÖÖ—µÖÖ »ÖÑ›ü»Öê›üß“Öê ÖÖ¾Ö ×´ÖÃÖêÃÖ ×¯Ö†ÃÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. ×´ÖÃ™ü¸ü ×¯Ö†ÃÖÔÖ †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü“µÖÖ
‹úÖ ´ÖÖêšü¶Ö ÆüÖò™êü»ÖÖÓŸÖ ¾ÖÖœüµÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÊÖÓÖÖ ¤üÖêÖ ´Öã»Öê ¾Ö “ÖÖ¸ü ´Öã»Öß ÆüÖêŸµÖÖ. ´ÖÖ—µÖÖ
¾Ö¸ü“µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖÃÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ‹ú ¯ÖÖÆãüÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Ö´Æüß ¤üÖê‘Öê 6 ´Ö×ÆüµÖÖÓ“Öê ¾Ö¸ü ŸÖê£Öê ¸üÖ×Æü»ÖÖê ŸÖ¸üß
‹ú´ÖêúÖÓ¿Öß ú¬Öß“Ö ²ÖÖê»Ö»ÖÖê ÖÖÆüß. úÖ¸üÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‹ú´ÖêúÖÓ¿Öß ÃÖ»ÖÖß »ÖÖ¾ÖÖê Æêü †ÃÖ³µÖ ÃÖ´Ö•Ö»Öê •ÖÖŸÖê.
×¯Ö†ÃÖÔÖ : ×¯Ö†ÃÖÔÖ Æêü ãú™ãÓü²Ö †ŸµÖÓŸÖ ÃÖÖ¬Öê, Ö¸üß²Ö ¾Ö ±úÖ¸ü ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú ÆüÖêŸÖê. •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü ÖÖÆüß
ŸÖ¸üß ‡Ó»ÖÓ›üÖÓŸÖ ¾ÖÖÔ³Öê¤üÖ“Öê ¯ÖÏÃ£Ö ±úÖ¸ü †ÖÆêü. †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü“ÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖ»µÖÖ ŸµÖÖŸÖ ¬Ö´ÖÔ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ
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×¾ÖªÖ£Öá µÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ‡Ó»ÖÓ›üÖŸÓ Ö ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ ÃÖ´Ö•Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. †´Öß¸üˆ´Ö¸üÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ»ÖÖêÖÖ»Ö ¬Ö´ÖÖÔ×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ
¤ü•ÖÖÔ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ¯ÖÏÃÖÓÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖß ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö »ÖÖò›Ôü »ÖÖêúÖÓ¾Ö¸üÆüß †¿ÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê ¤ü›ü¯ÖÖ
¯Ö›üŸÖê. ÊÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ »ÖÆüÖÖ£ÖÖê¸ü ´ÖÖÖÃÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ÖêÆü´Öß ±úÖ¸ü“Ö †Ö¤ü²ÖßÖê ¾ÖÖÖ¾Ö»Öê. ´ÆüÖæÖ ´Ö»ÖÖ
¿Öê¾Ö™ü¯ÖµÖÔŸÖ ×²Ö·ÆÖ›ü ²Ö¤ü»ÖµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ˆ¸ü»Öê ÖÖÆüß. ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¾Ö›üß»Ö ´Öã»ÖÖß †ò×»ÖÃÖ ×Æü“µÖÖú›êü
¯ÖÖÆãüµÖÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¯ÖÖÆüµÖÖ“Öê úÖ´Ö ÆüÖêŸÖê. ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖêÖßÆüß ÖÖê»Öß“µÖÖ †ÖŸÖ ¯ÖÖµÖ
™üÖúŸÖ ÖÃÖŸÖ. ‡Ó»ÖÓ›üÖÓŸÖ ÖÖê»µÖÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¤üÖ¸êü ˆÆüÖôû¶ÖÓŸÖÆüß ÖêÆü´Öß“Ö »ÖÖ¾Ö»Öê»Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ. úÖêÖß
úÖêÖÖú›êü ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß×¿Ö¾ÖÖµÖ †ÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ¯Öãœêü ¤üÖ™ü ¯Ö×¸ü“ÖµÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öß ÆüÖê‰úÖ“Ö ŸÖôû‘Ö¸ÖŸÖß»Ö
Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú‘Ö¸üÖŸÖ ×´ÖÃÖêÃÖ ×¯Ö†ÃÖÔÖú›êü Öêôûß´ÖêôûßÖê •ÖÖ‡Ô, ŸÖê¾ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ãú™ãÓü²ÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ÃÖ´ÖÖÖ
—ÖÖ»µÖÖÃÖÖ¸üÖê ¾ÖÖ™êü. †ò×»ÖÃÖ“Öê ¾ÖµÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü ²ÖÖ¾ÖßÃÖ ¾ÖÂÖá“Öê ÆüÖêŸÖê. ×ŸÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü ×¾Ö»Öß ¾Ö ±ÏÑúú †ÃÖê
³ÖÖ‰ú ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü Öê»Öß, ´Öê †Ö×Ö ´ÖòÖß †¿ÖÖ ŸÖßÖ ´Öã»Öß ÆüÖêŸµÖÖ. ´ÖòÖß ŸÖßÖ ¾ÖÂÖÖÔ“Öß ÆüÖêŸÖß.
¾µÖÛŒŸÖ¢¾Ö : ´Öß µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ‘Öê‰úÖ †Ö×¤üŸÖ¾ÖÖ¸üß ×±ú¸üµÖÖÃÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê. †ò×»ÖÃÖ“ÖÖ ‹ú
´ÖÖêšüÖ ³ÖÖ‰ú ¾ÖÖ¸ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ“Öê £Ö›üÖê ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ ´Öß •ÖÖ¾Öê †¿Öß †ò×»ÖÃÖÖê ‹ú¤üÖ ´Ö»ÖÖ ÃÖæ“ÖÖÖ êú»Öß
ÆüÖêŸÖß. ×õÖÃŸÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß Ã´Ö¿ÖÖÖ³Öæ´Öß ¤êüÖß»Ö ±úÖ¸ü ÃÖãÓ¤ü¸ü ¾Ö ¸ü´ÖÖßµÖ †ÃÖŸÖê. ÖÖÆüßŸÖ ŸÖ¸ü †Ö´Ö“µÖÖ
¯ÖãµÖÖ“Öê †ÖëúÖ¸êüÀ¾Ö¸ü ! ‹êú ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ´Öß ÃÖ¾ÖÔ »ÖÆüÖÖµÖÖÓÃÖÆü ŸÖê £Ö›üÖê ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê, £Ö›üµÖÖ¾Ö¸üß»Ö
Öã»ÖÖ²ÖÖ“µÖÖ —ÖÖ›üÖ»ÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ±æú»Ö †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ¯ÖÖÆæüÖ ´Öß »ÖÆüÖÖµÖÖ ´ÖòÖß»ÖÖ ´Æü™ü»Öê, '' ²ÖÖôû, ŸÖê ±æú»Ö
‘Öê ²Ö‘Öæ !'' ŸÖß ´ÆüÖÖ»Öß ''No Sir! ŸÖê —ÖÖ›üü ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô“Öê †ÖÆêü. ×ŸÖ“µÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß×¿Ö¾ÖÖµÖ ´Ö»ÖÖ ÆüÖŸÖ
»ÖÖ¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.'' Æêü ‹êæúÖ ´Öß ´ÖÖÖŸÖ “Ö¸üú»ÖÖê. ´ÖòÖß êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»µÖÖ ¾Ö¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖ
µÖê‡Ô. ×ŸÖ»ÖÖ, ''Æêü ™êü²Ö»Ö ãúÖÖ“Öê, Æüß Öã“Öá ãúÖÖ“Öß'' †ÃÖê ¯ÖÏ¿Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü»µÖÖÃÖ ''´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô“Öß'' †ÃÖê
ÖÓ³Öß¸ü ˆ¢Ö¸ü µÖê‡Ô. '†Ö´Ö“Öß' †ÃÖê ˆ¤ËüÖÖ¸ü ×ŸÖ“Öê ŸÖÖë›æüÖ ú¬Öß“Ö µÖêŸÖ ÖÃÖŸÖ. Ö¸üß²Ö ÛÃ£ÖŸÖßŸÖß»Ö »ÖÆüÖÖµÖÖ
´Öã»Öß“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ¢¾ÖÖ“Öê Æêü ˆ¤ËüÖÖ¸ü ‹êæúÖ ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ´Ö»ÖÖ †Ö¤ü¸ü³ÖÖ¾Ö ¾ÖÖ™ü»ÖÖ.
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´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö
‡Ó»ÖÓ›üÖÓŸÖß»Ö ¬Ö´ÖÔ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú ¯Ö¨üŸÖ¿Öß¸ü¯ÖÖê ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öß
êú¾Öôû ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÔ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ×Æü»Öê»Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öê †ÖÆêü. ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü òúÖ»Öê•Ö Æêü ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü
µÖê£Öê ¯ÖÏ£Ö´Ö ×Ö‘ÖæÖ »ÖÓ›üÖ ¾ÖÖî¸êü ×šüúÖÖß Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÖ¾ÖæÖ †ÖŸÖÖ †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü ¿ÖÆü¸üÖÓŸÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ
úÖµÖ´Ö“µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖßŸÖ “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü.
¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ¯ÖÖÆüŸÖÖ Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖ ‡.ÃÖ. 1757 ´Ö¬µÖê ¾ÖÖòØ¸ü™üÖ †òú›ü´Öß µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ¾ÖÖò×¸üÓ™üÖ µÖê£Öê
Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»Öß. ×ŸÖ“Öê ¯Öãœêü 1786 ÃÖÖ»Öß ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö †ÃÖê ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü —ÖÖ»Öê, µÖÖ ÎúÖÓŸÖß“µÖÖ úÖôûß
ÃÖÓÃ£ÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ¿ÖÖÃ¡Ö µÖÖ ¤üÖêÆüÖê¾Ö¸üÆüß ÃÖÖ¸üÖÖ“Ö ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÆüÖ•Öê µÖÖÓ“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¾Ö
¿ÖÖÃ¡Ö ¬ÖÖÙ´Öú ÆüÖêŸÖê.
†¬µÖÖ¯Öú ¾ÖÖÔ : ¯Ö×Æü»Öê ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú •ÖÖòÖ ™êü»Ö¸ü Æêü (1757-61 ÃÖÖ»Öß) ÆüÖêŸÖê. ‡.ÃÖ. 1897
ÃÖÖ»ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ›üÖò. ´ÖÖÙ™üÖÖê Æêü ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ¾Öêôûß ¾Ö ÖÓŸÖ¸üÆüß ›üÖò. ›Òü´ÖÓ›ü Æêü
×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖ»Ö ÆüÖêŸÖê. Æêü ×¾ÖªêÖê ŸÖÃÖê“Ö ÁÖ¨êüÖê †Ö×Ö ¿Öß»ÖÖÖê ±úÖ¸ü ´ÖÖêšêü ÖéÆüÃ£Ö ÆüÖêŸÖê. ÊÖÓ“µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖÏÖê.
†¯™üÖ (ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ), ¯ÖÏÖê. úÖ¯Öì™ü¸ü (ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ¯ÖÖ»Öß ³ÖÖÂÖÖ), ¯ÖÏÖê. †Öò•ÖÃÖÔ (Church
Histary) ×õÖÃŸÖßÃÖÓ‘ÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ), ¯ÖÏÖê. •ÖòŒÃÖ (ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡Ö †Ö×Ö Higbburt Jonrnal “Öê
ÃÖÓÃ£ÖÖ¯Öú ¾Ö ÃÖÓ“ÖÖ»Öú) ¾ÖÖî¸êü •ÖÖ›êü ¯ÖÓ›üßüŸÖ ŸµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öê †¬µÖÖ¯Öú ÆüÖêŸÖê. ×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖ»Ö ›Òü´ÖÓ›ü Æêü
²ÖÖµÖ²Öü»Ö †Ö×Ö ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö ×¿Öú¾ÖßŸÖ. ÊÖ¯Öîúß ¯ÖÏÖê. úÖ¯Öì™ü¸ü Æü ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú ¬Ö´ÖÔ ÊÖ ´ÖÖ—µÖÖ ‹êÛ“”ûú
×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ×¾Ö×¿ÖÂ™ü Tutor ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖ—µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ¾Ö¸ ¤êüÖ¸êüÖü šêü¾ÖÖÖ¸êü, Öê´ÖæÖ ×¤ü»Öê»Öê Öã¹ý †ÃÖŸÖ.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ•Ö¾Öôû ´Öß ¯ÖÖ»Öß ³ÖÖÂÖÖ †Ö×Ö ²Öã¨ü¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ. ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
†Ö™üÖê¯ÖæÖ ÊÖ úÖò»Öê•Ö“ÖÖ ×›ü¯»ÖÖê´ÖÖ ´Ö»ÖÖ ¤êüŸÖê¾Öêôûß úÖò»Öê•Ö ú×´Ö™üßú›êü ¯ÖÏÖê. úÖ¯Öì™ü¸üÖê ´Ö•Ö²Ö§ü»Ö“Öê •Öê
¯ÖÏ¿ÖÃŸÖß¯Ö¡Ö ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê ŸµÖÖÓŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ ÖÖÃÖ Öã¹ýÖê (›üÖò. úÖ¯Öì™ü¸üÖê) “ÖÖÓÖ»Öê ÖÖî¸¾Ö¯Ö¸ü †Ö×Ö ¯ÖÏê´Öôû ˆ¤ËüÖÖ¸ü
úÖœü»Öê ÆüÖêŸÖê.
¯Öæ¾ÖÔ ¾Ö ¯ÖÛ¿“Ö´Ö : ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖÓŸÖß»Ö ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÊÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“Öß ¯Ö¸üßÖÖºþ¯Öß
¿ÖµÖÔŸÖ »ÖÖ¾ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ šü¸ü¾ÖßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. Öê´ÖæÖ ×¤ü»Öê»Öê ÖÖÃÖ Öãºþ †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ
×¿ÖÂµÖÖÓÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖôû¶Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓŸÖ ×Ö²ÖÓ¬Ö ×»Ö×ÆüµÖÖÃÖ ÃÖÖÓÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öß †Ö×Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß
¯ÖÖ¸üÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ¾ÖÂÖÔ†Öê¸ü ÖÖÃÖ ×Ö²ÖÓ¬Ö ×»ÖÆüÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ¤êü‰úÖ ŸµÖÖŸÖ ¤üÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ Æãü¿ÖÖ¸üß¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏ¿ÖÛÃŸÖ¯Ö¡Ö
×»ÖÆæüÖ ¤êüŸÖÖŸÖ. úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ×¾ÖªÖ£ÖáÆüß ‡ú›ü“µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¿Öêú›ü¶ÖÖß ¯ÖÏ¿ÖÛÃŸÖ¯Ö¡Ö ×»ÖÆæüÖ ¤êüŸÖÖŸÖ. úÖò»Öê•ÖÖŸÖ
×¾ÖªÖ£ÖáÆüß ‡ú›ü“µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¿Öêú›ü¶ÖÓÖß Øú¾ÖÖ Æü•ÖÖ¸üÖÓÖß ´ÖÖê•ÖŸÖÖ µÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•ÖÖŸÖ
ÖÖÆüß. ‹úÖ ¾Öêôûß ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü 15/20 ×¾ÖªÖ£µÖÖÔÆæüÖ •ÖÖÃŸÖ ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖêÆüß ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖæÖ ×¾Ö³ÖÖÖ»Öê»Öê
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†ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê ¤ãüÃÖ¸üßú›êü ²Öß. ‹. †Ö¸ü ‹´ÖË ‹. ÆüÖê‰úÖ †Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. †ÖÖê¤ü¸ü“Ö úÖêÖŸµÖÖ ŸÖ¸üß
×Ö¾ÖÖÔÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö¤ü¾Öß ×´ÖôûÖ»Öê»Öß ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †¿ÖÖ úÖêÖŸµÖÖ ŸÖ¸üß ¤üÖêÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ³ÖÖÂÖÖÓ“ÖÖ
†³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖ“Öß ÊÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖŸÖê. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖ“ÖÖ ²Öß. ‹.
†ÃÖ»µÖÖÖê ´Öß µÖê£Öê ¯ÖÖ»Öß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ •ÖÖÃŸÖß êú»ÖÖ.
¬Ö´ÖÔ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü : ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö êú¾Öôû šü¸üÖ×¾Öú †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ¾Ö¸ü ´Öãôûß“Ö
†¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ ÖÖÆüß. ŸÖê ‹ú ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÔ×¿ÖÖÖÖ“Öê ãú™ãÓü²Ö“Ö ÆüÖêŸÖê. 15/20 ×¾ÖªÖ£Öá, ¯ÖÖ“Ö ÃÖÖŸÖ ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü,
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Öã»Öß, ÖÖŸÖß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ãú™ãÓü²ÖßµÖ ÊÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü ´ÆüÖ•Öê“Ö úÖò»Öê•Ö. úÖò»Öê•Ö“Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ
¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ, Ö¾Öß †Ö×Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü †¾ÖÖœü¾µÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ»ÖµÖ, ÖÓ³ÖÖß¸ü ¾Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ»ÖµÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓŸÖ ¤ü¸ü
†Öš¾Ö›ü¶Ö»ÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖêÃÖÖšüß •Ö´ÖÖÖ¸üÖ †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü ¿ÖÆü¸üÖÓŸÖß»Ö µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö †ÃÖê ‹ú úÖò»Öê•ÖÆæüÖÆüß
´ÖÖêšüê ãú™ãüÓ²Ö ÆüÖêŸÖê. úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü ´ÖÓ›üôûß ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü“Öß ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö¾ÖßŸÖ.
ŸµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤ü¸ü ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸üß ÃÖÖµÖÓúÖôûß úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ×¾ÖªÖ£µÖÖÔÖê ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖÃÖ ×¿ÖúÖ¾Öê
´ÆüÖæÖ ‹ú ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ¾Ö ˆ¯Ö¤êü¿Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖê. ŸÖÖê ‹êæúÖ ÃÖæ“ÖÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ‹úÖ
ÖÖÃÖ ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸üÖ“Öß Öê´ÖÖæú †ÖÆêü.
×Ö²ÖÓ¬Ö ¾Ö ¯ÖÏµÖÖêÖ : ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¾ÖŒŸÖéŸ¾ÖÖ“Öê ¯ÖÏÃÖÓÖ µÖÖ¾ÖêŸÖ, ´ÖÖêšü-´ÖÖêšü¶Ö ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü
×¾Ö“ÖÖ¸ü×¾Ö×Ö´ÖµÖ ú¸üµÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ †¾ÖÃÖ¸ü ×´ÖôûÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ´ÖÖÙ™üÖÖê Œ»Ö²Ö µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÏŸµÖêú ™ü´ÖÔ´Ö¬µÖê ÆüÖ Œ»Ö²Ö ¤üÖêÖ¤üÖ ³Ö¸üŸÖ †ÃÖê, ŸµÖÖŸÖ“Ö “Öê™ËüúÖò¾Æü ÊÖ
¸ü×¿ÖµÖÖÖÖê ¸ü×¿ÖµÖÖŸÖß»Ö ¬Ö´ÖÔ×¿ÖÖÖ ÊÖ¾Ö¸ü ×Ö²ÖÓ¬Ö ¾ÖÖ“Ö»ÖÖ. Æêü ´ÖÖêšêü ÖÓÏ£ÖúÖ¸ü †ÃÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü Socialist
¾Ö Anarchist ÆüÖêŸÖê. †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü´Ö¬Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÓŸÖß»Ö Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ,
×¾Ö“ÖÖ¸ü×¾Ö×ÖµÖ´Ö ¾ÖÖœüÖ¾ÖÖ, ´ÆüÖæÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖæÖ ×Ö¤üÖÖ ‹ú ŸÖ¸üß ´ÖÖêšêü ÃÖêÆüÃÖÓ´Öê»ÖÖ ‘Ö›ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖê.
†¿ÖÖ ‹úÖ ÃÖêÆüÃÖÓ´Öê»ÖÖÖŸÖ The Romance of Social Reform in India ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü
´Öß ‹ú ×Ö²ÖÓ¬Ö ¾ÖÖ“Ö»ÖÖ. ÖãÃÖŸÖÖ ×Ö²ÖÓ¬Ö“Ö Ö ¾ÖÖ“ÖŸÖÖ, 'ØÆü¤ãüÖéÆü¯Ö¨üŸÖß ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÛÃ£ÖŸÖß' ú¿Öß †ÃÖŸÖê
Æêü ¯ÖÏŸµÖÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ ´Ö¬µÖ´Ö ÛÃ£ÖŸÖßŸÖß»Ö ãú™ãÓü²ÖÖ“µÖÖ ¤êüÖÖ¾µÖÖ“Öß ÃÖ•ÖÖ¾Ö™ü ´Öß úºþÖ ¤üÖÖ×¾Ö»Öß.
úÖÆüß ŸÖ¹ýÖÖÓÖÖ ¾Ö ŸÖ¹ýÖßÖÖ ØÆü¤üß ¯ÖÖêÂÖÖÖ ¤êü‰úÖ ØÆü¤æü¯Ö¨üŸÖßÖê ²ÖÃÖ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖêÂÖÖÖ, ÃÖÖ´ÖÖÖ,
Öú»Öß ¤üÖÖ¤üÖ×ÖÖê ¾ÖÖî¸êü ‹úÖ ¤ãüúÖÖÖÓŸÖæÖ ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖê †ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. Ö¾ÖßÖ »ÖÖ —ÖÖ»Öê»Öß ÃÖæÖ²ÖÖ‡Ô
úÖê¯Ö·µÖÖÓŸÖ Ø³ÖŸÖßú›êü ŸÖÖë›ü úºþÖ ú¿Öß ²ÖÃÖŸÖê, •Ö¾Öôû †Ö»Öê»µÖÖ ¯Ö¸üßÖêÃÖÖšüß ×ŸÖ“ÖÖ Ö¾Ö¸üÖ ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶ÖÖê
‘ÖÖêÓú´Ö¯Ö¼üß ú¸üßŸÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ úÖê¯Ö·µÖÖŸÖ úÃÖÖ ²ÖÃÖŸÖÖê, úÖêÖß ¾Ö›üß»Ö¬ÖÖ¸êü ´ÖÖÖæÃÖ †¾Ö×“ÖŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü
¤üÖê‘Öê ˆšæüÖ úÃÖê Ö´ÖÃúÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ ¾ÖÖî¸êü ¥ü¿µÖê ÆüÖ¾Ö³ÖÖ¾ÖÖÃÖú™ü ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ‹Óú¤ü¸ü ¯ÖÏµÖÖêÖ
»ÖÖêúÖÓÖÖ ‡ŸÖúÖ †Ö¾Ö›ü»ÖÖ úß 'Inqnirer' ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ´ÖãÖ¯Ö¡ÖÖŸÖ ÆüÖ ×Ö²ÖÓ¬Ö
†Ö×Ö ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ »ÖêÖÖ“Öê ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ¸ü ‹úÖ ±Ïëú“Ö
¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü úºþÖ ŸµÖÖÖß ‹ú ¯ÖÏŸÖ ´Ö•Öú›êü †Ö³ÖÖ¸ü¯Öæ¾ÖÔú ¯ÖÖšüü×¾Ö»Öß.
“ÖÆüÖ¯ÖÖÖ : Ö¾ÖßÖ ™ü´ÖÔ ÃÖãºþ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö ¾Öé¨ü ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖêú ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ
³Öê™æüÖ, †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üß “ÖÆüÖ ‘ÖêµÖÖ»ÖÖ ¤ü¸ü †Öšü¾Ö›ü¶ÖŸÖæÖ úÖêÖŸÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ´ÖæÎú¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖÖê úôû¾ÖßŸÖ
†ÃÖŸÖ. ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖŸÖ •ÖÖÖÖ ×´ÖôûŸÖ ÖÃÖê, †ÃÖê ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖ£Öá ÖÖ¾ÖÖŸÖ
³ÖÖ›ü¶ÖÖê •ÖÖÖÖ ‘Öê‰úÖ ¸üÖÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖ. †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ‘Ö¸üß •ÖÖµÖÖÃÖÆüß ¯ÖÏÖê±êúÃÖÃÖÔ ú´Öß¯ÖÖÖ ´ÖÖÖßŸÖ
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ÖÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß “ÖÆüÖ“Öß ¯Ö¸üŸÖ³Öê™ü ¤êüµÖÖÃÖÆüß †ÖÖÓ¤üÖÖê •ÖÖŸÖ. ´ÖÖ †¿ÖÖ úÖò»Öê•Ö»ÖÖ ãú™ãÓü²Ö ´ÆüÖæ
ÖµÖê ŸÖ¸ü úÖµÖ ´ÆüÖÖ¾Öê ?
ˆ¯ÖÖÃÖú : ÃÖúÖôûß 10 ¯ÖÖÃÖæÖ ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß 1 ¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖßÖ“Ö ŸÖÖÃÖ úÖò»Öê•Ö“Öß ¾µÖÖµÖÖÖê †ÃÖŸÖ.
—ÖÖ»Öß“Ö ŸÖ¸ü ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß •ÖÖÆüß¸ü ¾µÖÖµÖÖÖê †ÃÖŸÖ. ¸üÖ¡Öß“µÖÖ ¾Öêôûß Œ»Ö²Ö“µÖÖ ÃÖ³ÖÖ, ÃÖÓ´Öê»ÖÖê “ÖÖ»ÖŸÖ.
¾ÖÂÖÖÔŸÖæÖ ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüÖê †³µÖÖÃÖ †Ö×Ö ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüÖê ÃÖã¼üß †ÃÖê ¾Ö¸ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê“Ö †ÖÆêü. ¯ÖÖ †Öšü¾Ö›ü¶ÖÓŸÖæÖ
“ÖÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖ úÖò»Öê•Ö ¾Ö ŸÖßÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖã¼ü¶Ö †ÃÖŸÖ. ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü, †Ö×¤üŸÖ¾ÖÖ¸ü, ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü Æêü ÃÖã¼üß“Öê ×¤ü¾ÖÃÖ
šêü¾ÖµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ Æêü úß, ‡ŸÖ¸ü ÖÖÓ¾ÖÖŸÖß»Ö ãúšü»µÖÖÆüß ‹úÖ µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê •Ö¸ü ‹ÖÖ¤êü ¾Öêôûß
ˆ¯ÖÖÃÖú †Ö“ÖÖµÖÔ ÖÃÖ»Öê ŸÖ¸ü ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•ÖÖÓŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ»ÖÖ ŸÖê úÖ´Ö ú¸üµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ
†ÃÖê †Ö×Ö ÃÖÖÓ•ÖÃÖúÖôû“µÖÖ ¤üÖêÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖÖšüß •ÖÖµÖÖµÖêµÖÖ“Öê ³ÖÖ›êü, ¯ÖÖÆãüÖ“ÖÖ¸üÖÃÖÆü ¤üÖêÖ ¯ÖÖï›ü ¾ÖêŸÖÖ
ŸµÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖ †ÃÖê. Æüß ¾ÖÖá ´Ö»ÖÖÆüß »ÖÖÖŸÖ †ÃÖê. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ´ÆüÖæÖ ´Ö»ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ
†Ö¾Ö›üßÖê ×Ö¾Ö›üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖê. ÊÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü †Öêú ¯ÖÏúÖ¸üÖÓÖß Æêü úÖò»Öê•Ö ´ÆüÖ•Öê ÃÖ¾ÖÔ ¤êü¿ÖÖÓŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ
µÖã×Ö™êü×¸üµÖ´Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ‹ú úÖôûß•Ö“Ö (Heart) ÆüÖê‰úÖ ¸üÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ Ö¸üß²Ö
»ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ¾ÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖ‰úÖ ŸÖê£Öê ¤üµÖê“Öß ¾Ö ¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸üÖ“Öß úÖ´Öê ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖµÖ »ÖÖÖÖ¾Öß ´ÆüÖæÖ ‹úÖ
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ÊÖ“ÖÖ úÖò»Öê•Ö¿Öß ¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸÖ¸üß
›üÖò. ›Òòü´ÖÓ›ü µÖÖÓ“Öß úµÖÖ ×´ÖÃÖ Öê»Öß ×ÆüÖê ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘Öê‰úÖ Æêü “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö úÖò»Öê•Ö“Öê ×¾ÖªÖ£Öá
ŸµÖÖŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê.
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28
Öêôûú¸ü ¾Öé¢Öß
´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£Öá ¯ÖÖêŒŸÖ ¾ÖµÖÖ“Öê ¯Ö¤ü¾Öß¬Ö¸ü ¾Ö ¯Öãœêü ¬Ö´ÖÖì¯Ö¤êü¿ÖúÖ“Öê ÖÓ³Öß¸ü úÖ´Ö
ú¸üÖÖ¸êü ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ Æêü ÖêÆü´Öß“Ö ÖÓ³Öß¸ü¯ÖÖÖÖê ¾ÖÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ †ÃÖê ´Öãôûß“Ö ÖÖÆüß. ŸÖê ²ÖÆãüŸÖêú Öêôûú¸ü
¾Öé¢ÖßÖê ¾ÖÖÖŸÖ. êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ŸÖ¸ü ŸÖê »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¤ÓüÖÖ ´ÖÖ•Ö¾ÖæÖ ÃÖÖê›üßŸÖ.
™üÖêµÖÖêÃÖÖúß : •ÖÖ¯ÖÖ“Öê ‹ú ™üÖêµÖÖêÃÖÖúß ÖÖ¾ÖÖ“Öê †Ö´Ö“Öê ¾ÖÖÔ²ÖÓ¬Öæ †ÃÖŸÖ. ŸÖê šëüÖæ †ÃÖæÖ ´ÖÖêšêü
Ö´ÖŸÖß ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ‡ŸÖ¸ü ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“µÖÖ ÖêÆü´Öß “ÖêÂ™üÖ “ÖÖ»ÖŸÖ, ŸÖê úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖŸÖ“Ö ¸üÖÆüÖŸÖ.
‹ÖÖ¤êü ×¤ü¾Ö¿Öß ¸üÖ¡Öß ÖÖ™üúÖ»ÖÖ •ÖÖ‰úÖ ˆ×¿Ö¸üÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»Öê †Ö×Ö ¤üÖ¸ü šüÖêšüÖ¾Öæ »ÖÖÖ»Öê ´ÆüÖ•Öê
¤üÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ×Ö›üúß¾ÖºþÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖÖß †ÖêŸÖÖ¾Öê; ŸÖê †ÃÖê úß ŸÖê ±úÖ¸ü ×³Ö•Öæ ÖµÖêŸÖ †¿ÖÖ“Ö ²ÖêŸÖÖÖê,
†ÃÖê “ÖÖôêû “ÖÖ»ÖŸÖ. ‹ú¤üÖ ‹ú †¿Öß ™æü´Ö ×Ö‘ÖÖ»Öß úß, ÃÖ¾ÖÖÔ“Öß ˆÓ“Öß ´ÖÖê•ÖÖ¾Öß, ™üÖêµÖÖêÃÖÖúß»ÖÖ ‹úÖ
Ø³ÖŸÖß•Ö¾Öôû ˆ³Öê êú»Öê. ŸµÖÖ“µÖÖ ˆÓ“Öß“Öß ¸êü‘Ö ´ÖÖ¸üµÖÖ“µÖÖ ×´ÖÂÖÖÖê ÆüÖŸÖ ¾Ö¸ü úºþÖ ¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê»Öß
¯ÖÖµÖÖ“Öß ŸÖÖê™üß Öã»Öß êú»Öß. ™üÖêµÖÖê ¤ü“ÖæúÖ ×ÖÃÖ™ü»ÖÖ ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ¡Ö Æ¿ÖÖ ×¯Öú»ÖÖ. ¤ü¸ü ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ™üÖêµÖÖê ±úÖ¸ü
ÃÖ³µÖŸÖê“ÖÖ ¯ÖÖê¿ÖÖÖ ú¸üß. »ÖÖÑÖ úÖê™ü, ™üÖò¯Ö Æòü™ü ‘ÖÖ»ÖæÖ Ã¾ÖÖ¸üß ÃÖ›üæúÖ ÃÖ³µÖ ÖéÆüÃ£Ö ²ÖÖê †Ö×Ö
¿ÖÆü¸üÖŸÖ»µÖÖ ´ÖãµÖ ¸üÃŸµÖÖÓ¾ÖºþÖ ØÆü›æüÖ µÖê‡Ô. ‹ú¤üÖ ‹úÖ “ÖÖ¾Ö™ü ×´Ö¡ÖÖÖê ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü úÖê™üÖ»ÖÖ ‹ú
úÖÖ¤üÖ“Öß ×“Öšüß »ÖÖ¾Ö»Öß ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü (Chase me Girls) †ÃÖê •ÖÖ›ü †Ö¸üÖŸÖ ×»Ö×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. ™üÖêµÖÖê
‘Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖ µÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖ»ÖÖ Æêü úôû»Öê“Ö Ö¾ÆüŸÖê. Æêü ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖêšüÖ Æ¿ÖÖ ×¯Öú»ÖÖ.
´Ö»Öæ»Ö ØÆü¤üß : úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖàŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß Common Room ´ÆüÖæÖ ‹ú ´ÖÖêšêü
¤üÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß ´ÖÖêúôêû¯ÖÖÖÖê ¾ÖÖÖÖ¾Öê, ×ÃÖÖÖ¸êü™ËüÃÖ ±ãÓúúÖ¾µÖÖŸÖ, ÖêôûÖ¾Öê, ×Ö¤üôûÖ¾Öê †ÃÖÖ
¯ÖÏúÖ¸ü “ÖÖ»Öê. êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸üÆüß µÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖ µÖêŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×ÃÖÖÖ¸êü™ËüÃÖ ±ãÓúúÖê, ‹ÖÖ¤üß
ŸµÖÖÓÖÖ ¤êüÖê †ÃÖêÆüß “ÖÖ»Öê. µÖÖ ¤üÖ»ÖÖÖÓŸÖ ´Ö¬µÖ³ÖÖÖß ‹ú ´ÖÖêšêü ÖÖê»Ö ´Öê•Ö ÆüÖêŸÖê. ´Öß ‡ŸÖ¸üÖÓ‡ŸÖúÖ ×Ö¤üôûŸÖ
ÖÃÖê, ´ÆüÖæÖ ´Ö»ÖÖ Meek Indian ´ÆüÖ•Öê '´Ö»Öæ»Ö ØÆü¤üß' †ÃÖê ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ—ÖÖ ×Ö¹ý¯Ö¦ü¾Öß¯ÖÖÖ
ŸµÖÖÓÖÖ •ÖÖæ ˆ¯Ö¦ü¾Ö“Ö ¤êüŸÖ ÆüÖêŸÖÖ; ´ÆüÖæÖ ÃÖæ›ü ˆÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß“Ö úß úÖµÖ ¤üÖê‘ÖÖ ¬ÖØ™üÖÖÖÖß ´Ö»ÖÖ ÃÖ¯Ö¿Öê»Ö
ˆ“Ö»Ö»Öê, ÖÖê»Ö ´Öê•ÖÖ¾Ö¸ü †Ö›ü¾Öê šêü¾Ö»Öê †Ö×Ö ÖÖÖê ÖÖŸÖ ŸÖê ´Ö»ÖÖ ‘ÖÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê ×±ú¸ü¾Öæ »ÖÖÖ»Öê. †ÃÖÖ
¾ÖÖ¡Ö™ü¯ÖÖÖ êú»Öê»µÖÖ ¬ÖØ™üÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖãÆüÖ ¯Öãœü“µÖÖ ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸üß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ÖÓ³Öß¸ü¯ÖÖê ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö¾ÖŸÖÖÖÖ
¯ÖÖÆæüÖ ´Ö»ÖÖ ÆüÃÖê †Ö¾Ö¸üŸÖ ÖÃÖê. †¿ÖÖ “ÖÖôû¶ÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ Öã§ü ×¯ÖÏ. ›Òü´ÖÓ›ü Æêü ÃÖã¸ü×ÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ŸÖ¿ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß
¾µÖÖµÖÖÖê †ÃÖ»µÖÖÖê µÖÖ “ÖêÂ™üÖÓÖÖ ÃÖÖÆü×•Öú“Ö ˆ¢Öê•ÖÖ ×´Öôêû.
‡¾Æü™Ôü : úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ´Öß êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ´ÖÖ—ÖÖ †Ö¾Ö›üŸÖÖ ×¯Ö¾ÖôûÖ ±êú™üÖ ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ¿Öê´Ö»ÖÖ ÃÖÖê›üßŸÖ †ÃÖê.
‡¾Æü™Ôü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‹ú ÃúÖò“Ö ×¾ÖªÖ£Öá ÖêÆü´Öß“Ö ´ÖÖú›ü“ÖêÂ™êüŸÖ ÖãÓŸÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖê. ŸµÖÖÖê ÆüôæûÆüôæû ´ÖÖ—ÖÖ
¿Öê´Ö»ÖÖ †ÖêœüµÖÖ»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß. ±êú™ü¶Ö“ÖÖ ÖÖ»Ö“ÖÖ ‹ú ×¾ÖôûÖÖ ÃÖã™ü»ÖÖ, ¤ãüÃÖ¸üÖ ÃÖã™ü»ÖÖ ŸÖ¸üß
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‡¾Æü™Ôü“Öß ÖÖê›üß £ÖÖÓ²ÖêÖÖ. ÃÖã™ü»Öê»ÖÖ ³ÖÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ´Öß ÖÖ»Öß ²ÖÖúÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ»ÖÖ
ŸÖÖê ÖãÓ›üÖôæû »ÖÖÖ»ÖÖê. †ÃÖê ÆüÖêŸÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü ‹ú“Ö ×¾ÖôûÖÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ. ÃÖÖôû¶Ö ¾ÖÖÖÔ»ÖÖ ÆÃÖê
†Ö¾Ö¸êüÖÖ. Ã¾ÖŸÖ: ×¯ÖÏ. ›Òü´ÖÓ›ü µÖÖÓÖÖ ×ŸÖú›êü Ö ¯ÖÖ×Æü»ÖêÃÖê úºþÖ ¾µÖÖµÖÖÖ “ÖÖ»Ö¾ÖÖê úšüßÖ •ÖÖ‰ú
»ÖÖÖ»Öê. ŸÖê ±úÖ¸ü ÖÓ³Öß¸ü †Ö×Ö ¿ÖÖÓŸÖ ÖéÆüÃ£Ö †ÃÖæÖÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü“ÖÖ ÆüÖ Æü»»ÖÖ †¾ÖÖÔÖßµÖ ÆüÖêŸÖÖ.
´ÖÖ—µÖÖ ŸÖÖ¸üÖÓ²Öôûß»ÖÖ ˆ¯Ö´ÖÖ“Ö Ö¾ÆüŸÖß. ÃúÖò“Ö »ÖÖêúÖÃÖ ×¾ÖÖÖê¤ü ÃÖ´Ö•ÖŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖÖ ÃÖ´Ö•Ö †ÖÆêü, ¯ÖÖ
Æêü ²ÖÖôû ÊÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ»ÖÖ '³ÖµÖÓú¸ü' †¯Ö¾ÖÖ¤ü ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏÖê±êúÃÖÃÖÔ ¾µÖÖµÖÖÖ ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¤êüÖß»Ö ÊÖ
“ÖÖ¾Ö™ü¯ÖÖÖ»ÖÖ †ÖôûÖ ¯Ö›üŸÖ ÖÃÖê. ¯ÖÏÖê. †¯™üÖ Æêü úÖÖÖÓÖß ²Ö×Æü¸êü ¾Ö ¾Öé¨ü ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ ŸÖê ÖÖ»Öß ´Öê•ÖÖ¾Ö¸ü
²ÖÃÖæÖ, ´Öã»ÖÖÓÖÖ ÖÖŸÖ¾ÖÓ›üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Öß µÖê‰úÖ ¾µÖÖµÖÖÖê ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖ. †¯™üÖ“Öê ¾µÖÖµÖÖÖ “ÖÖ»Ö»Öê
†ÃÖŸÖÖ ŸÖê ‹úÖÖÏŸÖêÖê ‹êúŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖÓ“µÖÖ úÖÖÖÓŸÖ ‡¾Æü™Ôü“Öß ¯ÖêÛÃÖ»Ö ×¿ÖºþÖ ŸÖÖê ¤ü“Öú»ÖÖ ÖÖÆüß †ÃÖÖ
‹úÆüß ×¾ÖªÖ£Öá Ö¾ÆüŸÖÖ. †£ÖÖÔŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ ŸµÖÖ ¯ÖêÛÃÖ»Ößú›êü“Ö †Ö´ÆüÖÃÖ †×¬Öú »ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖÖ¾Öê »ÖÖÖê.
»ÖÖòêú™ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‹ú ¾Öê»ÃÖ ×¾ÖªÖ£Öá ãú»ÖãÓÖß ãú¡µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Öê¸ü›üµÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾ÖßÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÖãÃÖŸÖê
³ÖãÓæúÖ“Ö †Ö¯Ö»Öß ŸÖé¯ŸÖß úºþÖ Ö ¸üÖÆüŸÖÖ ŸÖÖê êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ Ø¯Ö›ü¸üß»ÖÖ “ÖÖ¾ÖæÖÆüß †Ö¯Ö»Öß
ãú¿Ö»ÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ™ü ú¸üß.
´ÖÔú™ü»Öß»ÖÖ : ×ÃÖÖÖ¸êü™ü Ö †ÖêœüÖÖ¸üÖ ×¾ÖªÖ£Öá úÖµÖ ŸÖÖê ´Öß“Ö ‹ú™üÖ ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ´Öß
ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ›üÖêôû¶ÖŸÖ ÃÖ»ÖŸÖ †ÃÖê. ´ÖÖ—Öß ²ÖÃÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÖÖê»Öß Ã¾Ö“”û, Æü¾ÖÖ¿Öß¸ü ¾Ö ™üÖ¯Ö×™ü¯Öß“Öß †ÃÖê.
†£ÖÖÔŸÖ, ÆüÖ †¯Ö¸üÖ¬Ö úÖò»Öê•Ö²ÖÓ¬Öæ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê †ÃÖÊ ÆüÖêŸÖÖ. ×“Ö¹ý™üÖ“ÖÖ ¬Öæ¸ü, ×ÃÖÖÖ¸êü™ü“Öß £ÖÖê™üêú, úÖÖ¤üÖ“µÖÖ
ÖÖêôû¶Ö ¾ÖÖî¸êü“Öß ÖÖê»ÖßŸÖ»µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÖÖŸÖ ÖÖÖÖ —ÖÖ»Öß ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸÖß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ÖÖê»Öß úÃÖ»Öß ! ‹ú¤üÖ
“ÖÖ¸ü ¯ÖÖ“Ö ×¾ÖªÖ£Öá “ÖÆüÖÃÖÖšüß Ö ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖŸÖÖ †Ö»Öê. ¯ÖÏŸµÖêúÖÖê ×ÃÖÖÖ¸êü™ü“Öê ›ü²Öê ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê.
´ÖÖ—µÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖ µÖê‰úÖ ¯ÖÏŸµÖêú•ÖÖ ¬Öã¸üÖ“Öê »ÖÖêôû“µÖÖ »ÖÖêôû ÃÖÖê›æü »ÖÖÖ»ÖÖ. ÖÖê»Öß ¬Öã¸üÖÖê ‡ŸÖúß Ö““Ö
³Ö¸ü»Öß úß •ÖÖæ úÖµÖ ŸÖß ²Ö»ÖæÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ˆ›æüÖ •ÖÖŸÖê úß úÖµÖ †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öê. “ÖÆüÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß
»ÖÑê›ü»Öê›üß •Öê¾ÆüÖ †ÖŸÖ †Ö»Öß ŸÖê¾ÆüÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÆüÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü ¯ÖÖÆæüÖ ÖÖê»Öß»ÖÖ †ÖÖ »ÖÖÖ»Öß †ÖÆêü
úß úÖµÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™æüÖ ×ŸÖÖê ³ÖßŸÖßÖê ØúúÖôûß“Ö ±úÖê›ü»Öß. ŸÖê¾ÆüÖ ãúšêü µÖÖ ´ÖÔú™üÖÓ“ÖÖ Ö¾ÖÃÖ ×±ú™ü»ÖÖ.
¯ÖÖò—Ö ´ÖòÖê×—ÖÖ : ˆÆüÖôû¶Ö“µÖÖ ÃÖã¼üßŸÖ ›üÖò. úÖ¯Öì™ü¸ü »Öêú ×›üÛÃ™ÒüŒ™ü´Ö¬µÖê ¸üÖÆüµÖÖÃÖ Öê»Öê.
ŸÖê¾ÆüÖ †Ö´ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖ£ÖÖÕÖÖ 15 ×¤ü¾ÖÃÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÖÆãüÖ“ÖÖ¸ü ¾Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖ“Öß ¿ÖÖê³ÖÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ Öê»Öê. ŸµÖÖ ÃÖã¼üß“µÖÖ †Öêú ú¸ü´ÖÖãúßŸÖ '¯ÖÖò—Ö ´ÖòÖê×—ÖÖ' ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹ú ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖê ÆüÃŸÖ×»Ö×ÖŸÖ
¯Ö¡Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß úÖœü»Öê. ŸµÖÖÓŸÖ '×“Ö¯Ö,' †¯™üÖ ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ '†¯Öß' †Ö×Ö ›Òü´ÖÓ›ü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ '›ü´Öß' †¿Öß
¾µÖÓÖ ÖÖ¾Öê ¤êü‰úÖ ŸµÖÖ¯Öãœêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖÖÖÓ“Öê ‹ú‹ú ¾ÖÖŒµÖ ×»Ö×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê.
¯ÖÏÖê. úÖ¯Öì™ü¸ü“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¯Öãœêü ÖÖ»Öß»Ö ú×¾ÖŸÖÖ ÆüÖêŸÖß--Each day he does a mountain climb
A ten mile row, three meals, a witicism.
And fills the intervening time with Pali
Texts and Hebrew Criticism
¾ÖÖµÖ 473-52
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×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖ»Ö ›Òü´ÖÓ›ü µÖÖÓÖÖ ¯ÖÖ“Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü ŸÖ¹ýÖ ´Öã»Öß ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¯Öãœêü ÖÖ»Öß»Ö ¾ÖÖŒµÖ ÆüÖêŸÖêHappy is the man whose quiver is full
™üÖêµÖÖêÃÖÖúß--There came from far Japan
To cheer this gloomy place
A merry little man
With mischief in his face.
He flirts like any boy
Although a married man
So we must send our Toy
Once more to far Japan.
Ø¿Ö¤êü-A meek and modest Indian
Who will, unless he faints,
Some day duly be worshipped
Among his country saints.
He is no valgur fraction
As single studeut be
But he and Mrs. Shinde
Form one integrity.
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úÖÆüß ×™ü¯ÖÖê
µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö : •µÖÖ µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ »ÖÖêúÖÓú›æüÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖÓŸÖß»Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ»ÖÖ ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•ÖÖŸÖæÖ ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ ¯ÖÏßŸµÖ£ÖÔ ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö ×´ÖôûŸÖê ŸÖÖê
‡Ó»Ö›üÖÓŸÖß»Ö µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö †ÖÛÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖÓŸÖß»Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖ ¤üÖêÆüÖë“Öß ¬Ö´ÖÔŸÖ¢¾Öê, †Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê
†Ö×Ö úÖµÖÖÔ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ Ã£Öæ»Ö ´ÖÖÖÖÖê ¯ÖÖÆüŸÖÖ •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû ÃÖÖ¸üÖê“Ö ˆ¤üÖ¸ü¯ÖÖÖ“Öê †ÖÆêü. ØÆü¤ãüÃ£ÖÖŸÖß»Ö
×Ö¸ü×Ö¸üÖôû¶Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¾Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ, ´Öß 1912 ÃÖÖ»Öß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öê»µÖÖ Theistic
Directory ´Ö¬µÖê ØÆüü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖôû¶Ö ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ×´ÖôæûÖ ‹Óú¤ü¸ü ÃÖÓµÖÖ 167 †ÖÆêü.
‡Ó»ÖÓ›ü, †ÖµÖ»ÖÓ›ü, ¾Ö ¾Öê»ÃÖ ×´ÖôæûÖ ‹Óú¤ü¸ü µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ 1903 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ Unitarian
Pocket Book ´Ö¬µÖê ×¤ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê 456 †ÖÆêü. ¯ÖÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯ÖêÖÖ µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß
‘Ö™üÖÖ ×úŸÖß ŸÖ¸üß ¯Ö™üàÖß †×¬Öú úÖµÖÔÖ´Ö ¾Ö ÃÖÖÓ¯Ö×¢Öú ÛÃ£ÖŸÖß †×¬Öú †Öãæú»Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ †Ö•Ö´Ö ¾ÖÖÆæüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú †Ö×Ö †Ö“ÖÖµÖÔ ±úÖ¸ü £ÖÖê›êü ´ÆüÖ•Öê ÆüÖŸÖÖ“µÖÖ
²ÖÖê™üÖÓ¾Ö¸ü ´ÖÖê•ÖµÖÖ‡ŸÖêú †ÖÆêüŸÖ. †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖ ¯Ö¨üŸÖ¿Öß¸ü ¸üßŸÖßÖê ŸÖµÖÖ¸ü úºþÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê 2/4 †ÃÖŸÖß»Ö
Øú¾ÖÖ ÖÃÖŸÖß»Ö. ‡Ó»ÖÓ›üÖŸÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ 1903 ´Ö¬µÖê 374 ÆüÖêŸÖß. ÃÖ¾ÖÔ µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ
úÖ´ÖúÖ•Ö †Ö¾Ö¸üµÖÖÃÖÖšüß »ÖÓ›üÖ´Ö¬µÖê British and Foreign UnitariÓan Association
ÖÖ¾ÖÖ“Öß ‹ú ÃÖÓµÖÖ †ÖÆêü, ŸÖ¿Öß ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö ÖÖ¾ÖÖ“Öß ú»ÖúŸµÖÖŸÖ ‹ú
´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ ×ŸÖ“ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ ÃÖÖôû¶ÖÓ¾Ö¸ü ÃÖÖ¸üÖÖ “ÖÖ»ÖŸÖ ÖÖÆüß. µÖæµÖÖòÔú´Ö¬µÖê American
Unitarisan Association ÖÖ¾ÖÖ“Öß ‹ú ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖÆêü. ú»Öú¢ÖÖ, »ÖÓ›üÖ †Ö×Ö
µÖæµÖÖòÔú µÖÖ ×ŸÖÆüß ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ÃÖÓÃ£ÖÖÓú›æüÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖ»ÖÖêµÖÖ“Öê ÃÖÆüúÖµÖÔ ‘Ö›ŸÖê. Æüê úÖµÖÔ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
•Ö¾Öôû•Ö¾Öôû ¿ÖêÃÖ¾¾ÖÖ¿Öê ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæÖ “ÖÖ»ÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.
ÃÖÖ¬ÖÖÃÖ³ÖÖ : ŸÖÖ. 10 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 1901 “µÖÖ †Ö×¤üüŸÖ¾ÖÖ¸üß ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß 6 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †Ö´Ö“Öê
úÖò»Öê•Ö²ÖÓ¬Öæ ×´Ö. úÖòú µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß ÃÖÖ¬ÖÖÃÖ³ÖÖ ÆüÖêŸÖß. •Öê¾ÖÖ ŸÖê£Öê“Ö —ÖÖ»Öê. ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ“Öß Æü×úúŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß ×´Ö. úÖòú ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ²ÖÆüßÖ ¤üÖê‘Öê“Ö †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖêšü¶Ö †ÖÖÓ¤üÖÖê ×¤ü¾ÖÃÖ ‘ÖÖ»Ö¾ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
¤üÖ‘ê Öê †ŸµÖÓŸÖ ÃÖ´ÖŸÖÖôæû ¾Ö ÃÖÖ×¢¾Öú †Ö×Ö ØÆü¤üæ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ¾Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“Öê “ÖÖÆüŸÖê †ÖÆêüŸÖ. ¤üÖ‘ê Öê Theosophist
†ÖÆêüŸÖ. ×´Ö. úÖòú ÆüÖ Ã¾ÖŸÖ: ÖÖ™üúÖ“ÖÖ ´Öã»ÖÖÖ †ÃÖæÖ ¯Öæ¾ÖÖÔÁÖ´Öß ²Ö¸êü“Ö ×¤ü¾ÖÃÖ ÖÖ™üúÖ“ÖÖ ¬ÖÓ¤üÖ
ú¹ýÖÆüß, ÆüÖ †Ö×Ö ÊÖ“Öß ²ÖÆüßÖ †ÖŸÖÖÓ ¯ÖæÖÔŸÖ: ¿ÖÖúÖÆüÖ¸üß ²ÖÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ. †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ³ÖÖ¾Ö ¾Ö
³ÖŒŸÖß ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ ×ÖµÖ×´ÖŸÖ ¾Öêôûß †Ö´Æüß ‹ú¡Ö †ÃÖæÖ úÖÆüß ÃÖÖ¬ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖß ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê.
´ÖÖ—Öê ´ÖÖÖŸÖ Æêü ÆüÖêŸÖê“Ö, ŸµÖÖÃÖ ´Öß “ÖÖÓÖ»Öê“Ö ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ×¤ü»Öê. ‘Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü •Öê¾ÖŸÖÖÖÖ ×´ÖÃ™ü¸ü
¾Ö ×´ÖÃÖêÃÖ ÖÏê›üÖ (•µÖÖÓ“Öêú›êü ´Öß ³ÖÖ›ü¶ÖÓÖê ¸üÖÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê) µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ´ÖÖÓÃÖÖÆüÖ¸üÖ²Ö§ü»Ö ú›üÖŒµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¤ü
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—ÖÖ»ÖÖ. ´Öß ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ ú¬Öß ú¬Öß ´ÖÖÓÃÖ ÖÖŸÖ †ÃÖê; ¯ÖÖ ŸÖê †×•Ö²ÖÖŸÖ ÃÖÖê›üÖ¾Öê †ÃÖê ´Ö»ÖÖ
¾ÖÖ™üŸÖ Ö¾ÆüŸÖê.
µÖê£Öê †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öß êú¾Öôû ÃÖÖÛ¢¾Öú †®Ö ‘ÖêŸÖ †ÃÖê. ¤üÖê‘ÖÖ ÖÏê›üÖÖß ´Ö»ÖÖ ´ÖÖÓÃÖ ‘ÖêµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß
±úÖ¸ü †ÖÖÏÆü êú»ÖÖ. ÃÖã´ÖÖ¸êü ŸÖßÖ ´Ö×ÆüÖê †Ö´Ö“ÖÖ ¿ÖÖúÖÆüÖ¸ü “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ ¯Öãœêü ¿ÖÖúÖÆüÖ¸ü “ÖÖÓÖ»ÖÖÃÖÖ
Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖÖê ´Ö»ÖÖ ×¿ÖÃÖÖ¸üß †Ö»Öß †ÓÖÖŸÖ ±úÖ¸ü †¿ÖŒŸÖŸÖÖ †Ö»µÖÖÖê ´Ö»ÖÖ ¿Öê¾Ö™üß ŸÖÖê ÃÖÖê›üÖ¾ÖÖ
»ÖÖÖ»ÖÖ.
ÖÖŸÖÖôû“Öß ¯Ö×Æü»Öß ÃÖã¼üß : ŸÖÖ. 8 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1901 ¸üÖê•Öß ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß 1 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü
µÖê£ÖæÖ ×Ö‘ÖæÖ »ÖÓ›üÖ»ÖÖ 3 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ÖÏê•Ö‡Ö ¸üÖê›ü, òú»£ÖÖê´ÖÔ Ã™Òüß™ü ÖÓ. 7 µÖê£Öê ÖÖê»Öß ‘ÖêŸÖ»Öß.
Ã¾ÖÖ´Öß ×ÖÙ¾Öú»¯Ö µÖÖÓ“Öê ×¿ÖÂµÖ ¸üÖ. ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö ¯ÖÖÖ¾Ö»Öú¸ü †Ö×Ö ÖÖ×¿Öú“Öê ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü-×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß
†Ö»Öê»Öê ¸üÖ. ¯ÖÓÖê Æêü ¤üÖê‘Öê »ÖÖŸÖ“µÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖ †ÃÖŸÖ. ¯ÖÖÖ¾Ö»Öú¸ü †Ö´ÆüÖ ×ŸÖ‘ÖÖÓÃÖÖšüß ÆüÖŸÖÖÖê Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú
ú¸üßŸÖ. ŸÖÖê †Ö´ÆüÖÃÖ ±úÖ¸ü ÖÖê›ü »ÖÖÖê. ŸÖÖê ÃÖÖ×¢¾Öú ¾Ö ¿Öã¨ü ¾ÖÖÃ¯ÖŸÖß“ÖÖ“Ö †ÃÖê. µÖÖÓ“Öê ÃÖÖê²ÖŸÖßŸÖ »ÖÓ›üÖ
“ÖÖÓÖ»Öê“Ö ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»Öê.
×´ÖÃÖË ´ÖòØÖÖ : ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß 3 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×´ÖÃÖË ´ÖòØÖÖ“Öê ‘Ö¸üß Öê»ÖÖê. ×ŸÖ»ÖÖ ×úŸÖß †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ!
‡ú›ü“Öê ×ŸÖú›ü“Öê ²ÖÖê»ÖÖê —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ×ŸÖÖê †Ö¯Ö»Öß »ÖÖµÖ²ÖÎ¸üß ¤üÖÖ¾Ö»Öß. ÖÓŸÖ¸ü ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“Öß ×“Ö¡Öê,
´ÖÖî•Öê“µÖÖ ¾ÖÃŸÖæ, ¹ý¯µÖÖÓ“Öß ³ÖÖÓ›üß ¾ÖÖî¸êü ×ŸÖÖê ´ÖÖêšü¶Ö †Ö×³Ö´ÖÖÖÖÖê ¤üÖÖ×¾Ö»Öß. ¯ÖÏŸµÖêú ØÆü¤üß ´ÖÖãÂµÖÖ²Ö§ü»Ö
†Ö×Ö ¾ÖÃŸÖæ²Ö§ü»Ö ×Æü“Öê ×úŸÖß ×ÖÂúÖ´Ö ¯ÖÏê´Ö ×¤üÃÖ»Öê! ×ÆüÖê ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ †Ö×Ö ×´ÖÃÖË
´Öê¸üß úÖ¯Öì™ü¸ü²ÖÖ‡Ô¯ÖÏ´ÖÖÖê ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ¾Ö ×¿ÖÖÖ µÖÖ²Ö§ü»Ö ŸÖÖê —Ö™üŸÖ †ÃÖê. ×´ÖÃÖË
´ÖòØÖÖ»ÖÖ '¦üÖê¯Ö¤üß ¾Ö ÃÖã¤êüÂÖÖ' Æêü ¸ü×¾Ö¾Ö´ÖÖÕ“Öê ×“Ö¡Ö ´Öß ³Öê™üß¤üÖÖ»Ö ×¤ü»Öê. ŸÖê ×ŸÖ»ÖÖ ±úÖ¸ü †Ö¾Ö›ü»Öê.
¤üÖ¤üÖ³ÖÖ‡Ô ÖÖî¸üÖê•Öß : »ÖÓ›üÖ ‡Ó×›üµÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ÖÖ¾ÖÖ“Öß »ÖÓ›üÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ¾ÖÖ×ÃÖµÖÖÓ“Öß
¾Ö ×´Ö¡ÖÖÓ“Öß ÃÖ³ÖÖ ¯ÖÖ»ÖÔ´Öë™ü“µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß•Ö¾Öôû ¯Öò»ÖêÃÖ “Öë²Ö¸ü´Ö¬µÖê ¤ü¸ü ¯ÖÓ¬Ö¸ü¾Ö›ü¶ÖÃÖ ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸üß ³Ö¸êü. ¤ü¸ü
²ÖîšüúßÃÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“Öê †¬µÖÖ ¯Ö¸ü´Ö¯Öæ•µÖ ¤üÖ¤üÖ³ÖÖ‡Ô ÖÖî¸üÖê•Öß Æêü“Ö “Öê†¸ü´ÖÖ †ÃÖŸÖ. ‹ú¤üÖ †Ö´Ö“Öê ×´Ö¡Ö
¸üÖ. ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö ¯ÖÖÖ¾Ö»Öú¸ü µÖÖÓ“Öê' ‡ÓÖÏ•Öß ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖÖÖÖ»Öß»Ö Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ' ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü
‹ú ŸÖÖÃÖ³Ö¸ü ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü “ÖÖî‘ÖÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖê —ÖÖ»Öß. ´ÖßÆüß ²ÖÖê»Ö»ÖÖê. ²ÖÖê»ÖÖÖ¸êü ÃÖ¾ÖÔ“Ö
ŸÖ¹ýÖ, †•ÖÖÖ ¾Ö †Öã³Ö¾Öß ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸üß ¤üÖ¤üÖ³ÖÖ‡Ô ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ´ÆüÖÖê ¿ÖÖÓŸÖ¯ÖÖê ‹êæúÖ ‘ÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê
†Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖŸÖ¾ÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖîŸÖãú ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¾µÖÖµÖÖÖ †Ö™üÖê¯ÖŸÖÖ“Ö ÊÖ ´Öã»ÖÖÓÖß ŸµÖÖÃÖ †Öêú ¯ÖÏ¿Ö
ÃÖ»ÖÖßÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê. ŸµÖÖÓ“Öß ±úÖê›ü ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖêšü¶Ö †Ö¾Öê¿ÖÖÖê êú»Öß. ´ÆüÖŸÖÖ¸üÖ ¤êüÆüÖÖê ¾Öé¨ü †ÃÖê Ö¸üÖ ¯ÖÖ
ŸµÖÖ“ÖÖ ˆŸÃÖÖÆü ŸÖ¸üµÖÖ¯ÖêÖÖ ŸÖ¹ýÖ †ÃÖê. ÃÖ³Öê“Öê ÃÖêÎêú™ü¸üß ¾ÖÖÖôêû µÖÖÃÖ ²ÖÖê»ÖŸÖÖ ²ÖÖê»ÖŸÖÖ £Ö¼êüÖê ´ÆüÖÖ»Öê,
''†¸êü, ŸÖæ ´ÖæÖÔ †ÖÆêüÃÖ ¸êü. †ÖŸÖÖ ´Öß ŸÖã»ÖÖ ×¿Ö¾µÖÖ ÆüÖÃÖ›üßÖ ¯ÖÆüÖ.''
‹ú •ÖÖÖéŸÖßŸÖ»Öê Ã¾Ö¯Ö : ‹ú¤üÖ ¯ÖòÃ´ÖÖê¸ü ‡ÛÃ™™ü¶æ™´Ö¬µÖê ‡™üÖ×»ÖµÖÖ ×“Ö¡ÖúÖ¸ü ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü
´Öò×•Öú »ÖÑ™üÖÔÃÖ×ÆüŸÖ »ÖêŒ“Ö¸ü —ÖÖ»Öê. ŸÖê ‹êúÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ‹ú ¯ÖÏê¸üÖÖ —ÖÖ»Öß. ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö
¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö ¯ÖÖÖ¾Ö»Öú¸ü µÖÖÃÖ ŸÖß êú¾ÆüÖ ÃÖÖÓÖêÖ †ÃÖê ´Ö»ÖÖ —ÖÖ»Öê. ‘Ö¸üß †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö´Æüß ¸üÖ¡Öß 1
¾ÖÖ•Öê¯ÖµÖÕŸÖ ÊÖ ¯ÖÏê¸üÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ²ÖÖê»ÖŸÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê. ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´ÖÖÃÖ ŸÖß ±úÖ¸ü ¹ý“Ö»Öß. ŸÖß †¿Öß :- ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´ÖÖÖê
´Ö•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öê ¸üÖÆüÖ¾Öê. ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ‘Öê‰úÖ ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ¾µÖÖµÖÖÖê ‹êúÖ¾ÖßŸÖ.
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¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö Æêü ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ˆ¨üÖ¸ú ´ÖŸÖÖ“Öê, ŸÖ¸ü ´Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üú ´ÖŸÖÖ“ÖÖ. †ÃÖê •Ö¸üß †Ö´Æüß †ÖÆüÖêŸÖ ŸÖ¸üß
¤üÖê‘ÖÖÓ“Öß †ÓŸÖ:ú¸üÖê ¿Öã¨ü ÆêüŸÖæÖê ³Ö¸ü»Öê»Öê †ÃÖ»µÖÖÖê †Ö´Æüß ‹ú´ÖêúÖÃÖ »Ö¾Öú¸ü •ÖÖÖ»Öê ¾Ö ´Öî¡Öß
•Ö´Ö»Öß. ŸÖÖê ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖÓŸÖß»Ö '†ÖµÖÔ ÃÖÓ‘ÖÖ“ÖÖ' ‹ú ú¼ü¸ü ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü †ÖÆêü ¾Ö ´Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü.
¯ÖÖ †ÖŸÖÖ ³Öê¤ü ˆ¸ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü †Ö´Æüß ‹ú´ÖêúÖÓ“µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü —ÖÖ»ÖÖê ¾Ö
†Ö´Ö“µÖÖ ³ÖÖ¾Öß †ÖµÖãÂµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ ¸üÖêÖæ »ÖÖÖ»ÖÖê. Theosephy, ´ÖÖÓÃÖÖÆüÖ¸ü×ÖÂÖê¬Ö, µÖÖêÖÃÖÖ¬ÖÖ µÖÖ •µÖÖ
¯ÖÖî¸üÃŸµÖ “Öôû¾Öôûß µÖê£Öê “ÖÖ»Öæ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´ÖÖÖê ¸üÆüÃµÖ •ÖÖÖæÖ ‘µÖÖ¾Öê. ¯ÖãÃŸÖúÃÖÓÖÏÆü ú¸üÖ¾ÖÖ,
´ÖÖÖÃÖê •ÖÖê›üÖ¾ÖßŸÖ, µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ×Ö—Ö´Ö, µÖã×Ö¾Æü¸üÃÖò×»Ö—Ö´Ö (Universalism) ÃÖÖ¸üµÖÖ •µÖÖ ¯ÖÖÀ“ÖÖŸµÖ
“Öôû¾Öôûß †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ šüÖ¾Ö ´Öß ‘µÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê šü¸ü»Öê. †Ö´Æüß ¤üÖê‘ÖÖÓÖß ×´ÖôæûÖ µÖê£Öê ¤üß›ü ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ×Æü»µÖÖ¾Ö¸ü
¯ÖÏ£Ö´Ö ¤üÖê‘ÖÖÓÖß ×´ÖôæûÖ“Ö µÖã¸üÖê¯Ö ÖÓ›üÖÓŸÖæÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ú¸üÖ¾ÖÖ. ¸üÖê´Ö, †£ÖêÃÖ, ¯Öò»ÖêÃ™üÖ‡Ö, ´ÖŒúÖ, îú¸üÖê
‡ŸµÖÖ¤üß ¯Öã¸üÖŸÖÖ ¾Ö ¯Ö×¾Ö¡Ö Ã£Öôûß µÖÖ¡ÖÖ ú¸üÖ¾µÖÖŸÖ. ŸÖê£Öß»Ö ¤êüÖÖ¾µÖÖÓ“Öê ±úÖê™üÖê ‘µÖÖ¾ÖêŸÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß
¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´ÖÖÖê †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öê ±úÖê™üÖêÖÏÖ±úß ×¿ÖúÖ¾Öß. ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÖÔ¾Ö¸ü †Ö´Æüß •ÖÖÖÖê•ÖÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖê ¤êü‰úÖ
†Ö¯Ö»ÖÖ ×Ö¾ÖÖÔÆü ú¸üÖ¾ÖÖ. µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÖÓŸÖ¸ü •Ö¯ÖÖÖ ¾Ö “ÖßÖ ¤êü¿ÖÖŸÖæÖ ¯Ö¸üŸÖ ú»Öú¢ÖÖ,
´Ö¦üÖÃÖ ¿ÖÆü¸üÖÓ¾ÖºþÖ Ã¾Ö¤êü¿Öß •ÖÖ¾Öê. ¾ÖÖ™êüŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ ¤êüÖê, ÃÖêÆü ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖê, ²ÖÓ¬ÖãŸÖÖ ¾ÖÖœüü×¾ÖÖê ÆüÖ“Ö ¬ÖÓ¤üÖ
šêü¾ÖÖê ‡ŸµÖÖ¤üß. Öã¹ý¾ÖÖ¸ü“ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö ÃÖ´Ö•ÖæÖ ŸµÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß úÖêšêü ŸÖ¸üß ²ÖÖÆêü¸ü •ÖÖ‰úÖ µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖê
¾ÖÎŸÖÖÏÆüÖ ú¸üµÖÖ“Öê šü¸ü¾ÖæÖ †Ö´Æüß ×Ö•Ö»ÖÖê. ¯ÖÖ —ÖÖê¯Ö »ÖÖÖ»Öß ÖÖÆüß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ¯Öãœêü µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖÆüßÆüß
—ÖÖ»Öê ÖÖÆüß, Æêü ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÖúÖê“Ö.
¸êü. “ÖÖ»ÖÔÃÖ ¾ÆüÖµÖÃÖê : ¤ãü¯ÖÖ¸üß 11 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¸êü “ÖÖ»ÖÔÃÖ ¾ÆüÖµÖÃÖê“µÖÖ “Ö“ÖÔ´Ö¬µÖê ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ Öê»ÖÖê. Æêü
‹úÖ ²ÖÖêôûÖŸÖ †ÖÆêü. ‹ú ŸÖÖÃÖ ÖßŸÖê ÖÖÖê, ˆŸÖÖ¸êü ¾ÖÖ“ÖÖê, ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ú¸üÖê ‡ŸµÖÖ¤üß —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü 12 ¯ÖÖÃÖæÖ
12…… ¯ÖµÖÕŸÖ ¸êü. ¾ÆüÖµÖÃÖê µÖÖÓÖß ˆ¯Ö¤êü¿Ö êú»ÖÖ. Æêü †Ö¤üß ú›üú ÃÖã¬ÖÖ¸üú †ÃÖæÖ ‹êúÀ¾Ö¸üß ¯ÖÓ£ÖÖ“Öê
†ÖÆêüŸÖ, µÖÖÓÖÖ µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ×Ö—Ö´ÖÆüß ¯ÖÃÖÓŸÖ ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ŸµÖÖŸÖ ×õÖÃŸÖÖ“Öê“Ö ¯ÖãœüÖ¸üß¯ÖÖ †ÖÆêü. µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ
»ÖÖêúÖÓŸÖ ¿ÖãÂú¾ÖÖ¤ü Ö ú¸üŸÖÖ, ×´ÖôæûÖ úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ÖãÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ŸÖÖê ¾ÆüÖµÖÃÖê µÖÖÓÖß
‘ÖêŸÖ»µÖÖÃÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÃÖÆüß •ÖÖÃŸÖ ²Öôû µÖê‡Ô»Ö. ¯ÖÖ µÖÖ ÖÖêÂ™üßÃÖ ¾ÆüÖµÖÃÖê“Öß“Ö ÖÖÖã¿Öß ×¤üÃÖŸÖê. “Ö“ÖÔ´Ö¬Öß»Ö
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ±úÖ¸ü “ÖÖÓÖ»Öß †ÖÆêü. ÃÖã´ÖÖ¸êü 100 ˆ¯ÖÖÃÖú Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. ¤üÖ¸üÖŸÖ ¾ÆüÖµÖÃÖê“Öß ¯ÖãÂúôû ¯ÖãÃŸÖêú
×¾ÖúµÖÖÃÖ šêü×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ²ÖÖêôûÖŸÖ ×¿Ö¸üŸÖÖ“Ö ‹ú ”ûÖ¯Öß»Ö ¾µÖÖµÖÖÖ ±ãúú™ü ×´ÖôûŸÖê. ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ¯ÖãÆüÖ
ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. ¤üÖêÆüß ¾ÖêôûÖ ¬Ö´ÖÖÔ£ÖÔ ¯ÖîÃÖê ÖÖêôûÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ÃÖ¾ÖÔ ‡Ó»ÖÓ›üÖÓŸÖ ‡ŸÖŒµÖÖ ˆ¤üÖ¸ü ´ÖŸÖÖ“Öê Æêü ‹ú“Ö
Theistic “Ö“ÖÔ †ÖÆêü. Æêü †Ö´Ö“µÖÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ×Ö¾¾Öôû ‹êúÀ¾Ö¸ü¾ÖÖ¤üß †ÖÆêü.
¿Öê¸ü»ÖÖòú ÆüÖê´ÃÖ : ¸üÖ¡Öß 8 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÖÖ™üúÖÃÖ Öê»ÖÖê. '¿Öê¸ü»ÖÖòú ÆüÖê´ÃÖ' “ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ —ÖÖ»ÖÖ.
×ŸÖ×ú™üÖ“Öß Øú´ÖŸÖ 2…… ×¿ÖØ»ÖÖ ¯Ö›ü»Öß. ÖÖ™üúÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖ †Ö¸ü úÃÖ»ÖÖÆüß ¸üÃÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. Öã¯ŸÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
Sherlock Holmes µÖÖÓ“Öê úÖ´Ö ”ûÖÖ ¾Öšü»Öê. ÊÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê »ÖÖ †×³ÖÖµÖÖú›êü •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü. ŸÖê
ŸµÖÖÓÖÖ “ÖÖÓÖ»Öê ÃÖÖ¬Ö»Öê †ÖÆêü. ¸ÓüÖ³Öæ´Öß ¾Ö ÖêÆü´Öß“Öß ¸üÆüÖ™üß µÖÖÓŸÖ ´Öãôûß“Ö ±ú¸üú ×¤üÃÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. Æüß“Ö Öã²Öß
†ÖÆêü. Æêü ÖÖ™üú ˆ¢Ö´Ö ÖÖ»Öê Öê»Öê †ÖÆêü. ¯ÖÖ ´Ö»ÖÖ úÖÆüß ŸÖê ¯ÖÖÆæüÖ †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ÖÖ™üúÖéÆüÖŸÖ
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ”ûÖÖ”ûÖêúß ´ÖÖ¡Ö ×¤üÃÖ»Öß. Box “Öê ×ŸÖ×ú™üÖ»ÖÖ 4 ×ÖÖß ´ÆüÖ•Öê 84 ¹ý. ¯Ö›üŸÖÖŸÖ.
Domestic Mission : ¸êü. ÃÖ´ÖÃÖÔ µÖÖÓ“Öê •ÖÖò•ÖìÃÖ ¸üÖê´Ö¬Öß»Ö ×´Ö¿ÖÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê. ÊÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö
†ŸµÖÓŸÖ ÓúÖÖ»Ö »ÖÖêúÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß “ÖÖ¸ü¯ÖÖ“Ö ×šüúÖÖß ŸµÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß Öê‰úÖ †Ö´ÆüÖÃÖ ¸êü. ÃÖ´ÖÃÖÔ µÖÖÓÖß
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¤üÖÖ×¾Ö»Öß. ¯Öîúß ŸÖßÖ ×šüúÖÖß ´ÆüÖŸÖÖ·µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ †Ö•ÖÖ¸üß ÆüÖêŸµÖÖ. ¤üÖê‘ÖÖ †Ö•ÖÖ¸üß ÛÃ¡ÖµÖÖÓ•Ö¾Öôû ´Öß
¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ êú»Öß. ‹ú †Ö¤üß ²Ö×Æü¸üß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´Ö»ÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ úÖÖÖ•Ö¾Öôû †Öê¸ü›æüÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ú¸üÖ¾Öß
»ÖÖÖ»Öß. µÖÖ ²ÖÖ‡ÔÖê ¸üÖ•ÖÖ ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖòµÖ ²Ö§ü»Ö ´ÖÖêšü¶Ö †ÖÃ£ÖêÖê ¾Ö †Ö¤ü¸üÖÖê ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ. ¸üÃŸµÖÖŸÖ
ØÆü›üŸÖ †ÃÖŸÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ´ÖÖÖê 200/250 ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ‘ÖÖêôûúÖ •Ö´Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. úÖ¸üÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´ÖÖ—Öê
›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü ØÆü¤üß ÃÖÖÓ±úÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. úÖÆüàÖß †Ö´ÆüÖÓÃÖ £ÖÖê›üÖ ¡ÖÖÃÖ ×¤ü»ÖÖ. ‹úÖ¿Öß ÆüÃŸÖÖÓ¤üÖê»ÖÖ
úºþÖ ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ‘ÖÖŸÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÖÕÖß“Ö ŸÖÃÖê ú¸üµÖÖ“ÖÖ †ÖÖÏÆ ¬Ö¸ü»ÖÖ. †Ö´Æüß ‘Ö¸üÖŸÖ ×¿Ö¸ü»ÖÖê úß, Æüß
Ö¤üá †Ö´Æüß ²ÖÖÆêü¸ü µÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ¾ÖÖ™ü ¯ÖÖÆüÖŸÖ ˆ³Öß †ÃÖê. ÆüÖ ¡ÖÖÃÖü “Öãú¾ÖßµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ´ÖÃÖÔÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ‹ú
†¿Öß µÖãŒŸÖß úÖœü»Öß úß, ‹úÖ ‘Ö¸üÖŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖÖß»Ö ¤üÖ¸üÖÖê †Ö´Æüß ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü Öê»ÖÖê.
úÖ´Öú¸üß ²ÖÖµÖÖ úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü Öê»µÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ´Öã»Öê ÃÖÖÓ³ÖÖôûµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ‹úÖ ‘Ö¸üÖŸÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß.
‹Óú¤ü¸ü »ÖÆüÖÖ-´ÖÖêšüß 23 ´Öã»Öê ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÏŸµÖêú ´Öã»ÖÖÃÖ ¤üÖêÖ ¯ÖêÃÖ (2 †ÖÖê) ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¤ü¸ü †ÃÖê, Ö×¸ü²ÖÖÓ“Öß
‘Ö¸êü ×úŸÖßÆüß ÓúÖÖ»Ö †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸµÖÖŸÖ ×Ö¤üÖÖ 10/20 ×“Ö¡Öê, úÖÆüß ´ÖæŸÖá, úÖÆüß ×¤üÖÖ‰ú ÃÖ™ü¸ü±ú™ü¸ü
ÃÖÖ´ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê“Ö. ×´Ö¿ÖÖ“Öê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ´ÖÓ×¤ü¸ü ÃÖÖ¬Öê“Ö ¯ÖÖ ¯Öã¸êüÃÖê ÆüÖêŸÖê. ×´Ö¿ÖÖ“ÖÖ ²ÖÆãüŸÖêú ÃÖ¾ÖÔ Ö“ÖÔ µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ
†ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ †ÖÆêü. †¿Öß ŸÖßÖ ×´Ö¿ÖÖê »ÖÓ›üÖ“µÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖôû¶Ö ³ÖÖÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. †¿Öß“Ö
´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸üÃÖÖ¸üµÖÖ ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö ¿ÖÆü¸üß ×Ö¸ü×Ö¸üÖôûß ×´Ö¿ÖÖê †ÖÆêüŸÖ. †¿Öß ×´Ö¿ÖÖê ¯ÖÖÆæüÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ¯Ö¸üŸÖ
Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê£Öß»Ö †Ã¯Öé¿µÖ ´ÖÖÖ»Öê»µÖÖ »ÖÖêúÖÓÃÖÖšüß †ÃÖê“Ö ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖêŸÖ ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
Postal Mission (¯ÖÖêÃ™ü»Ö ×´Ö¿ÖÖ) : ×´ÖÃÖË °»ÖÖò¸êüÃÖ ×Æü»Ö“µÖÖ †Ö´ÖÓ¡ÖÖÖ¾ÖºþÖ µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ
¯ÖÖêÃ™ü»Ö ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖîÛÃÖ»Ö´Ö¬µÖê ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ²ÖÎÖÉÖê ¯ÖÖêÃ™ü»Ö ×´Ö¿ÖÖ“Öß ‹ú ¿ÖÖÖÖ úÖœüµÖÖ“µÖÖ
´ÖÖ—ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´Öß úÖîÛÃÖ»Ö¯Öãœüê šêü¾Ö»ÖÖ. ú×´Ö™üß»ÖÖ ŸÖÖê ¯ÖÃÖÓŸÖ ¯Ö›æüÖ ŸµÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ »ÖÖÖê»Ö ŸÖ¿Öß ¯ÖãÃŸÖêú
¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ ×¤ü»Öê. ú×´Ö™üßŸÖ 10-12 ÛÃ¡ÖµÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖ ¯ÖÖêÃ™üÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ
¾ÖÖ™æüÖ ¾Ö ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü úºþÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö ÃÖ¾ÖÔ ¤êü¿Ö³Ö¸ü êú¾Öôû ÛÃ¡ÖµÖÖ“Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. ¯Öãœêü
´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö ¸üÖ. ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ÃÖãÖ™üÖú¸ü µÖÖÓ“Öêú›æüÖ ´Öß ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ †¿ÖÖ ‹úÖ ²ÖÎÖÉÖê ¯ÖÖêÃ™ü»Ö ×´Ö¿ÖÖ“Öß
Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸ü×¾Ö»Öß.
ÃÖÓ›êü Ãæú»Ö †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖ : “Öê†¸ü´ÖÖ ×´Ö. ×¯ÖÏ“Ö›Ôü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß •Öê¾ÖÖÖÃÖ Öê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. •Öê¾ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü
´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß ‹ú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ‹úÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ´Öß ×´ÖÃÖË ×¯ÖÏ“Ö›Ôü ×ÆüÖê “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ´Ö»ÖÖ ¤üÖêÖ ¿Ö²¤ü
²ÖÖê»ÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ´Öã»ÖÖÓ“Öß ¾ÖŸÖÔÖæú ±úÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¿Öß¸ü ÆüÖêŸÖß. ÃÖã´ÖÖ¸êü 200 ´Öã»Öê ÆüÖêŸÖß. 20 ¾ÖÂÖÖÔ¾Ö¸üß»Ö
ÃÖã´ÖÖ¸êü 7 ŸÖ¹ýÖ ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ‹ú ¾ÖÖÔ ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ×´ÖÃ™ü¸ü ×¯ÖÏ“Ö›Ôü Ã¾ÖŸÖ: †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üß ‘ÖêŸÖ. µÖÖ ÖéÆüÃ£ÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖêÆü ¯Öãœêü ŸµÖÖÓ“ÖÖ †ÓŸÖ ÆüÖê‡ÔŸÖÖê ×™üú»ÖÖ.
ÃÖÖˆ£Ö¯»ÖêÃÖ Öî×ŸÖú ÃÖ´ÖÖ•Ö : ‡Ó»ÖÓ›ü“µÖÖ ÃÖÖ‰ú£Ö¯»ÖêÃÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ÊÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ´ÖÓ×¤ü¸ü †ÖÆêü. ±ÏúÖÃÖ“µÖÖ †ÖòÖÃ™üúÖò´Ö µÖÖÖê Positivism (×ÖÛ¿“ÖŸÖ¾ÖÖ¤ü) ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ
úÖœü»ÖÖ, µÖÖ ÃÖÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖŸÖ ‡ÔÀ¾Ö¸ü, †ÖŸ´ÖÖ ¾ÖÖî¸êü †–ÖêµÖ ÖÖêÂ™üàÖÖ ±úÖ™üÖ ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ»ÖÖ Humanism (´ÖÖÖ¾µÖ¬Ö´ÖÔ) †ÃÖêÆüß ÖÖ¾Ö ¤êüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö £ÖÖê¸ü ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öê Ã´Öé×ŸÖ×¤üÖ ¯ÖÖôûµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
êú¾Öôû Öß×ŸÖ¯Ö»Ößú›êü ¬Ö´ÖÔ ´ÆüÖæÖ úÖÆüß ²ÖÓ¬ÖÖê ÖÖÆüßŸÖ. ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ´ÖÓ×¤ü¸ü ¾Ö ¯Ö¨üŸÖß ‡ŸÖ¸ü ×õÖÃŸÖß
¤êü¾ÖôûÖÓŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü ¾ÖÖî¸êü“ÖÖ ‡£Öê ˆ»»ÖêÖ ¤êüÖß»Ö ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß »ÖÖêêúÖÓÃÖ •Ö²Ö¸üßÖê
»ÖœüÖ‡Ô¾Ö¸ü ¯ÖÖšü¾ÖÖê Æêü ØÖª †ÖÆêü, †ÃÖê ˆ¯ÖÖÃÖúÖÓÖß ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤ü»Öê †ò›ü´Ö ÛÃ´Ö£Ö (†£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö–Ö), ÃÖêÛ•¾Öú
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(Öß×ŸÖ¿ÖÖÃ¡Ö–Ö) ¾ÖÖî¸ëüê“Öê ˆŸÖÖ¸êü ¾ÖÖ“Ö»Öê. ™êü×ÖÃÖÖ“Öß úÖÆüß ¯Ö¤êü ÖÖ×µÖ»Öß. ÃÖã´ÖÖ¸êü 200 ÁÖÖêŸÖê Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê.
Æêü ²ÖÆãüŸÖêú †ŸµÖÓŸÖ ˆ¤üÖ¸ü ´ÖŸÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ±Ïêú›ü×¸üú ÆüÖò×¸üÃÖÖ µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÖéÆüÃ£Ö ÊÖ ÃÖÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ“Öê ¯Öã¸üÃúŸÖì
ÆüÖêŸÖê. Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖêšüÖ ×¾ÖÃ´ÖµÖ ¾ÖÖ™ü»ÖÖ.
ŸÖÖ. 29 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1902 ¸üÖê•Öß ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß 7 “µÖÖ ÖÖ›üßÖê †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. 9………
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ×²Ö·ÆÖ›üß ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÖß ‘Ö¸üß †Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê —ÖÖ»Öê.
¯Öò¸üßÃÖ : ÃÖã´ÖÖ¸êü 1 ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü ´Öß ‡Ó»ÖÓ›üÖÓŸÖ ‘ÖÖ»Ö¾ÖæÖ ‡ÓÖÏ•Öß ¸üÖÆüÖ™üß“Öß ´Ö»ÖÖ ²Ö¸üß“Ö ú»¯ÖÖÖ †Ö»Öß
ÆüÖêŸÖß. ‡Ó»ÖÓ›ü Æü ¯ÖÏÖò™êüÃ™Óü™ü ¯ÖÓ£ÖÖ“ÖÖ ‰ú±Ô ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ ×õÖÃŸÖß ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¤êü¿Ö. ±ÏúÖÃÖ ÆüÖ ¸üÖê´ÖÖ òú£ÖÖò×»Öú
¯ÖÓ£ÖÖ“ÖÖ, ¯ÖÖê¯Ö“µÖÖ ¯ÖÓ•ÖÖÖÖ»Ö“ÖÖ, •ÖãµÖÖ ¾ÖôûÖÖ“ÖÖ ¤êü¿Ö. µÖã¸üÖê¯Ö“µÖÖ ¤ü×ÖÖ ³ÖÖÖÖÓŸÖ ŸÖÖê †ÃÖ»µÖÖÖê †Ö×Ö
±ÏêúÓ“Ö »ÖÖêú ×Ö¸üÖôû¶Ö ¾ÖÓ¿ÖÖ“Öê †ÃÖ»µÖÖÖê ŸÖê£Öß»Ö ¸üÖÆü™üßŸÖ ÃÖÖÆü×•Öú“Ö ²Ö¸üÖ“Ö ±ú¸üú †ÃÖÖÖ¸ü. ŸÖÖê
¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ´Öß 1903 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ ‡ÔÃ™ü¸ü“µÖÖ ÃÖã¼üßŸÖ 1 ´Ö×ÆüÖÖ ±ÏúÖÃÖ´Ö¬µÖê ‘ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ.
ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÆæüÖ ‡Ó»ÖÓ›ü»ÖÖ µÖêŸÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™êüŸÖ ±ÏúÖÃÖ´Ö¬ÖæÖ ÖãÂúß“µÖÖ ´ÖÖÖì ´Öß †Ö»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß
‘ÖÖ‡Ô“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖÓŸÖ ´ÖÖÃÖì»ÃÖ, ¯Öò×¸üÃÖ ¾Ö òú»Öê µÖÖÓ“Öß ‘ÖÖ‡ÔŸÖ ±úÖ¸ü †Ó¬Öãú ú»¯ÖÖÖ †Ö»Öß ÆüÖŸê Öß. ŸÖÖ. 14
´ÖÖ“ÖÔ 1903 ¸üÖ•ê Öß ÃÖúÖôûß †ÖòŒÃÖ±ú›ÔüÆüæÖ ¯Öò×¸üÃÖ»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê, ¸üÖ¡Öß 10…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ‡Ó»ÖÓ›ü“µÖÖ µÖæ Æêü¾ÖÖ
²ÖÓ¤ü¸üÖŸÖ †Ö»ÖÖê. ÃÖ´Öã¦ü ¿ÖÖÓŸÖ ¾Ö “ÖÖÓ¤üÖê †ÃÖ»µÖÖÖê ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ÃÖãÖÖ“ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. ‡Ó»ÖÓ›ü»ÖÖ µÖêŸÖÖÖÖ ÆüÖ“Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ
¾ÖÖ¤üôûß Æü¾Öê´Öãôêû ±úÖ¸ü ¡ÖÖÃÖÖ“ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖò×¸üÃÖ»ÖÖ ÃÖúÖôûß 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê.
²ÖÖòÖê ´ÖÖê¸üß : ¯Öò×¸üÃÖ µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß“µÖÖ úÖÆüß ×¾Ö«üüÖÖË ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÖÔÖãµÖÖµÖÖÓÖÖ
´ÖÖ—Öê Öãºþ ›üÖò. úÖ¯Öì™ü¸ü µÖÖÓ“Öêú›æüÖ †ÖêôûÖß“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ¯Ö¡Öê ‘ÖêŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÏ£Ö´Ö ²ÖÖòÖê ´ÖÖê¸üß µÖÖ ¾Öé¨ü
¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸üÖÓÃÖ ³Öê™ü»ÖÖê. Æêü ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸üÖÓÃÖÖ¸üÖê Øú×“ÖŸÖË ú›üú ¾Ö ˆÖÏ ×¤üÃÖ»Öê. ¯Öò×¸üÃÖ“Öê ¾Ö¸ü¾Ö¸ü“Öê ÃÖÖï¤üµÖÔ
¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß Æãü¸üôæûÖ †Ö»Öê»ÖÖ ´Öß ‹ú ŸÖ¹ýÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ, †ÃÖê ¾ÖÖ™æüÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏ£Ö´Ö ´ÖÖ—Öß £ÖÖê›üß Æü•Öê¸üß
‘ÖêŸÖ»Öß. ¯ÖÖ †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü úÖò»Öê•ÖÖÓŸÖß»Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ‹ú ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ´ÆüÖæÖ úÖ¯Öì™ü¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ
×¿Ö±úÖ¸üÃÖà“Öê ‹ú ¯Ö¡Ö ¯ÖÖÆæüÖ Ã¾ÖÖ¸üßÖê †Ö¯Ö»ÖÖ ¿ÖÖÓŸÖ ÃÖ»»ÖÖ ×¤ü»ÖÖ. ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ ¯Öò×¸üÃÖ Ö¸êü ¯ÖÖÆüÖµÖ“Öê
†ÃÖ»µÖÖÃÖ µÖê£Öß»Ö Ö™ü¾µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß ¯ÖÖÆæüÖ Ö ³Öã»ÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖôû¶Ö¾Ö¸üß»Ö ÖÖôû¶ÖÓŸÖ ×¿ÖºþÖ ›üÖêúÖ¾ÖæÖ
¯ÖÖÆüÖ. ŸÖê£Öê ÓúÖÖ»Ö, “ÖÖê¸ü™êü ¾Ö ÖãÓ›ü »ÖÖêú ×²ÖôûÖÓŸÖ»µÖÖ ˆÓ¤ü¸üÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê “ÖÖêºþÖ ¸üÖ¡Öß †ÖÁÖµÖÖÃÖ ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ,
ŸµÖÖ“Öß úÖ¸üÖê ¿ÖÖê¬ÖÖ, †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß ²Ö•ÖÖ¾Ö»Öê.
¯ÖÏÖê. ¸êü¾Æüß»Ö : ¯ÖÏÖê. •ÖÖò. ¸êü¾Æüß»Ö µÖÖÓ“Öê ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖÖÓŸÖæÖ †¿Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´ÖôûÖ»Öß úß, ¯ÖÏÖò™êüÃ™Óü™ü
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ±ÏúÖÃÖÖÓŸÖ 6-7 »ÖÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏÖò™êüÃ™Óü™ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ‹úÖ Ã£ÖÖ×Öú ´ÖÓ›üôûßÃÖ úÖË×ÃÖÃ™üÖÃÖÔ
†ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. 106 úÖË×ÃÖÃÖÔ¯Öîúß 33 ÃÖã¬ÖÖ¸üú ´ÖŸÖÖ“Öê (µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ) †ÖÆêüŸÖ. 1789 ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÏÖò™êüÃ™Óü™üÖÃÓ Ö
¬Ö´ÖÔÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ´Öãôûß“Ö Ö¾ÆüŸÖê. †ÖŸÖÖ òú£ÖÖ×»Öú, ¯ÖÏÖò™êüÃ™Óü™ü ¾Ö µÖÆãü¤üß †¿ÖÖ ×ŸÖÆüß ÃÖÓ‘ÖÖÃÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖŸÖæÖ
ÃÖÖ¸üÖÖ“Ö †ÖÁÖµÖ ×´ÖôûŸÖÖê. ´Ö¤üŸÖ ¤êüŸÖÖÓÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü ´ÖŸÖÖ“Öß †™ü ´Öãôûß“Ö ‘ÖÖ»ÖßŸÖ ÖÖÆüß. ÃÖã¬ÖÖ¸üú ÃÖÓ‘ÖÖ“Öß
‹ú ¡Öî¾ÖÖÙÂÖú ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸üŸÖê. ×ŸÖ“Öê ÖÖ¾Ö '†òÃÖê´²Ö»Öß ›üß ¯ÖÏÖòŸÖêÃŸÖÖÓŸÖ ×»Ö²Ö¸üÖò»Ö' †ÃÖê †ÖÆêü. ÊÖ ÃÖ³ÖêêÖê
ú×´Ö™üß ×Ö¾Ö›ü»µÖÖ¾Ö¸ü ×ŸÖ“µÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖÓŸÖæüÖ Ö“ÖÔ ×´ÖôûŸÖÖê. ¯Öò×¸üÃÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ±úÖ¸ü •ÖãµÖÖ ´ÖŸÖÖ“ÖÖ
†ÖÆêü. ÃÖÖê¿Öò×»ÖÃ™üÖÓ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú “Öôû¾Öôû ±úÖ¸ü •ÖÖê¸üÖÖê “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. ¯ÖÖ ÊÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ»Öêê ÃÖ¾ÖÔ
ÃÖã¬ÖÖ¸üú •Ö¸üß Æãü¿ÖÖ¸ü †Ö×Ö Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖß †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ¸üß ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ Æêü †ŸµÖÓŸÖ ÖÖÛÃŸÖú †ÖÆêüŸÖ.
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úÖ¸üÖ òú£ÖÖò×»Öú ´ÖŸÖÖ“µÖÖ •Öã»Öã´ÖÖÃÖ Óú™üÖôæûÖ ÃÖ¾ÖÔ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ×¾Ö¹ý¨ü“Ö Æêü »ÖÖêú ²ÖÓ›üÖ¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ.
ŸµÖÖ´Öãôêû ‹úßú›êü òú£ÖÖò×»Öú ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ †›üÖÖß¯ÖÖÖ ¾Ö •Öã»Öæ´Ö, ¤ãüÃÖ¸üßú›êü ÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓ“µÖÖ ²Öã¨üß“ÖÖ †Ó¬Ö¯ÖÖÖ
†Ö×Ö †Öî¤üÖÃÖßµÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÖÔ“Öê úÖ´Ö ´ÖÖêšêü úšüßÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ÃÖÖê¿Öò×»ÖÃ™ü »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ú™üÖÖ
¬Ö´ÖÔ †Ö×Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö µÖÖÓ“µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ÃÖÖ¸üÖÖ“Ö †ÖÆêü.
´ÖÖêÃµÖæ ¾ÖêÖÏê†¸ü †Ö×Ö ¸üÖò²ÖŸÖá †Öò. ±úÖòŸÖêÖß Æüê ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ´ÖÖêšêü ¾Ö•ÖÖ¤üÖ¸ü ¾ÖŒŸÖê †ÖÆêüŸÖ.
'»ÖÖò ¯ÖÏÖêŸÖêÃŸÖÓŸÖ' Æêü ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú ¾Ö '×»Ö²Ö¸ü»Ö ‹¾Æòü•Ö»Ößú' Æêü ´ÖÖ×ÃÖú Æüß ˆ¤üÖ¸ü ´ÖŸÖÖ“Öß †ÖÆêüŸÖ. ˆ¤üÖ¸ü
¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ“Öê úÖ´Ö ¾ÆüÖ¾Öê ŸÖÃÖê •ÖÖê¸üÖÖê “ÖÖ»Öæ ÖÖÆüß. ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †ÖŸÖÖ ²ÖÆãüŸÖêú ¯ÖæÖÔ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
†ÖÆêü. ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ“Ö Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¾ÖÖœü —ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÖŸµÖÓŸÖ¸ü ÖÖÆüß. •ÖÖò. ¸êü¾Æüß»Ö Æêü †Ö¬Öã×Öú ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ
‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öê ¯Öò×¸üÃÖ µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üßŸÖ ¾µÖÖµÖÖŸÖêê †ÖÆêüŸÖ. ¾µÖÖµÖÖÖÖÃÖ ÃÖ¾ÖÖÔÃÖ ´ÖÖêúôûßú †ÖÆêü. ŸÖ¸üß ¯ÖÖ
£ÖÖê›üÖ“Ö ÁÖÖêŸÖé¾ÖÖÔ Æü•Ö¸ü †ÃÖŸÖÖê. ¯Öò×¸üÃÖ µÖê£Öê ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ÖÖ¾Ö úÖœü»µÖÖÃÖ ×úŸµÖêúÖÓŸÖ ÆüÃÖê µÖêŸÖê. ¾Ö¸ü¯ÖÖÓÖß
•ÖãµÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öê œüÖêÖ ´ÖÖ•Ö×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÆüÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö !
´ÖÖêÃµÖã ¸üÖê•Ö : ŸÖÖ. 25 ´ÖÖ“ÖÔ 1903 ¸üÖê•Öß 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¸üÖ¡Öß ´ÖÖêÃµÖã ¸üÖê•Ö µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß •Öê¾ÖÖÖÃÖ
Öê»ÖÖê. ´ÖÖ¤üÖ´Ö ¸üÖê•Ö Æüß ±úÖ¸ü ÖÖê›ü ¾Ö ãú¿Ö»Ö ²ÖÖ‡Ô †ÖÆêü. ŸÖß ‡ÓÖÏ•Öß ×¿ÖúŸÖ ÆüÖêŸÖß. ×Ö¤üÖÖ ŸÖ¿Öß ´ÖÖêÃµÖã
¸üÖê•Ö“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ÆüÖêŸÖß. ´Öß úÖÆüß ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê úß, ´ÖÖ¤üÖ´Ö“Öß úÖÃÖÖ¾ÖßÃÖ ÆüÖê‡Ô, ´ÖÖ ŸÖß †ÖŸÖã¸ü
Ö•Ö¸êüÖê Ö¾Ö·µÖÖú›êü ¯ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ“Öê ´Ö»ÖÖ ´ÖÖêšêü úÖîŸÖãú ¾ÖÖ™üŸÖê. 3/4 ¾ÖÂÖÖÔ“Öß ´ÖÖÃÖì»ÖÖ Æüß ´Öã»ÖÖß ±úÖ¸ü ÖÖê›ü
ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖ¤üÖ´ÖÖê úÖœü»Öê»Öß úÖÆüß ×“Ö¡Öê ¯ÖÖÆæüÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öê. ´Ö»ÖÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ¤üÖ´Ö“Öê †Ö‡Ô²ÖÖ¯Ö
¾Ö ²ÖÆüßÖ Æüß ´ÖÓ›üôûß •Öê¾ÖÖÖÃÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ±Ïëú“Ö ŸÖ¹ýÖßÃÖ ‡ÓÖÏ•Ö ŸÖ¹ýÖß‡ŸÖúß Ã¾ÖŸÖÓ¡ÖŸÖÖ ÖÖÆüß. ×¾Ö¾ÖÖÆü
´Öã»Öß“µÖÖ ÃÖÓ´ÖŸÖßÖê †Ö‡Ô²ÖÖ¯Ö“Ö »ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ. ´Öã»Öß“Öß ×¾Ö¾ÖÖÆü´ÖµÖÖÔ¤üÖ ú´ÖßŸÖ ú´Öß 16 ¾ÖÂÖÖÔ“Öß †ÃÖŸÖê.
†»Ößú›êü 10 ¾ÖÂÖÖÔŸÖ Ã¡Öß×¿ÖÖÖÖ“Öß †×¬Öú ÃÖÖêµÖ ¾Ö ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖŸÖß“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“Öê“Ö µÖê£Öê †Öãú¸üÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¸üß ¿ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ ±Ïëú“Ö ×¿ÖúŸÖÖŸÖ ¾Ö †Ö¯Ö»Öß ”ûÖÖß
´ÆüÖ•Öê ±òú¿ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×¿Öú¾ÖŸÖÖŸÖ ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ¯ÖêÖÖ ±Ïëú“Ö †×¬Öú ´ÖÖêúó¶Ö ´ÖÖÖ“Öê. ¯Öò×¸üÃÖ´Ö¬µÖê Öã»ÖÆüÖî¿Öß
»ÖÖêú ‘Ö¸üß Ö •Öê¾ÖŸÖÖ ¸êüÃŸÖÖê¸üÖÑ (Restaurant) ´Ö¬µÖê“Ö •ÖÖŸÖÖŸÖ.
²ÖÖò‡Ô ²ÖÖÑ»ÖÖ : ŸÖÖ. 28 ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü ´ÖÖ“ÖÔ, 1903 ¸üÖê•Öß ¸üÖ¡Öß 8 ¾ÖÖ•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÖê ²ÖÖò‡Ô
²ÖÖÑ»ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÖÖ“ÖÖ“Öê ×šüúÖÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖ Öê»Öê. Æêü ×šüúÖÖ »Öò×™üÖ ŒúÖ™ÔüÃÖÔ ÖÖ¾ÖÖ“Öê
µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß“Öê ×¾ÖªÖ£Öá ¸üÖÆüÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ ³ÖÖÖß †ÖÆêü, Æêü ‹êæúÖ †ÖòŒÃÖ±ú›ÔüÆæüÖ Öê»Öê»µÖÖ ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü
†Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê. ‹ú ±Ñúú ¤êü‰úÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸµÖÖÖê †ÖŸÖ ú¸ü´ÖÖãúßÃÖÖšüß •ÖÖ¾Öê. ¾ÆüÖµÖÖê×»ÖÖ¾ÖÖ»µÖÖÓ“ÖÖ
´ÖÖÖêÆü¸ü ²ÖÑ›ü µÖê£Öê ¾ÖêôûÖê¾Öôûß ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖê¾ÆüÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸµÖÖÖê ¾ÖÖ™êü»Ö ×ŸÖ“µÖÖ¿Öß ÖÖ“Öæ »ÖÖÖÖ¾Öê, Îúß›üÖ¾Öê,
ØÆü›üÖ¾Öê, ²ÖÖê»ÖÖ¾Öê, ˆ¯ÖÖÆüÖ¸ü ‘µÖÖ¾ÖÖ Øú¾ÖÖ ÃÖÓêúŸÖ ú¸üÖ¾ÖÖ. µÖê£Öê µÖêÖÖ·µÖÖ ²ÖÆãüŸÖêúÖÓ²Ö§ü»Ö ¿ÖÓúÖ µÖêŸÖê.
Øú²ÖÆãüÖÖ †¿ÖÖ ×šüúÖÖß ¿ÖÓúÖ ‘ÖêÖê ´ÆüÖ•Öê“Ö ×¸üúÖ´Ö™êüú›êü¯ÖÖÖ †ÖÆêü. ¯Öò×¸üÃÖ“µÖÖ ú¸ü´ÖÖãúß †¿ÖÖ“Ö
†ÖÆêüŸÖ úß, ŸµÖÖ ¯Ö¸üŒµÖÖÓÖÖ ÃÖÆüÃÖÖ ÃÖÆüÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ×Ö¤üÖÖ ŸµÖÖ úôûŸÖ ŸÖ¸üß ÖÖÆüßŸÖ. ¸ÓüÖê»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖ
†Ö¤üß ˆ‘Ö›ü ˆ‘Ö›ü µÖê‰úÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ. ÃÖã´ÖÖ¸êü 1000 ŸÖ¹ýÖ ´ÖÖÖÃÖê µÖê£Öê ×¾Ö»ÖÖÃÖ ú¸üßŸÖ ²ÖÃÖ»Öß ÆüÖêŸÖß.
´ÖÖ—Öê ´ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¿Öß»Ö —ÖÖ»Öê. Æü»»Öß“µÖÖ ˆªÖêÖÖ“µÖÖ —Ö™üÖ¯Ö™üßŸÖ ´ÖÖãÂµÖÖ»ÖÖ úÃÖ»µÖÖ ŸÖ¸üß ú¸ü´ÖÖãúß“Öß
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü“Ö. ¬Ö´ÖÖÔ×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß •Ö¸ü ¿Öã¨ü ú¸ü´ÖÖãúß ¯Öã¸ü×¾Ö»µÖÖ ÖÖÆüßüŸÖ ŸÖ¸ü ‡£Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ †¿Öã¨ü ¾Ö ‘ÖÖŸÖúß ú¸ü´ÖÖãúß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×¿Ö¸üŸÖÖŸÖ. ‡Ó»ÖÓ›üÖŸÖ Æü»»Öß ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
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ŸÖ¹ýÖÖÓ“Öê »ÖÖ ¾Öê¬ÖµÖÖ“Öß Ö™ü¯Ö™ü ú¸üÖÖ¸êü ×´Ö¿ÖÖ¸üß »ÖÖêúÖÓÖÖ ¿Öã¨ü ú¸ü´ÖÖãúß ¯Öã¸ü¾ÖßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸÖ¹ýÖ úÖ´Öú¸üß¾ÖÖÖÔ“Öê ´ÖÖ ¬Ö´ÖÖÔú›êü ¾Öôû×¾ÖµÖÖ“ÖÖÆüß ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
´ÖÖ—Öê ´ÖŸÖ ¯Öæ¾Öá ±úÖ¸üÃÖê †Öããú»Ö Ö¾ÆüŸÖê Æüß ÃÖÖêúÖ¾Ö»Öê»Öß ŸÖ¹ýÖ ´ÖÓ›üôûß ú¸ü´ÖÖãúß»ÖÖ ¯Öãœêü ¾Ö ¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ
´ÖÖÖê ÆüÖêŸÖÖŸÖ †ÃÖê ´ÖÖ—Öê ´ÆüÖÖê ÆüÖêŸÖê; ¯ÖÖ †¿ÖÖ ¿Öã¨ü ú¸ü´ÖÖãúß ¯Öã¸ü¾Ö»µÖÖ ÖÖÆüßŸÖ †Ö×Ö òú£ÖÖò×»Öú
¬Ö´ÖÖÔ¯ÖÏ´ÖÖÖê ±úÖ•Öß»Ö ÃÖÖê¾Öôêû¯ÖÖÖ“ÖÖ ¤´Ö ´ÖÖ•Ö×¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ¯Öò×¸üÃÖÖÓŸÖ»µÖÖÃÖÖ¸üÖê ´ÖÖÃÖ»Öê ×¤üÃÖÖÖ¸ü“Ö, †ÃÖê
´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê.
¯Ö¸êü »ÖÖ ¿ÖÖ•Ö : ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ¯Ö¸êü »ÖÖ ¿ÖÖ•Ö ÖÖ¾ÖÖ“Öß Ã´Ö¿ÖÖÖ³Öæ´Öß ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. Æüß ÃÖ¾ÖÔ
Ã´Ö¿ÖÖÖÖŸÖ ´ÖÖêšüß †ÖÆêü. ×Æü“µÖÖŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 30 »ÖÖ ¯ÖÏêŸÖê ¯Öã¸ü»Öß †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏ£Ö´Ö Öê»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ÃÖ´ÖÖê¸ü“µÖÖ
‹úÖ ˆŸÖ¸üÖß¾Ö¸ü“µÖÖ Ø³ÖŸÖßŸÖ •µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß ú²Ö¸üÃ£ÖÖÖ ÖÖÆüß †¿ÖÖÓÃÖÖšüß ‹ú ´ÖÖêšêü Ã´ÖÖ¸üú Ø³ÖŸÖßŸÖ
úÖê¸ü»Öê †ÖÆêü. ŸÖê ¯ÖÖÆüÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêü. ´ÖéŸÖ Ö¾Ö¸üÖ²ÖÖµÖúÖê ×³ÖŸÖàŸÖ»µÖÖ ¤üÖ¸üÖ¿Öß †–ÖêµÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖú›êü •ÖÖŸÖ
†ÖÆêüŸÖ. ¤üÖêÆüÖêú›êü ×úŸµÖêú ´ÖéŸÖ ×¾Ö´ÖãÖ¯ÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖæÖ “ÖÖ»Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÖÖ»Öß ŸÖê“Ö •ÖÖê›ü¯Öê
†Öê¸ü“µÖÖ ×Ö¦êüŸÖ ˆ‘Ö›êü ¯Ö›ü»Öê †ÖÆêü †Ö¿ÖÖ¤êü¾ÖßÖê (Hope) £Ö›üµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ×¿ÖôûÖ ˆ“Ö»ÖæÖ ¬Ö¸ü»Öß †ÖÆêü.
ŸµÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ“Öê †³ÖÔú ¯ÖÖ»Ö£Öê ¯Ö›ü»Öê †ÖÆêü. Æêü ×“Ö¡Ö ±úÖ¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú †ÃÖæÖ ŸµÖÖŸÖ ú¹ýÖ¸üÃÖ
¯Ö¸ü´ÖÖ¾Ö¬Öß»ÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖãÂúôû £Ö›üÖß ´ÆüÖ•Öê »ÖÆüÖÖ »ÖÆüÖÖ ¤êü¾Öôêû“Ö †ÖÆêüŸÖ. †ÖŸÖ ¾Öê¤üß¾Ö¸ü
µÖê¿Öæ“ÖÖ ¯ÖãŸÖôûÖ, ´Öê¸üß“ÖÖ ¯ÖãŸÖôûÖ, ´ÖéŸÖÖ“ÖÖ ¯ÖãŸÖôûÖ-×Ö¤üÖÖ ±úÖê™üÖê ¾ÖÖî¸êü šêü¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¾ÖºþÖ ±ãú»Öê, ´ÖÖôûÖ
‘ÖÖŸÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ´ÖÖêšü¶Ö ´ÖêÖ²ÖŸµÖÖ ŸÖê¾ÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖ¯Öãœüê ²ÖÃÖæÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ Öã“ÖÖÔ šêü¾Ö»µÖÖ
ÆüÖêŸµÖÖ. †¿ÖÖ ¤êü¾ÖôûÖÓŸÖæÖ ÃÖ¾ÖÔ ãú™ãÓü²ÖÖ“Öß ´ÖÖÖÃÖê ¯Öã¸ü»Öê»Öß †ÃÖŸÖ Ã´Ö¿ÖÖÖÖÓŸÖ Ã¾Ö“”û ¾Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü ÃÖ›üúÖ,
¤üÖêÆüÖê ²ÖÖ•ÖæÖß ˆÓ“Ö —ÖÖ›êü, ŸµÖÖ“µÖÖ ÖÖ»Öß ‹úÖ»ÖÖ ‹ú ×“Öú™æüÖ †ÃÖ»Öê»Öß Æüß ¤êü¾Öôêû †ÃÖÖ ‹Óú¤ü¸ü
¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ †Ö¯ÖÖ ¯ÖÖŸÖÖôû»ÖÖêêúÖŸÖ ´ÖéŸÖÖÓ“µÖÖ ÃŸÖ²¬Ö ¿ÖÆü¸üÖÓŸÖ“Ö †Ö»ÖÖê †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. µÖê£Öê ¯ÖÏêŸÖê
•ÖÖôûµÖÖ“ÖßÆüß ™üÖê»Öê•ÖÓÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ êú»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ, ÖßŸÖß, úÖ¾µÖ ¾Ö ¬Ö´ÖÔ ‡ŸµÖÖ¤üß
†Öêú ÖÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ÖÓ³Öß¸ü Ø“ÖŸÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ¯Öò×¸üÃÖ“Öß Æüß òú£ÖÖò×»Öú Ã´Ö¿ÖÖÖÃ£Öôêû †ŸµÖÓŸÖ †Öãæú»Ö
†ÖÆêüŸÖ.
¸üÖò×²ÖÃÖÖ : 7 ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü ‹×¯ÖÏ»Ö, 1903 ¸üÖê•Öß ´ÖÖêÃµÖæ ¸üÖê•Ö µÖÖÓ“Öê²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¯Öò×¸üÃÖ¯ÖÖÃÖæÖ 8
´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü ‹ú Öê›êü ¯ÖÖÆüÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´ÖÖ¤üÖ´Ö ¾Ö ´ÖÖÃÖì»ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ÊÖ Öê›ü¶ÖÓŸÖ ¸üÖò×²ÖÃÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê
‹ú ¾ÖÖ³ÖÖê•ÖÖÖ“Öê ´ÖÖêšêü Ã£Öôû ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 30-35 ¸êüÃŸÖÖê¸üÖÑŸÖËÃÖ ÆüÖêŸÖß. µÖê£Öê ú¸ü´ÖÖãúßú×¸üŸÖÖ
¯Öò×¸üÃÖ“Öê ˆªÖêÖ¬ÖÓªÖÓú›êü ÃÖã´ÖÖ¸êü 4-5 Æü•ÖÖ¸ü »ÖÖêú ¤ü¸ü †Ö×¤üŸÖ¾ÖÖ¸üß •Ö´ÖŸÖÖŸÖ. ¤üÖêÖ ×šüúÖÖß •ÖãµÖÖ
—ÖÖ›üÖÓ“µÖÖ ±úÖÓªÖÓ¾ÖºþÖ ŸÖßÖ “ÖÖ¸ü ´Ö•Ö»Öß ‘Ö¸êü êú»Öß †ÖÆêüŸÖ †Ö×Ö ÖÖµÖÖ×¯ÖµÖÖ“Öê ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ÖÖ»ÖæÖ ¾Ö¸ü
“ÖÖúÖÓ¾ÖºþÖ †ÖêœæüÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Öß ›üÖëÖ¸ü ¤êüÖÖ¾ÖÖ †ÖÆêü. “ÖÆæüú›êü ÃÖÆü»Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß µÖê£Öê
¯ÖãÂúôû ÖÖœüü¾Öê ³ÖÖ›ü¶ÖÖê šêü¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. ÃÖã´ÖÖ¸êü 60 ¾ÖÂÖÖÕ¯Öæ¾Öá µÖê£Öê ¿Öãú¿ÖãúÖ™ü ÆüÖêŸÖÖ. ‹úÖ ¬ÖÖê¸üÖß
¯Öã¹ýÂÖÖÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö ‹ú ×¾ÖÁÖÖÓ×ŸÖÖéÆü ˆ‘Ö›ü»Öê. ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖÖê ¸üÖò×²ÖÃÖÖ ÎæúÃÖÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê •ÖÓÖ»ÖÖÓŸÖ ‹ú™üÖ“Ö µÖê‰úÖ
¸üÖ×Æü»ÖÖ; ´ÆüÖæÖ ÊÖ ×šüúÖÖÖÃÖ †ÖŸÖÖ ¸üÖò×²ÖÃÖÖ Æêü“Ö ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ»ÖÖ ‡ŸÖúß ×ú±úÖµÖŸÖ
—ÖÖ»Öß úß, ŸµÖÖ“Öê †Öãú¸üÖ ÆüÖê‰úÖ †ÖŸÖÖ Æêü ´ÖÖêšêü ú¸ü´ÖÖãúß“Öê Ã£ÖÖÖ ²ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö •Ö¡ÖÖ
¾Ö Öê¡Öê ú¿Öß ²ÖÖŸÖÖŸÖ µÖÖ“Öê Æêü ´ÖÖêšêü “ÖÖÓÖ»Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ †ÖÆêü. ‹úÖê×ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ»Öê Æêü ‹ú
¯Öò×¸ü×¿ÖµÖÖ Öê¡Ö“Ö ÆüÖêµÖ.
¾ÖÖµÖ 473-53
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Öã›ü ±ÏúÖµÖ›êü : ŸÖÖ. 10 ‹×¯ÖÏ»Ö, 1903 µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ³ÖÖ×¾Öú »ÖÖêú ˆ¯Ö¾ÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ´ÖÖÃÖê, †Ó›üß
Æüê ±ú¸üÖôûÖ“Öê ÃÖÖ´ÖÖÖ ÃÖ´Ö•Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ÖÖ™üúÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¤ãüúÖÖê ²ÖÓ¤ü †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¬ÖÖÙ´Öú »ÖÖêú ´ÖãµÖ ´ÖãµÖ
¤êü¾ÖôûÖÓŸÖ ¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ÃÖúÖôû¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÓ¬µÖÖúÖôû¯ÖµÖÕŸÖ ¤êü¾ÖôûÖÓŸÖæÖ ¸üß‘Ö »ÖÖÖŸÖê. ´Öß †Ö•Ö ÃÖÖÓ ¾ÆêüÖ
ÃÖÖÓ ×¤ü ¯ÖÖ»Ö, ÃÖÖÓ ¸üÖêËú, ´ÖÖ ×¤ü »ÖêÖ µÖÖ ŸÖßÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¤êü¾ÖôûÖÓŸÖ Öê»ÖÖê. ÖÖµÖÖ, ¾ÖÖ¤üÖ, ´ÖÓ¡Ö‘ÖÖêÂÖ, ˆ¯Ö¤êü¿Ö
¾ÖÖî¸üê “ÖÖ»Öæ ÆêüÖŸÖê. ±ãú»Öê, ¾Öê»Öß, ¯ÖÖÖê µÖÖÓÖß ¤êü¾ÆüÖ¸êü ³Ö¸üÖ““Ö ÃÖ•Ö¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ‹úÖ ™êü²Ö»ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ´Ö»Öß“µÖÖ
ÖÖ¤üß¾Ö¸ü ÃÖãôûÖ¾Ö¸ü “Öœü»Öê»µÖÖ µÖê¿Öæ“Öß »ÖÆüÖÖ ´ÖæŸÖá šêü¾Ö»Öê»Öß †ÃÖê, •Ö¾Öôû ‹ú »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ‹úÖ´ÖÖÖæÖ ‹ú µÖêŸÖ ¾Ö ´ÖÖêšü¶Ö ³ÖŒŸÖßÖê µÖê¿Öæ“Öê ¤üÖêÆüß ²ÖÖÆæü, Öãœü‘Öê ¯ÖÖ¾Ö»Öê “ÖÖ™æüÖ •ÖÖŸÖ.
¾Öé¨Ëü ÛÃ¡ÖµÖÖ ±úÖ¸ü“Ö ¯ÖÏê´ÖÖÖê “ÖÖ™üßŸÖ †Ö×Ö •Ö¾Öôû šêü¾Ö»Öê»µÖÖ ‹úÖ ŸÖÖ™üÖŸÖ ¯ÖîÃÖÖ ™üÖæúÖ ¯Öãœêü •ÖÖŸÖ. •Ö¾Öôû
²ÖÃÖ»Öê»ÖÖ ´Öã»ÖÖÖ ¹ý´ÖÖ»ÖÖÖê ´ÖæŸÖá ¯Öã¿ÖßŸÖ †ÃÖê. ÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ‹úÃÖÖ¸üÖÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖÖÓ ¸üÖêËú
µÖê£Öê µÖê¿Öæ»ÖÖ ÃÖãôûÖ¾Ö¸ü “Öœü×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¾Ö £Ö›üµÖÖŸÖü ÖêµÖÖ“ÖÖ Æãü²ÖêÆæü²Ö ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ †»ÖÖ. ŸÖÖê
¯ÖÖÆæüÖ òú£ÖÖò×»Öú ´ÖæÙŸÖ¯Öã•Öê“ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ±úÖ¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ.
´Öò›üÖê´ÖÖ—Öß»Ö ›¶ãÖÖ : ´Öò›üÖê´ÖÖ—Öß»Ö ›üü¶ãÖÖ Æüß ²ÖÖ‡Ô ãú´ÖÖ¸üß ´ÖÖê×»Ö‹¸ü ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ
úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖ ¾Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öß †¬µÖÖ×¯ÖúÖ †ÖÆêü. ¯Öò×¸üÃÖ µÖê£Öß»Ö Ã¡Öß×¿ÖÖÖÖ²Ö§ü»Ö
´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´Öôû×¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ ÊÖ ²ÖÖ‡Ô“Öß ´Öß ³Öê™ü ‘ÖêŸÖ»Öß. ²ÖÖ‡Ô †ŸµÖÓŸÖ Ö¸üß²Ö, ÃÖ³µÖ ¾Ö ÃÖÖ¬Öß ÆüÖêŸÖß. ×Æü“ÖÖ
¯ÖÖêÂÖÖÖ ¾Ö ¾ÖÖÖÖæú ‡ŸÖúß ÃÖÖ¬Öß ×¤üÃÖ»Öß úß, ¯Öò¸üßÃÖ ÖÖ¸üÖŸÖ ¸üÖÆüÖµÖÖÃÖ ŸÖß •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû †µÖÖêµÖ
¾ÖÖ™ü»Öß. ¤ü¸ü ‹ú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖ“Öß ×Æü“Öß †ŸµÖÓŸÖ ˆŸúšüÖ ×¤üÃÖ»Öß. ´Öß †Öêú ¯ÖÏ¿Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê.
ŸµÖÖÓ“Öß ×ŸÖÖê ÃÖ´Ö¯ÖÔú ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü ˆ¢Ö¸êü ×¤ü»Öß. ÃÖã´ÖÖ¸êü ¤üÖêÖ ŸÖÖÃÖ ²ÖÖê»Ö»ÖÖê, ŸÖ¸üß ×ŸÖÖê Óú™üÖôûÖ ¤üÖÖ×¾Ö»ÖÖ
ÖÖÆüß. ˆ»Ö™ü ´ÖÖ—Öß ˆ¤üÖ¸ü ´ÖŸÖê ¾Ö ²ÖÖ¸üßú “ÖÖîúÃÖ¯ÖÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ×ŸÖ»ÖÖ ÃÖÖÖÓ¤ü †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê ¾Ö ×ŸÖÖê ŸÖÃÖê
²ÖÖê»ÖæÖÆüß ¤üÖÖ×¾Ö»Öê. ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“Öê »ÖÖêú ´ÆüÖ•Öê ÖÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ÖãÓŸÖ»Öê»Öê, ×¾Ö¸üÖÖß ¾Öé¢Öß“Öê“Ö †ÃÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê,
†ÃÖÖ ×ŸÖ“ÖÖ ÃÖ´Ö•Ö ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖ—Öß Æüß ¯ÖÏÖ´ÖÖ¿Öß»Ö, ²Öã×¨ü¾ÖÖ¤üß ´ÖŸÖê ¯ÖÖÆæüÖ †Ö¯ÖÖÖÃÖ †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™üŸÖê, †ÃÖê
²ÖÖê»ÖæÖ ¤üÖÖ×¾Ö»µÖÖ²Ö§ü»Ö ×ŸÖÖê ´ÖÖ±úß ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öß. ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ×ŸÖÖê ´Ö»ÖÖ •Öê¾ÖÖÖÃÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öê. †Ö¤ü»Öê
×¤ü¾Ö¿Öß Ã¡Öß×¿ÖÖÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê“Ö ÆüÖêŸÖê. ¯Öãœêü ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ²ÖÖê»Ö»ÖÖê. ³ÖÖÂÖÖÖŸÖ ¾µÖŸµÖµÖ
µÖê‰ú ÖµÖê ´ÆüÖæÖ ×ŸÖÖê ¤ãüÃÖ·µÖÖ úÖêÖÖÃÖÆüß ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öê Ö¾ÆüŸÖê. ±Ïëú“Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü¯Ö¨üŸÖß¾Ö¸ü ´ÖÖêšêü ´Ö•Öê“Öê ²ÖÖê»ÖÖê
—ÖÖ»Öê.
±ÏúÖÃÖ´Ö¬µÖê ´Öã»ÖÖ-´Öã»Öà“Öß »ÖÖê ŸµÖÖÓ“Öê †Ö‡Ô²ÖÖ¯Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ´ÖŸÖßÖê ´ÖÖêšêü¯ÖÖß »ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ. ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê
ÆüôæûÆüôæû µÖê£ÖêÆüß Ã¾ÖµÖÓ¾Ö¸üÖ“Öß “ÖÖ»Ö ¯Ö¸üŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß †ÖÆêü. ´ÖÖ¡Ö ŸÖ¹ýÖ ´Öã»ÖßÃÖ ŸÖê£Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
ÖÖÆüß. ‹úÖ ´Öã»Öß“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß, †Ö‡Ô»ÖÖ ÃÖÖê›æüÖ ŸÖß ‹ú™üß“Ö †¿Öß êú¾Öôû ÃÖÖÖÖéÆüÖÓŸÖ“Ö
•ÖÖŸÖ †ÃÖê. ÖÓŸÖ¸ü ¯Öò×¸üÃÖ ¿ÖÆü¸ü“µÖÖ ÖßŸÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ²ÖÖ‡ÔÖê ´ÖÖêúôêû¯ÖÖÖÖê †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü úôû×¾Ö»Öê. ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖ¯ÖêÖÖ
±Ïëú“Ö »ÖÖêúÖÓŸÖ ¾Öî¾ÖÖ×Æüú ÖßŸÖß ú´Öß †ÖÆêü. •ÖÃÖ•ÖÃÖê ¤ü×ÖÖ µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖ •ÖÖ¾Öê ŸÖÃÖŸÖÃÖê ÖßŸÖß“Öê ´ÖÖÖ ú´Öß
ú´Öß ÆüÖêŸÖ •ÖÖŸÖê, †ÃÖê ŸÖß ´ÆüÖÖ»Öß, Ö¸üß²Ö ¾Ö úÖ´Öú¸üß Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖ »ÖÖ Ö »ÖÖ¾ÖŸÖÖ Ö¾Ö¸üÖ²ÖÖµÖúÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö
¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ŸÖê êú¾Öôû †ÖßŸÖß“Öê“Ö †ÃÖŸÖê †ÃÖê ÖÖÆüß. ÊÖ“Öê ‹ú úÖ¸üÖ »ÖÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¬Öß“Öê ¬Ö´ÖÔ¥üÂ™üßÖê
¾Ö úÖµÖªÖÖê ±úÖ•Öß»Ö †¾Ö›Óü²Ö¸ü ´ÖÖ•Ö¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê, Ö×¸ü²ÖÖÓÖÖ ŸÖê —Öê¯ÖŸÖ ÖÖÆüß. ÖßŸÖß ×²Ö‘Ö›üµÖÖ“Öê ¤ãüÃÖ¸êü
úÖ¸üÖ ŸÖ¹ýÖ ´Öã»ÖÖÓÖß 21 ¾ÖÂÖÖÔÖÓŸÖ¸ü 2 ¾ÖÂÖì »ÖÂú¸üÖÓŸÖ ÖÖêú¸üß êú»Öß“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê, †ÃÖÖ úÖµÖ¤üÖ †ÖÆêü,
†¿ÖÖ ŸÖÖ¹ýµÖÖ“µÖÖ ¾Öêôûß µÖÖ ¯Öê¿ÖÖŸÖ Ã¾Öî¸ü¾Öé¢Öß ÃÖÖÆü×•Öú“Ö ¾ÖÖœüŸÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯Öò×¸üÃÖ Æêü •ÖÖÖŸÖß»Ö ú¸ü´ÖÖãúß“Öê
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×™ü¯ÖÖê

Ã£ÖÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ¯Ö¸üúßµÖ “ÖîÖß »ÖÖêúÖÓ“Öê “ÖÖôêû µÖê£Öê ±úÖ¸ü “ÖÖ»ÖŸÖÖŸÖ. ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ úÃÖÖ
£ÖÖê›üÖ £ÖÖê›üÖ ×¿Ö¸üúÖ¾Ö ÆüÖêŸÖ †ÖÆüê ¾Ö “Öôû¾Öôûß“Öê úÖ´Ö ÛÃ¡ÖµÖÖ“Ö úÃÖê †ÓÖÖ¾Ö¸ü ‘ÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß
²ÖÖê»ÖÖê —ÖÖ»Öê. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ±ÏúÖÃÖ ¤êü¿Ö †´Öê×¸üêú“µÖÖ ¾Ö ‡Ó»ÖÓ›ü“µÖÖ ´ÖÖÖê †ÃÖ»µÖÖ“Öê ²ÖÖ‡ÔÖê
ú²Öæ»Ö êú»Öê. Ã¡Öß-×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ úÖ´Öß òú£ÖÖò×»Öú ¬Ö´ÖÖÔú›æüÖ úÃÖÖ †›üÃÖ¸ü µÖêŸÖÖê ŸÖê ×ŸÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ
†Öã³Ö¾ÖÖ¾ÖºþÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
ÊÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÊÖ ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ×¾Ö«üÖÖË ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ —Ö™æüÖ µÖŸÖ
ú¸üÖÖ·µÖÖ ²ÖÖ‡Ô×¾ÖÂÖµÖß ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü †Ö¤ü¸ü ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»ÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö ×ŸÖ»ÖÖÆüß ´Ö•Ö²Ö§ü»Ö ¾Ö ´ÖÖ—µÖÖ
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ²Ö§ü»Ö †ÖÃ£ÖÖ ˆŸ¯Ö®Ö —ÖÖ»Öß. †Ö¯Ö»µÖÖ ³Öê™üß“Öß †Öšü¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ×ŸÖÖê ‡´ÖÃÖÔÖ“Öê ‹ú
¯ÖãÃŸÖú ´Ö»ÖÖ ²ÖÖßÃÖ ×¤ü»Öê.
¾ÆüÃÖÖÔµÖ“ÖÖ ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›üÖ : ¯Öò¸êüÃÖ“µÖÖ ÖîŠúŸµÖêÃÖ 15 ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü ‡×ŸÖÆüÖÃÖ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¾Ö ¾Öî³Ö¾Ö¿ÖÖ»Öß
¾ÆüÃÖÖÔµÖ ¿ÖÆü¸ü †ÖÆêü. ´Öß 12 ‹×¯ÖÏ»Ö †Ö×¤üŸÖ¾ÖÖ¸üß ¤üÖêÖ¯ÖÏÆü¸üß ŸÖßÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ŸÖê£Öê ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. µÖê£Öê 15 ¾µÖÖ
»Öã‡Ô“ÖÖ ¯ÖÏÓ“Ö›ü †Ö×Ö ¾Öî³Ö¾ÖÃÖÓ¯Ö®Ö ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›üÖ †ÖÆêü. ´Ö¬µÖê “ÖÖîúÖÓŸÖ ÊÖ »Öã‡Ô“ÖÖ †À¾ÖÖºþœü ³Ö¾µÖ ¯ÖãŸÖôûÖ
†ÖÆêü. µÖÖ ×šüúÖÖß ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ×“Ö¡ÖÖÓ“ÖÖ ¾Öü ¯ÖãŸÖôû¶ÖÓ“ÖÖ •ÖÃÖÖ ÃÖÓÖÏÆü †ÖÆêü ŸÖÃÖÖ •ÖÖÖŸÖ úÖêšêüÆüß ÖÖÆüß.
úÖÆüß ×“Ö¡ÖÖÓÖß ´ÖÖ—Öê ´ÖÖ ¾Öê¬Ö»Öê. ¿ÖÖ»ÖÔ´ÖêÖ, ÃÖÖÓ »Öã‡Ô µÖÖÓ“Öß ×“Ö¡Öê ¯ÖÖÆüŸÖ“Ö ¸üÖÆüÖ¾ÖêÃÖê ¾ÖÖ™ü»Öê. ÎãúÃÖê›ËüÃÖ
ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê ÎãúÃÖê›ËüÃÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×“Ö¡Öê †ÖÆêüŸÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸üß»Ö Öò»Ö¸üßŸÖ 1797 ŸÖê 1835 ¯ÖµÖÕŸÖ“Öß
³Ö¾µÖ ×“Ö¡Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖŸÖ Öê¯ÖÖêê×»ÖµÖÖ“ÖÖ ¯Ö¸üÖÎú´Ö ¾ÖÙÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öê ÃÖë™ü Æêü»ÖßÖÖ µÖê£Öß»Ö £Ö›üÖê,
¸üÖ™üßÃÖ²ÖÖ µÖê£Öê ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ»ÖÖ —ÖÖ»Öê»Öß •ÖÖ´Ö ÃÖ•ÖÔÖ ²ÖÖÓ¬ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖÓœü·µÖÖ ‘ÖÖê›ü¶Ö¾Ö¸ü
“ÖœüŸÖ †ÖÆêü. †»ÖêŒ—ÖÖÓ×›ÒüµÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö, ŸÖê£Öß»Ö ¸üÖ•ÖÖ“Öê ¿Ö¸üÖ µÖêÖê, †ÖòÃ™üÙ»Ö™ü—ÖË »ÖœüÖ‡Ô“Öß
†Ö¤ü»Öß ¸üÖ¡Ö ¾ÖÖî¸êü ×“Ö¡Öê ¯ÖÖÆæüÖ ¾Öß¸ü ¾Ö ú¹ýÖ ¸üÃÖÖ“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö †Ö»ÖÖ.
»Öã‡Ô“Öß ×Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÖÖê»Öß, †Ó£ÖºþÖ ¾Ö “ÖÖ¤ü¸ü Æüß ¸üÖÖæÖ šêü¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. ¾ÖÖ›ü¶Ö“Öê ×Ö›üŒµÖÖŸÖæÖ
ÃÖãÓ¤ü¸ü ²ÖÖÖê“Öß ¾Ö ˆ¯Ö¾ÖÖÖ“Öß †Öã¯Ö´Ö ¿ÖÖê³ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ˆÓ“Ö —ÖÖ›êü, ¾Öß×£ÖúÖ, ¯ÖãÂ¯Ö¾ÖÖ×™üúÖ, ÖãÓ±úÖ,
ŸÖ›üÖÖ, »ÖÆüÖÖ´ÖÖêšüß Æü•ÖÖ¸üÖê úÖ¸Óü•Öß, ¾ÖÖ›ü¶Ö¯ÖÖÃÖæÖ ˆŸÖ¸üŸÖ •ÖÖÖÖ¸üß ÃÖ¯ÖÖ™üß, ¯Öãœêü ¤æü¸ü¾Ö¸ü •ÖÖÖÖ¸üÖ ¹Óý¤ü
¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ úÖ»Ö¾ÖÖ, ŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö Îúß›üÖ-ÖÖîúÖ, Æêü ‹ú ÖÖ ¤üÖêÖ ÖÖÖÖ×¾Ö¬Ö ¤êüÖÖ¾Öê ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ
¯ÖÖ¾Ö»Öê. ´ÖÖÖ¾Öß ‹êÀ¾ÖµÖÔ, ÃÖÖï¤üµÖÔ, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ ¾Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“µÖÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ ‡ŸÖêú ‹ú¾Ö™ü»Öê»Öê
´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÖÆüÖµÖÖŸÖ ŸÖ¸üß †ªÖ¯Ö úÖêšêü †Ö»Öê ÖÖÆüß ¾Ö ¯Öãœêü µÖê‡Ô»ÖÃÖê ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. ´ÆüÖæÖ 8 “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ
²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üŸÖÖÖÖ £ÖÖê›êüÃÖê †¾Ö‘Ö›ü ¾ÖÖ™ü»Öê.
†ÖòÖÃ™ü ×›ü úÖò´Ö : ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ŸÖ¢¾Öê¢ÖÖ †ÖòÖÃ™ü ×›ü úÖò´Ö ¸üÖÆüÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ‘Ö¸ü ÖÓ. 10 ¹ý
´ÖÖò×ÃÖµÖÖò¸ü »Ö ×¯ÖÏÃÖ ÊÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü ŸÖê ¯ÖÖ×Æü»Öê. ŸµÖÖÓÖß úÖœü»Öê»ÖÖ Positivist ‰ú±Ôú ×ÖÛ¿“ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß
ÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ³Ö¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ×ŸÖ£Öê ŸµÖÖ“µÖÖ úÖÆüß ŸÖÃÖ×¾Ö¸üß ¾Ö ¯ÖãŸÖôêû ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öß ¤ü¢Öú ´Öã»ÖÖß
´ÖÖ¤üÖ´Ö ¤ü ¾ÆüÖŸÃÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ×¿ÖÂµÖ »ÖÖ±úÖ™ü Æêü µÖê£Öê ¸üÖÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ´ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
ŸÖÖê •µÖÖ †Ó£Ö¹ýÖÖ¾Ö¸ü ´Öê»ÖÖ ŸÖê †Ó£ÖºþÖÆüß “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¸üßŸÖßÖê šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖòµÖ : ¸üÖ•ÖÖ ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖòµÖ µÖÖÓ“Öß ÃÖ´ÖÖ¬Öß ×²ÖÎÃ™ü»Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ‹úÖ Ã´Ö¿ÖÖÖ³Öæ´ÖßŸÖ
ÃÖãÓ¤ü¸ü ØÆü¤üß ¯Ö¨üŸÖßÖê ²ÖÖÓ¬Ö»Öß †ÖÆêü. ×Æü“µÖÖ•Ö¾Öôû ²ÖÃÖæÖ ´Öß £ÖÖê›üß¿Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ êú»Öß. ¯ÖÏêÖúÖÓÃÖÖšüß ‹ú
´ÖÖêšêü ¯ÖãÃŸÖú šêü¾Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖÓŸÖ ÃÖ´ÖÖ¬Öß ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ úºþÖ ´Öß †Ö¯Ö»Öß ÃÖÆüß êú»Öß.
351

´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü, ÃÖ´ÖÖÏ ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ, ÖÓ›ü 2 ¸üÖ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖòµÖ»ÖÖ »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß ×•ÖÖê Ã¾ÖŸÖ:¯ÖÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. †¿Öß ‹ú ¾Öé¨ü ²ÖÖ‡Ô µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ¸üÖÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖß.
×ŸÖ»ÖÖ ´Öß ´Öã§üÖ´Ö •ÖÖ‰úÖ ³Öê™ü»ÖÖê. Æüß ÃÖÖŸÖ ¾ÖÂÖÖÕ“Öß †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×ŸÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ Öê»Öê
ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öß ³Ö¾µÖ ´ÖæŸÖá ¯ÖÖÆæüÖ ×ŸÖ“µÖÖ »ÖÆüÖÖµÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ±úÖ¸ü “ÖÖÓÖ»ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ †ÃÖê ×ŸÖÖê
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ''He was every inch a Raja'' †ÃÖê ×ŸÖÖê ´Ö•Ö¯ÖÖ¿Öß ˆ¤ËüÖÖ¸ü úÖœü»Öê. µÖÖ ²ÖÖ‡Ô“Öê
ÖÖ¾Ö ×´ÖÃÖË òúÃÖ»Ö †ÃÖÖ¾Öê †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖòµÖ“ÖÖ †ÖãµÖÖµÖß †Ö¯ÖÖÖÓÃÖ µÖê‰úÖ ³Öê™üŸÖÖê µÖÖ²Ö§ü»Ö
×ŸÖ»ÖÖ ±úÖ¸ü †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ. ×ŸÖÖê Ã™òü±ú™ÔüÖ ÖÏÖê¾Æü, 18 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸,ü 1833 “µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ¸üÖ•ÖÖ ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ
¸üÖòµÖ“µÖÖ †ÓŸµÖ×¾Ö¬Öß“Öê ¾ÖÖÔÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ›üÖµÖ¸üßŸÖ»Öê •ÖãÖê ¯ÖÖÖ ´Ö»ÖÖ †Öšü¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ×¤ü»Öê. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
¸üÖòµÖ“µÖÖ ›üÖêŒµÖÖ“Öê êúÃÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹ú ÃÖãÓ¤ü¸ü Û¾Æü×•ÖØ™üüÖ úÖ›Ôü ×ŸÖÖê ´Ö»ÖÖ ×¤ü»Öê. Æüß ÃÖ¾ÖÔ µÖÖêµÖ
×šüúÖÖß ÃÖÖÓ³ÖÖôæûÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ú»ÖúŸµÖÖ»ÖÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖêÎêú™ü¸üßú›êü ´Öß ¯ÖÖšü¾ÖæÖ ×¤ü»Öß.
1902 “Öß ‡ÔÃ™ü¸ü ÃÖã¼üß : Æüß ÃÖã¼üß ´Öß ‡Ó»ÖÓ›ü“µÖÖ ¤ü×ÖÖ ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß,
µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ £ÖÓ›üß ú´Öß †ÃÖŸÖê. ÃÖúÖôûß 9 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ›êü¾ÆüÖ¿ÖÖµÖ¸ü´Ö¬Öß»Ö ²ÖÎß›ü¯ÖÖê™Ôü µÖÖ ÖÖ¾Öß ×Ö‘ÖÖ»Öß.
†ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üßŸÖß»Ö “ÖÖî‘ÖÖ•ÖÖÖÓÖß ¤ü×ÖÖ †Ö×±ÏúêúŸÖß»Ö »ÖœüÖ‡ÔŸÖ Ã¾Öê“”êûÖê úÖ´Ö×Ö¸üß ¯ÖŸú¸ü»Öß
ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ¯Öîúß ¤üÖêÖ ×¾ÖªÖ£Öá ´ÖÖ—µÖÖ“Ö ÖÖ›üßÖê ×Ö‘ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÃÖ ×Ö¸üÖê¯Ö ¤êüµÖÖú×¸üŸÖÖ Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß Ö¤üá •Ö´Ö»Öß ÆüÖêŸÖß »ÖÂú¸üß ²ÖÑ›ü ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖÖ. Æêü ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ—Öê ´ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓÖß ¾Ö ×¾ÖúÖ¸üÖÓÖß
³ÖºþÖ Öê»Öê. ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ¤üß›ü ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×²ÖÎ›ü¯ÖÖê™Ôü»ÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö, •Öê ¾ÖÖ»™ü¸ü úÖòú µÖÖÓ“µÖÖ
¯Ö×¸üµÖÖ“Öê, ×´Ö. úÖÙÖú ´Ö»ÖÖ ÖêµÖÖÃÖ Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. Æêü •ÖãµÖÖ ¾ÖôûÖÖ“Öê ´Öê£ÖÖò×›üÃ™ü ¯ÖÓ£ÖÖ“Öê. ŸÖ¸üß
´ÖÖ—µÖÖ¿Öß ŸµÖÖÓÖß ¬ÖÖÙ´Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ±úÖ¸ü ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ¤üÖÖ¾Ö»Öß. “ÖÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖ ´Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü ÆüÖêŸÖÖê.
¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ×²ÖÎ›ü¯ÖÖê™Ôü“µÖÖ µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ “Ö“ÖÔ´Ö¬µÖê ´ÖÖ—Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ šü¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß.
´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö ú×´Ö™üß“Öê ¯ÖÏê×ÃÖ›ëü™ü ÁÖß´ÖÓŸÖ µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ×´Ö. úÖò»Ö±úÖòŒÃÖ µÖÖ“Ö ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¸üÖÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
ŸµÖÖÓ“Öß ´Öã»ÖÖÖŸÖ ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß —ÖÖ»Öß.
¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ‹ú¤üÖêÖ †Öšü¾Ö›üê †Ö¬Öß“Ö
´Ö•Ö²Ö§ü»Ö“µÖÖ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖÓŸÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨üü —ÖÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ´Öß ×»Ö™üÖß“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ
“ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê †Ö“ÖÖµÖÔ ¾Ö ˆ¯ÖÖÃÖú µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ šü¸üÖ×¾Öú ”ûÖ¯Öß»Ö ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖæÖ úÖÆüß ¾ÖÖŒµÖê
†Öôûß¯ÖÖôûßÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ŸÖêÖêúºþÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“ÖêÆüß »ÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêŸÖ “ÖÖÓÖ»Öê »ÖÖÖŸÖê. Æüß ¯Ö¨üŸÖ ´Ö»ÖÖ †Ö¾Ö›ü»Öß.
ÁÖÖêŸÖéÃÖ´ÖÖ•Ö 300-350 •Ö´Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´Öß ¯Ö¸üúÖ ´ÆüÖæÖ“Ö ‡ŸÖêú•ÖÖ •Ö´Ö»Öê †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ
¯ÖÓ£ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÓ£ÖÖÓ“ÖÖÆüß ³Ö¸üÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ‹ú ŸÖÖÃÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖã´ÖÖ¸êü 20 ×´Ö×Ö™êü ´ÖÖ—Öê
¯ÖÏ¾Ö“ÖÖ —ÖÖ»Öê. ×¾ÖÂÖµÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö ÆüÖêŸÖÖ. ²ÖÆãüŸÖêú ÃÖ¾ÖÖÕÃÖ ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖ úôû»Öê. 10-12 »ÖÆüÖÖ £ÖÖê¸üÖÓÖß ŸÖÃÖê
µÖê‰úÖ ´Ö»ÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü“µÖÖ ÖêÆü´Öß“µÖÖ ¯ÖÖêÂÖÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü Öã»ÖÖ²Öß ±êú™üÖ ÆüÖêŸÖÖ. ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ
¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖÓŸÖæÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖê“ÖÖ •ÖÖê ×¸ü¯ÖÖê™Ôü †Ö»ÖÖ ŸµÖÖŸÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯ÖêÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ±êú™ü¶Ö“Öê †Ö×Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ:
¿Öê´Ö»µÖÖ“Öê“Ö †×¬Öú ¾ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê.
‹ÖÖ›ÔüÖ : ŸÖÖ. 18 ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü ´ÖÖ“ÖÔ, 1902 ¸üÖê•Öß ÃÖúÖôûß 9 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´Öß, ×´Ö. úÖòÙÖú ¾Ö
¸êü¾Æü¸Óü›ü Ø¾Ö™ü¸ü †ÃÖê ×ŸÖ‘Öê ×²ÖÎ›ü¯ÖÖê™Ôü¯ÖÖÃÖæÖ 6-7 ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü ‹ÖÖ›ÔüÖ ™êüú›üß¾Ö¸ü“Öê ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¸üÖê´ÖÖ †¾Ö¿ÖêÂÖ
¯ÖÖÆüÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. †Ö¤üß ›üÖëÖ¸üÖôû ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ™êüú›üß“µÖÖ ´ÖÖ£µÖÖ¾ÖºþÖ ‘ÖÖê›ü¶Ö“µÖÖ ÖÖ›üß»ÖÖ †Ö×Ö
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²ÖÖµÖ×ÃÖú»Ö»ÖÖ •ÖÖµÖÖÃÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ÃÖ›üúÖ †ÖÆêüŸÖ. Æüß ¸üÃŸµÖÖ“Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ²ÖÖµÖ×ÃÖú»Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
—ÖÖ»Öß †ÖÆêü. (´ÖÖê™üÖ¸üà“ÖÖ ¯ÖÏ‘ÖÖŸÖ †•ÖæÖ —ÖÖ»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¾Ö•Öê“µÖÖ ×¤ü¾µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ‘ÖÖŸÖÆüß
»ÖÓ›üÖÃÖÖ¸üµÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¿ÖÆü¸üÖÓŸÖÆüß —ÖÖ»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ.) ‹ÖÖ›ÔüÖ ™êüú›üß ÃÖ´Öã¦üÃÖ¯ÖÖ™üß¯ÖÖÃÖæÖ 812 ±æú™ü ˆÓ“Ö
†ÖÆêü. •Ö´ÖßÖ ´Ö‰ú, ×“ÖúÖÖ‡ÔŸÖ “ÖãÖÖ›üß“Öß ¾Ö Ö¾ÖŸÖÖÖê †Ö“”ûÖ×¤üŸÖ †¿Öß †ÖÆêü. ™êüú›üß“µÖÖ ´ÖÖ£µÖÖ¾ÖºþÖ
•ÖãµÖÖ ¸üÖê´ÖÖ úÖôû“Öß ‹ú ÃÖ›üú ÃÖ¸üôû ²ÖÖÖÖÃÖÖ¸üÖß ÖÖ»Öß •ÖÖŸÖê. ÃÖ›üúÖ †Ö¤üß ÃÖ¸üôû ú¸üµÖÖ“Öß
“ÖÖ»Ö ¸üÖê´ÖÖ †ÖÆêü. ™êüú›üß“µÖÖ ´ÖÖ£µÖÖ¾Ö¸ü •ÖãÖß ¸üÖê´ÖÖ ”ûÖ¾ÖÖß ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖ“Öê †¾Ö¿ÖêÂÖ †ªÖ¯Ö ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
´Ö¬µÖê ¤üÖêÖ ¯Öã¹ýÂÖ ÖÖê»Ö ÖÓ¤üú ¾Ö ¤üÖêÆüßú›êü ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü ²ÖÖÓ¬Ö †ÃÖê ‹ú ´ÖÖêšêü ¾ÖŸÖãÔôû ™êüú›üß“µÖÖ ´ÖÖ£µÖÖ¾Ö¸ü
†ÖÆêü. µÖê£ÖæÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 1-2 ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü ÃÖ´Öã¦ü ×¤üÃÖŸÖÖê. Æüß “ÖÖÓÖ»Öß ´ÖÖ·µÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ †ÖÆêü. ™êüú›üß¾Ö¸ü †ªÖ×¯Ö
êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ¸üÖê´ÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ÆüŸµÖÖ¸êü ¾Ö ÆüÖ›üÖÓ“Öê ÃÖÖÓÖÖ›êü ÃÖÖ¯Ö›üŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü úÖòÙÖúÃÖÖÆêü²ÖÖÖê ÖÖ»Öß Öê›ü¶ÖÓŸÖæÖ ´Öê£ÖÖò×›üÃ™ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê úÖ´Ö ¯Ö¨üŸÖ¿Öß¸ü úÃÖê “ÖÖ»ÖŸÖê
Æêü ¤üÖÖ×¾Ö»Öê. ¤üÖêÖ Ö¸üß²Ö »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ •ÖÖ‰úÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÖ×Æü»Öß. ¯Öîúß ‹ú ²ÖÖ‡Ô 10 ¾ÖÂÖì
†Ó£Ö¹ýÖÖ»ÖÖ †Ö•ÖÖ¸üÖÖê ×Öôû»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖ“Öê•Ö¾Öôû •ÖÖ‰úÖ ´Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ êú»Öß. ´Öê£ÖÖò×›üÃ™ü »ÖÖêúÖÓ“Öß
Ö×¸ü²ÖÖÓŸÖ ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öß ÆüÖŸÖÖê™üß ¯ÖÖÆüÖµÖÖÃÖÖ¸üÖß †ÖÆêü. †Öšü¾Ö›üÖ³Ö¸ü úÖ´Ö¬ÖÓ¤üÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ
ŸÖ¹ýÖÖÃÖ Æãüºþ¯Ö µÖê‰úÖ ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß Öê›üÖê¯ÖÖ›üß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖŸÖê. úÖòÙÖú Æêü †¿ÖÖ¯Öîúß
ÆüÖêŸÖê. ¤ü¸ü ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ŸÖê ¤üÖêÖ ŸÖßÖ Öê›ü¶ÖŸÖ ±êú¸üß ´ÖÖºþÖ µÖêŸÖ.
›êü¾ÆüÖòÖ¯ÖÖê™Ôü µÖê£Öß»Ö µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ÃÖúÖôûß 11 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß 5 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´Öß
¤üÖêÖ¤üÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ¤êü‰úôû ³Ö¾µÖ ÆüÖêŸÖê, ¯ÖÖ µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ “Öôû¾Öôû ±úÖ¸ü ´ÖÓ¤üÖ¾Ö»Öê»Öß ×¤üÃÖ»Öß.
ˆ¯ÖÖÃÖúÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ÃÖúÖôûß ÃÖã´ÖÖ¸êü 30 ¾Ö ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß 50 †¿Öß ÆüÖêŸÖß. ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖŸµÖ ×¤üÃÖ»Öê ÖÖÆüß.
ÃÖã¬ÖÖ¸üú “Öôû¾ÖôûßÃÖ †Öî¤üÖ×ÃÖµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¤ãüÃÖ¸êü úÖÆüß“Ö ‘ÖÖŸÖú ÖÖÆüß. Æêü µÖê£Öê ¾Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ úÖÆüß ×šüúÖÖß
×¤üÃÖ»Öê. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÎæúúÖÔ, ™ÖË×²Ö•Ö¾Öê»ÃÖ ¾Öê»ÃÖ“Öß ¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß úÖÙ›ü±ú, “Öê»™üÖÆòü´Ö ¾ÖÖî¸êü ×šüúÖÖß
´ÖÖ—µÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖê —ÖÖ»Öß.
›êü¾ÆüÖ¯ÖÖê™Ôü, ¯»Öß´ÖÖî£Ö †Ö×Ö Ã™üÖêÖ ÆüÖ‰úÃÖ Æüß ×ŸÖÆüß ¿ÖÆü¸êü ‹ú´ÖêúÖÃÖ ×³Ö›æüÖ †ÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ‹ú
ÖÖ¾Ö ²ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ¯Öæ¾Öá ¬ÖÖÙ´Öú •Öã»Ö´ÖÖ»ÖÖ Óú™üÖôæûÖ †´Öê×¸üêú»ÖÖ •µÖÖ ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß Öê»µÖÖ ŸµÖÖ¯Öîúß
¯»Öß´ÖÖî£Ö ²ÖÎ¤ü¸êüÖ Æüß µÖÖ“Ö ÖÖ¾ÖÖÆæüÖ Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. Æü»»Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¤üÖêÖ »ÖÖÖ †ÖÆêü. Æüß ÖÖ¾Öê
™êüú›ü¶Ö¾Ö¸ü ¾ÖÃÖ»Öß †ÃÖ»µÖÖÖê ‹úÆüß ¸üÃŸÖÖ ÃÖ¯ÖÖ™ü ÖÖÆüß. ²Ö·µÖÖ“Ö ×šüúÖÖß ‡ŸÖêú ³ÖµÖÓú¸ü “ÖœüˆŸÖÖ¸ü
†ÖÆêüŸÖ úß ÖÖ›üß ÆüÖú»ÖÖê ¬ÖÖêŒµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¿ÖÖŸÖ ‡Ó»ÖÓ›ü“Öê ¸üÃŸÖê ²Ö±Ôú ¯Ö›æüÖ ×ÖÃÖ¸êü™ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ÃÖ¯ÖÖ™ü
¸üÃŸµÖÖÓŸÖÆüß êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ´ÖÖÖÃÖê ¯Ö›üŸÖÖŸÖ; ¯ÖÖ †¿ÖÖ “ÖœüˆŸÖÖ¸üÖ¾ÖºþÖÆüß ×¾Ö•Öê“µÖÖ ™ÒüÖ´ÖÖÖ›ü¶Ö ‡ŸÖŒµÖÖ
×¿ÖŸÖÖ±úßÖê ¬ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ˆŸÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ´Ö¬µÖê“Ö £ÖÖÓ²ÖŸÖÖŸÖ úß ¯ÖÖÆüÖŸÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê. Æêü ¿ÖÆü¸ü †Ö¸ü´ÖÖ¸üß ÃÖîµÖÖ“Öê ´ÖÖêšêü
Ã£ÖÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê µÖê£Öê »ÖÂú¸üß ¤êüÖÖ¾Öê ¯ÖãÂúôû ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. †Ö×¤üŸÖ¾ÖÖ¸üß »ÖÂú¸üß »ÖÖêú ˆ¯ÖÖÃÖÖê»ÖÖ
•ÖÖŸÖÖÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ úÖîŸÖãú úÖ ¾ÖÖ™æü ÖµÖê ?
ÖÖŸÖÖôû“Öß ÃÖã¼üß : 1902 “Öß ÖÖŸÖÖôû“Öß ÃÖã¼üß ´Öß †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü´Ö¬µÖê“Ö ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü
µÖê£Öê ‹ú Öò“Ö¸ü»Ö ×ÆüÃ™Òüß ´µÖã×—Ö†´Ö ´ÆüÖæÖ ³Ö¾µÖ ÃÖÓÖÏÆüÖ»ÖµÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü
™üÖµÖ»Ö¸ü ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¾Öé¨ü †Ö×Ö ×¾Ö«üÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Öú ¸üÖÆüÖŸÖÖŸÖ. ×¯ÖÏ×´Ö×™ü¾Æü ú»“Ö¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÖÏÓ£Ö
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¯ÖÏµÖÖŸÖ †ÖÆêü. ´ÖÖÖ¾ÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß †ÖªÛÃ£ÖŸÖß ú¿Öß ÆüÖŸê Öß ÊÖ×¾ÖÂÖµÖß ¿ÖÖê¬Ö ú¸üÖê ÆüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö
´ÖãµÖ ×¾ÖÂÖµÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓÖÖ ´Öß ³Öê™ü»ÖÖê. ´Öß ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖêšüÖ †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ.
ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖÖ“Öê ¾Öêôûß ×¤ü¾µÖÖ“Öß †Ö×Ö Óú×¤ü»ÖÖ“Öß ¯ÖÏÖŸÖß ú¿Öß —ÖÖ»Öß ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖ. ŸÖê¾ÆüÖ ´Öß
´ÖÖ—µÖÖ •Ö´Ö³Öæ´Öß-•Ö´ÖÖÓ›üß´Ö¬µÖê ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ ´ÖÖôûÖß úÖêÖŸµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ×¤ü¾Öê ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖŸÖ ŸÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
¾Öêôû¾ÖÖ“µÖÖ “ÖÖ¸ü ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ ŸÖ¼üµÖÖ“ÖÖ ‹ú ¤üÖ›ü »ÖÆüÖÖÃÖÖ ´ÖÖÖê¸üÖ †ÃÖŸÖÖê. ‹úÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ÆüÖü ¾Öêôû¾ÖÖ“ÖÖ
Óú¤üß»Ö ´ÖÖêúôûÖ †ÃÖŸÖÖê. ²ÖÖúß“µÖÖ ×ŸÖÆüß ²ÖÖ•Öæ ´ÖêÖÖÖê ´ÖêÖ¾Ö»Öê»µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖŸÖ ú¸ü›ü‡Ô“µÖÖ
ŸÖê»ÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖß •ÖôûŸÖ †ÃÖŸÖê. •µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê ¾ÖÖ¸üÖ ¾ÖÖÆüÖŸÖ ÖÖÆüß ŸµÖÖ ×¤ü¿Öêú›êü µÖÖ Óú×¤ü»ÖÖ“Öê ŸÖÖë›ü ¾Öôû¾ÖæÖ
´ÖÖôûÖß †Ö¯Ö»ÖÖ ¸üÖ¡Öß“ÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. Æêü ‹êæúÖ ×¯ÖÏ×´Ö×™ü¾Æü ú»“Ö¸ü“Öß ˆ¤üÖÆü¸üÖê ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ
†ªÖ×¯Ö ú¿Öß †ÖœüôûŸÖÖŸÖ, Æêü ´Öß ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸üÖÓÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖ—Öê ±úÖ¸ü †Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖÖ»Öê ¾Ö
Ã¾Ö¤êü¿Öß ¯Ö¸üŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖôûÖß“µÖÖ ×¤ü¾µÖÖ“Öê ¤üÖêÖ“ÖÖ¸ü Ö´ÖãÖê †¾Ö¿µÖ ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×¾ÖÖÓŸÖß êú»Öß.
µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß ´ÖÖ—Öß ÖÏÖÆüúŸÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ŸµÖÖÓÖß ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ´Ö»ÖÖ “ÖÆüÖ»ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ×¾Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“Öß ¾µÖÖµÖÖÖê
ÃÖ¾ÖÖÕÃÖ ´ÖãŒŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸÖ¸üß ×ŸÖ‘ÖÖÓ-“ÖÖî‘ÖÖÓÖê¸üß•Ö úÖêÖß µÖêŸÖ ÖÃÖê. ´Öß ŸÖßÖ-“ÖÖ¸ü¤üÖ ¾µÖÖµÖÖÖê ‹êú»Öß.
¾µÖÖµÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖÖ“Ö ´Ö»ÖÖ ²Ö¸êü ¾ÖÖ™ü»Öê. µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß“Öê Æêü ´ÖÖêšêü •ÖÖ›êü ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ
¾ÖÖ™êü»Ö ŸÖê¾ÆüÖ †¿Öß ¤üÖêÖ-“ÖÖ¸ü ¾µÖÖµÖÖÖê ¤êüµÖÖ¯Ö»Ößú›êü úÖÆüß úÖ´Ö ÖÖÆüß. ÊÖÓ“Öê ‘Ö¸ü ´ÆüÖ•Öê ‹ú ´ÖÖêšêü
´µÖã×—Ö†´Ö“Ö †ÃÖê. ´Öß ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖÃÖ •ÖÖ‡Ô ŸÖê¾ÆüÖ ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü ™üÖµÖ»Ö¸ü ´ÆüÖŸÖ, "Come in Mr. Shinde.
This is my den." †Ö×Ö ×¾Ö×“Ö¡Ö ¾ÖÃŸÖæÓÖß ³Ö¸ü»Öê»Öß †Ö¯Ö»Öß ³Ö¾µÖ ÖÖê»Öß ŸÖê ´Ö»ÖÖ ¤üÖÖ¾ÖßŸÖ.
×´ÖÃÖêÃÖ ´ÖòŒÃÖ´Öã»»Ö¸ü : ×´Ö. Æü²ÖÔ™Ôü Ã¯ÖêÃÖ¸ü, ›üÖò. ´ÖÖ™üáÖÖê, ´ÖòŒÃÖ´Öã»»Ö¸ü ¾ÖÖî¸êü †ŸµÖÓŸÖ ÖÖ´ÖÖÓ×úŸÖ
´ÖÓ›üôûß“Öê ÖÏÓ£Ö ¾ÖÖ“ÖæÖ ´ÖÖ—Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ÁÖ¨üÖ ²ÖÃÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ‡Ó»Ö›üÖÓŸÖ Öê»ÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖ¯Öîúß úÖêÖß
ÆüµÖÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. úÖÆüß ŸÖ¸ü ÖãúŸÖê“Ö ¾ÖÖ¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏÖê. ´ÖòŒÃÖ´Öã»»Ö¸ü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸ü µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß ¯ÖÖÔú•Ö¾Öôû
“ÖÖÓÖ»Öê £ÖÖ™üÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖê£Öê ´Öß ×´ÖÃÖêÃÖ ´ÖòŒÃÖ´Öã»»Ö¸üÖÖ ³Öê™üµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ Ö¾Ö·µÖÖ“ÖÖ ‹ú
ÆüÖêŸÖúºþ ØÆü¤üß “ÖÖÆüŸÖÖ †Ö×Ö †ÖãµÖÖµÖß †Ö¯Ö»µÖÖÃÖ ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖÃÖ †Ö»Öê»ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ×ŸÖ»ÖÖ ±úÖ¸ü ÃÖÓŸÖÖêÂÖ
¾ÖÖ™ü»ÖÖ. ‡ú›ü“µÖÖ ×ŸÖú›ü“µÖÖ ÖÖêÂ™üß —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ×ŸÖÖê ´ÖÖ—ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ ×¾Ö“ÖÖºþÖ ´Öß »Ö¾Öú¸ü“Ö ‡Ó»Ö›ü
ÃÖÖê›üÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê ´ÆüÖæÖ Ã¾Ö¤êü¿Ö“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ´Öß Ã¾Ö¤êü¿Öß †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ×ŸÖÖê ¯ÖÏÖê. ´ÖòŒÃÖ´Öã»»Ö¸ü“Öß
ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü »ÖêŒ“ÖÃÖÔ, ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú ¬Ö´ÖÖÔ¾Ö¸ü“Öß †Ö×Ö ØÆü¤æü ÂÖ›ü¤ü¿ÖÔÖê Æüß ¯ÖãÃŸÖêú ´Ö»ÖÖ ²ÖÖßÃÖ ´ÆüÖæÖ
¯ÖÖšü×¾Ö»Öß. ×´Ö. Æü²ÖÔ™Ôü Ã¯ÖêÃÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸ´Ö¾Öé¢ÖÖ“µÖÖ ¤üÖêÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏŸÖß ´Ö»ÖÖ ×²ÖÎ×™ü¿Ö †Ö×Ö µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ
†ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ. ŸµÖÖ µÖÖ ²ÖÖ‡Ôú›æüÖ úß úÖµÖ ŸÖê †Öšü¾ÖŸÖ ÖÖÆüß.
1903 “µÖÖ ˆÆüÖóµÖÖ“µÖÖ ÃÖã¼üß¯Öæ¾Öá“Öß †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öß»Ö ¿Öê¾Ö™ü“Öß ™ü´ÖÔ ³Ö¸üŸÖ †Ö»Öß. ´ÖÖ—µÖÖ
úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¾Ö ×´Ö¡ÖÖÓ“ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ×Ö¸üÖê¯Ö ‘ÖêµÖÖ“Öê ×¤ü¾ÖÃÖ •ÖÃÖ•ÖÃÖê
•Ö¾Öôû µÖêŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê ŸÖÃÖŸÖ¿Öß ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü Æãü¸üÆæü¸ü ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öß. ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêŸÖß»Ö Æüß ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì ´ÆüÖ•Öê
´ÖÖ—µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö ‹ú ´ÖÖêšêü ÃÖãÖÃ¾Ö¯Ö“Ö ÆüÖêµÖ.
†ÖòŒÃÖ±ú›Ôü¯ÖÖÃÖæÖ ¤üß›ü-¤üÖêÖ ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü ²Öë—Öß ÖÖ¾ÖÖ“Öê Öã¦ü Öê›êü ÆüÖêŸÖê. ŸÖê£Öê ‹ú †ÖêÃÖÖ›ü •ÖãÖê
ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ»ÖµÖ (´ÖÓ×¤ü¸ü) ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖŸÖ ´Öß êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ×¾ÖÁÖÖÓŸÖßÃÖÖšüß •ÖÖ‡Ô. ¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ ‹úÖÓŸÖ¾ÖÖÃÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
´Öß ŸÖê£Öê •ÖÖ‰úÖ µÖÖ ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ØÃÖÆüÖ¾Ö»ÖÖêúÖ êú»Öê. †ÖŸÖæÖ ´Ö»ÖÖ †ÃÖê ˆ¤üÖÃÖßÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖŸÖÖ
†ÖòŒÃÖ±ú›Ôü ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ´ÖÖ¡Ö †ÖÖÓ¤üÖ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ Ö»Ö²Ö»ÖÖ ´ÖÖ•Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
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×™ü¯ÖÖê

²ÖÖê™üà“µÖÖ ¿ÖµÖÔŸÖß : ¾ÖÂÖÔ†Öê¸üßÃÖ †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü“µÖÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ Eight’s Week ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‹ú
†ŸµÖÓŸÖ Ö¤üá“ÖÖ †Öšü¾Ö›üÖ ‘ÖÖ»Ö×¾ÖµÖŸÖ µÖêŸÖÖê. ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ úÖò»Öê•Ö“µÖÖ †Öšü ²ÖÖê™üà“Öß Æüß “Öã¸ü¿Öß“Öß
™êü´ÃÖ Ö¤üß¾Ö¸üß»Ö ¿ÖµÖÕŸÖ (Regatta) †ÃÖŸÖê. †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü •Ö¾Öôûß»Ö ™êü´ÃÖ Ö¤üß“µÖÖ ³ÖÖÖÖ»ÖÖ †ÖµÖ×¿ÖÃÖ
Æêü ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ´ÖÖò›êü×»ÖÖ úÖò»Öê•ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû ´Öî»Ö-¤üß›ü ´Öî»Ö Ö¤üß“ÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ ³ÖÖÖ ²ÖÖê™üß“µÖÖ
¿ÖµÖÔŸÖß»ÖÖ ±úÖ¸ü µÖÖêµÖ †ÖÆêü. •µÖÖ •µÖÖ úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ´ÖÖÖê µÖ¿Ö †Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖê, ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯Öîúß
†Öšü †Öšü ×¾ÖªÖ£Öá ‹êúúÖ ²ÖÖê™üßŸÖ ²ÖÃÖ»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖ¿ÖÖŸÖß»Ö ÖÓ²Ö¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ²ÖÖê™üß“ÖÖ †ÖãÎú´Ö
šü¸ü»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö ²ÖÆãüŸÖêú ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖ£Öá †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ ²ÖÖê™üà“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ˆ³Öê
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ²ÖÖê™üß ¾ÖêÖÖÖê ¬ÖÖ¾Öæ »ÖÖÖ»µÖÖ ´ÆüÖ•Öê ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ´ÖÓ›üôûß ²ÖêÆüÖêÂÖ ÆüÖê‰úÖ †Öê¸ü›üŸÖ, úÖì
±ãÓúúßŸÖ, ÆüÖŸÖ¾ÖÖ¸êü ú¸üßŸÖ, ¬ÖÖ¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÊÖŸÖ êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖúÆüß ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ.
ÆüÖ ¸ü´ÖÖÖ †Öšü¾Ö›üÖ³Ö¸ü “ÖÖ»ÖŸÖÖê.
†ÖòŒÃÖ±ú›Ôü : †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü Æêü †ŸÖß ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖ †ÃÖæÖ ‡Ó»ÖÓ›ü“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü
“ÖÖ»Öæ ¾Ö×¸üÂšü ¯ÖÏŸÖß“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¸üÆüÖ™üßŸÖÆüß µÖÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ †Öêú ¯ÖÏúÖ¸êü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ‘Ö›ü»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
Æêü ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ‡ÓÛ»Ö¿Ö ¸üÖÂ™Òüºþ¯Öß ¯Öã¹ýÂÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß“ÖÖ ´ÖÖúÖ“Ö ´Æü™ü»Öê ŸÖ¸üß “ÖÖ»Öê»Ö. ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: †´Öß¸üˆ´Ö¸üÖ¾ÖÖÓ“Öß ´Öã»ÖêÆüß µÖÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ÃÖÓ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ¾ÖôûÖ »ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß
µÖêŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏŸµÖÖ ¸üÖ•Ö‘Ö¸üÖµÖÖÓŸÖß»Ö ŸÖ¹ýÖÆüß ¸üÖ•Ö¯Öã¡ÖÖÃÖÆü µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß“µÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
ÃÖã´ÖÖ¸êü 17-18 úÖò»Öê•ÖÖŸÖæÖ “ÖÖ¸ü-¯ÖÖ“Ö Æü•ÖÖ¸ü ×¾ÖªÖ£Öá ×¿ÖúŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÊÖ †Öšü¾Ö›ü¶ÖŸÖ ‡ŸÖŒµÖÖ
úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£Öá µÖê£Öß»Ö ÃÖÓ´Öê»ÖÖÖŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»µÖÖ †ÖµÖÖ²Ö×ÆüÖàÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖÖê ú¸üŸÖÖŸÖ.
ÃÖ³ÖÖ, ÃÖÓ´Öê»ÖÖê, ¯ÖÖ™ü¶ÖÔ, ³ÖÖê•ÖÖê ‡ŸµÖÖ¤üßü ¯ÖÏÃÖÓÖÖÓ“Öß Ö¤üá ˆ›üŸÖê. ‡ÓÖÏ•Öß ×¾Ö¾ÖÖÆü Ã¾ÖµÖÓ¾Ö¸ü¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ
†ÃÖ»µÖÖÖê ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü-¯Ö×¸ü“ÖµÖÖ»ÖÖ ÆüÖ úÖôû ±úÖ¸ü †Öãæú»Ö †ÃÖŸÖÖê. ‡ÓÖÏ•Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤ü ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ»ÖÖ
ÖêÆü´Öß ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ Æüß ²ÖãœËüœüß µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß ²ÖÖ¸üßúÃÖÖ¸üßú ÖÖêÂ™üàŸÖÆüß
úÃÖê ´ÖÖ ‘ÖÖ»ÖŸÖê †Ö×Ö ×²ÖÖ²ÖÖê³ÖÖ™ü úÖ´Ö ÃÖÖ¬ÖæÖ ‘ÖêŸÖê ÆüÖ ‹ú ´ÖÖêšüÖ ×Ö¸üßÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ †ÖÆêü.
¯Ö¤ü¾Öß¤üÖÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö : ŸÖÖ. 24 •ÖæÖ, 1903 ¸üÖê•Öß †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¾ÖÖÙÂÖú
¯Ö¤ü¾Öß¤üÖÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö —ÖÖ»ÖÖ. 10 ¾ÖÖ•Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¿Öê»›üÖê×ÖµÖÖ ×£Ö‹™ü¸üÖŸÖ Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öß Ö¤üá •Ö´Öæ »ÖÖÖ»Öß.
12 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×£Ö‹™ü¸ü ÖÖ»Ö¾Ö¸ü Ö““Ö ³Ö¸ü»Öê. ÃÖã´ÖÖ¸êü ¤üÖêÖ Æü•ÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖ´Öã¤üÖµÖ Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖßÖ
“ÖŸÖã£ÖÖÕ¿ÖÖ¾Ö¸ü ÛÃ¡ÖÖµÖÖ“Ö ÆüÖêŸµÖÖ, µÖÖ¾ÖºþÖ •Ö´ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Ã¾Öºþ¯Ö Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖ»Öê. ´ÖÖÖß»Ö Eight’s
Week “µÖÖ (²ÖÖê™üà“µÖÖ ¿ÖµÖÔŸÖß“µÖÖ) ÖÖ»ÖÖêÖÖ»Ö ÆüÖ †Öšü¾Ö›üÖ ´ÖÖêšüÖ “ÖîÖß“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. “ÖÖêÆüÖêú›êü ÖÖ“Ö,
´Öê•Ö¾ÖÖµÖÖ ¾Ö Öêôû “ÖÖ»ÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸üßÖÖ †Ö™üÖê¯Ö»µÖÖ´Öãôê ×¾ÖªÖ£Öá ´ÖÖêúôêû †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ´Öã§üÖ´Ö
²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ †ÖÖ»Öê»µÖÖ ²Ö×ÆüÖß ¾Ö ´ÖêÆãüµÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ †Ö¤ü¸üÃÖŸúÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ŸÖê ˆŸÃÖãú †ÃÖŸÖÖŸÖ.
²ÖÖ¸üÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÃÖêÖê™ü“ÖÖ ”û×²ÖÖÖ †ÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ÖÓŸÖ¸ü •µÖÖ ²Ö›ü¶Ö »ÖÖêúÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤ü¾µÖÖ
‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ ŸÖê †Ö»Öê. ŸµÖÖŸÖ †Ö×±ÏúêúŸÖß»Ö ²ÖÖê†¸ü µÖã¨üÖŸÖß»Ö µÖ¿ÖÃ¾Öß ¾Öß¸ü ÃÖ¸ü •ÖÖò•ÖÔ ¾ÆüÖ‡™ü
Æêü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÃÖ D.C.L. “Öß ¯Ö¤ü¾Öß ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖ ‹›ü¾Ö›Ôü“Öê ²ÖÓ¬Öæ ›ü¶æú †Öò±ú †Ö»²ÖÖß
µÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß ¾Ö úµÖÖ Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸµÖÖ. ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖÂÖÖê »Öò×™üÖ´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öß. (Æüß ¯Öã¸üÖÖ×¯ÖÏµÖŸÖÖ
Øú×“ÖŸÖË ÆüÖÃµÖÖÃ¯Ö¤ü“Ö ÆüÖêŸÖß.) †¿ÖÖ ÖÓ³Öß¸ü ¯ÖÏÃÖÓÖß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß ÖÖëÖÖ™ü ¾Ö ¾ÖÖ¡Ö™ü¯ÖÖÖ êú»ÖÖ µÖÖŸÖ úÖµÖ
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Ö¾Ö»Ö ! ‹úÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔÖê ²ÖÖµÖúÖÓÃÖÖ¸üÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö úÖœü»ÖÖ. ¤ãüÃÖ·µÖÖÖê ´ÖÖÓ•Ö¸üÖ“µÖÖ †Ö¾ÖÖ•ÖÖ“Öß ÖŒú»Ö
êú»Öß. Æüß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ›üôûß †Ó›ü¸ü-ÖÏò•µÖã‹™ËüÃÖ ÆüÖêŸÖß. ¾ÆüÖ‡™üÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß úÖÆüß ŸÖ¸üß ²ÖÖê»ÖÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ 3-4
×´Ö×Ö™êü ™üÖóµÖÖÓÖß ×šüúÖÖ ¤üÖÖÖ»Öê. ´ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ³ÖÖÂÖÖ ÃÖãºþ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖê »Ö¾Öú¸ü ÃÖÓ¯ÖêÖÖ ´ÆüÖæÖ
úÖÆüßÖß ÖÖëÖÖ™ü ¾Ö †Ö¸ü›üÖ†Öê¸ü›üÖ ÃÖãºþ êú»ÖÖ. †Ó›ü¸üÖÏò•µÖã‹™ËüÃÖ †ÃÖÖ ¤ÓüÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ, ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ
×ŸÖúß™êü ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖ¸üß µÖêÖêúÖ ¯ÖÏúÖ¸êüÖ •Öß úÖÆüß ´ÖÓ›üôûß †ÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ ŸÖß †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö
†¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê ÖÖ•Ö¾ÖŸÖÖŸÖ“Ö.
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30
¯Ö¸üŸÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ
¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ ×Ö¸üÖê¯Ö : 31 †ÖòÖÃ™,ü 1903 ¸üÖê•Öß ÃÖúÖôûß ´Öß ÆüÖê¾ÖÖÔ µÖê£ÖæÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. »ÖÓ›üÖ»ÖÖ
†Ö×Ö ‡Ó»ÖÓ›ü»ÖÖÆüß ¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ´Ö êú»ÖÖ. •Ö´ÖÔÖ ÃÖ´Öã¦üÖÓŸÖæÖ ÆüÖò»ÖÓ›ü“Öß ¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß †ò´Ã™ü¸ü›òü´Ö µÖê£Öê
‡Ó™ü¸üÖò¿ÖÖ»Ö ×»Ö²Ö¸ü»Ö ×¸ü»Öß•ÖÃÖ úÖò±ú¸üÃÖ ú¸üŸÖÖ Öê»ÖÖê ŸÖê£Öê ´Öß ŸÖÖ. 4 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ÆüÖêŸÖÖê.
‹ú †›ü“ÖÖ : ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖê»ÖÖ µÖêŸÖÖÖÖ ´Ö»ÖÖ ²ÖÖê™üß“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ²Ö§ü»Ö“ÖÖ Ö“ÖÔ ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü ÃÖ¸ü
ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ×¤ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. Ã¾Ö¤êü¿Öß ¯Ö¸üŸÖ •ÖÖµÖÖ“ÖÖ Ö“ÖÔ ×´ÖôûµÖÖ¯Öæ¾Öá ´ÖÖ—µÖÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö
†³µÖÖÃÖÖ²Ö§ü»Ö úÖò»Öê•Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓú›æüÖ ×¸ü¯ÖÖê™Ôü ´ÖÖÖ×¾ÖµÖÖ²Ö§ü»Ö Æãüæú´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓú›æüÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÆüÖ ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ»ÖÖ ×¸ü¯ÖÖ™Ôü †¬µÖÖ¯ÖúÖÓú›æüÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓú›êü Öê»ÖÖ. ŸµÖÖ†¾ÖµÖê ´Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓú›êü
†•ÖÔ êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖµÖ¾Æêü™ü ÃÖêÎêú™ü¸üßú›æüÖ ¯Ö¡Ö †Ö»Öê úß, ´Öß Ã¾Ö¤êü¿Öß ¯Ö¸üŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ²Ö›üÖê¤êü
ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ÖÖêú¸üß ú¸üµÖÖ²Ö§ü»Ö“ÖÖ ú¸üÖ¸ü ×»ÖÆæüÖ ¤êü‡ÔÖ ŸÖ¸ü ÆüÖ Ö“ÖÔ ×´Öôêû»Ö. ´Öß ŸÖÖ. 1 ´Öê, 1903 ¸üÖê•Öß
´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÓÖÖ Öã»ÖÖ¿ÖÖ“Öê ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ¯Ö¡Ö ×»Ö×Æü»Öê úß, '´Ö»ÖÖ •Öß µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö ×´ÖôûÖ»Öß ÆüÖêŸÖß
×ŸÖ“Öß ‹ú ¿ÖŸÖÔ †¿Öß ÆüÖêŸÖß úß, ´Öß †Ö•Ö´Ö Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß“Ö ¾ÖÖÆæüÖ ‘Öê‡ÔÖ. µÖ¤üÖú¤üÖ×“ÖŸÖ
´ÖÖ—µÖÖ µÖÖêÖÖê´ÖÖ“Öß úÖêÖß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ‘ÖêŸÖ»Öß ÖÖÆüß, ŸÖ¸ü µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß †ÃÖê“Ö
‹ÖÖ¤êü úÖ´Ö úºþÖ ˆ¤ü¸ü×Ö¾ÖÖÔÆü ú¸üßÖ; ¯ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ÃÖÖê›üÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß Æêü ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÃÖÓŸÖ êú»Öê
ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ †ÖŸÖÖ úÖêÖŸÖß Æü¸üúŸÖ Ö ‘ÖêŸÖÖ Ã¾Ö¤êü¿Öß ¯Ö¸üŸÖ •ÖÖµÖÖ»ÖÖ ´Ö»ÖÖ ŸÖê ´Ö¤üŸÖ“Ö ú¸üŸÖß»Ö.' Æêü
¯Ö¡Ö ¯ÖÖ¾ÖŸÖÖ“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ™üÖò´ÖÃÖ ãúú Óú¯ÖÖßú›êü ŸÖÖ¸êüÖê ×ŸÖúß™ü ¤êüµÖÖ²Ö§ü»Ö Æãüæú´Ö êú»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖµÖ¾Æêü™ü ÃÖêÎêú™ü¸üàÖß ´Ö»ÖÖ úôû×¾Ö»Öê.
†ò´Ã™ü¸ü›òü´Ö“ÖÖ Ö“ÖÔ : úÖò»Öê•Ö»ÖÖ ˆÆüÖóµÖÖ“Öß ÃÖã™üß —ÖÖ»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´ÖÖ—Öê ‡Ó»ÖÓ›üÖŸÖß»Ö úÖ´Ö
ÃÖÓ¯Ö»Öê ´ÆüÖæÖ Ã¾Ö¤êü¿Öß ×Ö‘ÖŸÖÖ †Ö»Öê †ÃÖŸÖê, ¯ÖÖ †ò´Ã™ü¸ü›òü´Ö µÖê£Öß»Ö †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÔ¯Ö×¸üÂÖ¤êü»ÖÖ
´Ö»ÖÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ×Ö¾Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû †Ö×Ö ŸÖß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü´Ö¬µÖê ³Ö¸üÖÖ¸ü
†ÃÖ»µÖÖÖê ¤ü¸ü´µÖÖÖ“ÖÖ ŸÖßÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“ÖÖ Ö“ÖÔ †Ö×Ö •ÖÖ¤üÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“ÖÔ µÖÖÓ“Öß ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¯Ö›ü»Öß. µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ
ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö ´Ö»ÖÖ ¤ü¸üÃÖÖ»Ö 100 ¯ÖÖï›üÖÓ“Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖß“Ö †¯Öã¸üß ÆüÖêŸÖß. ´Öß ±úÖ¸ü úÖ™üúÃÖ¸üßÖê ¸üÖÆæüÖ
´ÖÖ—µÖÖ Ö“ÖÖÔ“Öß ú¿Öß²Ö¿Öß ŸÖÖë›ü×´Öôû¾ÖÖß êú»Öß ÆüÖêŸÖß. †ò´Ã™ü¸ü›òü´Ö“µÖÖ •ÖÖ¤üÖ Ö“ÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö
ÁÖßµÖãŸÖ ²ÖÖ. ²ÖÖ. úÖê¸üÖÖ¾Öú¸ü µÖÖÓÖß ¾ÖÖÔÖß“Öê ¯Ö×¸üÁÖü´Ö úºþÖ ŸÖÖ. 25 •Öã»Öî, 1903 ¸üÖ•Öß ¯Ö¡ÖÖÖê 13
¯ÖÖï›ü 6 ×¿ÖØ»ÖÖ 8 ¯ÖêÃÖ“ÖÖ (´ÆüÖ•Öê 200 ¹ý¯ÖµÖÖÓ“ÖÖ) “Öêú ¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ. ú»Öú¢µÖÖÆæüÖ Æêü´Ö“ÖÓ¤ü
ÃÖ¸üúÖ¸üú›æüÖÆüß ×Ö¤üÖÖ ×ŸÖŸÖúß“Ö ¸üŒú´Ö ×´Öôêû»Ö †ÃÖê úôû×¾Ö»Öê. †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê ´ÖÖ—Öß †›ü“ÖÖ ³ÖÖÖ»Öß.
†ò´Ã™ü¸ü›òü´Ö“Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü : ŸÖÖ. 1 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü ¸üÖê•Öß ‡Ó»ÖÓ›üÆæüÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖÆãüµÖÖÓ“Öß ²ÖÖê™ü
†ò´Ã™ü¸ü›òü´Ö»ÖÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»Öß. ŸÖßŸÖ“Ö ´Öß ÆüÖêŸÖÖê. Ö¤üß“µÖÖ úÖšüÖ¾Ö¸ü“µÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü †´Ã™üß»Ö ÆüÖò™êü»ÖÖŸÖ †Ö´Ö“Öß
¾ÖÖµÖ 473-54
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¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ¾µÖÖµÖÖÖê, ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ, ´Öê•Ö¾ÖÖµÖÖ µÖÖÓ“Öß ‹ú“Ö Ö¤üá ˆÃÖôû»Öß ÆüÖêŸÖß. ›ü“Ö »ÖÖêúÖÓÖß
±úÖ¸ü“Ö ÃÖÓÃ´Ö¸üÖßµÖ Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê. ´Öß ¾ÖÖ“Ö»Öê»ÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ˆ¤üÖ¸ü¬Ö´ÖÔ ÆüÖ ×Ö²ÖÓ¬Ö ÊÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê
'×»Ö²Ö™üá' ÖÖ¾ÖÖ“Öê •Öê ¯ÖãÃŸÖú ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
¾ÆüÖê»ÖÓ¤üÖ´Ö : ŸÖÖ. 4 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü ¸üÖê•Öß †ò´Ã™ü¸ü›òü´ÖÆæüÖ ¾ÆüÖê»ÖÓ¤üÖ´Ö ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹ú •ÖãÖê Öê›êü ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ
×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖã´ÖÖ¸êü ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÓ“Öß 200 ¯ÖÖÆãüÖê ´ÖÓ›üôûß ÆüÖêŸÖß. †Ö´ÆüÖ ¯ÖÖÆãüµÖÖÓ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
šêü¾ÖµÖÖÃÖ ›ü“Ö ´ÖÓ›üôûß †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖã´ÖÖ¸êü ¤üÖêÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¾ÆüÖê»ÖÓ¤üÖ´Ö µÖê£Öê ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»ÖÖê. Æêü Öê›êü
ÃÖ´Öã¦ü×úÖÖ·µÖÖ»ÖÖ ‹úÖ ¬ÖŒŒµÖÖ“µÖÖ †ÖÁÖµÖÖÖÖ»Öß †ÖÆêü. ÃÖ´Öã¦üÃÖ¯ÖÖ™üß¯ÖêÖÖ µÖÖ Öê›ü¶Ö“Öß ÃÖ¯ÖÖ™üß
4-5 ±æú™ü ŸÖ¸üß ÖÖ»Öß †ÃÖÖ¾Öß. †Ö´Ö“Öß ‡ŸÖúß Ö¤üá ¯ÖÖÆüÖµÖÖÃÖÖšüß Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖÃÖê ´Öã»ÖÖ»Öêú¸üÖÓÖÖ ‘Öê‰úÖ ¤üÖ¸üÖ²ÖÖÆêü¸ü ˆ³Öß ÆüÖêŸÖß. ›ü“Ö »ÖÖêúÖÓ“Öß Ã¾Ö“”ûŸÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖÖêšüß µÖÖŸÖß †ÖÆêü. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ‘Ö¸êü ¬ÖãµÖÖ“Öê úÖ´Ö “ÖÖ»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. †Ö´Æüß ×úŸµÖêú ‘Ö¸üÖŸÖ ×¿ÖºþÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ “Öã»Öß †Ö×Ö
×Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖÖ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ. ÃÖÖ¬Öê¯ÖÖÖ, Ã¾Ö“”û¯ÖÖÖ ¾Ö ™üÖ¯Ö™üß¯Ö ¯ÖÖÆæüÖ †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ. ÊÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ
¯ÖÖµÖÖŸÖ †Öê²Ö›ü¬ÖÖê²Ö›ü »ÖÖú›üß •ÖÖê›êü ÆüÖêŸÖê. ‘Ö¸üÖŸÖ ×¿Ö¸üŸÖÖÖÖ ŸÖê †Ö¯Ö»Öê •ÖÖê›êü ²ÖÖÆêü¸ü šêü¾ÖßŸÖ. †Ö´ÆüÖ»ÖÖ
²Öã™üÖÓÃÖÆü †ÖŸÖ •ÖÖµÖÖ»ÖÖ »ÖÖ•Ö ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öß. ŸÖ¸üß †Ö´ÆüÖÃÖ Æêü »ÖÖêú †ÖŸÖ •ÖÖµÖÖÃÖ Öã¿ÖßÖê ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß
¤êüŸÖ. ¬ÖŒŒµÖÖ¾Ö¸ü ‹ú ¤üÖêÖ ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü †Ö´Æüß ØÆü›ü»ÖÖê. ‹¤üÖ´Ö µÖÖ Öê›ü¶ÖŸÖ †Ö´Æüß †ÖÖÖÖ›üßŸÖæÖ
ˆŸÖ¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü ¾ÆüÖ»ÖÓ¤üÖ´Ö¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü ¤üÖêÖ ´Öî»Ö ‹úÖ úÖ»Ö¾µÖÖÓŸÖæÖ •ÖãµÖÖ “ÖÖ»Öß“µÖÖ ²ÖÖê™üßŸÖæÖ †Ö´Æüß
úÖÆüß•ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. µÖÖ ²ÖÖê™üßÖÖ ‹ú »ÖÖÓ²Ö »ÖÖú›üß ¤üÖÓ›üÖ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖÃÖ ÖÖÓ¤üÖ ¤êü‰úÖ ´ÖÖÖÃÖê
²ÖÖê™ü ¯Öãœêü œüú»ÖßŸÖ †ÃÖŸÖ. ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß 5 ¯ÖµÖÕŸÖ ‡ú›êüê ×ŸÖú›êü ØÆü›ü»µÖÖ¾Ö¸ü †ÖÖ²ÖÖê™üßŸÖæÖ †Ö´Æüß ¯Ö¸üŸÖ
†ò´Ã™ü¸ü›üò´Ö»ÖÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖê. †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê †Ö¤üß †ÖÖÓ¤üÖÖê †ò´Ã™ü¸ü›üò´Ö µÖê£Öß»Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü —ÖÖ»ÖÖ.
ú»ÖÖêÖ òú£Öê›Òü»Ö : ŸÖÖ. 5 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü ¸üÖê•Öß ÃÖúÖôûß ú»ÖÖêÖ µÖê£Öê ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»ÖÖê. ÆüÖò™êü»Ö ‹×¾ÖÖË
»Öò´¯Ö´Ö¬µÖê ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. »ÖÖê“Ö µÖÖÆüÖ¸üß úºþÖ µÖê£Öß»Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü òú£Öê›Òü»Ö ¯ÖÖÆüÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. ‹¾Öœüß ÃÖãÓ¤ü¸ü
‡×ŸÖÆüÖÃÖ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ‡´ÖÖ¸üŸÖ †ÃÖæÖÆüß ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö Ö¤üá“µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ŸÖß úÖë›ü»µÖÖÃÖÖ¸üÖß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ´Öß
“ÖÖîúÖŸÖæÖ ×ŸÖ“µÖÖú›êü ¯ÖÖÆüÖŸÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖê. ÆüÖŸÖÖŸÖ òú´Öê¸üÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ ×“Ö¡ÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ×úŸÖß ŸÖ¸üß ¾Öêôû †Ö
¾ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÖÆüÖŸÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ, ´Ö»ÖÖ“Ö ×úŸÖß ŸÖ¸üß »ÖÖêú ¯ÖÖÆæüÖ Öê»Öê †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. †Ö¿“ÖµÖÖÔ“ÖÖ †Ö¾ÖêÖ
ˆŸÖ¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öß ÆüôæûÆüôæû ‡´ÖÖ¸üŸÖßŸÖ ×¿Ö¸ü»ÖÖê. ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ÖÖò×£Öú £ÖÖ™üÖ“Öê †ÖÆêü. úÖóµÖÖ ãú¹Óý¤üÖ“ÖÖ ¤üÖ›ü
¾ÖÖ¯Ö¸ü»ÖÖ †ÖÆêü. ˆÓ“Ö ×Ö´ÖãôûŸµÖÖ ú´ÖÖÖß ‹úÖ¾Ö¸ü ‹ú »ÖÖÖ»Öê»µÖÖ †ÃÖæÖ ÖÖò×£Öú ¿ÖÖê³Öê“Öß µÖê£Öê ¯Ö¸ü´ÖÖ¾Ö¬Öß
—ÖÖ»Öß †ÖÆêü.
ŸÖÖ. 7 ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸üß, 1903 ¸üÖê•Öß ÛÃ¾ÖŸ—Ö¸ü»ÖÓ›ü †Ö×Ö •Ö´ÖÔÖß“µÖÖ Æü§üß¾Ö¸üß»Ö ²ÖÖ—Ö»Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖ £ÖÖê›üÖ
¾Öêôû ¸üÖÆæüÖ ŸµÖÖ“Ö ¸üÖ¡Öß 11 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †Ö»¯ÃÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖÖŸÖß»Ö »µÖæÃÖÖÔ µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ¸ü´ÖÖßµÖ ÖÖ¾Öß
¯ÖÖêÆüÖê“Ö»ÖÖê. ÆüÖ ÖÖ¾Ö ÊÖ“Ö ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ“Öê úÖšüß †ÖÆêü. “ÖÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖ ×¾ÖÁÖÖÓŸÖßŸÖ †Ö×Ö ‹úÖÓŸÖ¾ÖÖÃÖÖŸÖ
‘ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê. ´ÖÖï™ü ×¯Ö»ÖÖ™ãüÃÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ †Ö»¯ÃÖË ¯Ö¾ÖÔŸÖÖ“µÖÖ ×¿ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ´Öß ‹ú™üÖ“Ö ÃÖ±ú¸ü úºþÖ †Ö»ÖÖê.
ÃÖ´Öã¦üÃÖ¯ÖÖ™üß¯ÖÖÃÖæÖ Æêü ×šüúÖÖ 7000 ±æú™ü ˆÓ“Ö †ÖÆêü. •Ö´ÖÔÖß ÃÖÖê›æüÖ ÛÃ¾ÖŸ—Ö»ÖÕ›üú›êü •ÖÖŸÖÖÖÖ †Ö»¯ÃÖ
¯Ö¾ÖÔŸÖÖŸÖæÖ ÃÖë™ü ÖÖò£Ö›Ôü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ 10 ´Öî»Ö »ÖÖÓ²Öß“ÖÖ ‹ú ²ÖÖêÖ¤üÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖæÖ †Ö´Ö“Öß ÖÖ›üß Öê»Öß.
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ŸÖÖ. 11 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü ¸üÖê•Öß ´Öß úÖê»ÖÓ²ÖÃÖÖ“µÖÖ ×•ÖÖÖê¾ÖÖ µÖÖ ÖÖ¾Öß Öê»ÖÖê. ŸÖÖ. 12 ¸üÖê•Öß òú´¯ÖÖê ÃÖÑ™üÖê
ÖÖ¾ÖÖ“Öß †ŸµÖÓŸÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü Ã´Ö¿ÖÖÖ³Öæ´Öß ¯ÖÖ×Æü»Öß. ‡™üÖ×»ÖµÖÖ ×¿Ö»¯Öú»Öê“Öß µÖê£Öê »ÖµÖ»Öæ™ü —ÖÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖ»Öß.
ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÖ“Ö ×¤ü¾ÖÃÖ ´Öß ¸üÖê´Ö ¿ÖÆü¸üß ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê. ´ÖÓã²Ö‡Ô ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ ´ÖÖ—ÖÖ †Ö¾Ö›üß“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ¸üÖê´Ö“ÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ
‡×ŸÖÆüÖÃÖ †ÃÖ»µÖÖÖê Æêü ¯ÖÖ“Ö ×¤ü¾ÖÃÖ ´ÖÖ—Öê ´ÖÖêšü¶Ö ²ÖÖê¬ÖÖ“Öê Öê»Öê. ŸÖÖ. 15 ¸üÖê•Öß ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ¾Æü×™üúÖË
ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖê¯Ö“ÖÖ ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›üÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ×ŸÖÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ¯ÖÖê¯Ö ¯ÖÖµÖÃÖ“Öê ¯ÖÏŸµÖÖ ¤ü¿ÖÔÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ¤æü¸ü †ÓŸÖ¸üÖ¾ÖºþÖ
†Ö»Öê»Öß ¿Öêú›üÖê ³ÖŒŸÖ´ÖÓ›üôûß µÖÖÓ“µÖÖ ¤ü¿ÖÔÖÖÃÖÖšüß ¸üÖÓÖêÖê ²ÖÃÖ»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖê¯Ö“Öß Ã¾ÖÖ¸üß •Ö¾Öôû µÖêŸÖÖ“Ö
Æüß ´ÖÓ›üôûß ŸµÖÖ“µÖÖ “Ö¸üÖÖ“Öê “ÖãÓ²ÖÖ ‘ÖêŸÖ. ´ÖÖ—µÖÖ¯Öãœêü †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öß ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“ÖÖ ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖß ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖß
†Ö¯Ö»µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö †ÖÓÖšüß ´ÖÖ—µÖÖ¯Öãœêü “ÖÓã²ÖÖÖÃÖÖšüß ¯Öãœêü êú»Öß. ´Öß “ÖãÓ²ÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê.
´ÖÖê—ÖêÃÖ“ÖÖ ¯ÖãŸÖôûÖ : ×ÃÖÃ™üÖ‡Ö “Öò¯Öê»Ö ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ‹úÖ ¤üÖ»ÖÖÖŸÖ ÆüÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ³Ö¾µÖ ¯ÖãŸÖôûÖ ‹úÖ
ˆÓ“Ö ú¼ü¶Ö¾Ö¸ü šêü¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖµÖêú»Ö †Ñ•Öê»ÖÖê ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ×¿Ö»¯ÖúÖ¸üÖ»ÖÖ ÆüÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖãŸÖôûÖ
úÖê¸üµÖÖ»ÖÖ 40 ¾ÖÂÖì »ÖÖÖ»Öß †ÃÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. ¤ãüÃÖ¸üßú›êü ÃÖë™ü ¯ÖÖò»Ö“ÖÖ »ÖÖ‡±ú ÃÖÖ‡Ô—Ö ¯ÖãŸÖôûÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ
ÖÓÖß ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ü ‘Öê‰úÖ ˆ³ÖÖ †ÖÆêü. ‡™üÖ×»ÖµÖÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ×“Ö¡Öú»ÖêŸÖß»Ö ¾Öî³Ö¾ÖÖ»ÖÖ ÊÖ ¿ÖÆü¸üß ÖãÃÖŸÖÖ ¯Öæ¸ü
†Ö»ÖÖ †ÖÆêü. 2000 ¾ÖÂÖÖÕ¯Öæ¾Öâ“µÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖà“Öê †¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÖêšü¶Ö †ÖŸÖã¸üŸÖêÖê ¯ÖÖ×Æü»Öê. ±òú×²ÖµÖÖ
†Ñ×±ú×£Ö‹™ü¸ü ÖÖ¾ÖÖ“Öß ‹ú †¬ÖÔ¾ÖŸÖãÔôûÖúÖ¸ü ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ‡´ÖÖ¸üŸÖ ¯ÖÖÆæüÖ ÖŸÖ¾Öî³Ö¾ÖÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ †Ö»Öß. ÊÖŸÖ
»Öò×›ü‹™ü¸ü ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ´Ö»»ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏÖÖÖÓ×ŸÖú ´Ö»»ÖµÖã¨ü ÆÖêŸÖ †ÃÖê. ¯ÖÖ¤üÖÎúÖÓŸÖ ¯Ö¸üúßµÖ îúªÖÓÖÖ (ÊÖŸÖ
¸üÖ•ÖêÆüß †ÃÖŸÖ) ÊÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“µÖÖ ³ÖãµÖÖ¸üÖŸÖ †ÖÖæÖ šêü¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖ. ¯ÖÏÃÖÓÖ×¾Ö¿ÖêÂÖß •ÖÖŸÖê“Öß ú¸ü´ÖÖæú
¾ÆüÖ¾Öß ´ÆüÖæÖ ÊÖ îúªÖÓÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü úÖœæüÖ †Ö¯ÖÃÖÖŸÖ »Öœü¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸÖÖê ³ÖµÖÓú¸ü ¸üŒŸÖ¯ÖÖŸÖ ¯ÖÖÆæüÖ
¯ÖÏêÖú•ÖÖ †ÖÖÓ¤ü ´ÖÖÖßŸÖ ¾Ö ´Ö»»ÖµÖã¨ü Ø•ÖúÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ÖæÂÖ ÆüÖêŸÖ. Æêü ¸üÖê´ÖÖ Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“Öê »ÖÖÖ !
Öê¯Ö»ÃÖ : ŸÖÖ. 18 ¸üÖê•Öß ´Öß Öê¯Ö»ÃÖ»ÖÖ Öê»ÖÖê. ÊÖ ²ÖÓ¤ü¸üÖ“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü †ÖÆêü. ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ
´Ö»Ö²ÖÖ¸ü ×Æü»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖ´Öã¦üúÖšüÖ¾Ö¸üß»Ö ‹úÖ ™êüú›üß¾Ö¸ü ˆÓ“Ö ˆÓ“Ö ‹ú ¸üÃŸÖÖ •ÖÖŸÖÖê. †¯ÖÖê»ÖÖê ²ÖÓ¤ü¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
µÖê£Öê ¬ÖŒúÖÆüß ±úÖ¸ü ÃÖãÓ¤ü¸ü †ÖÆêü. ´ÖÖ¡Ö »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: Û¾ÆüŒ™üÖê×¸üµÖÖ¾ÖÖ»µÖÖÓ“ÖÖ †¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú¯ÖÖÖ
¾ÖêôûÖê¾Öêôûß Ö•Ö¸êüÃÖ †Ö»ÖÖ. ‹ú¤üÖêÖ¤üÖ ŸÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏÖÖÖ¾Ö¸ü“Ö ²ÖêŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖ—µÖÖ ÆüÖò™êü»ÖÖŸÖß»Ö
×Ö›üúßŸÖæÖ ¬Öã´ÖÃÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾ÆêüÃÖã×¾ÖµÖÃÖ •¾ÖÖ»ÖÖ´ÖãÖß“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ±úÖ¸ü ³ÖßÂÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
¯ÖÖÑ¯Öß : ¤üÖêÖ Æü•ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÕ¯Öæ¾Öá ³ÖËæÓú¯ÖÖ´Öãôêû ¾Ö •¾ÖÖ»ÖÖ´ÖãÖß ¯Ö¾ÖÔŸÖÖ“µÖÖ ŸÖ¯ŸÖ¸üÃÖÖ´Öãôêû Æêü ¿ÖÆü¸ü
¤ü›ü¯ÖæÖ Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Öê †ÖŸÖÖ ˆŸÖÖÖ ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖ»ÖÖ †ÖŸÖÖ ¯ÖêÏÖÖßµÖ Ã¾Öºþ¯Ö †Ö»Öê †ÖÆêü. Æêü
Öê¯Ö»ÃÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 4-5 ´Öî»Ö †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü. Æêü ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ´Öß. ŸÖÖ. 19 ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸üß Öê»ÖÖê. Ö¸ü´Ö
¸üÖÖê“ÖÖ œüßÖ ¾Ö¸ü ¯Ö›ü»µÖÖÖê ŸµÖÖ“µÖÖÖÖ»Öß •Öß ´ÖÖÖÃÖê, •ÖÖÖ¾Ö¸êü ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¾ÖÃŸÖæ ÃÖÖ¯Ö›ü»µÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê Æãü²ÖêÆæü²Ö
ÃÖÖÓÖÖ›êü ŸÖê£Öß»Ö ´µÖã×—Ö†´Ö´Ö¬µÖê ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. Æêü Ö¸êü ÃÖÖÓÖÖ›êü ÖÃÖæÖ ¸üÖÖêÖÖ»Öß ÊÖÓ“Öê •Öê ÃÖÖ“Öê
²ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖŸÖ ¯»ÖòÃ™ü¸ü †Öò±ú ¯Öò×¸üÃÖ †ÖêŸÖæÖ ˆŸÖÖÖúÖ¸üÖÓÖß úÖî¿Ö»µÖÖÖê Æêü ÃÖÖÓÖÖ›êü ²ÖÖ×¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ.
×úŸµÖêú ‡´ÖÖ¸üŸÖàŸÖß»Ö Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü“Öê ¸ÓüÖ ¾Ö ×“Ö¡Öê †Ö¤üß ŸÖÖ•Öß ×¤üÃÖ»Öß. ¸üÃŸÖê ¾Ö ¤ãüŸÖ±úÖÔ †Öê™êü ±ú¸üÃÖ²ÖÓ¤üß
ÆüÖêŸÖê. µÖÖ¾ÖºþÖ •Ö›ü “ÖÖúÖÓ“µÖÖ “ÖÖúÖê·µÖÖÓ“µÖÖ ÖÖê»Ö ÖãÖÖ ×¤üÃÖ»µÖÖ. ‹úÖ ×¤ü¾ÖÖÖÖÖµÖÖ“µÖÖ Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü
úÖÆüß ²Öß³ÖŸÃÖ ×“Ö¡Öê ×¤üÃÖ»Öß. ŸµÖÖ¾ÖºþÖ ŸµÖÖ ‹êÀ¾ÖµÖÖÔ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ¸üÖê´ÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ÖßŸÖß ú¿Öß ÖÖ»ÖÖ¾Ö»Öß
ÆüÖêŸÖß Æêü úôû»Öê.
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ŸÖÖ. 21 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 1903 ¸üÖ•ê Öß ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸üß Öê¯Ö»ÃÖÆæüÖ ¹ý²ÖÖÑ-™üßÖÖê ÖÖ¾ÖÖ“Öê †ÖÖ²ÖÖê™üßÖê ´Öß ØÆü¤üãÃ£ÖÖÖÖÃÖ
µÖêµÖÖÃÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê ¾Ö ŸÖÖ. 6 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü ¸üÖê•Öß 4 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ ¯Ö¸üŸÖ Ã¾Ö¤êü¿Öß †Ö»ÖÖê.
Ã¾ÖÖÖŸÖ : ´ÖÓÓã²Ö‡Ô ²ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ×úŸµÖêú ´ÖÓ›üôûß ´ÖÖ—µÖÖ Ã¾ÖÖÖŸÖÖ£ÖÔ •Ö´Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ´Öß ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖê»ÖÖ
×Ö‘ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ ¿Öê™ü ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü¤üÖÃÖ ÖÖê¾Ö¬ÖÔÖ¤üÖÃÖ ÃÖãÖ›ü¾ÖÖ»ÖÖ ÊÖÓÖß ¯Ö¸üŸÖ
†Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ×´Ö¿ÖÖ¸üß ´ÆüÖæÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¸üÖÆüµÖÖ“Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÃÖÖêµÖ ¾ÆüÖ¾Öß ¾Ö ‡ŸÖ¸üÆüß úÖ´ÖÖ“Öß ŸÖ•Ö¾Öß•Ö ¾ÆüÖ¾Öß,
´ÆüÖæÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“Öê †Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ‹ú ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖµÖ †ÖÁÖ´Ö ´ÆüÖæÖ ŸÖßÖ´Ö•Ö»Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ´Öß µÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö
²ÖÖÓ¬ÖæÖ šêü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ‡´ÖÖ¸üŸÖß“µÖÖ »ÖÖŸÖ“Ö ³ÖÖ¾ÖÖÖ¤üÖÃÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö¤üÖÃÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê Öã•Ö¸üÖ£Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö²ÖÓ¬Öã ¸üÖÆüÖŸÖ
ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÓÖ»µÖÖŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ Ã¾ÖÖÖŸÖÖÃÖÖšüß ÃÖ´ÖÖ•Ö²ÖÓ¬Öã“Öê ÃÖÓ´Öê»ÖÖ —ÖÖ»Öê. ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü, “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü,
´ÖÖ›üÖÖ¾Öú¸ü ¾ÖÖî¸êü ´ÖÓ›üôûß ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ¾Ö›üß»Ö£ÖÖê¸ü ´ÖÖÖÃÖê Æü•Ö¸ü ¸üÖÆæüÖ ŸµÖÖÓÖß †ÖÖÓ¤üÖÖê Ã¾ÖÖÖŸÖ¯Ö¸ü ³ÖÖÂÖÖê
êú»Öß. ´ÖÖ—Öê ¾Öé¨ü ×´Ö¡Ö ¸üÖ. ×¤üÖÖÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖ›üÖÖ¾Öú¸ü µÖÖÓÖß ´ÖÖ—µÖÖ Ã¾ÖÖÖŸÖÖÃÖÖšüß ‹ú ¯Ö¤ü ´Öã§üÖ´Ö ¸ü“Ö»Öê
ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖŸÖ ÖÖ»Öß»Ö “Ö¸üÖ ÆüÖêŸÖê--.
ŸÖ¹ýÖ †ÃÖŸÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖß ŸÖã´Æüß ×¤üÃÖŸÖÖ ³Ö»Öê …
¯ÖÏ³Öã¾Ö¸üéú¯Öê ¬Ö´ÖÖÔ³µÖÖÃÖß ŸÖã´ÆüÖ µÖ¿Ö »ÖÖ³Ö»Öê ……
ŸÖ×¸ü ŸÖã´Ö×“ÖµÖÖ ÆüÃŸÖê ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ²Ö¸üÖ ‘Ö›üÖê …
ŸÖÖã´ÖÖ ŸÖÃÖê ¤êü¾ÖÖ¯ÖÖµÖß ÃÖ¤üÖ ŸÖã´Ö“Öê •Ö›üÖê ……1……
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¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ

¯Ö×¸ü×¿ÖÂ™ü 1--´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö“Öê ¤üÖêÖ ¤üÖÖ»Öê
Manchester College
Oxford, March 4, 1903.
The following is the report of Mr. V. R. Shinde presented to the Committee in
June 1902 : —
Mr. V. R. Shinde, from want of previous preparation has had considerable difficulty
in following the lectures on the New Testament. He has not attended the classes in the
Old Testament. He has written two philosophical essays, showing original thought,
one on Self-realization and the other on the Genesis of Free-will. He wrote excellent
fortnightly papers during the Lent term on subjects connect with the History of Religion
in India. During the Summer term he read Pali, weekly with Mr. Carpenter, and made
excellent progress through his knowledge of Sanskrit. He has sent in a very thoughtful
essay on Theories of Incarnation in “ Vishnavism and Buddhism.”
In the present session he has attended classes in philosophy with
Mr. Upton, in Old Testament with Mr. Addis and in Doctrinal Theology with me. With
his general conduct in the College we are more than satisfied.
( Sd/Dr. ) James Drummond
Principal.
_______
Manchester College
Oxford, March 1st, 1903,
Mr. V. R. Shinde, B. A., has attended my lectures on the History of Religion,
during two academical years with great diligence and faithfulness. He has prepared a
series of papers on subjects prescribed for his study with industry, care and insight;
and has shown much ability in his power to condence into short compass the results
of considerable reading. The work of the second year which I have had from him, has
been naturally in advance of that of the first, and has been in every way satisfactory to
me. The subjects have included, Hinduism, Mohammedanism, Zoroastrianism and the
Religions of China. I may add that during one term, Mr. Shinde read with me every
week, in the early Pali Texts of Buddhism and showed that his Sanskrit knowledge
would enable him to make rapid advance in this branch of study.
( Sd/Dr.) J. Estlin Carpenter,
Case Lecturer in
Comparative Religion.
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364

1
¬Ö´ÖÔÃÖê¾ÖÖ
´ÖÖ—Öß ´ÖÖÖê¸ü“ÖÖÖ : ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú úÖ´ÖÖ“µÖÖ †Öšü¾ÖÖß †Ö×Ö †Öã³Ö¾Ö ¤êüµÖÖ¯Öæ¾Öá
´ÖÖ—Öß ¬µÖêµÖê †Ö×Ö ´ÖÖÖê¸ü“ÖÖÖ µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß £ÖÖê›üÖÃÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖê •Öºþ¸ü †ÖÆêü. ŸµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
¯Öãœüß»Ö †ÖµÖãÂµÖÖ´Ö¬µÖê •µÖÖ ÎúÖÓŸµÖÖ —ÖÖ»µÖÖ †Ö×Ö •Öê ¾ÖôûÃÖê ¯Ö›ü»Öê ŸµÖÖÓ“Öß ¾ÖÖ“ÖúÖÓÖÖ Öß™ü¿Öß ú»¯ÖÖÖ
µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. úÖêÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú •Öß×¾ÖŸÖÖ“ÖÖ •ÖÖê ¯Ö×¸ü¯ÖÖêÂÖ ÆüÖêŸÖÖê ŸµÖÖ“Öê ¤üÖêÖ †Ö¤üß ×³Ö®Ö
¯ÖÏúÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ‹úÖ“ÖÖ ˆ¤üµÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖŸ´ÖúŸÖê´Ö¬µÖê ÆüÖê‰úÖ ÆüôæûÆüôæû Ã£ÖÖ×Öú ¯ÖÏ¿ÖÖú›êü ˆŸÖ¸üŸÖ •ÖÖŸÖÖê, ŸÖ¸ü
¤ãüÃÖ·µÖÖ“ÖÖ ˆ¤üµÖ †Ö¤üß“Ö Ã£ÖÖ×Öú ¯ÖÏµÖŸÖÖŸÖ ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖ“Öê ¾Ö»ÖµÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖŸ´ÖúŸÖêú›êü ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ÆüÖê‰ú
»ÖÖÖŸÖê. ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ£ÖÔ, ‹ÖÖ¤üÖ †Ö¯Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖêú›êü »ÖÖ ‘ÖÖ»ÖŸÖÖê Øú¾ÖÖ •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤üÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ
´Öãôûß“Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ÖÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ÖÖÖ×¸üú ÃÖê¾ÖêŸÖ »ÖÖ ‘ÖÖ»ÖŸÖÖê ¾Ö ÆüôæûÆüôæû ¸üÖÂ™ÒüÖú›êü †Ö×Ö †Öê¸üßÃÖ
×¾ÖÀ¾ÖÖú›êüÆüß ŸµÖÖ“ÖÖ »ÖµÖ »ÖÖÖŸÖÖê. µÖÖ“µÖÖ ˆ»Ö™ü ¤ãüÃÖ¸üß ¾µÖŒŸÖß ‹ú¤ü´Ö ¬Ö´ÖÔÃÖã¬ÖÖ¸üÖêú›êü ¾ÖôûŸÖê,
´ÆüÖ•Öê ×¾ÖÀ¾Ö¬Ö´ÖÖÔ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ úºþÖ ŸµÖÖ“Öß ×³Ö®Ö ×³Ö®Ö ¯ÖÏŸÖßêú, ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ, ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾ÖÖ,
¸üÖÂ™ÒüÖê¨üÖ¸ü ŸµÖÖŸÖß»Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¾ÖÖÖÔ“Öß ˆ®ÖŸÖß Øú¾ÖÖ †Öê¸üßÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö
†Ö¯ŸÖÖÓ“Öß úÖôû•Öß ‡ú›êü ˆŸÖºþ »ÖÖÖŸÖê. ´ÖÖ—ÖÖ •Öß×¾ÖŸÖ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖ¯Öîúß ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ‘Ö›ü»ÖÖ. ¯Ö×Æü»µÖÖ
³ÖÖÖÖŸÖ (¯ÖéÂšü 129) '•ÖÖÖéŸÖßŸÖ»Öê Ã¾Ö¯Ö' ´ÆüÖæÖ •Öê ÃÖ¤ü¸ü †ÖÆêü ŸÖê ±úÖ¸ü †£ÖÔ¯ÖæÖÔ †ÖÆêü. »ÖÓ›üÖ µÖê£Öß»Ö
¯ÖòÃ´ÖÖê¸ü ‹›ü¾Ö›Ôü ‡ÛÃ™ü™ü¶æ™ü´Ö¬Öß»Ö ×“Ö¡Öê ¯ÖÖÆæüÖ ¾Ö ¾µÖÖµÖÖÖê ‹êæúÖ ´ÖÖ—µÖÖ ×¾ÖÀ¾Ö¾µÖÖ¯Öú ¬µÖêµÖÖ»ÖÖ •Öß
“ÖÖ»ÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß ŸµÖÖ“Öê Æêü Ã¾Ö¯Ö ªÖêŸÖú †ÖÆêü. ÊÖ Ã¾Ö¯ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê •Ö¸üß ´ÖÖ—µÖÖ ÆüÖŸÖæÖ •ÖÖ³Ö¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ
‘Ö›ü»ÖÖ ÖÖÆüß, ŸÖ¸üß ´ÖÖ—µÖÖ •Öß×¾ÖŸÖúÖµÖÖÔŸÖ ´ÖÖ—Öê ×¾ÖÀ¾Ö¬µÖêµÖ ¬ÖÐã¾ÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ·µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ Ö•Ö¸êü¯Öãœêü
úÖµÖ´Ö“Öê ¸üÖ×Æü»Öê.
¯Ö×Æü»µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖê×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ´Öß ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü úß, ´Öß
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ Öê»µÖÖÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üú —ÖÖ»ÖÖê †ÃÖê ÖÃÖæÖ ´Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üú ÆüÖêŸÖÖê, ´ÆüÖæÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ Öê»ÖÖê.
´ÖÖ—µÖÖ ˆ¤üÖ¸ü ¬µÖêµÖÖ´Öãôêû ´Öß ´ÖÖÖ´Ö¬µÖê •Öß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ´ÖÖÖ¾Öß †ÖµÖãÂµÖÖ“Öß ×“Ö¡Öê ¸êüÖÖ™ü»Öß ×ŸÖ»ÖÖ ŸÖÓŸÖÖêŸÖÓŸÖ
•Öãôêû»Ö †¿Öß ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß šêü¾ÖÖ ´Ö»ÖÖ ×¤üÃÖ»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ´Öß ‹ú¤ü´Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ (´ÖãÓ²Ö‡Ô
¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ) ×¿Ö¸ü»ÖÖê. ‹¾Öœêü“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü »Ö¾Öú¸ü“Ö ŸµÖÖ“µÖÖ¿Öß ´Öß ‡ŸÖúÖ ŸÖÖ¤üÖŸ´µÖ ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖê úß,
Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ¯ÖæÖÔŸÖ: ¾ÖÖÆæüÖ ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖµÖÔ Æüß“Ö ŸÖôû´Öôû ´Ö»ÖÖ »ÖÖÖ»Öß.
¤üÖêÖ ¯ÖÖ : ŸµÖÖ ¾Öêôûß ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú “Öôû¾Öôû ú¸üÖÖ·µÖÖÓ“Öê
¤üÖêÖ ×³Ö®Ö ¯ÖÖ ÆüÖêŸÖê. ‹ú Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆ±Ôú •ÖÆüÖ»Ö ´ÆüÖ¾ÖßŸÖ †ÃÖê, ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ¯ÖÏÖÖ×ŸÖú
ˆ±Ôú ˆ¤üÖ¸ü ´ÆüÖ¾ÖßŸÖ †ÃÖê. ¯ÖÖ ‹úÖ“ÖÖ •ÖÆüÖ»Ö¯ÖÖÖ †Ö×Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ“ÖÖ ˆ¤üÖ¸ü¯ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ
´ÖÖ¡Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ ÖÃÖê. ´ÆüÖæÖ Æêü ‹ú´ÖêúÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÕ“ÖÖ Æêü¾ÖÖ¤üÖ¾ÖÖ †Ö×Ö ¾Öêôû¯ÖÏÃÖÓÖß ‹ú´ÖêúÖÃÖ
¾ÖÖµÖ 473-55
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ˆ‘Ö›üˆ‘Ö›ü ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üµÖÖÃÖÆüß ú“Ö¸üŸÖ ÖÃÖŸÖ. ¤üÖê‘ÖÖÓ“Öê ‹ú“Ö úÖµÖÔ ´ÆüÖ•Öê“Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖŸÖÖ ¾Ö ¯ÖÏÖÖ×ŸÖúŸÖÖ
¯ÖæÖÖÕ¿ÖÖÖê ÆüÖêŸÖê Æêü úÖÆüß ¤üÖê‘ÖÖÓÖÖ ¯Ö™üŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ ¾Öêôû“µÖÖ ´ÖÖ—µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ŸÖ¹ýÖÖÓ“Öß ±úÖ¸ü
†ÖêœüÖŸÖÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ´ÖÖêšü´ÖÖêšüß ¬Öë›êü ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶ÖÖê †Öê¸ü›æüÖ úÖµÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ¾ÖÖÖŸÖÖÖÖ ×úŸÖß
†ÖÓãú“ÖÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ ÊÖ×¾ÖÂÖµÖß ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ ´ÖÖ—µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ»ÖÖ »ÖÆüÖÖ ŸÖÖë›üß ´ÖÖêšüÖ ‘ÖÖÃÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖÃÖÖ¸üÖê
ÆüÖê‡Ô. ´ÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖê¾ÖêŸÖ ¯Ö¤üÖ¯ÖÔÖ êú»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏŸµÖÖ úÖ´Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖŸÖ ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü •Ö›ü •ÖÖ‰ú
»ÖÖÖ»Öê. ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ£ÖÔ, ÃÖ¸ü ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü ¾Ö ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü ÖÖêÖ»Öê Æêü ¤üÖê‘ÖêÆüß ¯ÖÏÖÖ×ŸÖú ¯ÖÖÖ“Öê ´Öê¹ý´ÖÖß ÆüÖêŸÖê.
¯ÖÖ ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸üÖÓ“ÖÖ †Ö¯Ö»Öê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏµÖŸÖ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ †¼üÖÆüÖÃÖ, ŸÖ¸ü ÖÖêÖ»µÖÖÓÖÖ
¬Ö´ÖÖÔ²Ö§ü»Ö ¯ÖæÖÔ †Öî¤üÖ×ÃÖµÖ †ÃÖæÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ •Öê£Öê ŸÖê£Öê ´ÖÖêÆü ¯Ö›üŸÖ †ÃÖê. ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêÆæüÖ ¯Ö¸üŸÖ
†Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ‹ú¤üÖ ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü ÖÖêÖ»µÖÖÓÖß, "†Ö¯ÖÖ †ÖÛÃŸÖú —ÖÖ»Öê»Öê ²Ö¸êü" †ÃÖê ˆ¤ËüÖÖ¸ü ´Ö•Ö•Ö¾Öôû
úÖœü»Öê. ˆ»Ö™ü¯ÖÖß ´Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú †ÃÖæÖÆüß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ›üÖêúÖ¾ÖŸÖÖê Æêü ¯ÖÖÆæüÖ
›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü ´Ö»ÖÖ ¯ÖÏê´ÖÖÖê †Ö×Ö ×¾ÖÖÖê¤üÖÖê ™üÖê´ÖÖÖ ´ÖÖ¸üßŸÖ úß, "†¸êü, ŸÖæ úÖÆüß —ÖÖ»Öê ŸÖ¸üß
ÖÖêÖ»µÖÖÓ“ÖÖ“Ö ×¿ÖÂµÖ." ´ÖßÆüß ´ÖÖ ×ŸÖŸÖŒµÖÖ“Ö ×¾ÖÖÖê¤üÖÖê ˆ¢Ö¸ü ¤êüŸÖ †ÃÖê úß, "¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö, ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü
ÖÖêÖ»Öê †Ö¯Ö»Öê ×¿ÖÂµÖ, ´ÖÖ ´Öß †Ö¯Ö»ÖÖ ÖÖŸÖ×¿ÖÂµÖ šü¸üŸÖ ÖÖÆüß úÖµÖ ?"
³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü ¾Ö ÖÖêÖ»Öê ÊÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê •Ö¸ü †¿Öß ŸÖêœü ŸÖ¸ü “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü †Ö×Ö ×™üôûú ÊÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê
×úŸÖß ÃÖ»ÖÖêÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ ÊÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ“Ö êú»Öê»Öß ²Ö¸üß. ´Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ¿ÖßÆüß
•ÖÖê›ü ¸üÖÖÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖ †ÃÖê. ´ÆüÖ•Öê †ÖÖê¤ü¸ü“Ö †¾Ö‘Ö›ü †ÃÖ»Öê»Öê úÖ´Ö ÊÖ Ö¾µÖÖ ´ÖÖÖ×ÃÖú ˆ¯ÖÖ¬Öß´Öãôêû
•Ö¾Öôû•Ö¾Öôû †¿ÖŒµÖ, ×Ö¤üÖÖ †ŸµÖÓŸÖ Œ»Öê¿ÖúÖ¸üú ÆüÖê‰úÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ¯ÖÖ Æüß †ÖêœüÖŸÖÖÖ †Öê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ
¸üÖ×Æü»Öß ÖÖÆüß. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ “Öôû¾Öôûß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖ‰ê úÖ †Ö•Ö Æüß †ÖêœüÖŸÖÖÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ †Â™ü¯Öî»ÖãŸ¾ÖÖ´Öãôûê
²Ö¸üß“Ö ú´Öß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü.
ÖÓÖÖ ¾Ö µÖ´ÖãÖÖ ÊÖ ¤üÖêÆüß ÖªÖÓ“ÖÖ ˆÖ´Ö ×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ †ÖÆêü, ¯ÖÖ ŸµÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ¾ÖºþÖ
‹ú´ÖêúÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ †»ÖÖ ¾ÖÖÆüÖŸÖ µÖê‰úÖ ¯ÖÏµÖÖÖ µÖê£Öê ¯ÖãÆüÖ ‹ú¡Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖÖê“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü †Ö´Ö“µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
“Öôû¾Öôûß“ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ÊÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÖÆüŸÖÖ ¸üÖ•ÖÖ ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖµÖ Æêü ×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö×Ö ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ
ÖÖÓ¬Öß Æêü ¯ÖÏµÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ †ÖÓ›ü ¿ÖÖê³ÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖß»Ö. ¸üÖÂ™ÒüßµÖŸÖê“Öß µÖ´ÖãÖÖ †ÖÖ ¯ÖÏÖÖ×ŸÖúŸÖê“Öß
ÖÓÖÖ Æüß ¸üÖ•ÖÖ ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖµÖ“µÖÖ “Ö¸üÖÖ¯ÖÖÃÖÖæ ×Ö‘ÖæÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ•Öà“µÖÖ †Ó•Ö»Öß´Ö¬µÖê ¯ÖãÆüÖ ‹ú —ÖÖ»µÖÖ
†ÖÆêüŸÖ, Æêü ×úŸÖß ÖÖê›ü ¥ü¿µÖ ! ¯ÖÖ Æêü ¥ü¿µÖ ´Ö»ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ úÖµÖÖÔ“µÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß»ÖÖ ×¤üÃÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê Ö¾ÆüŸÖê,
úÖ¸üÖ ÊÖ ÖÓÖÖ ¾Ö µÖ´ÖãÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß ‹ú¡Ö —ÖÖ»µÖÖ Ö¾ÆüŸµÖÖ, ´ÆüÖæÖ ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ•Öß¾Ö¯ÖêÖÖ †×¬Öú ¡ÖÖÃÖÖ»ÖÖ
ŸÖÖë›ü ªÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê.
¯ÖÏµÖÖêÖÖ“Öê ÖÖ¾ÖßµÖ : 1903 “µÖÖ ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü´Ö¬µÖê ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ‹ú´ÖŸÖÖÖê šü¸üÖ¾Ö úºþÖ
´Ö»ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú Öê´Ö»Öê. †»»Ö›ü ŸÖ¹ýÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ •µÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ´Öß ¾Ö¸ü¾Ö¸ü ¯ÖÖÆæüÖ
‡ŸÖ¸êü•ÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖÖ¾Öê šêü¾ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖÖê ŸµÖÖ“ÖÖ“Ö ´Öß †ÖŸÖÖ ‹ú×ÖÂšü ÃÖê¾Öú —ÖÖ»ÖÖê. ŸµÖÖ¾ÖºþÖ †ÓÖÖŸÖ
£ÖÖê›üÖÃÖÖ ¯ÖÖêŒŸÖ¯ÖÖÖ µÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖ †Ó¤üÖ•Ö ú¸üµÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖµÖÔ
ÆüÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß ‹ú †Ö³ÖæŸÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖ—µÖÖ¯Öæ¾Öá ÁÖß. ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö êúôûú¸ü ¾Ö ÁÖß. ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö¯ÖÓŸÖ
ÖÖêÖ»Öê ÊÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÖß Æêü ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖµÖÔ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ÊÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ“Öß ‘Ö™üÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¾Öêôûß †Ö¤üß Ö¾ÖßÖ
ÆüÖêŸÖß, †ÃÖê ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖµÖÖÔÃÖÖšüß µÖÖêµÖ ÃÖÓÃ£ÖêŸÖæÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖê‰úÖ µÖêÖê, †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü
366

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¬Ö´ÖÔÃÖê¾ÖÖ

ŸÖê úÖµÖÔ •Öß×¾ÖŸÖÖ“ÖÖ ‹ú´Öê¾Ö ÆêüŸÖæ ´ÆüÖæÖ ¯ÖŸú¸üÖê, †Ö¯Ö»µÖÖ ¾Ö úÖµÖÖÔ“µÖÖ µÖÖêÖÖê´ÖÖÃÖÖšüß êú¾Öôû
‡ÔÀ¾Ö¸üÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‡ŸÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ Ö ¸üÖÆüÖê, úÖµÖÖÔ“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü •ÖÃÖ•ÖÃÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ŸÖÃÖŸÖ¿Öß ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÖ´ÖãÖÏß
ÆüÖŸÖÖÃÖ ú¿Öß µÖêŸÖê µÖÖ“Öß ¯ÖÏ“Öß×ŸÖ ‘ÖêÖê ¾ÖÖî¸êü ÖÖêÂ™üß †Ö¤üß Ö¾ÖßÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ØÆü¤ãü, ×õÖÃŸÖß, ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ, ²ÖÖî¨ü
µÖÖÓ“Öß ŸÖ¢¾Öê †Ö×Ö ¬µÖêµÖê •Ö¿Öß ×Ö¸ü×Ö¸üÖôûß †ÖÆêüŸÖ ŸÖ¿Öß“Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖµÖÔ¯Ö¨ü×ŸÖÆüß ŸÖ¢¾ÖÖÖãÃÖÖ¸ü
¾ÖêÖ¾ÖêÖôûß †ÖÆêü. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ÊÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¬Ö´ÖÔŸÖ¢¾ÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö ¬µÖêµÖÖÓ“ÖÖ •µÖÖ †£Öá ÃÖ´Ö¾ÖµÖ êú»ÖÖ
†ÖÆêü ŸµÖÖ †£Öá úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖßŸÖÆüß ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ“Ö ú¸üÖê ³ÖÖÖ †ÖÆêü. ÊÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ»ÖÖ úÖêÖß ¾ÖÓ¤üÖê
†£Ö¾ÖÖ ØÖ¤üÖê.
¯Ö¨üŸÖß“Öê ³Öê¤ü : ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ¯Ö¨üŸÖß »ÖÖêúÃÖ¢ÖÖŸ´Öú (Democratic), ŸÖ¸ü ×õÖÃŸÖß ¯Ö¨üŸÖß
×¯ÖŸÖé¾ÖÖŸÃÖ»µÖÖ“Öß, ´Öëœü¯ÖÖôûÖ“Öß (Pastoral), ØÆü¤ãü¯ÖÏ“ÖÖ¸ü¯Ö¨üŸÖß ×³Ö®Ö •ÖÖŸÖß ¾Ö ¾ÖÖÔ µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö³ÖÖÖ»Öê»Öß,
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖß (Political), ŸÖ¸ü ²ÖÖî¨üÖÓ“Öß ×ÖÃÃÖÓÖ ˆ¤üÖÃÖßÖ ¾Öé¢Öß“Öß (Supreme Indifference).
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ÊÖ †Ö¾ÖóµÖÖÓ“Öß †Ö×Ö ³ÖÖê¯ÖóµÖÖÓ“Öß ´ÖÖê™ü ú¿Öß ²ÖÖÓ¬ÖÖ¾Öß ?
²ÖÓÖÖ»µÖÖÓŸÖß»Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê úÖµÖÔ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖ»Ö»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖµÖ,
¤êü¾Öë¦üÖÖ£Ö, êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦ü ÃÖêÖ ÊÖ ×¾Ö³ÖæŸÖà“µÖÖ †¾ÖŸÖÖ¸üúÖµÖÖÔ´Öãôêû Öê»µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖß †Ö•Öß¾Ö
¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖÓ“Öß ¾ÖÖÖ ³ÖÖÃÖ»Öß ÖÖÆüß. êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦üÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖôûßŸÖ ‘Ö¸ü¤üÖ¸ü ™üÖæúÖ Øú²ÖÆãüÖÖ ŸÖê ‘Öê‰úÖÆüß
»ÖÆüÖÖ£ÖÖê¸ü ŸÖÖúŸÖß“Öß ´ÖÖÖÃÖê ²ÖêÆüÖêÂÖ ÆüÖê‰úÖ ¯Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖ ´ÖÖÖÖÖê Öê»µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ¿Öê¾Ö™üÖ¯ÖµÖÕŸÖ
²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÕ“Öê ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖµÖÔ ŸÖê•ÖÃ¾Öß¯ÖÖê ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»Öê. êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦üÖÓ“Öê ¤üÖêÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ×¿ÖÂµÖ ¯ÖÓ×›üŸÖ ×¿Ö¾ÖÖÖ£Ö¿ÖÖÃ¡Öß
†Ö×Ö ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö“ÖÓ¦ü ´Öã—Öã´Ö¤üÖ¸ü µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖæÖÆüß ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖÓ“Öß ˆÖß¾Ö ³ÖÖÃÖæ ×¤ü»Öß ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖ»ÖÖ
¯ÖÏúÖ¸ü ¾ÖêÖôûÖ †Ö×Ö ²ÖÓÖÖ»µÖÖ²ÖÖÆêü¸ü“ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ¾ÖêÖôûÖ. ²ÖÓÖÖ»Ö ´ÆüÖ•Öê ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü †ÖÆêü.
ŸµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß úÖ»Ö¾µÖÖÖê úÖœæüÖ †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖÖÖ‡ÔŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü. ²ÖÓÖÖ»Ö-×²ÖÆüÖ¸ü
¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ÃÖÖÖÖŸÖ ²ÖÖî¨ü´ÖÖÔ“ÖÖ ˆ¤üµÖ †Ö×Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü †Ö×Ö ´ÖæÙŸÖ¯Öæ•ÖÖ µÖÖÓ“Öê ×¾ÖÂÖ
‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¹ý•Ö»Öê ÖÖÆüß. ÆüÖ ¯ÖÏÖÓŸÖ †ÖµÖÖÔ¾ÖŸÖÖÔ“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü“ÖÖ, ´ÖÖêÖ»Öß ÃÖß´Öê•Ö¾Öôû“ÖÖ †¬ÖÔ´ÖÖêÖ»Öß
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÊÖ“µÖÖ¾Ö¸ü †ÖµÖÖÕ“Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖß Æü»»Öê ¤ü×ÖÖ ×¤ü¿Öê¯ÖÏ´ÖÖÖê —ÖÖ»Öê ÖÖÆüßŸÖ. ¸üÖ´ÖÖµÖÖÖ“Öê
úÖµÖÔÖê¡Ö ¦üÖ×¾Ö›ü ¤êü¿ÖÖŸÖ ÃÖŸÖÖ›ü ¯ÖÃÖ¸ü»Öê, ¯ÖÖ ¸üÖ´ÖÖÖê ¯Öæ¾Öìú›êü ´ÖÆüÖúÖêÃÖ»ÖÖ“Öß ÃÖß´ÖÖ ¤êüÖß»Ö †Öê»ÖÖÓ›ü»Öß
ÖÖÆüß. ´Ö¬µÖµÖãÖÖŸÖ ´Ö¦üÖÃÖú›êü †ôû¾ÖÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ³ÖŒŸÖÖÓÖß ¾ÖîÂÖ¬Ö´ÖÔ ¯ÖÃÖ¸ü×¾Ö»ÖÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ŸÖÖê
¾ÖÖ¸üú·µÖÖÓÖß ¾ÖÖœü×¾Ö»ÖÖ. ŸÖê úÖ´Ö “ÖîŸÖµÖÖÖê ²ÖÓÖÖ»µÖÖÓŸÖ êú»Öê. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¾ÖÖœü ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖ¯ÖêÖÖ
²ÖÓÖÖ»µÖÖÓŸÖ“Ö †×¬Öú Öã»Öß úÖ —ÖÖ»Öß ŸµÖÖ“Öß úÖ¸üÖê ¾Ö¸ü ×¤ü»Öß †ÖÆêüŸÖ. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ¯Ö¨üŸÖß
¤êü¾Öë¦üÖÖ£ÖÖÖê ‘ÖÖ»ÖæÖ ×¤ü»Öß ŸÖß ×õÖ¿“ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü, †¿Öß ØÖ¤üÖ¾µÖÓ•Öú ™üßúÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸÖß
™üßúÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×Ö¸üßÖÖ úºþÖ êú»Öß •ÖÖŸÖê †ÃÖê ÖÖÆüß. ¤êü¾Öë¦üÖ“Öê ‡ÓÖÏ•Öß ×¿ÖÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖÃÖê Ö —ÖÖ»µÖÖÖê ¾Ö
ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÆüß Ö ‘Ö›ü»µÖÖÖê ŸµÖÖÖê ¯ÖÏÖßŸÖ êú»Öê»µÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ¯Ö¨üŸÖß»ÖÖ ¾Öê¤üÖê¯Ö×ÖÂÖ¤üÖÓ“Öê“Ö
†Ö¾Ö¸üÖ ±úÖ¸ü ¯Ö›ü»Öê. ŸµÖÖ“µÖÖ´ÖÖÖê êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦ü ÃÖêÖÖ¾Ö¸ü “ÖîŸÖµÖÖ“µÖÖ ³ÖÛŒŸÖß´ÖÖÖÖÔ“Öê ¤ü›ü¯ÖÖ ¯Ö›ü»µÖÖÖê
™üÖôû, ´Öé¤ÓüÖ †Ö×Ö ¯ÖŸÖÖúÖ µÖÖÓ“ÖÖ úÆü¸ü ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖÓŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖ¸üß ™üßúÖúÖ¸ü ´ÆüÖŸÖÖê úß, ²ÖÎÖÉÖê¯ÖÖÃÖÖÖ
×õÖÃŸÖß ¯Ö¨üŸÖß“Öß“Ö, ˆ¯ÖÖÃÖÖê“Öê úÃÖêÆüß †ÃÖÖê, ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú¯Ö¨üŸÖßŸÖ ×õÖÃŸµÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖê¸üúÃÖ¯ÖÖÖ, ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß
†Ö×Ö ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üúŸÖÖ Æêü ÖãÖ µÖêŸÖß»Ö ×ŸÖŸÖêú ú´Öß“Ö ´ÆüÖÖµÖ“Öê. ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖ •Ö¸ü
×õÖÃŸµÖÖÓ“Öß ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üúŸÖÖ †Ö´Æüß ´ÖãúÖ™ü¶ÖÖê ˆ“Ö»ÖŸÖÖê, ŸÖ¸ü ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖß úÖ Æêü™üÖôûÖ¾Öß ?
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´ÖÖ—µÖÖ ¾Öêôûß“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß : 1903 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ †Öê¸üßÃÖ ¯ÖÏŸµÖÖ úÖµÖÖÔÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ú¿Öß
ú¸üÖ¾Öß µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´Ö»ÖÖ †ÖúÖ¿Ö ±úÖ™ü»µÖÖ“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö µÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ. ´Öß •Ö¸üß ‹úÖ ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú ÆüÖêŸÖÖê, ŸÖ¸üß ´ÖãÓ. ¯ÖÏÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê úÖµÖÔ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¿ÖÆü¸üÖ¯Öã¸üŸÖê“Ö “ÖÖ»Ö»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖãÖê, ÖÖ¸ü,
ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ÊÖ ×šüúÖÖß •Ö¸üß ÃÖ´ÖÖ•Ö ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸üß †ÖÙ£Öú¥üÂ™ü¶Ö Æêü ÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
†ÖÛÖ ŸÖã™üú ¾ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ´Ö¤üŸÖß“Öß ¤êü¾Ö‘Öê¾Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ‘Ö™üÖÖ ÖÖÆüß †Ö×Ö ×ŸÖ»ÖÖ
úÖêÖß †Öãæú»ÖÆüß ÖÖÆüß. ŸÖ¿Öß ÃÖæ“ÖÖÖ ´Öß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß úºþÖÆüß úÖÆüß »ÖÖ³Ö —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ ¾Öêôûß
‡ú›üß»Ö ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ †ÖÖÖß ‹ú ÎúÖÓŸÖß ‘Ö›æüÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß 1867 ÃÖÖ»Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ
—ÖÖ»Öß. ‹úÖê×ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ¿Öê¾Ö™üß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¯Ö×Æü»Öß ×¯Öœüß úÖ»Ö¾Ö¿Ö —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß.
›üÖò. †ÖŸ´ÖÖ¸üÖ´Ö ¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÖ, ´ÖÖ´ÖÖ ¯Ö¸ü´ÖÖÖÓ¤ü, ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö ²ÖÖ²ÖÖ•Öß Ö¾Ö¸ÓüÖê, ¾ÖÖ´ÖÖ †Ö²ÖÖ•Öß ´ÖÖê›üú, ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö
ÖÖêØ¾Ö¤ü ¸üÖÖ›êü ¾ÖÖî¸êü ¾Öé¨ü ´ÖÓ›üôûß ¬Ö´ÖÔÃÖÓÃ£ÖÖ¯ÖÖê“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê Ö¸üÖêÖ¸ü ¾Ö¸ü“µÖÖ ¤ü•ÖÖÔ“Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖæÖ“Ö
ŸµÖÖÓ“Öê ÆüÖŸÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖê“Öê ´ÖÆüŸÖ úÖµÖÔ —ÖÖ»Öê; ¯ÖÖ “ÖÖ»Öæ µÖãÖÖ“µÖÖ †Ö¸Óü³Öß ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸üÖÓÖê¸üß•Ö
†Öª ¯ÖÏ¾ÖŸÖÔúÖÓ¯Öîúß úÖêÖß ˆ¸ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü Æêü ¯Ö×Æü»Öß ×¯Öœüß ¾Ö ¤ãüÃÖ¸üß ×¯Öœüß µÖÖÓÖÖ
ÃÖÖ¬ÖÖÖ¸üÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ¤ãü¾ÖÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öß ÖÖÖÖ ¾Öé¨üÖ¯ÖêÖÖ ŸÖ¹ýÖÖÓŸÖ“Ö ú¸üÖê ²Ö¸êü. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü ¯ÖãµÖÖÃÖ
µÖê‰úÖ ¸üÖ×Æü»µÖÖ´Öãôûê ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öê •ÖæÓ “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸üÖÓ“µÖÖ“Ö ´ÖÖÖê¾Ö¸ü ¯Ö›ü»Öê. ŸµÖÖÓÖÖ †ÖãµÖÖµÖÖÓ“ÖÖ
³Ö¸üÖÖ †Ö¤üß ŸÖ¹ýÖÖÓ“ÖÖ“Ö ×´ÖôûÖ»ÖÖ. Ã™ãü›Óü™ËüÃÖ ²ÖÎ¤ü¸üÆãü›ü (×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê ³ÖÏÖŸÖé´ÖÓ›üôû) µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öß êú¾Öôû
úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¹ýÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ÃÖ³ÖÖ ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü ¾Öê»ÖÖú¸üÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß “ÖÖ»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖ¸ü
ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ»ÖÖ Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖ ‹ú †ŸµÖÓŸÖ †Öãæú»Ö Öê¡Ö“Ö ×´ÖôûÖ»Öê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †¯ÖÏŸµÖÖ
¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖµÖÖÔ“Öê Æêü ‹ú ˆ••¾Ö»Ö ˆ¤üÖÆü¸üÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏÖ. ¾Öê»ÖÖú¸ü Æêü ×õÖÃŸÖß †ÃÖæÖ ¿Öê¾Ö™üß ŸÖê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
»ÖµÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ´ÖÖÖê ×úŸÖß ŸÖ¸üß ŸÖ¹ýÖ »ÖÖêú †Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ˆ‘Ö›ü ×Ö¤ìü¿Ö ú¸üÖê •Öºþ¸ü ÖÖÆüß.
ÃÖÖÓÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖŸÖ»Ö²Ö ‹¾ÖœüÖ“Ö úß, ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾Ö Æêü ŸÖ¹ýÖ“Ö ÆüÖêŸÖê.
ÖÖŸÖÖôûÖŸÖß»Ö ¬ÖÖ´Ö¬Öæ´Ö : ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ×¾ÖÀ¾Ö¾µÖÖ¯Öß úÖµÖÔ, µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖß ŸµÖÖÓ“Öê †ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ Öê¡Ö,
¯Ö×Æü»Öß ÃÖÖôûß ×¯Öœüß ×¤ü¾ÖÓÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß †Ö×Ö ´Öß Ã¾ÖŸÖ: ‹ú ÃÖÖ´ÖÖµÖ †ÖÖã³Ö¾Öß ŸÖ¹ýÖ †¿Öß
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ÆüÖêŸÖß; ¯ÖÖ ÊÖŸÖ ´Ö»ÖÖ †Ö¯Öê×ÖŸÖ †ÃÖê úÖÆüß“Ö Ö¾ÆüŸÖê. ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß“Öê ¾Öêôûß ×›üÃÖë²Ö¸ü ´Ö×ÆüÖÖ
†Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ“ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ ÖÖŸÖÖôû“ÖÖ †Öšü¾Ö›üÖ ´ÆüÖ•Öê ³Ö¸üŸÖ³Öæ´Öß“ÖÖ •ÖÖÖé×ŸÖú úÖôû. ÖÖŸÖÖôûÖŸÖ
×õÖÃŸÖ •Ö´Ö»ÖÖ Æüß ÖÖêÂ™ü ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú †ÃÖÖê ¾ÖÖ ÖÃÖÖê, ÖÖŸÖÖôû ´ÆüÖ•Öê †Ö¬Öã×Öú •µÖÖê×ŸÖÂÖ¥üÂ™ü¶Ö
´Öú¸üÃÖÓÎú´ÖÖÖ“ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ˆ¢Ö¸êüú›üß»Ö †ÖúÖ¿ÖÖŸÖ ÃÖæµÖÔ •Ö´Ö ‘ÖêŸÖÖê Æüß ÖÖêÂ™ü
Ö¸üß. ÊÖ †Öšü¾Ö›ü¶ÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ³Öê“Öß ¬ÖÖ´Ö¬Öæ´Ö ŸµÖÖ ¾Öêôûß ¤êü¿Ö³Ö¸ü “ÖÖ»ÖŸÖ †ÃÖê. úÖÑÖÏêÃÖ“ÖÖ ¯ÖãœüÖ¸üß
†ÃÖÖê, ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü †ÃÖÖê, ÖãÃÖŸÖÖ ²Ö‘µÖÖ ŸÖ´ÖÖÃÖÖß¸ü †ÃÖÖê, Øú¾ÖÖ ×ŸÖ»ÖÖ ÆüÃÖÖÖ¸üÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö
ú¸üÖÖ¸ü †ÃÖÖê, Æêü ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÖÖß ŸµÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖ“Öê •ÖÖÖß Æü´ÖÖÖÃÖ •Ö´ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê“Ö. ÊÖ ¾ÖÂÖá“Öß úÖÑÖÏêÃÖ
¤ü×ÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖß ´Ö¦üÖÃÖ ¿ÖÆü¸üß •Ö´ÖÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß. †¬Öì µÖã¸üÖê¯Ö ¯ÖÖµÖÖÖÖ»Öß ‘ÖÖ»ÖæÖ ´Öß ÖãúŸÖÖ“Ö †Ö»ÖÖê ÆüÖêŸÖêÖ,
¯ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ²ÖÖÆêü¸üß»Ö ³ÖÖ¸üŸÖ †ªÖ×¯Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê»Öê Ö¾ÆüŸÖê. ´ÆüÖæÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö Ã£ÖÖ×Öú úÖ´ÖÖ“µÖÖ •ÖÓ•ÖÖôûÖŸÖ
¯Ö›üµÖÖ¯Öæ¾Öá ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ µÖÖ¡ÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ “ÖÖ»ÖæÖ †Ö»Öê»ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ ´Öß †ÖÖÓ¤üÖÖê Ã¾ÖßúÖ¸ü»ÖÖ †Ö×Ö
¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖÔ“Öß ŸÖ´ÖÖ Ö ²ÖÖôûÖŸÖÖ ¤ü×ÖÖê“Öß ¾ÖÖ™ü ¬Ö¸ü»Öß. ŸÖ¢¾ÖÖÖê ²ÖêÆüÖêÂÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ»ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»ÖÖ“Öß ú¤ü¸ü
ÖÃÖŸÖê †¿ÖÖŸÖ»ÖÖ ´Öß ‹ú. ¯ÖÏ£Ö´Ö ´Öß ²ÖêôûÖÖ¾Ö»ÖÖ ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. ÃÖã²ÖÖê¬Ö-¯Ö×¡ÖêúŸÖ»µÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêÆæüÖ
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×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ ¯Ö¡ÖÖ¾ÖºþÖ ×Ö¤üÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ŸÖ¸üß ´ÖÖ—ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ²ÖêôûÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ‹úÖ
¾Öé¨üÖÓ“µÖÖ Œ»Ö²ÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ´ÖÖ—Öê ¾µÖÖµÖÖÖ šü¸ü»Öê. ¯ÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ šêü¾ÖŸÖÖÖÖ ¾ÖÖ¤ü ´ÖÖ•Ö»ÖÖ.
¾Öé¨üÖÓ“ÖÖ Œ»Ö²Ö †ÃÖ»µÖÖÖê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¾Ö¸ü ²Ö×ÆüÂúÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ¬Ö´ÖÔúÖ¸üÖ ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ“Ö ÖÖ¾Ö›üŸÖê ÆüÖêŸÖê.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ¾ÖÖ¤üÖÏÃŸÖ ÆüÖŸÖß. ¾µÖÖµÖÖÖ ú¸ü×¾ÖÖÖ¸üÖÓ“Öê ‹ú´ÖŸÖ ÆüÖê‡ÔÖÖ. ŸÖê¾ÆüÖ ´Öß ŸµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê,
"¾µÖÖµÖÖÖ ú¸ü×¾ÖÖÖ¸êü ŸÖã´Æüß †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ú¸üÖÖ¸üÖ ´Öß †ÖÆêü ÖÖ ! ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö ŸÖã´Æüß úÖÆüßÆüß ªÖ.
¾ÖŒŸÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ŸÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß." †Ö¬Öã×Öú •ÖÖÖŸÖ ŸÖÖî»Ö×Öú
¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ †¬µÖµÖÖÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸üß •ÖÖÖŸÖ úÖµÖ úÖµÖ ±ú¸üú ¯Ö›ü»ÖÖ †ÖÆêü Æêü ´Öß ÃÖ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾Ö ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ úÖêÖß †ÖÖê¯Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÖÖÆüß.
²ÖÓÖ»ÖÖê¸ü : úÖÖÔ™üúÖŸÖæÖ ´Öß ¯Öãœêü ŸÖÖ´Ößôû ¯ÖÏ¤êü¿Öß Öê»ÖÖê. ŸµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖ“Öß ¯ÖÏ¾Öê¿Ö³Öæ´Öß ²ÖÓÖ»ÖÖê¸ü Æüß
ÆüÖµê Ö. µÖê£Öê ¤üÖêÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö ÆüÖŸê Öê. µÖê£ÖæÖ ´Ö»ÖÖ Ö¾ÖßÖ ÃÖéÂ™ßü ×Ö¸üßÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»Öß. µÖã¸üÖ¯ê ÖÖŸÖ »ÖÖÃÖÖÖê¯ÖÖÃÖæÖ
Öê¯Ö»ÃÖ¯ÖµÖÕŸÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö †ÖÎú×´Ö»ÖÖ, ŸÖ¸üß ³ÖÖÂÖê×¿Ö¾ÖÖµÖ ×³Ö®Ö †ÃÖê ´Ö»ÖÖ úÖÆüß“Ö ×¤üÃÖ»Öê ÖÖÆüß. ÖÖÖê×¯ÖÖê,
¾ÖÃ¡Ö¯ÖÏÖ¾Ö¸üÖ ¾ÖÖî¸êü »ÖÆüÖÖÃÖÆüÖÖ ÖÖêÂ™üà¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú “ÖÖ»Öß¸üßŸÖß, ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖßµÖ ‘Ö™üÖÖ, ¿Öê¾Ö™üß
¬Ö´ÖÖÔÃÖÖ¸üÖß ×Ö¾ÖÖÔÖÖ“Öß ÖÖêÂ™ü ÊÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´Ö»ÖÖ ‹úÃÖæ¡Öß¯ÖÖÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ. ŸÖê ¤êüÖÖ¾Öê ´ÖÖ—µÖÖ ›üÖêóµÖÖÓ¯Öãœêü
†•ÖæÖÆüß ŸÖ¸ÓüÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ²ÖÓÖ»ÖÖê¸üÃÖÖ¸üµÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ †Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¦üÖ×¾Ö›üß ÃÖÓÃéúŸÖß“Öß ¬¾Ö•ÖÖ ´Ö»ÖÖ Ã¯ÖÂ™ü
×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öß. ÖãÃÖŸÖß ³ÖÖÂÖÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ“Ö ÖÖêÂ™üßŸÖ ¯Ö›ü¤üÖ ¯ÖÖ»Ö™ü»ÖÖ. †ÖµÖÔÃÖÓÃéúŸÖßÆæüÖ ×³Ö®Ö
†ÃÖÖÖ¸üß ¦üÖ×¾Ö›üß ÃÖÓÃéúŸÖß †Ö×Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖÓ‘ÖºþÖ ‘ÖÖ»ÖÖÖ¸üß ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß †ÃÖê úÖÆüß ŸÖ¸üß
×¾Ö×“Ö¡Ö ¥ü¿µÖ ´ÖÖ—µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öê. ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ Öê»ÖÖê ŸÖ¸ü ³ÖÖ•Öß ×¾ÖúÖÖ¸üß ´ÖÖôûßÖ ŸÖã™üŒµÖÖ ‡ÓÖÏ•Öß
¿Ö²¤üÖÓŸÖ ²ÖÖê»ÖŸÖê, ŸÖ¸ü ‹ÖÖ¤üÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö †Ó›ü¸üÖÏò•µÖã‹™ü ŸÖ¹ýÖ ‡ÓÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖÖ“Ö ŸÖÖ´Ößôû Ã¾Ö¸üÖŸÖ
²ÖÖê»ÖŸÖÖê. ¯ÖÖµÖÖŸÖ ¯ÖÖ™ü»ÖÖêÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸÖÖê †Ö¾ÖÖÖß“Ö “ÖÖ»ÖŸÖÖê. ÖóµÖÖŸÖ úÖò»Ö¸ü, Öêú™üÖµÖ †ÃÖŸÖÖÖÖÆüß
›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü úÖÆüß“Ö Ö ‘ÖêŸÖÖ ¿Öë›üß“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ²Öã“Ö›üÖ ŸÖÖê ´ÖÖÖê¾Ö¸ü ™üÖúŸÖÖê. †¿Öß †Öêú ¥ü¿µÖê ¯ÖÖÆæüÖ
´ÖÖ—µÖÖ ×Ö¸üßÖÖ¿ÖŒŸÖß¾Ö¸ü ŸÖÖÖ ¯Ö›æü »ÖÖÖ»ÖÖ, ²ÖÓÖ»ÖÖê¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ‹ú ±êú¸üß µÖÖ ´Ö£ÖóµÖÖÖÖ»Öß ´Öß ‹ú
¯Ö¡Ö ÃÖã²ÖÖê¬Ö-¯Ö×¡Öêúú›üê ¯ÖÖšü¾Ö»Öê.
´Ö¦üÖÃÖ : ¿Öê¾Ö™üß ÖÖŸÖÖôûÖŸÖ ´Öß ´Ö¦üÖÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. úÖÑÖÏêÃÖ“Öß •ÖµµÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸üß “ÖÖ»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.
•ÖÖò•ÖÔ ™üÖ‰úÖ µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ´ÖÓ×¤ü¸ü †ÖÆêü. ÊÖ»ÖÖ ²»Öòú ™üÖ‰úÖ †ÃÖê ¤ãüÃÖ¸êüÆüß ÖÖ¾Ö †ÖÆêü.
ÃÖÖôêû ´Ö¦üÖÃÖ úÖôêû †ÃÖŸÖÖÖÖ ÊÖ ³ÖÖÖÖ»ÖÖ“Ö úÖôêû ¿ÖÆü¸ü Æêü ÖÖ¾Ö úÖ ×¤ü»Öê Æêü ÃÖ´Ö•ÖŸÖ ÖÖÆüß. ´Öß
²ÖÎÖÉ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ÖÖ»ÖÖ¾Ö»Öê»Öß ×¤üÃÖ»Öß. úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖß
¤ãüÃÖ·µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖÆüß ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ †ÃÖŸÖ. ´ÆüÖæÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖÖšüß ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ
“ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü ÆêüÆüß †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ‹êúÀ¾Ö¸üß ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÆüÖêÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß, ´ÆüÖæÖ ŸÖÖ´Ößôû,
ŸÖê»ÖãÖæ, ´Ö»µÖÖôû´Ö ¾ÖÖî¸üê ¯ÖÏÖŸÓ ÖÖŸÖß»Ö ²ÖÎÖÉ²ÖÓ¬ÖæÓ“µÖÖ ÖÖšüß³Öê™üß ÆüÖ‰ê ú »ÖÖÖ»µÖÖ. †ÖÓ¬ÖÐ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÃÖ´ÖÏÖ™ü ¾Öß¸êü¿ÖØ»ÖÖ´Ö
¯ÖÓŸÖ»Öã, ×¾Ö«ü¤ü¸üŸÖ ›üÖò. ¾µÖÓú™ü¸üŸÖ ÖÖµÖ›æü, ×ŸÖÖê¾Ö»»Öß“Öê îú»ÖÖÃÖÖ ×¯Ö»»Öê ¾ÖÖî¸êü ¬Öã¸üßÖÖÓ“µÖÖ ÖÖšüß³Öê™üß
—ÖÖ»µÖÖ. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ ±úÖ¸ü “ÖÖÓÖ»Öê ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»Öê. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü µÖÖÓ“Öê ¾ÖŒŸÖ¾µÖ
†Ö×Ö ¯Ö×¾Ö¡ÖÖ ±úÖ¸ü ˆšüÖ¾Ö¤üÖ¸ü ×¤üÃÖ»ÖÖ. ¯Ö. ¾ÖÖ. µÖÖ. ´Öæ. ¸üÖÖ›êü ÆüµÖÖŸÖ †ÃÖê¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê
ˆ¤Ëü‘ÖÖ™üÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö ÆüÖŸÖæÖ ¾ÆüÖ¾ÖµÖÖ“Öê. ŸÖß ´ÖÖôû †ÖŸÖÖ ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ ÖóµÖÖŸÖ ¯Ö›ü»Öß. ŸÖß ±úÖ¸ü
¿ÖÖê³Öæ »ÖÖÖ»Öß. ¯ÖÖ ´ÖãµÖ ÃÖ³ÖÖ •Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³ÖÖ ×ŸÖ»ÖÖ ´ÖãÆæüŸÖÔ “ÖÖÓÖ»ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ÃÖ³Öê“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß“Ö
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•ÖÖê¸üÖ“Öß ¯Ö•ÖÔµÖ¾ÖéÂ™üß ÆüÖê‰úÖ ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ÃÖ³ÖÖ´ÖÓ›üôû •ÖÖæ úÖµÖ ¾ÖÖÆæüÖ“Ö Öê»ÖÖ. †ÖµÖŸÖê¾Öêôûß ¤ãüÃÖ¸üß
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ“Ö ú¸üÖê †¿ÖŒµÖ —ÖÖ»µÖÖÖê ÃÖ³Öê“Öê úÖ´Ö •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû ²ÖÓ¤ü“Ö ¯Ö›ü»Öê. ÊÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ¾Öôûß¾ÖÖ“Öê
¯ÖÖ‰úÃÖ ´ÖÖêšü¶Ö •ÖÖê¸üÖÖê ¯Ö›ü»µÖÖÖê †ÃÖÖ ×¾Ö¸üÃÖ ×úŸµÖêú úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖ“µÖÖ ¾Öêôûß —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
´Ö¦üÖÃÖêú›üß»Ö úÖµÖÔ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÃúôûßŸÖ¯ÖÖÖ úÃÖÖ
†Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ µÖÖ“Öß “ÖãÖæú ´Ö»ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö µÖÖ ¤ü×ÖÖ ¸üÖ•Ö¬ÖÖÖßŸÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öß. ´ÖÖ—Öê ¯ÖÏ£Ö´Ö ¸üÖÂ™ÒüúÖµÖÔ
´ÆüÖæÖ ´Öß ‹êúÀ¾Ö¸üß ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß ¯ÖãÖ‘ÖÔ™üÖÖ ú¸üÖ¾Öß Æüß ¯ÖÏ¸ê üÖÖ ´Ö»ÖÖ ŸÖê£Öê —ÖÖ»Öß. ¯Öãœü“Öß úÖÑÖÏÃê Ö ú´ÖÔ¬Ö´ÖÔÃÖÓµÖÖêÖÖÖê
´ÖãÓ²Ö‡Ô ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß, ´ÆüÖæÖ µÖÖ ¯ÖÏê¸üÖê“Öê ¯Öãœêü ×Ö¿“ÖµÖÖŸÖ ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü —ÖÖ»Öê. ´Ö¦üÖÃÖ“Öê úÖ´Ö
†Ö™üÖê¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö¸üŸÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ Ö µÖêŸÖÖ ´Öß ²ÖÓÖÖ»Ö“µÖÖ ¾ÖÖ™êüÃÖ »ÖÖÖ»ÖÖê. µÖÖ“Öê ‹ú úÖ¸üÖ †ÃÖê ÆüÖêŸÖê úß,
¯Öãœüß»Ö •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üßŸÖ ú»Öú¢µÖÖÃÖ ´ÖÖ‘ÖÖêŸÃÖ¾ÖÖ“ÖÖ úÖôû †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÆüÖæÖ ¾ÖÖ™êü¾Ö¸üß»Ö †ÖÓ¬ÖÐ, †Öê×¸üÃÖÖ
µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ¤üÖî¸üÖ ú¸üµÖ“ÖÖ ´Öß ×Ö¿“ÖµÖ êú»ÖÖ. ¾ÖÖ™êüŸÖ Öê»ÖÖê¸ü, ²Öê—Ö¾ÖÖ›üÖ, ¸üÖ•Ö´ÖÆëü¦üß, úÖêúÖêÖÖ›üÖ,
¯ÖÖ»ÖÖÔ×ú´Ö›üß, ú™üú, •ÖÖ®ÖÖ£Ö¯Öã¸üß ¾ÖÖî¸êü ´ÖÖêšüß ¾Ö ´ÖãµÖ ¿ÖÆü¸êü †Ö×Ö ŸÖê£Öß»Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖÓ“Öê ´Öß
×Ö¸üßÖÖ êú»Öê. µÖÖ ¤üÖ·î µÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“Öß ¤üÖ¤üÖ, ÖÖµÖÖ×¯ÖµÖÖ“Öß †Ö²ÖÖôû, úÖ´ÖÖ“ÖÖ ŸÖÖÖ ¾ÖÖî¸êü úÖ¸üÖÖÓÖß
ú»Öú¢µÖÖÃÖ ¯ÖÖê“ÖµÖÖ¯Öê¾Öá ´Öß ²Ö¸üÖ“Ö £ÖæúÖ Öê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê.
´Ö¦üÖÃÖ“Öê ×ŸÖÖ™ü : µÖã¸üÖ¯ê ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖê£Öß»Ö ×ŸÖÖ™ü´ÖÃÖÖ»µÖÖ×¾Ö¸ü×ÆüŸÖ ÖÖµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖµÖ »ÖÖÖ»µÖÖÖê
†Ö×Ö ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¤ü×ÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ»µÖÖ ×ŸÖÖ™üÖ“ÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ¾Ö ´Ö•Ö¾Ö¸ü —ÖÖ»µÖÖÖê ´ÖÖ—Öß †Ö¤üß“Ö
ŸÖÖ¸üÖÓ²Öôû ˆ›üÖ»Öß. ¯ÖÏŸµÖêú ×šüúÖÖß '´ÖÖ—µÖÖÃÖÖšüß ×²ÖÖ×ŸÖÖ™üÖ“ÖÖ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú ú¸üÖ,' †ÃÖê Öé×ÆüÖß»ÖÖ ×úŸÖß
•Ö¸üß ²Ö•ÖÖ¾Ö»Öê ŸÖ¸üß ×ŸÖÖ™üÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú ú¸üÖê ´ÆüÖ•Öê •Ö´ÖÖŸÖ ´ÖÖêšüß †¯ÖúßŸÖá úºþÖ ‘ÖêÖê µÖÖ
ÃÖ´Ö•ÖãŸÖßÖê ×ŸÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê †ŸµÖÓŸÖ £ÖÖê›êü ×ŸÖÖ™ü ‘ÖÖŸÖ»Öê †ÃÖ»Öê, ŸÖ¸üß ŸÖê ´Ö»ÖÖ ÃÖÖŸÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ¯Öã¸êü»Ö ‡ŸÖêú
†ÃÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ´Öß †¬ÖÔ¯ÖÖê™üß •Öê¾Öß. ŸµÖÖ †¬µÖÖÔ •Öê¾ÖÖÖŸÖ»Öê †¬Öì ×ŸÖÖ™üÆüß ´Ö»ÖÖ ³ÖÖ¸üß ÆüÖê‡Ô. ×¿Ö¾ÖÖµÖ
µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖß“ÖÖ ×Æü¾ÖÖôûÖ ´Ö»ÖÖ µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖ»µÖÖ ˆÆüÖóµÖÖ¯ÖêÖÖ ú›üú ³ÖÖÃÖ»ÖÖ. µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖæÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü
Ã¾Ö¤êü¿ÖÖ»ÖÖ “ÖÖ»ÖŸÖß»Ö †ÃÖê Ö¾ÖßÖ ú¯Ö›êü ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“ÖêÆüß †ÖÙ£Öú ÃÖÖ´Ö£µÖÔ ´ÖÖ—µÖÖŸÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê ŸÖê“Ö
µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ ú¯Ö›êü ´Ö»ÖÖ úÖÆüß úÖôû ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¾ÖºþÖ •Ö¸üß ´Öß ´ÖÖêšüÖ ÃÖÖÆêü²Ö ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê,
ŸÖ¸üß †ÖŸÖæÖ ÖêÆü´Öß ¯Öãœü“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖÔ“Öß ¾Ö ¯ÖÏéúŸÖß»ÖÖ Ö ´ÖÖÖ¾ÖÖÖ·µÖÖ †®ÖÖ“Öß ¬ÖÖÃŸÖß ²ÖÖôûÖÖÖ¸üÖ
‹ú ÓúÖÖ»Ö ±úúß¸ü ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖÖ´ÖßôûÖÖ›ü ¾Ö ²ÖÓÖÖ»Ö µÖÖÓ“Öê´Ö¬Öß»Ö †ÖÓ¬ÖÐ ¯ÖÏÖÓŸÖ ÆüÖ ´ÖÖêšüÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ¿Öß»Ö ×¤üÃÖ»ÖÖ.
ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ Öê›ü¶ÖÖê›ü¶ÖŸÖæÖ ¤êüÖß»Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß “Öôû¾Öôû “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü, †ÃÖê ´Öß ‹êú»Öê.
¯Öãœêü ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öà“Öß ²Ö×ÆüÂúÖ¸üÖ“Öß “Öôû¾ÖôûÃÖã¨üÖ µÖÖ“Ö ³ÖÖ¾ÖÖÖ¿Öß»Ö ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ •ÖÖê¸üÖ“Öß —ÖÖ»Öß.
¯Ö¸ÓüŸÖã ³ÖÖ¾ÖÖÖ¿Öß»ÖŸÖê“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¯ÖÏµÖŸÖÖÓ“ÖÖ ¤ü´Ö¤üÖ¸ü¯ÖÖÖ ¾Ö ×™üúÖ‰ú¯ÖÖÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê Ö¤üß»ÖÖ ¯Öæ¸ü µÖê‰úÖ
Öê»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö “Öôû¾Öôûß“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü †ÛÃ£Ö¸ü šü¸üŸÖê. †ÖÓ¬ÖÐ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÖß ´ÖÖÖß»Ö
‡×ŸÖÆüÖÃÖÖÓŸÖÆüß ¬ÖÖ›üÃÖÖ“Öß ´ÖÖêšü´ÖÖêšüß éúŸµÖê êú»µÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ †ÖÆêü. ‡ú›üß»Ö ¸üÖ•ÖÖÓÖß †Ö×Ö »ÖÂú¸üß
¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÖß ¯Öæ¾Öìú›êü ²ÖÎÉ¤êü¿Ö, ÃÖµÖÖ´Ö, •ÖÖ¾ÖÖ, ÃÖã´ÖÖ¡ÖÖ, ²ÖÖ»Öß ¾ÖÖî¸êü ¤æü¸ü¤æü¸ü“µÖÖ ×šüúÖÖß †ÖµÖÔÃÖÓÃéúŸÖß“ÖÖ
±îú»ÖÖ¾Ö êú»ÖÖ †ÖÆêü, ¯ÖÖ †ÖŸÖÖ ×ŸÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ´ÖæÃÖÆüß ˆ¸ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ“Öß ŸÖ¿Öß“Ö ¯ÖãÖ¸üÖ¾Öé¢Öß
ÆüÖê ÖÖ¸ü ÖÖÆüß †¿Öß †Ö¿ÖÖ †ÖÆêü.
•ÖÖ®ÖÖ£Ö¯Öã¸üß : †ÖÓ¬ÖÐ †Ö×Ö †Öê×¸üÃÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ×¿Ö¾Öê¾Ö¸ü •ÖÖ®ÖÖ£Ö¯Öã¸üß Æêü ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¬Ö´ÖÔÖê¡Ö †ÖÆêü.
Æêü ²ÖÓÖÖ»Öß ˆ¯ÖÃÖÖÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ‹ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ²ÖÓ¤ü¸ü †ÖÆêü. ØÆü¤ãü¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ£ÖÔ ÊÖ ¾ÖîÂÖ¾Ö Öê¡ÖÖÖê ´ÖÖÖê
370

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¬Ö´ÖÔÃÖê¾ÖÖ

×úŸÖß ´ÖÖêšüß úÖ´Ö×Ö¸üß êú»Öß †ÃÖê»Ö ŸÖß †ÃÖÖê, Æü»»Öß ´ÖÖ¡Ö µÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ³ÖêÃÖæ¸ü ×¤üÃÖŸÖê. µÖê£Öê ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö
ÖÖÆüß. ‡ŸÖ¸ü †ÖêôûÖ ÖÖ ¯ÖÖôûÖ †Ö×Ö ´Öß ŸÖ¸ü ÃÖÖÆêü²Öß ¯ÖÖêÂÖÖÖÖŸÖ»ÖÖ ‹ú úÖôûÖ †Ö¤ü´Öß ! ŸµÖÖ´Öãôêû
´ÖÖ—Öß ˆŸÖ¸üµÖÖ“Öß ±úÖ¸ü“Ö †Ö²ÖÖôû —ÖÖ»Öß. •Öê£Öê ÖãÃÖŸÖß ˆŸÖ¸üµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ »ÖÖÖêÖÖ ŸÖê£Öê •Öê¾ÖÖÖ“Öê úÖµÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖ ! µÖÖ¡ÖêúºÓþÖß Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú úºþ ÖµÖê †ÃÖÖ ¤Óü›üú ÆüÖêŸÖÖ. ¤êü¾ÖôûÖŸÖß»Ö ´ÖÆÓüŸÖ ²Ö›ü¾Öê
†ŸµÖÓŸÖ Ã¾ÖÖ£Öá, úšüÖê¸ü ´ÖÖÖ“Öê †Ö×Ö ¯ÖîÃÖê ˆúôûµÖÖ“Öê ×¾ÖªêŸÖ úÃÖ»Öê»Öê. •ÖÖ®ÖÖ£Ö•Öß»ÖÖ ¸üÖê•Ö ‹ú
´ÖÖÖ“µÖÖ ³ÖÖŸÖÖ“ÖÖ ³ÖÖêÖ »ÖÖÖŸÖ †ÃÖê. ŸÖÖê“Ö ³ÖÖŸÖ µÖÖ¡ÖêúºÓþÖÖ ÖÖ¯Ö¸üÖÓŸÖæÖ ×¾ÖúŸÖ ×´ÖôûŸÖ †ÃÖê. ¯Ö×Æü»µÖÖ
×¤ü¾ÖÃÖÖ“ÖÖ ³ÖÖŸÖ †Ö¤ü»µÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ“Ö ¸üÖÓ•ÖÖßŸÖ ³ÖºþÖ šêü¾Ö»µÖÖ´Öãôêû ŸÖÖ•Öê úÖêÖŸÖê ¾Ö ×¿Öôêû úÖêÖŸÖê
µÖÖ“Öê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ úÖ´Öß µÖ¿Ö µÖêµÖÖ“Öß ±úÖ¸ü¿Öß †Ö¿ÖÖ Ö¾ÆüŸÖß. ˆ»Ö™ü †ÃÖê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üÖÖ¸üÖ“Ö
ŸÖê£Öê ¯ÖÖ¯Öß šü¸üŸÖ †ÃÖê †Ö×Ö †¿ÖÖ ¯ÖÖ¯µÖÖ»ÖÖ ÖÖ³ÖÖ·µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÆãüÖ“ÖÖ¸ü ´Öãôûß“Ö ×´ÖôûŸÖ ÖÃÖê. ¿ÖÖê¬Ö ú¸üŸÖÖ
ú¸üŸÖÖ ‹ú ²ÖÓÖÖ»Öß ²ÖÖ²Öæ ŸÖê£Öê ‹ú ´ÖÖêšêü ÃÖ¸üúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê úôû»Öê. ŸÖê ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÆüÖêŸÖê, ¯ÖÖ ŸÖê ‹ú»ÖúÖë›êü †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÔ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
Ö¾ÆüŸÖÖ. †¿ÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö Öê¡ÖÖ“µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖ µÖÖ¡ÖêúºÓþ“Öß ‹úÃÖÖ¸üÖß“Ö ÖêÆü´Öß ¸üß‘Ö †ÃÖê. ¯ÖÖ µÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß
†×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ´Ö»ÖÖ µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖß»Ö úÖÖêúÖê¯Ö¸êü †Ö×Ö ´ÖãµÖ ÖÖ³ÖÖ·µÖÖŸÖß»Ö ´ÖæŸÖá ×Ö¸üÖæÖ
¯ÖÖÆüµÖÖ“Öß “ÖÖÓÖ»Öß ÃÖÖêµÖ —ÖÖ»Öß. ¤êü‰úôû ³Ö¾µÖ, ×ŸÖŸÖêú“Ö ²Öêœü²Ö †ÃÖæÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü ŸµÖÖŸÖ
ÃÖã¸üÖŸÖ †Ö×Ö ŸÖÖ»ÖÖŸÖ ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÖÖ³ÖÖ·µÖÖŸÖ ¤êü¾ÖÖ“Öß ´ÖãµÖ ´ÖæŸÖá ŸÖ¸ü †ŸµÖÓŸÖ ³ÖêÃÖæ¸ü, ²ÖÖµÖúÖ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ
†ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖ ¬Ö›üúß ³Ö¸ü¾ÖÖÖ¸üß ×¤üÃÖ»Öß. ŸÖß ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖµÖúÖ, ¯Öã¹ýÂÖ, ´Öã»Öê ÃÖ¾ÖÔ ¤ü•ÖÖÕ“Öß †Ö×Ö
¾ÖµÖÖÓ“Öß Ö¤üá úºþÖ ‹ú´ÖêúÖÓ¿Öß ‡ŸÖúß ×²Ö»ÖÖŸÖ úß, †»Ößú›êü »ÖÓ›üÖ´Ö¬µÖê ²ÖÖÑ²ÖÆü»»µÖÖ“µÖÖ ³ÖßŸÖßÖê
ŸÖôû‘Ö¸üÖŸÖ ×¿Ö¸ü»Öê»Öß ´ÖÖÖÃÖêÆüß ×ŸÖŸÖúß ×²Ö»ÖÖŸÖ ÖÃÖŸÖß»Ö. ÖÖ³ÖÖ·µÖÖŸÖ ÖêÆü´Öß“Ö †Ó¬ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ †ÃÖê.
¤ü¿ÖÔÖÖ“Öê Æêü ÃÖÖêÆüÖôêû ˆ¯Ö³ÖÖêÖæÖ ²ÖÖÆêü¸üß»Ö ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ¯Ö™üÖÓÖÖÖ¾Ö¸ü †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖµÖÃÖê ¾ÖÖ™ü»Öê. ´ÖÖ
³Öæú »ÖÖÖ»µÖÖ“Öê Ã´Ö¸üÖ —ÖÖ»Öê. †Ö¤ü»µÖÖ ¤üß›ü ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öê ˆ¯ÖÖêÂÖÖ ‘Ö›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ³ÖÖêÖ »ÖÖÖ»Öê»ÖÖ ³ÖÖŸÖ
±ãú™üŒµÖÖ ´Ö›üŒµÖÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ Ã¾ÖÃŸÖ ¤ü¸üÖ“Öß “ÖœüÖ†Öêœü ú¸üßŸÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖß»Ö ´ÖÆÓüŸÖÖ“Öê ‹•ÖÓ™ü µÖÖ¡ÖêúºÓþ“µÖÖ
´ÖÖÖê »ÖÖÖ»Öê ÆüÖŸÖê. µÖÖ¡ÖêúºÓþÖß ÊÖ ¯ÖÏÃÖÖ¤üÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤ãüÃÖ¸êü úÖÆüß ÖÖ‰ú ÖµÖê, †ÃÖê ¿ÖÖÃ¡Ö ŸÖê ÃÖÖÓÖŸÖ. ŸÖÖê
³ÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ¤üÖêÖ ‘ÖÖÃÖ ÖÖŸÖÖê Ö ÖÖŸÖÖê ŸÖÖê µÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¤üÖ¯ÖêÖÖ ³Öæú ²Ö¸üß, †ÃÖê ¾ÖÖ™æüÖ µÖÖ¡ÖêúºÓþ“µÖÖ
ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö ´Ö›üúß ÃÖÆü•Ö“Ö ÖÖ»Öß ÖôæûÖ ¯Ö›üŸÖ. ŸÖß —ÖÖ›æüÖ úÖœüµÖÖ“Öß ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üßú›æüÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
Ö¾ÆüŸÖß. µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü Ö ¸üÖÖŸÖÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ µÖêµÖÖ»ÖÖ
ÃÖ¸üÃÖÖ™ü ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß †ÖÆêü. †ÓÖÖÖ“Öß •Ö´ÖßÖ ±ú¸üÃÖ²ÖÓ¤üß“Öß ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ˆÂ™ü¶Ö ³ÖÖŸÖÖ“Öß ¯Öã™ê ¯Ö›æüÖ
úÖµÖ´Ö“Öß ‘ÖÃÖ¸üÖãÓ›üß —ÖÖ»Öê»Öß †ÃÖê, ¯ÖÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÓÖÖÖŸÖ †Ó¬ÖÖ¸ü ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †®ÖÖ“Öß
³Öæú Æü¾Öê¾Ö¸ü ³ÖÖÖ¾ÖæÖ ‘µÖÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß.
ÊÖ ¤êü¾ÖôûÖ“Öê †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÖÃÖ»Öê¾ÖÖ‡Ôú ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ ÃÖÖÓÖµÖÖ“Öê †•ÖæÖ ¯Öãœêü“Ö †ÖÆêü. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¦üÖ×¾Ö›ü
ÃÖÓÃéúŸÖß ×ŸÖ“µÖÖ Ö´ÖãÖê¤üÖ¸ü ×¿Ö»¯Öú»Öê×¾ÖÂÖµÖß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü †ÖÆêü. ´Ö¤ãü¸üÖ, ×¡Ö“ÖÖÖ¯Ö»»Öß, ÁÖß¸ÓüÖ¯Ö¼ü´ÖË µÖê£Öß»Ö
³Ö¾µÖ ¤êü¾Öôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ †¾ÖÖœü¾µÖ¯ÖÖÖ²Ö§ü»Ö“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ÖÖ•Öãú ÃÖÖï¤üµÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß ¤êüÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖÖÖê
¾ÖÖÖÖÖµÖÖÃÖÖ¸üÖß †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ÃÖÖï¤üµÖÖÔ»ÖÖ ¥üÂ™ü »ÖÖÖæ ÖµÖê ´ÆüÖæÖ ¦üÖ×¾Ö›üÖÓÖß ‹ú †¯Öæ¾ÖÔ ŸÖÖê›üÖÖ úÖœü»ÖÖ
†ÖÆêü. ¤ü×ÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ úÖêšêüÆüß •ÖÖ. »ÖÆüÖÖ´ÖÖêšü¶Ö ¤êü¾ÖôûÖÓ“µÖÖ Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü †Ö×Ö ¸ü£ÖÖ×¤üú ¾ÖÖÆüÖÖ¾Ö¸ü †ŸµÖÓŸÖ
²Öß³ÖŸÃÖ ×“Ö¡Öê Ö•Ö¸êüŸÖ ³Ö¸üµÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ×šüúÖÖß úÖê¸ü»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. •ÖÖ®ÖÖ£Ö•Öß“Öê ´ÖÓ×¤ü¸ü •Ö¸üß ÃÖãÓ¤ü¸ü
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ÖÖÆüß ŸÖ¸üß ¥üÛÂ™ü¤üÖêÂÖ ‘Ö›æü ÖµÖê ´ÆüÖæÖ úÖÖÖúÖê¯Ö·µÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü ÖÖ»Ö¯ÖÖÃÖæÖ ¾Ö¸ü¯ÖµÖÕŸÖ, •Öê£Öê ´ÆüÖæÖ
×“Ö¡Ö úÖê¸üµÖÖ»ÖÖ •ÖÖÖÖ †ÖÆêü †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ×šüúÖÖß, ²Öß³ÖŸÃÖ ×“Ö¡ÖÖÓ“Öß »ÖµÖ»Öæ™ü †ÖÆêü. ÊÖ ¥üÛÂ™ü¤üÖêÂÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß
¦üÖ×¾Ö›üÖÓ“Öß ú»¯ÖÖÖ †¿Öß †ÖÆêü úß, úÖÆüß ¾ÖÖ‡Ô™ü ´ÖÖÖÃÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßŸÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ¾ÖÃŸÖæÓ“ÖÖ ³ÖÓÖ ú¸üµÖÖ“Öß
¿ÖŒŸÖß †ÃÖŸÖê. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üß“Öß »ÖÖ»ÖÃÖÖ ãúºþ¯Ö ¾ÖÃŸÖæËÓŸÖ »ÖµÖ ¯ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ¾ÖÃŸÖã ÃÖã¸ü×ÖŸÖ
¸üÖÆüÖ¾Öß. µÖÖ ÃÖ´Ö•ÖãŸÖßÖê“Ö ³ÖÖêóµÖÖ †ÖµÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖê·µÖÖ ´Öã»ÖÖ»ÖÖ ÖÖ»Ö²ÖÖê™ü »ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ ÖÖê·µÖÖ
´Öãã»ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü úÖóµÖÖ ´Öã»ÖÖ»ÖÖÆüß •ÖÃÖê ÖÖ»Ö²ÖÖê™ü »ÖÖÖŸÖê ŸÖ¿ÖÖŸÖ»ÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü •ÖÖ®ÖÖ£Ö ¯Öã¸üßŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
ŸµÖÖŸÖß»Ö ²Öß³ÖŸÃÖ¯ÖÖÖ“µÖÖ ú»¯ÖúŸÖê»ÖÖÆüß ‰úŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. úÖêú¿ÖÖÃ¡ÖÖÓŸÖ»µÖÖ †ÃÖÓµÖ †ÖÃÖÖÖ¯ÖêÖÖÆüß
†ŸµÖÓŸÖ ²Öß³ÖŸÃÖ †¿Öß ¤üÆüÖ¯ÖÖ“Ö †×¬Öú †ÖÃÖÖê ¯ÖÖÆüÖÖ¸üÖ»ÖÖ µÖê£Öê ×¤üÃÖŸÖß»Ö. ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ ´ÖÖÖê¾Öé¢Öß»ÖÖ £ÖŒú
ú¸üÖÖ¸êü ¥ü¿µÖ ´ÆüÖ•Öê Æêü úß, ÊÖ ÖÖÖ›ü¶Ö Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ»ÖÖ ¤Óü¯ÖŸÖà“Öß ¯Öæ•ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸÖ¹ýÖ
ãú´ÖÖ×¸üúÖ †Ö×Ö ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ²ÖÖµÖÖ Æüôû¤üßãÓúæú †Ö×Ö ±ãú»ÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¸ü›ü¶Ö ‘Öê‰úÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖæŸÖâ“ÖÖ ¯Ö¸üÖ´ÖÂÖÔ
‘ÖêµÖÖŸÖ ÖãÓŸÖ»Öê»µÖÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö, µÖÖ †Ö¬Öã×Öú µÖãÖÖŸÖ Æêü ¤êü‰úôû †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖ»Öê ¯ÖÏúÖ¸ü †ªÖ¯Ö
†ÖÓ›ü †ÖÆêüŸÖ. Æêü ‹ú ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖêšêü úÖê›êü †ÖÆêü. †ÃÖê ´ÆüÖŸÖ ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ¯ÖÏêÖú Ö•Öß»Ö
ÆüÖê‰úÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üŸÖÖê.
¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖµÖ“Öß †Ö‡Ô : ´ÖÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö×¸ü´ÖÖ•ÖÔÖÖÃÖÖšüß ´Öß
ÃÖ´Öã¦ü×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸üß»Ö †ŸµÖÓŸÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ¾Ö ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ¾ÖÖôû¾ÖÓ™üÖ¾Ö¸ü Öê»ÖÖê. ²ÖÓÖÖ»Ö“µÖÖ ˆ¯ÖÃÖÖÖ¸üÖ“µÖÖ »ÖÖ™üÖ •ÖÖã
•ÖÖ®ÖÖ£ÖÖ“µÖÖ ¤ü¿ÖÔÖÖÃÖÖšüß †×¾ÖÁÖÖÓŸÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ, ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß µÖÖ¡ÖêúºÓþ¯Öîúß úÖêÖÖß“Ö ŸÖê£Öê
ÖÃÖê. •ÖÖÖ“ÖÖ Ö¸üÖ ÖÖ£Ö úÖêšêü †Ö×Ö ÆüÖ ŸÖÖêŸÖµÖÖ •ÖÖ®ÖÖ£Ö úÖêšêü ! ¯ÖÖ •ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ
ú¸üÖÖ¸üÖ ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖµÖ ÊÖ“µÖÖ“Ö †Ö‡ÔÖê ÊÖ ŸÖÖêŸÖµÖÖ •ÖÖ®ÖÖ£ÖÖ“µÖÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¤êüÆü šêü¾Ö»ÖÖ, Æêü
Ã´Ö¸üÖ úºþÖ ´Öß ´ÖÖ—ÖÖ †Ö¾ÖÓœüÖ ×Öôû»ÖÖ. ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖµÖ Æêü †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö‡Ô“µÖÖ ³Öê™üß»ÖÖ µÖê£Öê †Ö»Öê
ÆüÖêŸÖê. ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö‡ÔÖê ¤êü¾Ö¤ü¿ÖÔÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ŸµÖÖÓÖÖ Öôû ‘ÖÖŸÖ»Öß. ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü“ÖŸÖã¸ü †ÃÖ»µÖÖÖê,
"Æêü ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô“µÖÖ ¤êü¾ÖÖ, ŸÖã»ÖÖ Ö´ÖÃúÖ¸ü †ÃÖÖê !" †ÃÖê ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö‡Ô“Öê ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ êú»Öê.
´ÖÖ‘ÖÖêŸÃÖ¾Ö : 1904 “µÖÖ •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß“µÖÖ ´Ö¬µÖÖ“µÖÖ ´Öß ú»Öú¢µÖÖÃÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ŸÖê£Öß»Ö
´ÖÖ‘ÖÖêŸÃÖ¾Ö “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß ´Ö×ÆüÖÖ ÆüÖ ˆŸÃÖ¾Ö ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖÖê “ÖÖ»Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê.
ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö, Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖ ²ÖÎÖÉ, †Ö×¤ü ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö Æêü ²ÖÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ŸÖßÖ ¯ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ÆüÖ
ˆŸÃÖ¾Ö “ÖœüÖ†ÖêœüßÖê ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´Ö»ÖÖ ÆüÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö“Ö ¯ÖÏÃÖÓÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ¯ÖÏŸµÖêú »ÖÆüÖÖ-ÃÖÆüÖÖ ÖÖêÂ™ü
´Öß ´ÖÖêšü¶Ö úÖîŸÖãúÖÖê ×Ö¸üßÖÖ úºþ »ÖÖÖ»ÖÖê. ²ÖÓÖÖ»Öß ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ´ÖÖ‘Ö ´Ö×ÆüÖÖ ÆüÖ †Ö¯Ö»µÖÖú›üß»Ö ¯ÖÖîÂÖ
´Ö×ÆüµÖÖŸÖ“Ö µÖêŸÖÖê. ¿Öã¨ü ‹úÖ¤ü¿Öß“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖê“ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ¯Ö›üŸÖÖê. ŸÖÖê ²ÖÆãüŸÖúºþÖ
ŸÖÖ. 24 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß»ÖÖ µÖêŸÖÖê. µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖŸÖ ŸÖßÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß ÖÖêú¸üßŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ×•ÖÃ™üÖÓÖÖ
ÆüŒúÖ“Öß ¸ü•ÖÖ ×´ÖôûŸÖê. ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖß»Ö »ÖÆüÖÖ£ÖÖê¸ü Ã£ÖÖ×Öú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖæÖ ²ÖÎÖÉãú™ãÓü²Öê ´ÖÖêšü¶Ö ÁÖ¨êüÖê
ú»Öú¢µÖÖÃÖ µÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖ¯ÖÏßŸµÖ£ÖÔ µÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öß ˆŸÖ¸üµÖÖ“Öß ¾Ö •Öê¾ÖÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ‹úÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö Öê´Ö»Öê»µÖÖ
ú×´Ö™üßú›æüÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ †Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ êú»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. 15 ×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖ¾ÖÔ †Ö»µÖÖÖê»Öê»µÖÖÓÖÖ ¤üÖêÖ ¾ÖêôûÖ
±ãúú™ü •Öê¾ÖÖ ¾Ö “ÖÆüÖ ×´ÖôûŸÖÖê. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö Æüß •ÖÖæ úÖµÖ ‹ú ×Ö¸üÖôûß Ö¾ÖßÖ ‘Ö™üÖÖ“Ö ²ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû
¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ“Öß †ÖêôûÖ ÆüÖêÖê, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¥üœü ÆüÖêÖê ¾ÖÖî¸êü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ±úÖµÖ¤êü µÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
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¸üÖê•Ö ÃÖÖÓ•ÖÃÖúÖôû ²ÖÎÉÖê¯ÖÖÃÖÖÖ, ¾µÖÖµÖÖÖê ¾Ö ³Ö•ÖÖê †ÃÖê úÆüß ÖÖ úÖÆüß ´ÖãµÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê»Öê
†ÃÖŸÖê. ú»Öú¢ÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ²ÖÎÖÉ²ÖÓ¬Öã ¿ÖŒµÖ ×ŸÖŸÖúÖ ¾Öêôû †Ö¯Ö»µÖÖ ²ÖÖµÖúÖ´Öã»ÖÖÓÖÖ ‘Öê‰úÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ
•Ö´ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸ü ÃÖÖ¸üÖß Ö¤üá †ÃÖŸÖê. ´ÖãµÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ¯ÖÆüÖ™êü ŸÖßÖ ¾ÖÖ•Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ³Ö•ÖÖÖ»ÖÖ
ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ™üÖôû´Öé¤ÓüÖÖÓ“ÖÖ ‘ÖÖêÂÖ “ÖÖ»ÖŸÖÖê. »ÖŸÖÖ±ãú»ÖÖÓÖß ´ÖÓ×¤ü¸ü ÃÖã¿ÖÖê×³ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö †Ö¤ü»Öê
×¤ü¾ÖÃÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö “ÖÖ»Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. ŸÖßÖ ŸÖÖÃÖ ³Ö•ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖãµÖ †Ö“ÖÖµÖÔ ¾Öê¤üß¾Ö¸ü µÖê‰úÖ ²ÖÃÖŸÖÖŸÖ.
‹ú ŸÖÖÃÖ ˆ¤Ëü²ÖÖê¬ÖÖ, ‹ú ŸÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ, ¤üÖêÖ ŸÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖ †¿Öß ‹Óú¤ü¸ü ÃÖÖŸÖ ŸÖÖÃÖ Æüß ´ÖãµÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ
“ÖÖ»ÖŸÖê. ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ ¤üÖêÆüß ´Ö•Ö»µÖÖÓ¾Ö¸ü ×“ÖŒúÖ¸ü Ö¤üá †ÃÖŸÖê. ÊÖ ¾ÖÂÖá Æüß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ´ÖãµÖ †Ö“ÖÖµÖÔ
¯ÖÓ. ×¿Ö¾ÖÖÖ£Ö¿ÖÖÃ¡Öß ÊÖÓÖß “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ³ÖÛŒŸÖ¸üÃÖÖ“ÖÖ ¯Öæ¸ü ¾ÖÖ×Æü»ÖÖ. ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
—ÖÖ»ÖÖ. ¿ÖÖÃ¡Öß´ÖÆüÖ¿ÖµÖÖÓ“Öê ¾ÖŒŸÖéŸ¾Ö êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ‡ŸÖêú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ÆüÖêŸÖê úß, ×úŸµÖêú ´Öæ“”ûÖÔ µÖê‰úÖ
¯Ö›üŸÖÖŸÖ †ÃÖê ‹êú»Öê †ÖÆêü. ´ÖÖ—µÖÖ•Ö¾Öôû ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ²ÖÎÖÉ ¯ÖãœüÖ¸üß ²Öò. †ÖÖÓ¤ü´ÖÖêÆüÖ ²ÖÖêÃÖ Æêü ²ÖÃÖ»Öê ÆüÖêŸÖê.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ›üÖêó¶ÖÓŸÖæÖ ÃÖŸÖŸÖ †ÁÖã¬ÖÖ¸ü “ÖÖ»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÁÖÖêŸÖéÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ²ÖÖÆêü¸ü“Öê »ÖÖêú ¤êüÖß»Ö ¯ÖãÂúôû“Ö
ÆüÖêŸÖê. ÃÖúÖôûß 6 ¾ÖÖ•ÖµÖÖ“Öê †ÖŸÖ µÖê‰úÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ •ÖÖÖÖ Ö ¯Ö™üúÖ¾Ö»µÖÖÃÖ ÃÖ´ÖÖ×•ÖÃ™üÖÓÖÖÆüß •ÖÖÖÖ
×´ÖôêûÖÖ¿Öß ÆüÖêŸÖê. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ †¯Öæ¾ÖÔ Ö¸üÖ !
´ÖÆÂÖá ¤êü¾Öë¦üÖÖ£Ö šüÖæú¸ü : ŸÖÖ. 30 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 1904 ¸üÖê•Öß ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß ¯ÖÓ. ×¿Ö¾ÖÖÖ£Ö¿ÖÖÃ¡Öß
ÊÖÓÖß ´Ö»ÖÖ †Ö×Ö »ÖÖÆüÖê¸ü“Öê ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú ³ÖÖ‡Ô ¯ÖÏúÖ¿Ö¤êü¾Ö µÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¾Öß ›üÖò. ¸ü¾Öà¦üÖÖ£Ö µÖÖÓ“Öê ¾Ö›üß»Ö
´ÖÆüÂÖá ¤êü¾Öë¦üÖÖ£Ö µÖÖÓ“Öê ¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ Öê»Öê. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ŸÖßÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ×¾Ö³ÖæŸÖß¯Öîúß ¤êü¾Öë¦üÖÖ£Ö Æêü ´Ö¬Ö»Öê
ÆüÖêŸÖê. ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸ü“µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü úÖê“ÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÃÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ×•ÖµÖÖŸÖ “ÖœüŸÖÖÖÖ ‹úÖ
ŸÖ¹ýÖÖ“Öß ŸÖÃÖ²Öß¸ü ×¤üÃÖ»Öß. ŸÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ 25 ¾ÖÂÖì ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÖÖŸÖ¾ÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ¾ÖºþÖ ¤êü¾Öë¦üÖÖ£ÖÖÓ“Öê ¾ÖµÖ
×úŸÖß ×¯Öú»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê µÖÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. †Ö´Æüß ÃÖ´ÖÖê¸ü ×¤üÃÖ»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü 'µÖÖ¾Öê ¿ÖÖÃ¡Öß´ÖÆüÖ¿ÖµÖ' †ÃÖê
ˆ¤ËüÖÖ¸ü úÖœæüÖ ´ÖÆüÂÖâÖß Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê. ×¿Ö¾ÖÖÖ£Ö¿ÖÖÃ¡µÖÖÓÖß ´ÖÖ—Öß ÖÖî¸ü¾Ö¯Öæ¾ÖÔú †ÖêôûÖ úºþÖ ×¤ü»Öß ¾Ö
´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ †ÖÁÖ´ÖÖ“Öß ˆ³ÖÖ¸üÖß —ÖÖ»µÖÖ“Öß ÆüúßúŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß. †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê ´ÖãÓ²Ö‡Ôú›êü
Ö¾Ö“ÖîŸÖµÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ‹êæúÖ ´ÖÆüÂÖâÖÖ Ö×Æü¾Ö¸ü †Ö»ÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖ—µÖÖ †ÓÖÖ¾ÖºþÖ ÆüÖŸÖ ×±ú¸ü¾Ö»ÖÖ.
ÊÖ ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔÖÖÖê ´Ö»ÖÖ ¬ÖµÖŸÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öß. ´ÖÆüÂÖá ´ÆüÖÖ»Öê, "´Öß †ÖŸÖÖ ±úÖ¸ü £ÖæúÖ Öê»ÖÖê †ÖÆêü.
×¿Ö¾ÖÖÖ£Ö †Ö×Ö ŸÖæ †Ö´Ö“Öê úÖµÖÔ ¯Öãœêü “ÖÖ»Ö¾Ö." ´ÖÆüÂÖá ´ÖÖêšêü ‹úÖÓŸÖ×¯ÖÏµÖ. ´ÖÖ‘ÖÖêŸÃÖ¾ÖÖ“Öß Ö›ü²Ö›ü ŸµÖÖÓÖÖ
´ÖÖÖ¾ÖŸÖ ÖÃÖê. ŸÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ÖÖê»Ö´ÖÖ»Ö (Ö›ü²Ö›ü) †ÃÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖßŸÖ. ¤ãüÃÖ¸üß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ³Öê™ü ´ÆüÖ•Öê ²ÖÎÉÖÖÓ¤ü
êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦ü µÖÖÓ“Öê ×¿ÖÂµÖ ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö“ÖÓ¦ü ´Öã—Öã´Ö¤üÖ¸ü µÖÖÓ“Öß ÆüÖêµÖ. ŸÖê ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖê»ÖÖ ²ÖÃÖ»Öê ÆüÖêŸÖê.
¿Öã³ÖÏ »ÖÖêú¸üß ¿ÖÖ»Ö, ŸµÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“Öß ¿Öã³ÖÏ ¾Ö ×¾Ö¯Öã»Ö ¤üÖœüß, ³Ö¾µÖ ú¯ÖÖôû, ¯ÖÖÖß¤üÖ¸ü ›üÖêôêû, †ÃÖê ‹Óú¤ü¸ü
¥ü¿µÖ ´ÖÖêšêü ¯ÖÏê¸üú ×¤üÃÖ»Öê. ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö²ÖÖ²ÖæÓ“Öê ‡ÓÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖê¾Ö¸ü“Öê ¯ÖÏ³ÖãŸ¾Ö †¯Öæ¾ÖÔ ÆüÖêŸÖê. "Oh god of all
nations !" µÖÖ ¿Ö²¤üÖÖß ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß ÖÓ³Öß¸ü ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖæÖ ÃÖãºþ êú»Öß. ŸÖß †ÖŸ´µÖÖ»ÖÖ ÆüÖ»Ö¾ÖæÖ
•ÖÖÖß ú¸üÖÖ¸üß ÆüÖêŸÖß. Æêü ¤üÖêÆüß ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖ ¯Öãœü»µÖÖ ¾ÖÂÖá“Ö ¾ÖÖ¸ü»Öê, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤ü¿ÖÔÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö —ÖÖ»ÖÖ, ´ÆüÖæÖ
´Ö»ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÖÓ¤ü ¾ÖÖ™ü»ÖÖ.
úÖ»Öß´ÖÖŸÖÖ : ÊÖ ÃÖ±ú¸üßŸÖ ú»Öú¢µÖÖÃÖ ´Öß ‹ú †ŸµÖÓŸÖ ×úôûÃÖ¾ÖÖÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ŸÖÖê
ŸÖê£Öß»Ö úÖ»Öß´ÖÖŸÖê“µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ‹êú ×¤ü¾Ö¿Öß ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß ´Öß úÖ»Öß´ÖÖŸÖê“Öê ¤êü‰úôû ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ
Öê»ÖÖê. ÃÖÖ ¾ÖÖî¸êü úÖÆüß ÖÃÖŸÖÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖ ²Ö¸üß“Ö Ö¤üá ÆüÖêŸÖß, ±æú»Ö¾ÖÖ»µÖÖÓ“Öß ¤ãüúÖÖê ¤êü¾ÖôûÖ“µÖÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü
¾ÖÖµÖ 473-56

373

´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü, ÃÖ´ÖÖÏ ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ, ÖÓ›ü 2 ¸üÖ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

¸üÖÓÖêÖê ²ÖÃÖ»Öß ÆüÖŸê Öß. Æü•ÖÖ¸üÖê ±ãú»ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖôûÖ úÖ»Öß´ÖÖŸÖê¾Ö¸ü ¾ÖÖÆæüÖ ¯Öã•ÖÖ¸üß ¯ÖãÆüÖ ŸµÖÖ“Ö ´ÖÖôûÖ ×Ö·ÆÖ‡ÔúÖÃÖ
×¾ÖúßŸÖ †ÃÖŸÖ, ×Ö·ÆÖ‡Ôú ŸµÖÖ ´ÖãúÖ™ü¶ÖÖê ‘ÖêŸÖ, ‡ŸÖ¸ü ×šüúÖÖß ÖÖ¸üôûÖ“Öß ¤ãüúÖÖê †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
µÖê£Öê »ÖÆüÖÖ »ÖÆüÖÖ úÖêú¸üÖÓ“Öß ¤ãüúÖÖê ÆüÖêŸÖß. ×úŸµÖêú ×¤ü¾ÖÃÖ ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖÖê Æêü ¯ÖÏÖÖß †ŸµÖÓŸÖ
¸üÖê›üÖ¾Ö»Öê»Öêê ×¤üÃÖŸÖ. ´ÖÓ×¤ü¸ü ÆãüÖôûß Ö¤üß“µÖÖ úÖšüß †ÖÆêü, úÖ»Öß´ÖÖŸÖê“Öß ´ÖæŸÖá †ŸµÖÓŸÖ ³ÖêÃÖæ¸ü †ÃÖæÖ ×ŸÖ“µÖÖ
ŸÖÖë›üÖŸÖæÖ ³Ö»Öß ´ÖÖêšüß •Öß³Ö ²ÖÖÆêü¸ü †Ö»Öê»Öß ¯ÖÖÆæüÖ Ö¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖê™üÖŸÖ ¬Ö›üúß ³Ö¸üŸÖê. ¯Öãœêü ×¾ÖÃŸÖßÖÔ
†ÓÖÖ †ÃÖæÖ ´Ö¬µÖ³ÖÖÖß ¤êü¾ÖßÃÖ´ÖÖê¸ü ¤üÖêÖ ´ÖÖêšü¶Ö ÖÖ²ÖÖÓ“Öê ¾Ö¬ÖÃ£ÖÖÖ †ÖÆêü. ³ÖŒŸÖ»ÖÖêú ›üÖêôû¶ÖÓŸÖ •Öß¾Ö
¬Ö¸ü»Öê»µÖÖ úÖêú¸üÖ»ÖÖ Ö¤üßŸÖ ²Öã›ü¾ÖæÖ ¾Ö †Ö¯ÖÖÆüß ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖÖ úºþÖ ¾Ö¬ÖÃ£ÖÖÖß µÖêŸÖÖŸÖ. ¤üÖêÖ »ÖÖú›üÖÓ´Ö¬µÖê
ŸµÖÖ ×²Ö“ÖÖ·µÖÖ“Öß ´ÖÖÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ ¯Öã•ÖÖ¸üß ‹úÖ —Ö™üŒµÖÖÃÖ¸ü¿Öß ¿Öß¸ü ¬Ö›üÖ¾ÖêÖôêû ú¸üŸÖÖê, †£ÖÖÔŸÖ ¯Öã•ÖÖ¸üß
•ÖÖŸÖßÖê †ÃÃÖ»Ö ²ÖÎÖÉÖ“Ö †ÃÖŸÖÖê. Ö¸ü´Ö Ö¸ü´Ö ¸üŒŸÖÖ“ÖÖ ×™üôûÖ ³ÖŒŸÖÖ“µÖÖ ú¯ÖÖôûÖ¾Ö¸ü »ÖÖ¾ÖæÖ ŸµÖÖ“ÖÖ
Ö¾ÖÃÖ ŸÖÖê ¯ÖæÖÔ ú¸üŸÖÖê. †ÃÖê †Öêú ²Öôûß †ÓÖÖÖŸÖæÖ †ÃŸÖÖ¾µÖÃŸÖ ¯Ö›ü»Öê»Öê ´Öß •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû “ÖÖôûßÃÖ
´ÖÖê•Ö»Öê, ŸµÖÖÓŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸üê “ÖÖ¸ü ¸êü›ü¶ÖÓ“Öß ¯ÖÏêŸÖê ÆüÖêŸÖß. ÃÖ²ÖÓ¬Ö †ÓÖÖ³Ö¸ü ¸üŒŸÖÖ´ÖÖÓÃÖÖ“ÖÖ ×“ÖÖ»Ö ÃÖÖÓ›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ŸµÖÖÓŸÖæÖ •ÖÖµÖÖ“Öß ´ÖÖêšüß ´ÖãÂúß»Ö ¯Ö›êü. •ÖÖ®ÖÖ£ÖÖ“µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖÓŸÖß»Ö ¾ÖîÂÖ¾Ö¿ÖÖê³ÖÖ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ¾Ö¸ü µÖê£Öß»Ö
³ÖŒŸÖÖÓ“µÖÖ »Öß»ÖÖ ×Ö¸üßÖúÖ“ÖÖ ¥üÛÂ™ü¯ÖÖ»Ö™ü “ÖÖÓÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ØÆü¤ãü¬Ö´ÖÖÔ“Öß ¯Öã¸üÖŸÖÖ úÖ»ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÆüÖêŸÖ
†ÃÖ»Öê»Öß Æüß ×¾Ö™Óü²ÖÖÖ †•ÖæÖ †ÖÓ›ü “ÖÖ»Ö»Öê»Öß ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ ˆ×«üÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖÆüÖÖã³Öæ×ŸÖ¿ÖæµÖ ¯Ö¸üúßµÖÖÓÖÖ
ÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ¯ÖÖÆæüÖ úÖµÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê»Ö ! ØÆü¤ãü¬Ö´ÖÖÔ“Öß ˆ••¾Ö»Ö Ã£ÖÖÖê ‡ŸÖ¸ü¡Ö †ÖÆêüŸÖ, ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê ÖÖÆüß;
¯ÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö †ÃÖ»Öê ³ÖßÂÖÖ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü ¯ÖÖÆæüÖ ˆ••¾Ö»Ö Ã£ÖÖÖÖ“Öê Ã´Ö¸üÖ úÖêÖÖ»ÖÖ ÆüÖêÖÖ¸ü?
´ÖæÙŸÖ¯Öæ•Öê“ÖÖ ÆüÖ ´Ö×Æü´ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ØÆü¤æü¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öß ¯ÖÏ¸ê üÖÖ ´ÖÆüÖŸ´µÖÖÓÖÖ ÆüÖŸê Öê; ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÃÖ ÃÖÖÖŸÖÖßµÖÖÓú›æüÖ
‹ú•ÖÖŸÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö“Ö ÆüÖêŸÖÖê Æêü ¬Ö´ÖÖÔ“Öê Ö¿Öß²Ö ! µÖÖ¯Öãœêü ¾ÖÖ™êüŸÖ úÖê™êüÆüß Ö £ÖÖÓ²ÖŸÖÖ ´Öß ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ †Ö»ÖÖê.
†Öã³Ö¾ÖÖÖê ´ÖÖ ‡ŸÖêú ³ÖºþÖ Öê»Öê úß, ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß µÖÖ¡ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ŸÖÖê »Ö¾Öú¸ü †Ö™üÖê¯ÖµÖÖ“ÖÖ
´Öß ×Ö¿“ÖµÖ êú»ÖÖ.
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´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö Ã£ÖÖ×Öú úÖµÖÔÎú´Ö
¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÓã²Ö‡ÔŸÖß»Ö úÖ´ÖÖ“ÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö ´Öß šü¸ü¾Öæ »ÖÖÖ»ÖÖê. ¬Ö´ÖÔúÖµÖÖÔ“Öß ¤üÖêÖ ´ÖãµÖ †ÓÖê
†ÖÆêüŸÖ. ¯Ö×Æü»Öê †Ö“ÖÖµÖÔúÖµÖÔ ; ¤ãüÃÖ¸üê ¯ÖÏÃÖÖ¸üúÖµÖÔ, •µÖÖÓÖß ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü úºþÖ ¤üßÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß
†ÃÖŸÖê †¿ÖÖÓ“µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Ö¸üÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¸üÖÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖê, ŸµÖÖÓŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ³ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê
¤ü¸ü †Öšü¾Ö›ü¶Ö»ÖÖ ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê, ‘Ö¸üÖê‘Ö¸üß ³Öê™üß ¤êü‰úÖ úÖî™ãÓü×²Öú ¬Ö´ÖÖÔ“Ö¸üÖÖ“Öß ×ÖÖÖ
šêü¾ÖÖê, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ •Öê ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ †Ö×Ö †Ó¯ÖÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¿ÖãÁÖæÂÖÖ ú¸üÖê; ÖÖ´Öú¸üÖ, ˆ¯ÖÖµÖÖ,
×¾Ö¾ÖÖÆü, †ÓŸµÖêÂ™ßü ‡ŸµÖÖ¤üß ÖéÆü×¾Ö¬Öß “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê, ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓŸÖß»Ö ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü-¯Ö×¸ü“ÖµÖ ¾ÖÖœü¾ÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¥üœü
¾ÆüÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÃÖêÆüÃÖÓ´Öê»ÖÖê ú¸üÖê ‡ŸµÖÖ¤üß, ÛÃ¡ÖµÖÖÓÃÖÖšüß ¤ü¸ü ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸üß †ÖµÖÔ ´Ö×Æü»ÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö,
´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü“Öê ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ÖßŸÖß ×¿Öú¾ÖµÖÖ“Öê ¾ÖÖÔ, ŸÖ¹ýÖÖÓÃÖÖšüß ŸÖ¹ýÖ ²ÖÎÖÉ ´ÖÓ›üôû, ¾Öé¨üÖÓÃÖÖšüß
ÃÖÓÖŸÖÃÖ³ÖÖ †Ö×Ö ²ÖÖÆêü“µÖÖÓÃÖÖšüß ¾µÖÖµÖÖÖê ÆüÖ Îú´Ö †Öšü¾Ö›üÖ³Ö¸ “ÖÖ»Öê. ÊÖŸÖ ´Öß †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¯Öãœüß»Ö
Ö¾ÖßÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓÓ“Öß ³Ö¸ü ™üÖú»Öß.
¯ÖÖêÃ™ü»Ö ×´Ö¿ÖÖ : ´Öß ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖê£Öß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖß “ÖÖ»Ö¾Ö»Öê»Öê µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ¯ÖÖêÃ™ü»Ö
×´Ö¿ÖÖ Æêü úÖµÖÔ ×Ö¸üÖæÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ÃÖãÖ™üÖú¸ü µÖÖ ¾Öêôûß ¯ÖãµÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖê.
ŸµÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ †¿ÖÖ“Ö £ÖÖ™üÖ¾Ö¸ü ²ÖÎÖÉ ¯ÖÖêÃ™ü»Ö ×´Ö¿ÖÖ Æüß ‘Ö™üÖÖ ´Öß Ã¾Ö¤êü¿Öß µÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö ú¸ü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.
²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ü †Ö×Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ¯Ö¨üŸÖß¾Ö¸ü »ÖÆüÖÖ »ÖÆüÖÖ ¯ÖãÃŸÖêú ”ûÖ¯Ö¾ÖæÖ ŸÖß ™ü¯ÖÖ»Ö´ÖÖÖì »ÖÖêúÖÃÖ
¾ÖÖ™æüÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖ“ÖúÖÓú›æüÖ •Öß ¯ÖÏ¿ÖÖê¢Ö¸êü µÖêŸÖß»Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖŸÖŸÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü šêü¾ÖæÖ ÃÖ¾Ö›üß¯ÖÏ´ÖÖÖê
¾ÖÖ“ÖúÖÓÃÖ ³Öê™üßÃÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß»ÖÖ ¯ÖÖêÃ™ü»Ö ×´Ö¿ÖÖ Æêü ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ
µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ »ÖÖêúÖÓú›æüÖ ŸµÖÖÓ“Öß »ÖÆüÖÖ´ÖÖêšüß ¯ÖãÃŸÖêú ¾Ö ¦ü¾µÖ×Ö¬Öß“Öß Æüß ´Ö¤üŸÖ ´Öß ×´Öôû×¾Ö»Öß. ´Öß
Ã¾Ö¤êü¿Öß †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖãÖ™üÖú¸ü ´ÖÖ—µÖÖ•ÖÖÖß ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖê»ÖÖ Öê»Öê. ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖãµÖÖÓŸÖß»Ö úÖµÖÔ ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ
†ÖÖæÖ ´Öß ŸÖê ¾ÖÖœü×¾Ö»Öê. ÊÖ úÖ´Öß ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÃÖµµÖ¤ü †²¤ãü»Ö úÖ¤ü¸ü µÖÖÓ“Öß
´ÖÖêšüß ´Ö¤üŸÖ —ÖÖ»Öß. ÊÖ ×´Ö¿ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖê ¯Ö×Æü»µÖÖ 10 ¾ÖÂÖÖÔ“Öß •Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öß †ÖÆêü ŸÖß ±úÖ¸ü
²ÖÖê¬Ö¯Ö¸ü †ÖÆêü. ŸµÖÖ ÃÖÖŸÖ†Öšü ¾ÖÂÖá“µÖÖ †¾Ö¬ÖßŸÖ ‹Óú¤ü¸ü 3438 ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖãÃŸÖêú 12700
»ÖÆüÖÖÃÖÖÖ ¯Ö¡Öêú, 633 µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ¯ÖãÃŸÖêú ¾Ö 5000 µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ¯Ö¡ÖúÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
ÊÖŸÖß»Ö ¯ÖãÂúôû¿Öß ±ãúú™ü ¾ÖÖ™üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. úÖÆüß“Öß †»¯Ö Øú´ÖŸÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖê, •Öê úÖêÖß
¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Öß ´ÖÖÖÖß ú¸üßŸÖ †Ö¸ü ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üßŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê ‹úÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ
µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü úºþÖ ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÔ¾ÖÖŸÖÖÔ ŸµÖÖÃÖ úôûÖ¾Öß, †¿Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ´Öß ¤üÖêÖ ¾ÖêôûÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ‡»ÖÖµÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ×šüúÖÖß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ úºþÖ ¾µÖÖµÖÖÖê
×¤ü»Öß. ÊÖ ¤üÖêÆüß ÃÖ±ú¸üß“ÖÖ Ö“ÖÔ µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖÖê ŸµÖÖ ¾Öêôûß ×¤ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Öãœêü ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¿Öß
¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê †ÃÖ»Öê»ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÃÖã™ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü Æêü úÖ´Ö ²ÖÓ¤ü ¯Ö›ü»Öê.
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ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÔÖÏÓ£Ö ¾ÖÖ“ÖÖ¾ÖÖÔ (Liberal Religions Reading Class) : ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖß»Ö
¾Ö úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¹ýÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ´ÖÖî×»Öú ¬Ö´ÖÔÖÏ£ÖÖÓ“Öê ¾ÖÖ“ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖµÖ »ÖÖÖÖ¾Öß ´ÆüÖæÖ ÆüÖ
¾ÖÖÔ úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ÊÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüßµÖ, Öã•Ö¸üÖ£Öß, ×õÖ¿“ÖÖ †Ö×Ö ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ †¿ÖÖ ×´ÖÁÖ
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖê, ´ÆüÖæÖ ÆüÖ ¾ÖÖÔ ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê. ÆüÖ ¾ÖÖÔ ¤ü¸ü ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸üß
ÃÖÖµÖÓúÖôûß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ´ÖÓ×¤ü¸üÖÓŸÖ ³Ö¸üŸÖ †ÃÖê. ÊÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨üßÃÖÖšüß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß •ÖÖ×Æü¸ü ¾µÖÖµÖÖÖê ú¸üÖ¾Öß
»ÖÖÖŸÖ. ›üÖò. †Ö´ÖÔËÃ™ÒüÖÑÖ“Öê God & Soul, ‡´ÖÃÖÔÖ“Öß ¯ÖãÃŸÖêú, ¯ÖÏÖê. ›üÖòµÖÃÖêÖ“Öê Philosophy of
Upanishad †¿ÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Öê †¬µÖµÖÖ “ÖÖ»ÖŸÖ †ÃÖê ¾Ö ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ±Ïúß »ÖÖµÖ²ÖÎ¸üß´Ö¬ÖæÖ
ÊÖ ¾ÖÖ“ÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖêÂÖú †¿Öß ‡ÓÖÏ•Öß ¯ÖãÃŸÖêú ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¾ÖÖ“ÖµÖÖÃÖ ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖ.
ŸÖ¹ýÖ ²ÖÎÖÉÃÖÓ‘Ö (Young Theists Union) : ‡ú›üß»Ö ¯ÖÏÖŸÓ Öß ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü
†Ö×Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖú›æüÖ †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ×úŸµÖêú ¾ÖÂÖì “ÖÖ»Ö»ÖÖ †ÃÖ»ÖÖ, ŸÖ¸üß ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ
ŸÖ¢¾ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖ“Öê ÖéÊÃÖÓÃúÖ¸ü ¾Ö ×¾Ö¬Öß “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ŸµÖÖ ´ÖÖÖÖÖê ±úÖ¸ü “ÖÖ»Ö»Öê»Öê ÖÃÖê.
ŸÖ¢¾ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¾Ö¬Öß “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ»ÖÖ †ÖãÂšüÖÖ Æêü ÖÖ¾Ö †ÃÖê. ÊÖ †ÖãÂ™üÖÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ²ÖÎÖÉãú™ãÓü²ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö
ŸÖ¹ýÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ‘Ö›ü×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖê ²Ö¸êü †Ö×Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸÖ¹ýÖÖÓÖß ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ
“ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖÃÖ ×¿ÖúÖ¾Öê, ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓŸÖ ÃÖêÆü¾Ö¬ÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê, ÖéÊÃÖÓÃúÖ¸üÖ“µÖÖ ¾Öêôûß ‹ú´ÖêúÖÓŸÖ ×´ÖÃÖôûÖ¾Öê,
†Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üß †ÃÖê ÃÖÓÃúÖ¸ü “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÖÏÆü ¬Ö¸üÖ¾ÖÖ ¾ÖÖî¸êü ÆêüŸÖã ÃÖÖ¬µÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ 1905
ÃÖÖ»Ö“µÖÖ ¤üÃÖ·µÖÖ“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ´Öß Æüß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öß. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖÓŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü
—ÖÖ»Öê»µÖÖ ŸÖ¹ýÖÖÓÖß ú¼ü¸ü †ÖãÂšüÖÖÖ»ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ¾ÆüÖ¾Öê, ´ÆüÖæÖ ´Öß ÊÖ ÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ ‘Ö™üÖê“Öê ×ÖµÖ´Ö ´ÖÖêšü¶Ö
úÃÖÖê¿ÖßÖê ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê. ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ ŸÖ¹ýÖÖÓÖß Æêü ×ÖµÖ´Ö ¯ÖÖôûµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÖÖÆüß †ÖŸÖ
µÖêµÖÖÃÖ ¾ÖÖ¾Ö †ÃÖê. ÊÖ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü Æü×úúŸÖ «üÖ. ÖÖê. ¾ÖîªéúŸÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ µÖÖ
¯ÖãÃŸÖúÖ“µÖÖ 173 ŸÖê 177 ¯ÖéÂšüüÖÓ¾Ö¸ü †ÖÆêü. ¾Ö¸üß»Ö úÖµÖÖÔ×¿Ö¾ÖÖµÖ »ÖÖêú×¿ÖÖÖ †Ö×Ö ¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸üÖ“Öß
éúŸµÖê ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖôû¶Ö 10/12
×šüúÖÖß ´Ö•Öã¸üÖÓÃÖÖšüß ¸üÖ¡Öß“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ “ÖÖ»ÖŸÖ. ŸµÖÖÓŸÖß»Ö ¤üÖêÖ ¿ÖÖôûÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓÃÖÖšüß ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öß
¤êüÖ¸êüÖ ´Ö»ÖÖ šêü¾ÖÖ¾Öß »ÖÖÖê. ¯ÖÓœü¸ü¯Öã¸üÖŸÖ ²ÖÖ»ÖÆü¢µÖÖ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖúÖéÆü ´ÆüÖæÖ ‹ú Ö´ÖãÖê¤üÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖú›æüÖ
“ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ´ÖãÖ¯Ö¡Ö ÃÖã²ÖÖê¬Ö-¯Ö×¡ÖúÖ ´Ö¸üÖšüß †Ö×Ö ‡ÓÖÏ•Öß ¤ü¸ü †Öšü¾Ö›üü¶ÖÃÖ
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“ÖÖÆüß ´Ö»ÖÖ ÖêÆü´Öß ¯Ö¸üÖ´ÖÂÖÔ ‘µÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê. †¿Öß ×Ö¸ü×Ö¸üÖôûß Ã£ÖÖ×Öú úÖ´Öê
“ÖÖ»Ö¾ÖæÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖÓŸÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ²ÖÖÆêü¸üÆüß ´Ö»ÖÖ ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê.
‘Ö¸ü“Öß ÛÃ£ÖŸÖß : µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ“ÖÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ šü¸ü»ÖÖ; ¯ÖÖ ‘Ö¸ü“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
†ªÖ¯Ö —ÖÖ»Öß Ö¾ÆüŸÖß. ´ÖÖ—Öê †Ö‡Ô²ÖÖ¯Ö †Ö×Ö ¯ÖŸÖß ÃÖÖî. ¹ýÛŒ´ÖÖß²ÖÖ‡Ô ´ÖÖ—µÖÖ •Ö´Ö ³Öæ´Öß“µÖÖ ÖÖ¾Öß“Ö
¸üÖÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖ. •ÖÖÖŒúÖ, ŸÖÖµÖÖŒúÖ ¾Ö “ÖÓ¦üÖŒúÖ µÖÖ ŸÖßÖ ²Ö×ÆüÖß ¯ÖãµÖÖÃÖ Æãü•Öæ¸ü¯ÖÖÖêŸÖ ×¿ÖúŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
»ÖÆüÖÖ ³ÖÖ‰ú ‹úÖÖ£Ö úÖê»ÆüÖ¯Öã¸üÖŸÖ ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö µÖÖÓ“Öêú›êü ×¿ÖúŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ“Öß ´Öã»ÖÖß
ÃÖã¿Öß»ÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖ—µÖÖ †Ö»ÖÖæ¸ü“µÖÖ ´ÖÖ´ÖÖ“Öß ´Öã»ÖÖß ´Ö£Öã¸üÖ µÖÖ ¤üÖêÖ ´Öã»Öß •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ †Ö´Ö“µÖÖ“Ö ‘Ö¸üß
¸üÖÆæüÖ ×¿ÖúŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ¯Ö×Æü»ÖÖ ´Öã»ÖÖÖ »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß“Ö ¾ÖÖ¸ü»µÖÖ´Öãôêû ¤ãüÃÖ¸üÖ ´Öã»ÖÖÖ ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö µÖÖ ¾Öêôûß 3/4
¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖÖã¸ü»Öê»µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖêØ¿Ö¤üÖ ´Öß ‹ú™üÖ“Ö †ÃÖ»µÖÖÖê †Ö×Ö ´ÖÖ—Öê úÖ´Ö ŸÖ¸ü
¤êü¿Ö³Ö¸ü ¯ÖÃÖ¸ü»Öê»Öê †ÃÖ»µÖÖÖê ãú™ãÓü²ÖÖ“Öß ‹ú¡Ö ¸üÖÆüµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ úÖêšêü ú¸üÖ¾Öß. †ÃÖÖ ´Ö»ÖÖ ´ÖÖêšüÖ
¯Öê“Ö ¯Ö›ü»ÖÖ.
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Ã£ÖÖ×Öú úÖµÖÔúÎ ´Ö

•Ö´ÖÖÓ›üß“ÖÖ ¤üÖî¸üÖ : ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü šü¸ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ—ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ¤üÖî¸üÖ ´Öß •Ö´ÖÖÓ›üßú›êü“Ö
šü¸ü×¾Ö»ÖÖ. ¯ÖãµÖÖÃÖ ¸üÖÆüÖÖ¸êü ¾Öé¨ü ²ÖÖÉ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú ¸üÖ•ÖÁÖß ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö¯ÖÓŸÖ ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓÖÖ ´Öß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘ÖêŸÖ»Öê
†Ö×Ö ´ÖÖ“ÖÔ ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ Öê»Öß. ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ †Ö¤üß Ö¾ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ
†ÃÖê ÖÖÆüß. ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêÃÖ •ÖÖµÖÖ¯Öæ¾Öá ¤ü¸ü ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸üß ²ÖÎÖÉÖê¯ÖÖÃÖÖÖ ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. †Ö‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ
ŸµÖÖ ‡ŸÖŒµÖÖ †Ö¾Ö›ü»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ úß, ´Öß ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖê»ÖÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸üÆüß ŸµÖÖÓÖß ÆüÖ Îú´Ö “ÖÖ»Öæ šêü¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ,
†ÃÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ¯Ö¡ÖÖÓ¾ÖºþÖ úôû»Öê. ¯ÖÖ ÖãÃÖŸµÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ¾ÖêÖôû¶Ö †Ö×Ö µÖÖ Ö¾ÖßÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üúß ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖÓ“Öß ´ÖÖÓ›üÖß, •ÖÖÆüß¸ü ¸üßŸÖßÖê ú¸üÖê ¾ÖêÖôêû. ÃÖã´ÖÖ¸êü ¤üÖêÖ †Öšü¾Ö›êü ¸üÖÆæüÖ
¯ÖÏÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ¯Öã¸üÃúÖ¸ü»Öê»µÖÖ ÃÖÆüÖ ´ÖæôûŸÖ¢¾ÖÖÓ“Öß ”ûÖÖÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÆüÖ ×Ö¸üÖôûß •ÖÖÆüß¸ü ¾µÖÖµÖÖÖê
´Öß ×¤ü»Öß. ×šüúÖÖ ¯ÖÖêÃ™ü †Öò×±úÃÖÃÖ´ÖÖê¸ü“µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üß“µÖÖ
×¤ü¾ÖÖÖÖÖµÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÖÖ¾ÖßµÖÖ´Öãôêû ²Ö¸üß“Ö Ö¤üá •Ö´Ö»Öß. ´ÖÖ—µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †Ö»Öê»Öê ¾Öé¨ü ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö¯ÖÓŸÖ
²ÖÎÖÉÖ †ÃÖæÖÆüß ´ÖÖ—µÖÖú›êü ¸üÖ•Ö¸üÖêÃÖ •Öê¾ÖŸÖÖŸÖ. ÊÖ ÖÖêÂ™üß“ÖÖ Ö¾ÖÖ¾ÖÖ ÖÖ¾Ö³Ö¸ü —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû
¾µÖÖµÖÖÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß ú¸üµÖÖÃÖ ÆüÃŸÖ¯Ö×¡ÖúÖÓ“Öß ×Ö¸üÖôûß µÖÖê•ÖÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß •Ö¹ý¸üß ³ÖÖÃÖ»Öß ÖÖÆüß.
•Ö´ÖÖÓ›üß ÆüÖ ÖÖ¾Ö †ÖÖÖÖ›üß¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü, ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓŸÖ ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ †Ö×Ö †Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ †ŸµÖÓŸÖ ÃÖÖê¾ÖôûÖ
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÊÖ ¾µÖÖµÖÖÖ´ÖÖ»Öê´Öãôêû ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü †ÖúÖ¿ÖÖŸÖ»Öß ãú·ÆÖ›ü“Ö ¯Ö›ü»Öß ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß. ÊÖ¯Öæ¾Öá
ÊÖ ÖÖ¾Ö“ÖÖ ´Öß ×úŸÖß •Ö¸üß »ÖÖ›üúÖ †ÃÖ»ÖÖê ŸÖ¸üß ´ÖÖ—Öß †ÖŸµÖÓ×ŸÖú ÃÖã¬ÖÖ¸üú ŸÖ¢¾Öê †Ö×Ö ŸÖß
´ÖÖÓ›üµÖÖ“Öß ÃÖ›êüŸÖÖê›ü ¯Ö¨üŸÖß Æüß úÖêÖÖ“µÖÖÆüß Öôûß ÃÖÆü•ÖÖÃÖÆü•Öß ˆŸÖ¸üµÖÖÃÖÖ¸üÖß Ö¾ÆüŸÖß. »ÖÖêú´ÖŸÖ
ÆüôæûÆüôæû ¯ÖÏÖã²¬Ö ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖ †ÖÖßŸÖ ŸÖê»Ö †ÖêŸÖµÖÖ“Öê ÁÖêµÖ •Ö´ÖÖÓ›üß ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖß»Ö ‹úÖ
ˆ¯Ö¤Ëü¾µÖÖ¯Öß ×¿ÖÖúÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖú›êü ‘ÖêŸÖ»Öê. Æêü ÃÖ¤ËüÖéÆüÃ£Ö ¾µÖÖµÖÖÖ ‹êúÖ¾ÖµÖÖÃÖ Ã¾ÖŸÖ: ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ
†ÖÖê¤ü¸ü †Ö×Ö ¯Öãœêü µÖê‰úÖ •ÖÖæ †Ö¤üß ³ÖÖ×¾Öú¯ÖÖê ´ÖÖÖÖ ›üÖê»ÖÖ¾ÖßŸÖ ²ÖÃÖŸÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖß †ÖÖê¤ü¸ü“Ö
×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ êú»Öê»Öß ¾ÖÖÖ¸üÃÖêÖÖ ¸üÃŸµÖÖŸÖ ÖÖëÖÖ™ü ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖ••Ö †ÃÖê. ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¿Öê¾Ö™üß •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü µÖÖ
×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü •Öê¾ÆüÖ ¾µÖÖµÖÖÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ÖÖ»Öß»Ö ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¾ÖÖÖ¸üÃÖêÖêÖê ÖÖëÖÖ™ü úºþÖ ŸÖé¯ŸÖ
Ö ¸üÖÆüŸÖÖ ¤üÖ›üÖ“ÖÖ †Ö×Ö ú“Ö·µÖÖ“ÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ¾Ö ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¿Öê¾Ö™ü“Öß †Ö¸üŸÖß
ÆüÖê‰úÖ Æüß ÃÖ³ÖÖ ÃÖÓ¯Ö»Öß.
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÏúÖê¯Ö : ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ÖÖ›üÖßôû µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹ú ÃÖ¸üúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖÖ
´ÖÖ¡Ö Æüß ÃÖ¾ÖÔ ŸÖ¢¾Öê ¯Ö™ü»Öß. ŸµÖÖÓÖß ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö¯ÖÓŸÖ ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üß ²ÖÎÖÉÖê¯ÖÖÃÖÖêÃÖ •ÖÖÆüß¸ü
¸üßŸÖßÖê ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ ‡ŸÖ¸ü »ÖÖêúÖÓÃÖÆüß †Ö´ÖÓ¡ÖÖ êú»Öê. ŸµÖÖÓ“Öê ‘Ö¸ü ³Ö¸ü²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ ´ÖÖ¹ýŸÖß“Öê ¤êü¾ÖôûÖ•Ö¾Öôû ÆüÖêŸÖê.
ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖß †Ö»Öê ÖÖÆüß, ŸÖ¸üß ¾Ö¸üß»Ö ˆ¯Ö¤Ëü¾µÖÖ¯Öß ´ÖÖÃŸÖ¸ü †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¾ÖÖÖ¸üÃÖêÖÖ Æü•Ö¸ü
¸üÖ×Æü»Öß. ŸµÖÖÓÖß †Ö´Ö“ÖÖ ²Ö¸üÖ“Ö ”ûôû êú»ÖÖ. ‘Ö¸ü ³Ö¸ü²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ¿ÖÖî“Öæú¯ÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ Øú×“ÖŸÖË
»ÖÖÓ²Ö ÆüÖêŸÖß. ×²Ö“ÖÖ·µÖÖ ¾Öé¨ü ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö¯ÖÓŸÖÖÓÖÖ ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü »Ö‘Ö¾Öß“ÖÖ ˆ¯Ö¦ü¾Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖê£Öê
•ÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ŸÖêê †ÖŸÖ Öê»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü «Öü›ü ¯ÖÖê¸üÖÓÖß ²ÖÖÆêüºþÖ ¤ü¸ü¾ÖÖ•µÖÖÃÖ ú›üß »ÖÖ¾Ö»Öß. ×¿Ö´ÖµÖÖ“Öê
×¤ü¾ÖÃÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ÊÖ ¯ÖÖê¸ü™ü¶ÖÓ“µÖÖ »Öß»ÖÖ ÃÖ¿Ö²¤ü ÆüÖ‰ê ú »ÖÖÖ»µÖÖ. ŸµÖÖ ÖÖë¬ÖôûÖŸÖ ×²Ö“ÖÖ·µÖÖ ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö¯ÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ
†Ö¸üÖêóµÖÖ †Ö´ÆüÖÃÖ ‹êæú µÖêŸÖ Ö¾ÆüŸµÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß úÖêÖß ‹úÖÖê ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö¯ÖÓŸÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ ×Ö¸üÖê¯Ö †ÖÖæÖ
×¤ü»µÖÖ¾Ö¸ü ÖÖ›ü×ÖôûÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ“µÖÖ •ÖÖê¸üÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“Öß ú¿Öß²Ö¿Öß ÃÖã™üúÖ úºþÖ ŸµÖÖÓÖÖ
ÃÖãÖºþ¯Ö ‘Ö¸üß ¯ÖÖê“Ö×¾Ö»Öê. µÖÖ ÖÖêÂ™üß“ÖÖ ¯ÖãúÖ¸üÖ ÖÖ¾Ö³Ö¸ü —ÖÖ»µÖÖÖê ×¿Ö´ÖµÖÖŸÖ»ÖÖ ¸üÖ¡Öß“µÖÖ ¤ÓüÖ»Öß“ÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ
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†Ö´Ö“µÖÖ ¸üÖÆüŸµÖÖ ‘Ö¸üÖ¾Ö¸ü ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ. ¬Öãôû¾Ö›üß“µÖÖ †Ö¤ü»µÖÖ ¸üÖ¡Öß ŸÖ¸ü †ÃÖÖ úÆü¸ü ˆ›üÖ»ÖÖ úß,
†Ö´Ö“µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“Öß ´Ö¤üŸÖ ‘µÖÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß. ¯ÖÏú¸üÖ µÖê£Ö¯ÖµÖÕŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸ü“µÖÖ
´ÖÓ›üôûàÖß úÖêšêü ¸üÖÆüÖ¾Öê ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö ÃÖã™ü»ÖÖ. †ÃÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÏúÖê¯Ö ÆüÖêµÖÖ“Öê †ÖÖÖß ‹ú
úÖ¸üÖ †ÃÖê —ÖÖ»Öê úß, •Ö´ÖÖÓ›üß“µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ‹ú ´ÖÆüÖ¸üÖ“Öß 10 ¾ÖÂÖá“Öß »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖß ÆüÖêŸÖß.
×ŸÖ»ÖÖ ´Öã¸üôûß ÃÖÖê›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. †ÃÖê ‹êú»µÖÖ¾ÖºþÖ ×ŸÖ»ÖÖ ´Öß ‘Ö¸üß ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê †Ö×Ö ×ŸÖ“µÖÖ
¯Öãœüß»Ö ×¿ÖÖÖÖ“Öß “ÖÖÓÖ»Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ šêü¾ÖµÖÖ²Ö§ü»Ö ×ŸÖ“µÖÖ †Ö‡Ô²ÖÖ¯ÖÖÃÖ ²Ö•ÖÖ¾Ö»Öê. ×Ö¤üÖÖ ´Öã¸üôûß“µÖÖ
¬ÖÓ¤üÖ “ÖÖ»Öæ ÖµÖê, †¿Öß ´Öß ŸÖÖúß¤ü ×¤ü»Öß. ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öß ´Ö•Ö»Ö ¾µÖÖµÖÖÖÖŸÖ“Ö Ö †Ö™üÖê¯ÖŸÖÖ ŸÖÖê ¯ÖÏŸµÖÖ
éúŸÖßŸÖ ˆŸÖºþ »ÖÖÖ»Öê»Öß ¯ÖÖÆæüÖ •ÖßÖÔ´ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ úÖ “Öß›ü µÖê‰ú ÖµÖê ! •µÖÖÓÖß ´Ö¸üÖšüÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
‹ú ÃÖ´ÖÖµÖ ¯ÖãœüÖ¸üß ´ÆüÖæÖ •ÖÖŸÖ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öê Ö™ü»Öê ×ÖúÖ»ÖÖŸÖ úÖœüÖ¾ÖµÖÖ“Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü“Ö ÆüÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ
Öã¤ü¸üÖ¾ÖÖ Æüß ‘Ö™üÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»ÖÖ ×ÖÖÔµÖúÖ¸üú ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ ÖÖêú¸üß“Öß ¯Öê¿ÖÖ
‘Öê‰úÖ †Ö¯Ö»Öê ÃÖÖ¸êü “ÖÓ²ÖæÖ²ÖÖôêû ‘Öê‰úÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ µÖêµÖÖ“Öê šü¸ü¾Ö»Öê. ´Öß Æêü ÃÖ¾ÖÔ †ÖŸÖÖ ×¾ÖÖÖê¤üÖÖê ×»ÖÆüßŸÖ
†ÖÆêü; ¯ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖß ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»Öß ×¯Öœüß•ÖÖŸÖ •Ö´Ö³Öæ´Öß ÃÖÖê›æüÖ †Ö¯Ö»Öê ÃÖ¾ÖÔ ˆ¸ü»ÖêÃÖã¸ü»Öê»Öê Ö™ü»Öê
†Ö¾ÖºþÖ ¯ÖÏê´Öôû ×´Ö¡ÖÖÓ“Öß ¾Ö ÖÖŸÖ»ÖÖÖÓ“Öß †Öê¸ü“Öß ¸ü•ÖÖ µÖê‰úÖ ŸÖ›üúÖ±ú›üúß ´ÖÓã²Ö‡Ô“Öß ¾ÖÖ™ü ¬Ö¸üŸÖÖÖÖ
úÖµÖ ¾ÖÖ™ü»Öê †ÃÖê»Ö, Æêü ŸÖê Øú¾ÖÖ ¤êü¾Ö“Ö •ÖÖÖê !
´Öã¬ÖÖêôû : ×¿Ö¾Ö¸üÖ¯ÖÓŸÖ †Ö×Ö ´Öß ´Öã¬ÖÖêôûÖÃÖ Öê»ÖÖê. ÆüÖ ÖÖ¾Ö •Ö´ÖÖÓ›üß“Öê ¤ü×ÖÖêÃÖ ²ÖÖ¸üÖ ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü
†ÖÆêü. ÁÖß´ÖÓŸÖ ‘ÖÖê¸ü¯Ö›êü µÖÖÓ“Öß ŸÖß ´Ö¸üÖšüß ¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß †ÖÆêü. ¯ÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê¯ÖÖÖŸÖ ×ŸÖ“ÖÖ ÖÓ²Ö¸ü •Ö´ÖÖÓ›üß“Öê
¾Ö¸ü »ÖÖÖŸÖÖê. ´ÖÖµÖ³Öæ´ÖßÆæüÖ ¾Ö¸üß»Ö †ÖÆêü¸ü µÖê‰úÖ †Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖ—µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¾Öß¸üÖÓ“ÖÖ ÃÖŸúÖ¸ü †×¬Öú
úÖµÖ ¾ÆüÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ! ÖÖ¾ÖÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ Öôû²Öôû ˆ›üÖ»Öß ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ“Öê ‹ú úÖ¸üÖ •ÖÖÆüß¸ü ¾µÖÖµÖÖÖÖ“Öß
¯ÖÏ£ÖÖ“Ö ŸÖê£Öê Ö¾Öß ÆüÖêŸÖß. Ö •ÖÖÖÖê ´ÖÖ—Öß ¾µÖÖµÖÖÖê úôû»ÖßÆüß ÖÃÖŸÖß»Ö. •Ö´ÖÖÓ›üßŸÖß»Ö ˆ¯Ö¤Ëü¾µÖÖ¯Öß
´ÖÖÃŸÖ¸üÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê Ã¾ÖµÖÓÃ±æúŸÖáÖê ¯Öãœêü µÖêµÖÖ‡ŸÖúÖ ŸÖê£Öê úÖêÖß úôû¾ÖóµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖæÃÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ´ÖÖ—µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
´ÖÖ—µÖÖ ¤üÖêÖ ²Ö×ÆüÖß •ÖÖÖŒúÖ ¾Ö “ÖÓ¦üŒúÖ ÊÖÓÖÖ ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê, ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÆüß
²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ´Öß ¤ãüÃÖ¸üßú›êü úÖêšêü ¤üÖî¸üÖ Ö ÖêŸÖÖ ¯ÖãµÖÖÆæüÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ †Ö»ÖÖê.
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3
úÖšêü¾ÖÖ›ü“ÖÖ ¤üÖî¸üÖ
úÖšêü¾ÖÖ›ü“ÖÖ ¤üÖî¸üÖ : 1904 “µÖÖ ‹×¯ÖÏ»Ö ´Ö×ÆüµÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö Öã•Ö¸üÖ£Öê“Öê ÖÖÖÖ»ÖÖ»Ö ú¾Öß
ÃÖÖ¤ü¸üÖ µÖê£Öê ÃÖ¸üúÖ¸üß ÖÖêú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ˆÆüÖôû¶Ö“Öß ÃÖã¼üß ¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ—µÖÖ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü úÖšêü¾ÖÖ›üÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖµÖÖÔÃÖÖšüß ¤üÖî¸üÖ úÖœüµÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖß šü¸ü×¾Ö»Öê. ´Öß ÃÖÖ¤ü¸üÖ µÖê£Öê Öê»ÖÖê. Ã™êü¿ÖÖÆæüÖ ÃÖÖ¤ü¸üÖ ÖÖ¾Ö ²Ö¸üÖ“Ö
»ÖÖÓ²Ö †ÃÖ»µÖÖÖê ¾Ö ¯ÖÏ¤êü¿Ö ¾ÖÖôû¾ÖÓ™üÖ“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ—Öß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“Öß ˆÓ™üÖ¾ÖºþÖ •ÖÖµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖ¾ÖµÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÊÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖ ´Ö»ÖÖ ²Ö¸üÖ“Ö ¡ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. †ÓÖ ±úÖ¸ü ÆüÖ»Ö»µÖÖÖê ¤üÖêÖ
×¤ü¾ÖÃÖ ú´Ö¸êü»ÖÖ šüÖúÖ »ÖÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖÖ¤ü·µÖÖÆæüÖ †Ö´Æüß ¤üÖê‘Öê ¯ÖÏ£Ö´Ö †Æü´Ö¤üÖ²ÖÖ¤ü ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
Öê»ÖÖê. ŸÖê£Öê ¾µÖÖµÖÖÖê †Ö×Ö ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ¿Öß ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ¾ÖÖî¸êü úºþÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖ Öê»Öê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
†¬µÖÖ »ÖÖ»Ö¿ÖÓú¸ü ˆ´ÖßµÖÖ¿ÖÓú¸ü µÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö“Ö †ÖêôûÖ —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖÓÖß Ã£ÖÖ¯Ö»Öê»Öê ´ÖÖêšêü †ÖÖ£ÖÖ»ÖµÖ
¯ÖÖ×Æü»Öê. ÊÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¯Öî¿ÖÖ“Öê ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ÃÖÖÆüÖµµÖ †ÖÆêü, ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ´ÖÓ×¤ü¸ü ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ †Ö×Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü †ÖÆêü.
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ¯ÖãÂúôû †ÖÆêü. ¯ÖÖ †ÖãÂšüÖ×Öú ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ±úÖ¸ü“Ö ú´Öß ÆüÖêŸÖê. ¸üÖ. ¸ü´ÖÖ³ÖÖ‡Ô
Öß»ÖÓúšü Æêü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖêÎêú™ü¸üß ÆüÖêŸÖê. †Ö´Æüß †Æü´Ö¤üÖ²ÖÖ¤üÆæüÖ ¸üÖ•ÖúÖê™ü»ÖÖ Öê»ÖÖê. ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ×¾Ö«üÖÖË
(¯Ö. ¾ÖÖ.) ¿ÖÓú¸ü ¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÖ ¯ÖÓ×›üŸÖ, ²Öò. ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö ÖÖ¸üÖµÖÖ ¯ÖÓ×›üŸÖ †Ö×Ö ¬ÖÖ¿µÖÖ´Ö ÖÖ¸üÖµÖÖ ¯ÖÓ×›üŸÖ Æêü
úÖšüêü¾ÖÖ›üÖŸÖ ´ÖÖêšüß ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öê»Öê ŸÖßÖ ¯ÖÓ×›üŸÖ ²ÖÓ¬Öã ¸üÖ•ÖúÖê™üÖŸÖ úÖµÖ´Ö“Öß ¾ÖÃŸÖß úºþÖ ¸üÖÆüÖŸÖ
†ÃÖŸÖ. †Ö´Æüß ¿ÖÓú¸ü ¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÖ µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. ¸üÖ. ¿ÖÓú¸ü ¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÖ ¯ÖÓ×›üŸÖ Æêü ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ×•ÖÃ™ü ÆüÖêŸÖê
†Ö×Ö ¤ãüÃÖ¸êü ¤üÖê‘Öê ¯ÖÏÖÖ×ŸÖú ¬µÖêµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ¸üÖ•ÖúÖê™üÖŸÖ ¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸ü úÖò»Öê•Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ŸÖ¿ÖÖ“Ö ´ÖÖêšü¶Ö
»ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖß ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ÃÖÓÃ£ÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ÖÏÖü×¿ÖµÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ úÖšêü¾ÖÖ›üÖŸÖß»Ö •Ö´ÖßÖ¤üÖ¸üÖÓ“ÖÖ ‹ú ÁÖß´ÖŸÖ
¾ÖÖÔ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“ÖßÆüß ‹ú ¿ÖÖôûÖ ÁÖß´ÖŸÖß £ÖÖ™üÖ“Öß ÆüÖêŸÖÖê. ú¾ÖÖ‡ÔŸÖ ú¸üÖê, ‘ÖÖê›ü¶Ö¾Ö¸ü ²ÖÃÖÖê ¾Ö ‡ŸÖ¸ü
´Ö¤üÖÔÖß Öêôû ÖêôûÖê ÊÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÊÖ ãú´ÖÖ¸üÖÓ“Öß ±úÖ¸ü úÖôû•Öß ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖê †Ö×Ö Æüß úÖ´Öê ÊÖ
ŸÖ¹ýÖÖÓÖÖ ±úÖ¸ü †Ö¾Ö›üŸÖÆüß †ÃÖŸÖ. Ö×¡ÖµÖÖ»ÖÖ ¿ÖÖê³ÖÖÖ¸üÖ ¯ÖêÆêü¸üÖ¾Ö, ¯ÖÖÖß¤üÖ¸ü ¾Öé¢Öß †Ö×Ö úÃÖ»Öê»Öß
¿Ö¸üß¸ü¯ÖÏéúŸÖß ¯ÖÖÆæüÖ †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ‡»ÖÖµÖÖŸÖß»Ö ¸üÖ•Öê¸ü•Ö¾ÖÖ›ü¶ÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖêµÖ µÖê£Öê ‹ú¡Ö
êú»µÖÖÖê ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ÆüÖê‰úÖ ŸÖê ¯Öãœêü ¸üÖ•Ö¯Ö¤üÖºþœü —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸üÆüß ŸÖÖê úÖµÖ´Ö ¸üÖÆüÖŸÖÖê. ¸üÖ•ÖúÖê™üÆæüÖ
†Ö´Æüß ³ÖÖ¾ÖÖÖ¸ü»ÖÖ Öê»ÖÖê. ŸÖê£Öß»Ö úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ´ÖÖ—Öê ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê, ÃÖ¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¿ÖÓú¸ü ¯Ö¼üÖß µÖÖÓ“Öê µÖÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖÓŸÖ ±úÖ¸ü ¾Ö•ÖÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ“ÖßÆüß †ÖêôûÖ —ÖÖ»Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ¸üÆæüÖ †Ö´Æüß •ÖãÖÖÖ›ü»ÖÖ Öê»ÖÖê ¾Ö ×¤ü¾ÖÖÖ
²Öê“Ö¸ü¤üÖÃÖ µÖÖÓ“Öêú›êü ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. ¾µÖÖµÖÖÖê, ³Öê™üß ÆüÖ šü¸üß¾Ö úÖµÖÔÎú´Ö —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü •Ö¾Öôûß“Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ
×Ö¸üÖÖ¸ü ¯Ö¾ÖÔŸÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü šü¸ü»ÖÖ. ×¤ü¾ÖÖÖÖÓ“µÖÖ †ÖêôûÖß´Öãôêû ×Ö¸üÖÖ¸ü ¯Ö¾ÖÔŸÖÖ¾Ö¸ü †Ö´Ö“Öß
¸üÖÆüµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ²Ö›ü¤üÖÃŸÖß“Öß —ÖÖ»Öß.
×Ö¸üÖÖ¸ü : 'Öœü •ÖãÖÖê ×Ö¸üÖÖ¸ü ²ÖÖ¤ü»Ö £ÖßÖãÓ ²ÖÖŸÖãÓ ú¸üß' Æüß úÖšüß¾ÖÖ›üß ´ÆüÖ ²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü †ÖÆêü. ×ŸÖ“µÖÖ´Öãôêû ÆüÖ Ö›ü ¯ÖÖÆüµÖÖ“Öß †Ö´ÆüÖÃÖ ±úÖ¸ü †ÖŸÖã¸üŸÖÖ »ÖÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ´Öê‘ÖÖÓ¿Öß ³ÖÖÂÖÖ
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ú¸üÖÖ¸üÖ ÆüÖ •ÖãÖÖ Ö›ü ×Ö¸üÖÖ¸ü •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû “ÖÖ¸ü Æü•ÖÖ¸ü ±æú™ü ˆÓ“Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖ£µÖÖ¿Öß ‹úÖ
´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ ¤üÖ›üÖ¾Ö¸ü ÃÖ´ÖÏÖ™ †¿ÖÖêú ¸üÖ•ÖÖ“ÖÖ ‹ú ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ×¿Ö»ÖÖ»ÖêÖ †ÖÆêü. ×Ö¸üÖÖ¸ü“µÖÖ ¯Ö×¿“Ö´ÖêÃÖ
Öß¸ü ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü •ÖÓÖ»Ö »ÖÖÖæÖ“Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖÓŸÖ ¯Ö¿ÖæÓ“ÖÖ ¸üÖ•ÖÖ ØÃÖÆü µÖÖÓ“Öê ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ †ÖÆêü. ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ
µÖÖ“Öß ¯Öî¤üÖÃÖ ¤ãüÃÖ¸üßú›êü úÖêšêü ÖÃÖ»µÖÖÖê µÖÖ •ÖÓÖ»ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖêšêü ´ÖÆü¢¾Ö †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. •ÖãÖÖÖ›ü“µÖÖ
¯ÖÏÖ×ÖÃÖÓÖÏÖÆü»ÖµÖÖÓŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 10/12 ØÃÖÆü †Ö´Æüß ¯ÖÖ×Æü»Öê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘ÖÖê¸ü Ö•ÖÔÖÖÓÖß ¯ÖÏ¤êü¿Ö ×ÖÖÖ¤æüÖ
Öê»ÖÖ. Öã“µÖÖÕ¾ÖºþÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ×Ö¸üÖÖ¸ü¾Ö¸ü ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“µÖÖ †Ö×ŸÖ¿µÖÖ»ÖµÖÖŸÖ †Ö´Ö“Öß £ÖÖ™üÖ“Öß
ÃÖÖêµÖ —ÖÖ»Öß. ×¿ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü †Ö×Ö ¯ÖÏÖ“ÖßÖ †¿Öß ×úŸµÖêú ÃÖãÓ¤ü¸ü •ÖîÖ´ÖÓ×¤ü¸êü †ÖÆêüŸÖ. Ã¾ÖÖ´Öß ÖÖ¸üÖµÖÖ
¯ÖÓ£ÖÖ“ÖßÆüß úÖÆüß ¤êü¾Öôêû †ÖÆêüŸÖ. µÖê£ÖæÖ †ÖÃÖ´ÖŸÖÖÓŸÖ»ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ †ÖŸ´µÖÖ»ÖÖ •ÖÖÖéŸÖ ú¸üÖÖ¸üÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ÊÖ
¯Ö¾ÖÔŸÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö ÖÖê»Ö ÖãÆüÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖŸÖß»Ö ‹úÖ ÖãÆêü´Ö¬µÖê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö úºþÖ †Ó¬ÖÖ¸üÖŸÖæÖ ²Ö¸êü“Ö
»ÖÖÓ²Ö¾Ö¸ü †ÖŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ÖÖ³ÖÖ·µÖÖŸÖ ×úŸÖß ŸÖ¸üß ×ÖÃÃÖÓÖ †Ö×Ö ×¾Ö¸üŒŸÖ ÃÖÖ¬Öã ¸üÖÆüÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê †Ö´Æüß
¯ÖÖ×Æü»Öê. ¯Öê™ü»Öê»µÖÖ ¬ÖãÖß“ÖÖ ¯ÖÏúÖ¿Ö †Ó¬ÖÖ¸üÖŸÖ ¸üÖî¦ü¸üÃÖÖ“Öß ¯ÖÏê¸üÖÖ ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖÖ¬Öæ“µÖÖ ´Öã¦üÖ ÖÓ³Öß¸ü
†Ö×Ö ¯ÖÏÃÖ®Ö, ¿Ö¸üß¸êü ¬ÖÂ™ü¯ÖãÂ™ü †Ö×Ö ŸÖê•Ö:¯ÖãÓ•Ö, ²ÖÆãüŸÖêú ÖÖ †Ö×Ö ¸üÖÖêÖê ´ÖÖÖ»Öê»Öß ¯ÖÖÆæüÖ ±úÖ¸ü
†Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê. ÊÖ ×Ö•ÖÔÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖÓŸÖ ÊÖ ÃÖÖ¬ÖæÓ“Öß ÖÖµÖÖ×¯ÖµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ú¿Öß »ÖÖÖŸÖê. ‡ŸÖ¸ü µÖÖêÖÖê´Ö
úÃÖÖ “ÖÖ»ÖŸÖÖê µÖÖ“Öê úÖê›üê †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¯Ö›ü»Öê. †Ö´ÆüÖ ¯ÖÏÖ¯ÖÓ×“ÖúÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ †£ÖÖÔŸÖ †ÃÖ»Öê ÖÖµÖÖ×¯ÖµÖÖ“Öê“Ö
×¾Ö“ÖÖ¸ü †ÖÖê¤ü¸ü µÖêÖÖ¸ü. ÃÖÖ¬ÖæÖÖ †ÃÖ»Öê ¯ÖÏ¿Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üµÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß ÖãÃÖŸÖê ÆüÃÖæÖ †Ö´Ö“Öß ²ÖÖêôû¾ÖÖ
êú»Öß. ÖãÆêü“µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ ×šüú×šüúÖÖß ¿Öã¨üÖê¤üúÖ“Öß ×úŸµÖêú ™üÖúß ×¤üÃÖ»Öß. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ Æêü ÃÖÖ¬Öã
†Ö×Ö •ÖÓÖ»ÖÖŸÖ»Öê ¾µÖÖ‘ÖÐÖ×¤ü ¾ÖµÖ ¯Ö¿Öã µÖÖÓ“µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤ãüÃÖ¸êü úÖêÖ ú¸üÖÖ¸ü ? Æêü †Öôûß¯ÖÖôûßÖê ™üÖŒµÖÖ¾Ö¸ü
µÖê‰úÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖšüß³Öê™üß ÆüÖê‰úÖ úÖµÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ‘Ö›üŸÖ †ÃÖê»Ö Æêü úôûµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖÔ Ö¾ÆüŸÖÖ.
†¿ÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ´ÖÖŸÖ †Ö´Ö“Öê “ÖÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖ ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖ“Öê, ‹úÖŸÖ¾ÖÖÃÖÖ“Öê †Ö×Ö ¬Ö´ÖÔØ“ÖŸÖÖÖ“Öê Öê»Öê
†Ö×Ö †Ö´Æüß •ÖãÖÖÖ›üÖÃÖ ×¤ü¾ÖÖÖÖÓ“µÖÖ úÖê™üßŸÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖê. ŸÖê£Öê ×´ÖµÖÖÖÖ¾Ö“Öê šüÖæú¸ü, ²Ö›üÖê¤êü ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öê
´ÖÖÓ›ü×»Öú †Ö´Ö“Öê ÃÖ¸ü¯ÖÖÆãüÖê ÆüÖêŸÖê. šüÖæú¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ¯Ö¸üŸÖ •ÖÖŸÖÖÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ×´ÖµÖÖÖÖ¾Ö µÖÖ •ÖÆüÖ×Ö¸üß“µÖÖ
•ÖÖÖß ´Öß ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ¸üÖÆãüÖ •ÖÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ ´ÖÖêšü¶Ö †ÖŸµÖÖ“Öê †Ö´ÖÓ¡ÖÖ êú»Öê ¾Ö ŸÖê ´Öß †ÖÖÓ¤üÖÖê ¯ÖŸú¸ü»Öê.
¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß šüÖæú¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ´ÖÖêšüß ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ¯ÖÏú™ü êú»Öß. µÖê£ÖæÖ ¤üãÃÖ·µÖÖ ‹úÖ
»ÖÆüÖÖ¿ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ“µÖÖ ÖÖ¾Öß †Ö´Æüß Öê»ÖÖê. ŸÖê£Öê úÖšêü¾ÖÖ›üß •ÖãµÖÖ ´ÖŸÖÖ“Öê ¿ÖÖ×Æü¸üÖ“Öß ³Öê™ü —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖÓ“Öß
ÃÖÖ¬Öß ‹úŸÖÖ¸üß¾Ö¸ü“Öß ¾Ö ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üß ³Ö•ÖÖê ‹êúÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß. ŸµÖÖŸÖß»Ö ŸÖê•ÖÖ³ÖÖŸÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ
¿ÖÖ×Æü¸üÖ“Öß ¤üÖêÖ ŸÖßÖ †Öã³Ö×¾Öú ¯Ö¤êü ´Öß ˆŸÖºþÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ¯Öãœêü ´ÖÖ—µÖÖ úßŸÖÔÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ
—ÖÖ»ÖÖ. ×¤ü¾ÖÃÖ ˆÆüÖôû¶Ö“Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¸üÖ¡Öß ±úÖ¸ü ÃÖãÖÖ¾ÖÆü Öê»µÖÖ. ÖÓŸÖ¸ü ÖÖÖÖ»ÖÖ»Ö ú¾Öß“Öß ¾Ö
´ÖÖ—Öß ŸÖÖ™üÖŸÖæ™ü —ÖÖ»Öß. ´Öß ‹ú™üÖ“Ö †Æü´Ö¤üÖ²ÖÖ¤êüÆæüÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ôú›êü ¯Ö¸üŸÖ»ÖÖê.
×´ÖµÖÖÖÖ¾Ö : †¿ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ´Ö»ÖÖ ÖêÆü´Öß ‹ú Ã´Ö¸üÖßµÖ †Öã³Ö¾Ö µÖêŸÖ †ÃÖê. ‹úÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ
ú¸üÖê ²Ö¸êü. ú¬Öß ÁÖß´ÖÓŸÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß £ÖÖ™üÖ“Öê †Ö¤ü¸üÖ×ŸÖ£µÖ ŸÖ¸ü »ÖÖê“Ö ÖÖµÖÖ×¯ÖµÖÖ“Öê †ŸµÖÓŸÖ ÆüÖ»Ö †¿ÖÖ
ÛÃ£ÖŸÖß“Öß †»Ö™üÖ¯ÖÖ»Ö™ü ÆüÖê‰úÖ ´ÖÖ—Öß “ÖÖÓÖ»Öß úÃÖÖê™üß »ÖÖÖŸÖ †ÃÖê. ˆ¢Ö´Ö ÃÖÖôûß“ÖÖ ³ÖÖŸÖ ÖÖ‰úÖ ¤ãüÃÖ¸êü
×¤ü¾Ö¿Öß ×¿Öôûß ³ÖÖú¸üÆüß ×´ÖôûŸÖ ÖÃÖê. †Æü´Ö¤üÖ²ÖÖ¤êüÃÖ ¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖÖÖÖ £ÖÖê›üÖ“Ö ¾Öêôû ¸üÖ×Æü»µÖÖÖê †Ö×Ö ÖÖ›üß
†¾Öêôûß ×Ö‘ÖÖ»µÖÖÖê ´Ö»ÖÖ ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öê ˆ¯ÖÖêÂÖÖ ¯Ö›ü»Öê. ²Öß. ²Öß. ÃÖß. †ÖµÖË. ¸êü»¾Öê¾Ö¸üß»Ö ×´ÖµÖÖÖÖ¾Ö
Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü ÖÖ›üüß ³Ö¸ü ²ÖÖ¸üÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´Ö»ÖÖ ÃÖÖê›æüÖ ¯Öãœêü “ÖÖ»ÖŸÖß —ÖÖ»Öß. Ã™êü¿ÖÖ Öã¦ü †ÃÖ»µÖÖÖê ŸÖê£Öê
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úÃÖ»Öß“Ö ÃÖÖêµÖ Ö¾ÆüŸÖß. ¤üÖêÖ“ÖÖ¸ü ×´Ö×Ö™üÖÓŸÖ ÖÖ›üß Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ÃÖÖ´ÖÃÖæ´Ö —ÖÖ»Öê. Ã™êü¿ÖÖ´ÖÖÃŸÖ¸ü, ¯ÖÖê™Ôü¸ü
úÖêšêü Öê»Öê ŸÖê úôêûÖÖ. ˆÆüÖÓŸÖ ×¯ÖµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖÖß ×´ÖôêûÖÖ. ŸÖ¸ü ÖÖµÖÖ“Öß ÖÖêÂ™ü úÖµÖ ! ¤üß›ü ×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ
ˆ¯ÖÖêÂÖÖÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÖê™üÖŸÖß»Ö úÖ¾Öôêû †ÖŸÖ›üß ãú¸üŸÖ›æü »ÖÖÖ»Öê. †¬µÖÖÔ“Ö ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü ‹ú ãúÖÏÖ´Ö ÆüÖêŸÖê. ™ÒÓüú
¾Ö ×²ÖÃŸÖ¸üÖ ¯»Öò™ü±úÖò´ÖÔ¾Ö¸ü“Ö ™üÖæúÖ ´Öß ŸÖê£Öê ³ÖµÖ¿ÖÖê¬ÖÖ£ÖÔ Öê»ÖÖê. ŸµÖÖ †ÖêÃÖÖ›ü Öê›ü¶ÖŸÖ ´Ö»ÖÖ Öß™ü
´ÖÖÖÃÖêÆüß ×¤üÃÖêÖÖŸÖ. úÖÆüß ¤üÖ¸êü »ÖÖÖ»Öê»Öß ¾Ö ˆ‘Ö›üß †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÃÖê ÖÃÖ»Öê»Öß †ÃÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ.
´Öß ‹úÖ ²ÖÎÖÉÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸üß ×¿Ö¸ü»ÖÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß ÁÖÖ¨ü ÆüÖêŸÖê. †ÃÖê úôû»Öê ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸ü ˆ»Ö™æüÖ Öê»Öê ŸÖ¸üß
ÆüÖ µÖ•Ö´ÖÖÖ ÖãúŸÖÖ“Ö ˆšæüÖ Æü•ÖÖ´ÖŸÖß»ÖÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. •Öê¾ÖÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ÆüÖê‡Ô»Ö úÖµÖ, †ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖ
ŸµÖÖÖê ´Öß ²ÖÎÖÉÖ †ÖÆêü úÖ, †ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖ ÖÖÆüß ´ÆüÖŸÖÖ“Ö ŸµÖÖÖê ´Ö»ÖÖ “ÖŒú ²ÖÖÆêü¸ü •ÖÖµÖÖÃÖ
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ÆüŸÖÖ¿Ö ÆüÖê‰úÖ ¿Öê¾Ö™üß ´Öß ‹úÖ Ø¿Ö¯µÖÖ“Öê ¤ãüúÖÖÖ¾Ö¸ü †Ö»ÖÖê ¾Ö ´ÖÖ—Öß úšüßÖ †¾ÖÃ£ÖÖ
ÃÖÖÓÓ×ÖŸÖ»Öß. Ø¿Ö¯µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ—Ö¸ü ±ãú™ü»ÖÖ. †Ö¯Ö»Öß ¯ÖŸÖß •Ö¾Öôû“µÖÖ ŸÖüôû¶Ö¾Ö¸ü Öê»Öß †ÖÆêü; ŸÖß †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü
úÖÆüß ˆ¸ü»ÖêÃÖã¸ü»Öê ×´Öôêû»Ö Øú¾ÖÖ úÖµÖ ŸÖê ¯ÖÖÆæü. †ÃÖÖ ŸµÖÖÖê ´Ö»ÖÖ ¬Öß¸ü ×¤ü»ÖÖ. ¿Öê¾ÖÖôû»Öê»ÖÖ ‘ÖÖÖê¸ü›ü¶Ö
¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ‘Ö›üÖ ›üÖêúß¾Ö¸ü ‘Öê‰úÖ ²ÖÖ‡Ô ¯Ö¸üŸÖ †Ö»Öß. ×ŸÖÖê ‹úÖ ×¯ÖŸÖôûßŸÖ úÖ»Ö“ÖÖ ˆ¸ü»Öê»ÖÖ ˆÃÖôûß¾Ö•ÖÖ
³ÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖÆæüÖ ×¿Öôûß úœüß ‹úÖ ¾ÖÖ›üµÖÖŸÖ ¾ÖÖœü»Öß. úœüßŸÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖê ŸÖ¸ü “ÖÖ¸ü¯ÖÖ“Ö ´ÖÖ¿ÖÖ ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ
ÆüÖêŸµÖÖ. ´ÖãúÖ™ü¶ÖÖê ŸµÖÖ ¾Öê“ÖæÖ ™üÖæúÖ ´Öß Æêü ¯ÖŒúÖ®Ö †¬ÖÖ¿ÖÖÃÖÖ¸üÖê ÖÖ»Öê. ¯ÖÖ ¯ÖÖÖß úÖÆüß êú»µÖÖ
×¯Ö¾Ö¾ÖêÖÖ, úÃÖê²ÖÃÖê †Ö“Ö¾ÖæÖ ´Öß ²ÖÖÆêü¸ü †Öê™üß¾Ö¸ü Ø¿Ö¯µÖÖ•Ö¾Öôû µÖê‰úÖ ‹úÖ “Ö™ü‡Ô¾Ö¸ü ¯Ö›ü»ÖÖê. ÁÖ´ÖÖ´Öãôêû
—ÖÖê¯Ö »ÖÖÖ»Öß. †¬µÖÖÔ ŸÖÖÃÖÖÖê ˆšæüÖ “Ö™ü‡Ô¾Ö¸ü“Ö ¯ÖÖÖß ¯µÖÖ»ÖÖê. ´ÖÖ—µÖÖ•Ö¾Öôû“Ö “Ö™ü‡Ô¾Ö¸ü ‹ú ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ
ÖéÆüÃ£Ö ²ÖÃÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ“Öß ÖÓŸÖß Ö ²ÖÖôûÖŸÖÖ ´Öß ¯ÖÖÖß ×¯ÖŸÖÖê Æêü ¯ÖÖÆæüÖ Ø¿Ö¯µÖÖ“Öê ›üÖêôêû »ÖÖ»Ö —ÖÖ»Öê.
ŸµÖÖÖê úÖÆüß“Ö ´Öã¾ÖÔŸÖ Ö šêü¾ÖŸÖÖ ´Ö»ÖÖ ¤ãüúÖÖÖŸÖæÖ ÖÖ»Öß ˆŸÖ¸üµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. µÖÖŸÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖ“ÖÖ
†¯Ö´ÖÖÖ ÆüÖê‰úÖ ŸÖÖêÆüß ÖÖ»Öß ˆŸÖ¸ü»ÖÖ. ŸÖÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖêšü¶Ö ×´ÖÖŸÖ¾ÖÖ¸üßÖê ´Öß úÖêÖ, úÖêšü“ÖÖ
†ÖÆêü µÖÖ“Öß ŸÖÖê “ÖÖîú¿Öß úºþ »ÖÖÖ»ÖÖ. ´Öß ¸êü»¾ÖêŸÖ»ÖÖ ‹ú ˆŸÖÖºþ †ÖÆêü. ´ÖÖ—Öê ÃÖÖ´ÖÖÖ ¯»Öò™ü±úÖò´ÖÔ¾Ö¸ü
¯Ö›ü»Öê †ÖÆêü. •ÖÖŸÖ Ö ¯ÖÖôûÖÖ¸üÖ ´Öß ‹ú ´Ö¸üÖšüÖ †ÖÆêü ¾ÖÖî¸êü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´Öß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß. ŸÖÖê ´ÆüÖÖ»ÖÖ,
''“Ö»ÖÖ, •Ö¾Öôû“Ö †Ö´Ö“µÖÖ ±úÖî•Ö¤üÖ¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê šüÖÖê †ÖÆêü. ŸÖêÆüß ´Ö¸üÖšêü“Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸÖã´Ö“Öê ÃÖÖ´ÖÖÖ ´Öß
Ã¾ÖŸÖ: ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü ‘Öê‰úÖ ŸÖê£Öê ¯ÖÖê“Ö¾ÖŸÖÖê.'' ŸÖÃÖê ŸµÖÖÖê êú»Öê. ±úÖî•Ö¤üÖ¸üÃÖÖÆêü²Ö úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öê ´ÖÖ—Öê “ÖÖÓÖ»Öê
¯Ö×¸ü“ÖµÖÖ“Öê ×Ö‘ÖÖ»Öê. ´ÖÖ—Öß úÆüÖÖß ‹êæúÖ ŸÖê úôû¾Öôû»Öê. ¯Ö›ü¤üÖ ¯ÖÖ»Ö™ü»ÖÖ †Ö×Ö ˆ¢Ö´Ö ÃÖÖêµÖ »ÖÖÖ»Öß.
¸üÖ¡Öß ´Öß šüÖµÖÖ¾Ö¸ü“Ö ¸üÖ×Æü»ÖÖê. ×´ÖµÖÖÖÖ¾Ö ŸÖê£ÖæÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü ¤üÖêÖ ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ‹úÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖú›æüÖ
šüÖãú¸üÖÃÖ ×Ö¸üÖê¯Ö Öê»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö ‹ú ÃÖãÓ¤ü¸ü ÖÖ›üß ¯ÖÖšüü¾Ö»Öß. ÖÖÖÖ»ÖÖ»Ö ú¾ÖßÖê ´ÖÖ—µÖÖ
µÖêµÖÖ²Ö§ü»Ö“Öê šüÖæú¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ •Öê ¯Ö¡Ö ¯ÖÖšü¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖê “ÖãæúÖ ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ ˆ¿Öß¸üÖ“Öê ÆüÖêŸÖê ´ÆüÖæÖ ÆüÖ
ÃÖ¾ÖÔ ¡ÖÖÃÖ ¯Ö›ü»ÖÖ. †ÃÖê ÃÖÖÓÖæÖ šüÖæú¸ü•ÖàÖß ´ÖÖ±úß ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öß. ŸÖê£Öê ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ ¸üÖÆæüÖ ¾Ö £ÖÖ™üÖ“ÖÖ
¯ÖÖÆãüÖ“ÖÖ¸ü ³ÖÖêÖæÖ ´Öß ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖê, µÖêÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †Ö×Ö ¯Öãœüß»Ö ×›¯ÖÏêÃ›ü Œ»ÖÖÃÖ
×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖú×¸üŸÖÖ úÖšêü¾ÖÖ›ü †Ö×Ö Öã•Ö¸üÖ£Ö µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖß ´Öß ‹Óú¤ü¸ü “ÖÖ¸ü ÃÖ±ú¸üß êú»µÖÖ.
¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ †ÖÁÖ´Ö : 1904 “µÖÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôû¶Ö“µÖÖ †ÖŸÖ †Ö´Ö“Öê ²ÖÖ²ÖÖ •Ö´ÖÖÓ›üßŸÖß»Ö ¾ÖÃŸÖß
úÖµÖ´Ö“Öß ÃÖÖê›æüÖ †Ö×Ö ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß ‘Öê‰úÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖµÖ
†ÖÁÖ´ÖÖ´Ö¬µÖê †Ö´Ö“Öß ¸üÖÆüµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üµÖÖÓŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ×Ö¸üÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ
†Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ µÖÖ †ÖÁÖ´ÖÖ“Öß “ÖÖ¸ü´Ö•Ö»Öß ³ÖŒú´Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ †ÖÆêü. ŸÖôû´Ö•Ö»µÖÖŸÖ ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü »ÖÖµÖ²ÖÎ¸üß †ÖÆêü.
¾ÖÖµÖ 473-57
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¤ãüÃÖ·µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖŸÖ »ÖÖú›üÖ“µÖÖ ¯Ö›üªÖ »ÖÖ¾ÖæÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖôû¶Ö ÖÖê»µÖÖ úºþÖ †Ö´Ö“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖŸÖ ‹ú ´ÖÖêšêü ¤üÖ»ÖÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ÃÖÓ´Öê»ÖÖê ¾ÖÖî¸êü ú¸üµÖÖ“Öß
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÆüÖêŸÖß. “Ö¾Ö£µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖŸÖ ¯Öãœêü £ÖÖê›üß ´ÖÖêúôûß •ÖÖÖÖ ÃÖÖê›æüÖ ‹ú ÖÖê»Öß úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»Öß
†ÖÆêü. ŸÖê£Öê ÖÖÃÖÖß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖê“Öß •ÖÖÖÖ ¾Ö ²ÖÖÆêüºþÖ †Ö»Öê»µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ¸üß“Öß ÃÖÖêµÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ´ÖãµÖ
‡´ÖÖ¸üŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖúÖú×¸üŸÖÖ ÖÖê»µÖÖÓ“Öß †»ÖÖ ÃÖÖêµÖ †ÃÖæÖ ÃÖÖÖÖÃÖÖšüß ŸÖã™üú ÖÖê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
‹Óú¤ü¸ü ÃÖÖêµÖ “ÖÖÓÖ»Öß †ÖÆêü. ´ÖÖ—µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖÓŸÖ ‹Óú¤ü¸ü 10/12 ´ÖÖÖÃÖê ÆüÖêŸÖß. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú µÖÖ
ÖÖŸµÖÖÖê ´ÖÖ—Öß Öê´ÖÖæú —ÖÖ»Öß ŸÖê¾ÆüÖ ´ÖÖ—µÖÖ Ö“ÖÖÔÃÖÖšüß ¤ü¸ü´ÖÆüÖ 60 ¹ý.“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖî¸êü ÃÖ¾ÖÔ Ö“ÖÔ ´ÖÖ—ÖÖ ´Öß“Ö ¯ÖÖÆæüÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖ †ÃÖê. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß
¾Ö ŸÖ¤ËüÖãÂÖÖÓ×Öú ‡ŸÖ¸ü úÖ´Öê ´Öß úÖœü»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖÆüß Ö“ÖÖÔ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ´Ö•Ö¾Ö¸ü“Ö ¯Ö›êü. ÃÖÖŸÖ ¾ÖÂÖì
´Öß Æêü úÖ´Ö êú»Öê, ŸÖ¸üß ´ÖÖ—µÖÖ ÊÖ Öê´ÖÖãúßŸÖ úÖÆüß ¾ÖÖœü —ÖÖ»Öß ÖÖÆüß †Ö×Ö ŸÖßê ´ÖÖÖÖ¾Öß, †ÃÖêÆüß ´Ö»ÖÖ
ú¬Öß ¾ÖÖ™ü»Öê ÖÖÆüß. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÆüÖ ´ÖãµÖ ¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß“ÖÖ ÖÖ¾Ö. ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ †ÖÁÖ´ÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ö×Ö
ŸµÖÖ“µÖÖ ¯Öæ¾Öá¯ÖÖÃÖæÖÆüß ¯ÖÖÆãüµÖÖÓ“Öß µÖê-•ÖÖ ±úÖ¸. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü“Ö Ö¾ÆüŸÖ ŸÖ¸ü ‡ŸÖ¸üÆüß ¯ÖÏÖÖ×ŸÖú ´ÖŸÖÖ“Öê
ÃÖ´ÖÖÖÖßµÖ ¯ÖÖÆãüÖê ÖêÆü´Öß µÖê‰úÖ †ÖÁÖ´ÖÖŸÖ ˆŸÖ¸üŸÖ. ŸµÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß µÖã¸üÖê¯Ö ¾ÖÖî¸êü ²ÖÖÆêü¸ü¤êü¿Öß •ÖÖÖÖ¸êü ¾Ö
×ŸÖú›æüÖ µÖêÖÖ¸êü ¯ÖÏ×ŸÖÛÂšüŸÖ ÖéÆüÃ£Ö †ÃÖŸÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖÆüß ÃÖ¸ü²Ö¸üÖ‡Ô“ÖÖ ²ÖÖê•ÖÖ †Ö´ÆüÖÓ¾Ö¸ü ¯Ö›êü. Ö“ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö
²ÖÖ•Öæ»ÖÖ šêü¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸üß ¯ÖÖÆãüÖ“ÖÖ¸üÖ“Öß ¤üÖ¤üÖ †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸ü“µÖÖ ãú™ãÓü×²ÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ÖêÆü´Öß ¯Ö›êü †Ö×Ö Æüß úôû
²ÖÖê»ÖæÖ ¤üÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖ¸üÖÖÆüß Ö¾ÆüŸÖß. ÖéÆü´Öê¬ÖÖ“Öê úšüßÖ ×¤ü¾µÖ ´ÖãúÖü™ü¶ÖÖê “ÖÖ»Ö¾ÖÖ¾Öê »ÖÖÖê. ‘Ö¸ü“Öê
¤êüÖ¸êüÖß“Öê ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Ö ²ÖÖ²ÖÖÓú›êü ÆüÖêŸÖê. ³ÖÖ¾ÖÓ›êü ¿ÖÖôêûŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸÖß ´ÖÖêšüß —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ
ÃÖÖ´Öß»Ö —ÖÖ»Öß. ¾Öé¨ü †Ö‡Ô²ÖÖ²ÖÖÆüß ´ÖÖ—µÖÖ“Ö ÖÖ¤üß »ÖÖÖ»Öê. ´ÖÖ—µÖÖ úÖµÖÖÔ¿Öß ´Öß ‡ŸÖúÖ ŸÖÖ¤üÖŸ´µÖ ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖê
ÆüÖêŸÖß úß, ´ÖÖ—Öê Æêü ú¸üÖê µÖÖµÖÖ“Öê úß †µÖÖµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê, ÃÖŸµÖ ÆüÖêŸÖê úß †ÃÖŸµÖ ÆüÖêŸÖê. ÊÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´ÖÖ—µÖÖ ¬µÖÖÖÖŸÖÆüß µÖêŸÖ Ö¾ÆüŸÖÖ †Ö×Ö ‘Ö¸ü“µÖÖ ´ÖÓ›üôûß“Öß ´ÖÖÖê¸ü“ÖÖÖ ŸÖÎúÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖ¸üÖß
ŸÖ¸ü ú¬Öß“Ö Ö¾ÆüŸÖß. †ÃÖÖ ÆüÖ †Ö´Ö“ÖÖ ¯ÖÏ¯ÖÓ“ÖÖ“ÖÖ †»»ÖÖ¸üÖß ÖÖ›üÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
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Ã£ÖÖ×Öú úÖµÖÔ
¯ÖÏê´Öôû ÖÖêŸÖÖ¾ÖôûÖ : ¾Ö¸ü †ÖÖ»Öê»µÖÖ †Ö¸üÖÖ›ü¶Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Öß Ã£ÖÖ×Öú úÖ´ÖÖÃÖ »ÖÖÖ»ÖÖê. ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öß
úÖ´Öê †Ö™üÖê¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ¡Öß ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“µÖÖ ³Öê™üß ‘ÖêÖê. ¸üÖ¡Öß“µÖÖ ¿ÖÖôûÖÓ“Öß ¤êüÖ¸êüÖ ú¸üÖê ¾ÖÖî¸êü †Ö™üÖê¯ÖæÖ
‘Ö¸üß µÖêµÖÖÃÖ ¸üÖ¡Öß“Ö 11/12 ¾ÖÖ•ÖŸÖ. ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖÖ¸üµÖÖ †±úÖ™ü ¾ÖÃŸÖßŸÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“Öß ‘Ö¸êü 10/12 ´Öî»Ö
»ÖÖÓ²Ö¾Ö¸ü ¯ÖÃÖ¸ü»Öê»Öß †ÃÖŸÖ ¾Ö ¿ÖÖôûÖÆüß ¤æü¸ü¤æü¸ü †ÃÖŸÖ. ´ÆüÖæÖ ‡ŸÖúÖ ¾Öêôû »ÖÖÖê. úÖ´ÖÖŸÖ ¾ÖŒŸÖ×¿Ö¸ü¯ÖÖÖ
¸üÖÖµÖÖÃÖ •Ö›ü •ÖÖ‡Ô. ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ÆüÖêÖê úšüßÖ Öê»Öê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ŸÖ¹ýÖÖÓ“ÖÖ ˆŸÃÖÖÆü ¾ÖÖœüŸÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖÆüÖµµÖ †ÖÖÓ¤üÖÖê ×´Öôæû »ÖÖÖ»Öê; ¯ÖÖ †×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÖÖ²Ö§ü»Ö úÖÆüß•ÖÖÖÓú›æüÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö¯ÖÖÃÖæÖ“Ö
™üßúÖ “ÖÖ»ÖŸÖ †ÃÖê; ¯ÖÖ ŸÖß ¯ÖÏê´Ö´Öæ»Öú ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê ¤ãü:ÃÖÆü ÆüÖêŸÖ ÖÃÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü“Öß
´ÖÓ›üôûß ´Ö»ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ×úŸÖ¯ÖŸÖ µÖ¿Ö ×´Öôêû»Ö µÖÖ²Ö§ü»Ö ÃÖÖ¿ÖÓú Ö•Ö¸êüÖê ¯ÖÖÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸÖ¸ü úÖÆüß
úÖîŸÖãúÖÖê ¯ÖÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖ. µÖÖ ×³Ö®Ö ¯ÖÏ¾ÖéŸÖß´Öãôêû ´Öß ´ÖÖ—Öß ú¸ü´ÖÖæú úºþÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖê, †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸ü“Öß
´ÖÓ›üôûß ÃÖÖ¬µÖÖ ¸üÖÆüÖÖß“Öß ¾Ö Öê›ü¾Öôû ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖæÖ †Ö»Öê»Öß. ŸµÖÖÓÖÖ ÊÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖÖ¸üµÖÖ Ö¾ÖßÖ Ö¾ÖßÖ
œÓüÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê †Ö¯Ö»Öê ²ÖÃŸÖÖÖ ²ÖÃÖ×¾ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö úšüßÖ Öê»Öê. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖÖ´Ö•ÖÖ“µÖÖ £ÖÖê¸ü
£ÖÖê¸ü ‘Ö¸üÖµÖÖÓÖß †Ö´Ö“Öß Ö¸üß ÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÖÆæüÖ †Ö´ÆüÖÃÖ ´ÖÖêšü¶Ö ´ÖÖµÖŸÖêÖê ÃÖÖÓ³ÖÖôæûÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü,
³ÖÖ›üÖÖ¾Öú¸ü, “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü ¾ÖÖî¸êü ‘Ö¸üÖµÖÖŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖß ´ÖÖ—µÖÖ ¾Öé¨ü †Ö‡Ô¿Öß ×´ÖôæûÖ×´ÖÃÖôæûÖ ¾ÖÖÖÖæú
šêü¾ÖæÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô“ÖÖ ¯Ö¸üêú¯ÖÖÖ ¾Ö ŸÖã™üú¯ÖÖÖ ³ÖÖÃÖæ ×¤ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö ²ÖÖ²ÖÖ•Öß Ö¾Ö¸ÓüÖê, ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö
êúôûú¸ü, «üÖ¸üúÖÖÖ£Ö ¾Öîª, ÃÖÖî. »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô ¸üÖÖ›êü ¾ÖÖî¸êü ‘Ö¸üÖÖß ŸÖ¸ü †Ö´ÆüÖÃÖ †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖÃÖÖ¸üÖß“Ö
¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¸üÖ. úÖêê¸üÖÖ¾Öú¸üÖÓÖß ŸÖ¸ü ¯ÖÏ£Ö´Ö¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ´ÖÖ—µÖÖ²Ö§ü»Ö ±úÖ¸ü“Ö úÖôû•Öß ¾ÖÖ×Æü»Öß. ¾ÖÖ´ÖÖ¸üÖ¾Ö
ÃÖÖêÆüÖêÖß ¾Ö ÃÖµµÖ¤ü †²Ö¤ãü»Ö úÖ¤ü¸ü Æêü ŸÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ †Ö•Öß¾Ö µÖê‰úÖ ×´ÖôûÖ»Öê. ›üÖò. ÃÖãÖ™üÖú¸üÖÓ“Öß
´ÖÖ—µÖÖ¿Öß ¯Ö¸ü¤êü¿ÖÖŸÖæÖ úôûúôûß“ÖÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü “ÖÖ»Öæ †ÃÖê. ›üÖò. úÖ¿Öß²ÖÖ‡Ô Ö¾Ö¸ÓüÖê, ›üÖò. ¾ÖîãÓúšüü úÖ´ÖŸÖ
¾ÖÖî¸êü ŸÖ¹ýÖ ´ÖÓ›üôûß †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖãŸÖß †›ü“ÖÖß ³ÖÖÖ×¾ÖµÖÖ»ÖÖ ÃÖ¤îü¾Ö ŸÖŸ¯Ö¸ü †ÃÖŸÖ. †ÃÖÖ ÆüÖ
ÖÖêŸÖÖ¾ÖôûÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Öß •Ö´ÖæÖ †Ö»µÖÖ´Öãôêû ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¿ÖÆü¸üÖŸÖ»µÖÖ ¸üÖÆüÖß“µÖÖ †ÖÙ£Öú ŸÖÓÖß“µÖÖ ¾Öê¤üÖÖ ÃÖÆü•Ö
ÃÖÊ —ÖÖ»µÖÖ. •ÖÃÖ•ÖÃÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ úÖ´ÖÖ“ÖÖ ¾µÖÖ¯Ö ¾ÖÖœæü »ÖÖÖ»ÖÖ ŸÖÃÖŸÖÃÖÖ ÆüÖ ÖÖêŸÖÖ¾ÖôûÖÆüß ¾ÖÖœæü »ÖÖÖ»ÖÖ.
ÎúÖÓŸÖß : ×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ †Ö¸Óü³ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾Öé¨ü ×¯Öœüß •ÖÖ‰úÖ Ö¾ÖßÖ ×¯ÖœüßÖê ŸµÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ
‘ÖêŸÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ÎúÖÓŸÖß ÆüÖê‰úÖ ŸÖÖê ¾ÖÖœüß»ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. •ÖãµÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ Ö¾ÖßÖ
•ÖÖê´Ö †Ö×Ö Ö¾ÖßÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß ³Ö¸ü ÊÖ´Öãôêû “ÖÆæüú›êü Ö¾Ö“ÖîŸÖµÖ ±ãú»Öæ »ÖÖÖ»Öê. ¸üÖ. «üÖ¸üúÖÖÖ£Ö ¾ÖîªÖÓÖß
ÃÖã²ÖÖê¬Ö-¯Ö×¡ÖúÖ ÃÖÖ¾Ö¸ü»Öß. ¾ÖÖ´ÖÖ¸üÖ¾Ö ÃÖÖêÆüÖêÖß µÖÖÓÖß ¸üÖ¡Öß“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»µÖÖ. úÖê¸üÖÖ¾Öú¸üÖÓÖß
•Ö´ÖÖ²ÖÓ¤üß“Öß úÖôû•Öß êú»Öß †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü Ö¾ÖßÖ Ö¾ÖßÖ ŸÖ¹ýÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öú ´ÆüÖæÖ ¯Öãœêü †Ö»Öê. ÊÖ“ÖÖ
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ¯Öãœêü úÖÆüß ¾ÖÂÖì ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖÙÂÖú ˆŸÃÖ¾ÖÖ“Öê ¾Öêôûß Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»ÖÖ. ¤æü¸ü¤æü¸ü ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ ãú™ãÓü²ÖÖÓ“Öß ÃÖêÆüÃÖÓ´Öê»ÖÖê ‘Ö›æü »ÖÖÖ»Öß. ×Ö¸ü×Ö¸üÖôû¶Ö ¤ü•ÖÖÔ´Ö¬µÖê ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ¾ÖÖ™æüÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖôû¶Ö ãú™ãüÓ²ÖÖÓ´Ö¬µÖê
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úÖî™ãÓü×²Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»µÖÖ. ÃÖÖôûÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÆüÖ•Öê ‹ú ãú™ãÓü²Ö Æüß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ¹ý•Öæ »ÖÖÖ»Öß. ÊÖ´Öãôêû
¯Ö¸üúßµÖÖÓ“Öê »ÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾ÖÖÖú›êü †×¬Öú »ÖÖÖæ »ÖÖÖ»Öê. ×ÆüŸÖØ“ÖŸÖú ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê †Ö×Ö
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆü ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê. ×Ö¸üß•ÖÖ ¿ÖÓú¸ü ×¡Ö¤êü¾Öß ÃÖÖ¸üÖß Öã•Ö¸üÖ£Öß ´ÖÓ›üôûß ¤êüÖß»Ö ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÆüÖê‰ú
»ÖÖÖ»Öß. ú¸üÖ“Öß“Öê ›üÖò. ¹ý²ÖêÖ ÊÖÓ“µÖÖ ³Ö•ÖÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü ‘Ö›æü »ÖÖÖ»ÖÖ. Ã¾ÖÖ´Öß Ã¾ÖÖŸ´ÖÖÖÓ¤ü•Öß
ÊÖ †ÖµÖÔÃÖ´ÖÖ×•ÖÂ™ü ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖ“Öß •ÖÖê›ü ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖµÖÖÔ´Ö¬µÖê ×´Öôæû »ÖÖÖ»Öß. ´Ö×Ö»ÖÖ»Ö ¯ÖÖ¸êüÖÃÖÖ¸üµÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ¿Öß»Ö
³ÖŒŸÖÖ“Öß ³Ö¸ü ¯Ö›ü»Öß. ÃÖµµÖ¤ü †²Ö¤ãü»Ö úÖ¤ü¸ü ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ²ÖÆüßÖ ÆüÖ•Ö¸üÖ²ÖÖ‡Ô Æüß ¤üÖêÖ ³ÖÖ¾Ö›êü ŸÖ¸ü
•Ö´ÖÖÓ›üß¯ÖÖÃÖæÖ“Ö †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ÖêÆü´Öß“Öß“Ö †ÃÖŸÖ. êú¸üÖê ¸üÖ¾Ö•Öß ³ÖÖêÃÖ»Öê ÊÖ ´Ö¸üÖšüÖ ŸÖ¹ýÖÖÖê ÖãÃÖŸÖê
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü“Ö ÆüÖê‰úÖ Ö ¸üÖÆüŸÖÖ ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü µÖê£Öß»Ö †ÖÖ£Ö †ÖÁÖ´ÖÖ“Öê “ÖÖ»ÖúŸ¾Ö †Ö¯ÖÖÖÓú›êü ‘Öê‰úÖ ŸÖÖê
²Ö¸üÖ“Ö ÖÖ¾ÖÖºþ¯ÖÖÃÖ †ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ ¿Öê™ü ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü¤üÖÃÖ ÖÖê¾Ö¬ÖÔÖ¤üÖÃÖ µÖÖÓ“Öê ´Öæú
†Öî¤üÖµÖÔ µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ Ö¾Ö“ÖîŸÖµÖÖÃÖ ¯ÖãÛÂ™ü¤üÖµÖú ÆüÖê‰úÖ ×“Ö¸üÃ´Ö¸üÖßµÖ —ÖÖ»Öê. ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸üÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ ¯Öæ•µÖ
×¾Ö³ÖæŸÖß“ÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ´Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ôú¸üÖÓÃÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ‘Ö›æüÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú »ÖÖ³ÖÖŸÖ ³Ö¸ü ¯Ö›æü »ÖÖÖ»Öß. ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö¯ÖÓŸÖ
ÖÖêÖ»Öê µÖÖ ¾Öé¨ü ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖ“ÖÖ ²ÖÖ»Ö²ÖÖê¬Ö ˆ¯Ö¤êü¿Ö ²ÖÖµÖúÖ´Öã»ÖÖÓÖÖÆüß †Ö¾Ö›æü »ÖÖÖ»ÖÖ; ¯ÖÖ ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö™üÖê“ÖÖ
´Ö¬µÖØ²Ö¤æü ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †¬µÖÖ ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü µÖÖÓÖß ÃÖÖ¬Ö»ÖÖ. ŸÖê ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öê ‹ú ŸÖÖê»Ö¤üÖ¸ü
ÖÖÖ×¸üú †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖ¸üúÖ¸ü¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖ ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏ×ŸÖÛÂšüüŸÖ »ÖÖêúÃÖ´ÖÖ•ÖÖÓŸÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ ‹ú †œüôû
³Öæ×´ÖúÖ ŸµÖÖÓÖß ×´Öôû¾ÖæÖ ×¤ü»Öß. ÖŸÖ ×¯ÖœüßŸÖ»µÖÖ ‹úÖÆæüÖ ‹ú ´ÖÆüÖÖã³ÖÖ¾Ö ÁÖêÂšü ×¾Ö³ÖæŸÖàÖß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ
•Öê ˆ““Ö †×¬ÖÂšüüÖÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ×¤ü»Öê ŸÖê †ªÖ×¯Ö ´ÖÖÖê ˆ¸ü»Öê»µÖÖ ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸üÖÓÖß †Ö×Ö Ö¾ÖßÖ
×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸üÖÓÖß úÖµÖ´Ö ¸üÖ×Ö»Öê.
ÊÖ ÃÖ¾ÖÖÔ“ÖÖ ‹ú ¥ü¿µÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ 18 ¾µÖÖ ¾ÖÖÙÂÖúÖêŸÃÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê (1905 ´Ö¬µÖê) Ã¯ÖÂ™ü
×¤üÃÖæÖ †Ö»ÖÖ. ÛÃ¡ÖµÖÖ¯Öã¹ýÂÖ, »ÖÆüÖÖ£ÖÖê¸ü, ŸÖºþÖ¾Öé¨ü, ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü †Ö×Ö ×ÆüŸÖØ“ÖŸÖú ¾ÖÖî¸êü ÃÖ¾ÖÖÔÖß“Ö ÊÖ
ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ •ÖÖê´ÖÖÖê ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ÊÖ ¾ÖÂÖÖÕ“Öê ¯ÖÏß×ŸÖ³ÖÖê•ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö £ÖÖ™üÖ“Öê —ÖÖ»Öê ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÏÖê. ÖÖê¯ÖÖ»Ö éúÂÖÖ
ÖÖêÖ»Öê, ×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖ»Ö ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ¯Ö¸üÖ•Ó Ö¯Öê, ¸üÖ. ²ÖÓ›üÖê¯ÖŸÖ ³ÖÖ•Öêú¸ü †¿ÖÖ ×úŸÖß ŸÖ¸üß ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ ×ÆüŸÖØ“ÖŸÖúÖÓÖß
³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü †Ã¯Öé¿µÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ´ÖÓ›üôûß ¯ÖÓŒŸÖßÃÖ Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôûê
£ÖÖê›üßÃÖß †ÖŸÖ²ÖÖÆêü¸ü Öôû²Öôû ˆ›üÖ»Öß; ¯ÖÖ Æüß Ö¾Öß ¯ÖÏ£ÖÖ »Ö¾Öú¸ü“Ö ¯Ö“ÖÖß ¯Ö›æüÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •Öß×¾ÖŸÖÖ»ÖÖ
³Ö¸ü¯Öæ¸ü¯ÖÖÖ †Ö»µÖÖ¾ÖÖ“ÖæÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ ÖÖÆüß.
ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ¯Ö¨üŸÖß : ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ¯Ö¨üŸÖßŸÖ µÖÖ ÎúÖÓ×ŸÖúÖôûÖŸÖ ‹ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ³Ö¸ü ¯Ö›ü»Öß ŸÖß †¿Öß :ØÃÖ¬Ö †Ö×Ö ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö µÖÖ ¯ÖÏÖŸÓ ÖÖŸÖæÖ ›üÖ.ò ¹ý²ÖêÖ †Ö×Ö »ÖÖÆüÖ¸ê üÖÆæüÖ ¸üÖ´Ö¸üÖÖ´Ö»ÖÃÖÖ¸üÖß ³Ö•ÖÖÖ“Öß ¸ü×ÃÖú ´ÖÓ›üôûß
¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ †ÖÁÖ´ÖÖŸÖ µÖê‰úÖ ¸üÖÆüÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ²ÖÓÖÖ»ÖÆæüÖ ŸÖ¹ýÖ ×¾ÖªÖ£Öá ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ´ÖÓã²Ö‡ÔŸÖ
×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß µÖê‰úÖ ¸üÖÆüÖŸÖ. ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÏ²ÖÖê¬Öãú´ÖÖ¸ü ¤ü¢Ö µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ŸÖºþÖ ÖéÆüÃ£Ö ú»ÖúŸµÖÖú›üß»Ö
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÖÖµÖú ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖ¿Öß ±úÖ¸ü ×Öú™ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö •Ö›ü»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú ˆ¯ÖÖÃÖÖê“µÖÖ¯Öæ¾Öá ¾Öê¤üßÖÖ»Öß ²ÖÃÖæÖ †¬ÖÖÔ ŸÖÖÃÖ ³Ö•ÖÖ
ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏ£ÖÖ ¯Ö›ü»Öß. ŸµÖÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖúºþÖ ØÃÖ¬Ö ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ØÆü¤üß ³Ö•ÖÖê †Ö×Ö ²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬Öß»Ö ¸ü¾Öß¦üÖÖ£Ö
™üÖÖÖê¸üéúŸÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ¯Ö¤êü µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †×¬ÖúÖ×¬Öú ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖê“µÖÖ ¾Öêôûß
²ÖÎÖÉÃÖÓÖßŸÖ ´ÆüÖµÖÖ“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“µÖÖ ³Ö×ÖÖß´ÖÓ›üôûÖú›æüÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖê‰ú
»ÖÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖ «üÖ. ÖÖî. ¾Öîª µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß ¾Ö ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö¯ÖÓŸÖ •Ö¾Æü¸üß µÖÖÓ“Öß úµÖÖ Öã»ÖÖ²Ö²ÖÖ‡Ô ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß
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²ÖÆüßÖ éúÂÖÖ²ÖÖ‡Ô •Ö¾Æêü¸üßêü †Ö×Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ´Ö¸üÖšüß ¯Ö¤êü ´ÆüÖµÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖ—Öß ²ÖÆüßÖ ÁÖß´ÖŸÖß •ÖÖÖŒúÖ
µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü †ÃÖê. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ²ÖÓÖÖ»Öß ÖÖµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö¯ÖÓŸÖ •Ö¾Æêü¸êü µÖÖÓ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
†ÖÆêü. ÃÖŸµÖë¦üÖÖ£Ö ™üÖÖÖê¸ü ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖ»ÖÖ ×›üÛÃ™ÒüŒ™ü •Ö••Ö ÆüÖêŸÖê. ŸÖê¾ÆüÖ ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö “ÖÖ»Ö»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö¯ÖÓŸÖÖ“µÖÖ ´Öã»ÖàÖß Öã»ÖÖ²Ö²ÖÖ‡Ô, éúÂÖÖ²ÖÖ‡Ô, ‡Ó×¤ü¸üÖ²ÖÖ‡Ô µÖÖÓÖß ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ ²ÖÓÖÖ»Öß ÖÖÖß
‘ÖêŸÖ»Öß. ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö¯ÖÓŸÖÖÖß ŸµÖÖ“Öê ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ¸ü úºþÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö êú»ÖÖ. †Ö´Æüß
¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ †ÖÁÖ´ÖÖŸÖ ¸üÖÆüÖµÖ»ÖÖ »ÖÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ²ÖÖê¬Öãú´ÖÖ¸ü ¤ü¢Ö µÖÖÓ“ÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üß ±úÖ¸ü »ÖôûÖ ¯Ö›ü»ÖÖ.
ŸµÖÖ“ÖÖ ÖôûÖ †ŸµÖÓŸÖ ´Ö¬Öã¸ü ²ÖÎÖÉÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖãÓ¤ü¸ü ¯ÖÏ³ÖãŸ¾Ö †ÃÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ ÁÖß´ÖŸÖß •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß
²ÖÓÖÖ»Öß ³ÖÖÂÖê“Öß †Ö×Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ:ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß ²Ö¸üß“Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß úºþÖ ‘Öê‰úÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ‡ú›üß»Ö ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ
ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü êú»ÖÖ.
ÃÖã»Ö³Ö ÃÖÓÖßŸÖ : ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß 6 ¾Öß †Ö¾Öé¢Öß ÃÖÖ 1901 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öß. ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ
Æêü ¯ÖãÃŸÖú ²Ö¸êü“Ö ²ÖÖê•Ö›ü †Ö×Ö Øú´ÖŸÖßÖê ´ÖÆüÖÖ ÆüÖêŸÖê. ¸üÖ¡Öß“µÖÖ ¿ÖÖôûÖÓ“µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔÃÖÖšüß †Ö×Ö
²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ²ÖÎÖÉÖê¯ÖÖÃÖÖê“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Öß ÃÖÓÖßŸÖ ¯ÖãÃŸÖêú †Ö™üÖê¯Ö¿Öß¸ü ¾Ö Ã¾ÖÃŸÖ ¤ü¸üÖ“Öß
†ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú —ÖÖ»Öê. ´ÆüÖæÖ ²ÖÎÖÉÖê ¯ÖÖêÃ™ü»Ö ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ «üÖ¸êü ÃÖã»Ö³Ö ÃÖÓÖßŸÖ µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹ú »ÖÆüÖÖÃÖê
¯ÖãÃŸÖú ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. µÖÖ úÖ´Öß ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö êúôûú¸ü µÖÖÓÖß ²Ö¸üß“Ö ´Ö¤üŸÖ êú»Öß. ›üÖò. ¹ý²ÖêÖ
µÖÖÓ“µÖÖ ³Ö•ÖÖÖ´Öãôêû ØÃÖ¬Ö¯ÖÏÖŸÖßµÖ ÖÖÖß ‡ú›üß»Ö ´ÖÓ›üôûßÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †Ö¾Ö›æü »ÖÖÖ»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏê´Ö»ÖÆü¸üß
ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹ú ”ûÖê™êüÃÖê ¯ÖãÃŸÖú ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öê. ˆ¯ÖÖÃÖÖê“µÖÖ ¾Öêôû“Öê ÃÖÓÖßŸÖ ³Ö×ÖÖß´ÖÓ›üôûßÖß ´ÆüÖÖ¾Öê †Ö×Ö
ˆ¯ÖÖÃÖÖê“µÖÖ ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ¾Öêôû“Öê ³Ö•ÖÖ ŸÖ¹ýÖÖÓÖß ´ÆüÖÖ¾Öê †ÃÖÖ ¯ÖÏ‘ÖÖŸÖ ¯Ö›æü »ÖÖÖ»ÖÖ µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖµµÖ¤ü
†²Ö¤ãü»Ö úÖ¤ü¸ü µÖÖÓÖß ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ŸµÖÖ“Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖŸÖß ¾ÖÖ¸ü»Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ
´ÖÖÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ×¾Ö¸üŒŸÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. '†¯ÖÖê Æü¸üßêú ´Öï •ÖÖêÖÖ ²ÖÖß' Æüê ¯Ö¤ü ´ÆüÖŸÖÖÖÖ ŸÖ¸ü ŸÖê Ö×Æü¾ÖºþÖ
•ÖÖŸÖ. ÊÖ ÃÖã»Ö³Ö ÃÖÓÖßŸÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ“Öß »ÖÖêú×¯ÖÏµÖŸÖÖ ‡ŸÖúß ¾ÖÖœü»Öß úß, ¯Öãœêü ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ“Ö †Ö¾ÖéŸµÖÖ
×Ö‘ÖÖ»µÖÖ †Ö×Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ˆ¯ÖÖÃÖÖê“µÖÖ ¾Öêôûß †ÖŸÖÖ Æüß“Ö
¯ÖãÃŸÖêú ˆ¯ÖÖÃÖúÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖß ²ÖÆãüŸÖêú ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. †ÖŸÖÖ Æêü ³Ö•ÖÖÖ“Öê úÖ´Ö ¾Ö ¯ÖÖêÃ™ü»Ö ×´Ö¿ÖÖ“Öê úÖ´Ö
¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖêÎêú™ü¸üß ¾Ö ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ÆüÖµÖÃæú»Ö“Öê ×¿ÖÖú ¸üÖ. ¾Öêê×»ÖÖú¸ü µÖÖÓÖß “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê †ÖÆêü.
¯Öæ¾Öá“µÖÖ ×¯ÖœüßŸÖ Æêü ³Ö•ÖÖÖ“Öê †Ö×Ö ÖÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ¸üÖ. ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö †ÖÓ•Ö»Öìú¸ü Æü×¸üúßŸÖÔÖÖ“Öê †Ö×Ö
ˆ¯ÖÖÃÖÖê“Öê ¾Öêôûß ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸üÖÓ“Öê ´ÖÖÖê ¸üÖÆæüÖ “ÖÖ»Ö¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖ.
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5
‘Ö¸ü“µÖÖ †›ü“ÖÖß
“ÖÓ¦üÖŒúÖ : ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ Ã£ÖÖ×Öú úÖ´ÖÖ»ÖÖ †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê ¸ÓüÖ “Öœü»ÖÖ; ¯ÖÖ ‡ú›êü ‘Ö¸ü“µÖÖ
´ÖÓ›üôûß“µÖÖ Æü»ÖÖÖß“Öß ÛÃ£ÖŸÖß •ÖÖÃŸÖ ¾ÖÖœüŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖÖ¸üµÖÖ Öã»µÖÖ Æü¾Öê“µÖÖ †Ö×Ö ÃÖÖ¬µÖÖ
¸üÖÆüÖß“µÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ´ÖÓ›üôûßÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öß ¤üÖ™ü ¾ÖÃŸÖß ¾Ö úÖë¤ü™ü Æü¾ÖÖ Öß™ü ´ÖÖÖ¾ÖêÖÖ. ´ÖÖ—Öß ¯ÖŸÖß
ÃÖÖî. ¹ýÛŒ´ÖÖß²ÖÖ‡Ô ×Æü»ÖÖ 1904 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ×ŸÖÃÖ¸üÖ ´Öã»ÖÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ ÊÖ ²ÖÖôû¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
ŸµÖÖ“Öß ¯ÖÏéúŸÖß ÖÖ»ÖÖ¾Ö»Öß. †Ö‡Ô²ÖÖ¯Ö ¾Öé¨ü †Ö×Ö ²Ö×ÆüÖß ¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ´ÆüÖæÖ ‘Ö¸üúÖ´ÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ¸üÖ
³ÖÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖŸÖß¾Ö¸ü“Ö ¯Ö›üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ×ŸÖ“Öß ŸÖÖ¸üÖÓ²Öôû ˆ›üÖ»Öß. †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ´ÖÖ—Öß ¬ÖÖú™üß
²ÖÆüßÖ “ÖÓ¦üÖŒúÖ ×Æü»ÖÖ ÖµÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ •Ö›ü»Öß. 1901 ÃÖÖ»Öß ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ÃÖãÖ™üÖú¸ü
µÖÖÓ“Öß ²ÖÆüßÖ ¿ÖÖÓŸÖÖ²ÖÖ‡Ô Æüß ´ÖÖ—Öê ²Ö×ÆüÖßÃÖÆü ¯ÖãµÖÖ“Öê Æãü•Öæ¸ü¯ÖÖÖê“µÖÖ ÆüÖÃæú»Ö´Ö¬µÖê ×¿ÖúŸÖ ÆüÖêŸÖß. ŸÖß
¯ÖÏéúŸÖßÖê ±úÖ¸ü †¿ÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖß. ÃÖãÖ™üÖú¸üÖÓ“Öß †Ö‡Ô ¾ÖÖ¸ü»µÖÖ´Öãôêû ×ŸÖ“Öß úÖôû•Öß ‘ÖêµÖÖÃÖ ‘Ö¸üß úÖêÖß
Ö¾ÆüŸÖê. ¯Öãœêü ×ŸÖ»ÖÖ ÖµÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ —ÖÖ»Öß. ´ÆüÖæÖ †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üß •Ö´ÖÖÓ›üß µÖê£Öê ×ŸÖ»ÖÖ Æü¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö™üßÃÖÖšüß
ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¯Öãœêü ŸÖß ŸµÖÖ“Ö ¸üÖêÖÖÖê ¾ÖÖ¸ü»Öß. ´ÖÖ—Öß ²ÖÆüßÖ “ÖÓ¦üÖ²ÖÖ‡Ô Æüß ÖêÆü´Öß ×ŸÖ“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖŸÖ ¾Ö
¿ÖãÁÖæÂÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôûê †Ö×Ö ¯Öãœêü ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö úÖë¤ü™ü Æü¾Öê“ÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»µÖÖÖê ×ŸÖ»ÖÖ ŸÖÖê“Ö
¸üÖêÖ •Ö›ü»ÖÖ. ´ÖÖ—µÖÖ ¾Öé¨ü †Ö‡Ô²ÖÖ²ÖÖÃÖ Æüß ‹ú Ö¾ÖßÖ Ø“ÖŸÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ —ÖÖ»Öß.
¸üÖ¡Öß“Öß ¿ÖÖôûÖ : 1905 “µÖÖ ˆÆüÖôû¶Ö“Öê †Ö¸Óü³Öß ´ÖÖ—Öê ²ÖÖ²ÖÖ “ÖÓ¦üÖ²ÖÖ‡Ô»ÖÖ ‘Öê‰úÖ ÖÓ›üÖôû¶Ö»ÖÖ
Æü¾ÖÖ±êú¸üßÃÖÖšüß ¸üÖÆæü »ÖÖÖ»Öê ŸÖê£ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖãµÖÖÃÖ ¾ÖêŸÖÖôû ¯ÖêšêüŸÖß»Ö ³ÖÖ•Öêú¸üÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ Ã£ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü
êú»Öê. ´Öß ´ÖãÓ²Ö‡ÔÆæüÖ •ÖÖ‰úÖ µÖê‰úÖ ¸üÖÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. µÖÖ ¾ÖÂÖá ´Öß ¯ÖãµÖÖŸÖ“Ö •ÖÖÃŸÖ ¸üÖÆæüÖ ŸÖê£Öß»Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
úÖ´ÖÖŸÖ ´Ö¤üŸÖ úºþ »ÖÖÖ»ÖÖê. ÊÖ ÃÖÖ»ÖÖŸÖß»Ö ¸üÖ´ÖÖ¾Ö´Öß“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ´ÖßšüÖÓ•Ö ¯ÖêšêüŸÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓÃÖÖšüß ‹ú
¸üÖ¡Öß“Öß ¿ÖÖôûÖ ´Öß ˆü‘Ö›ü»Öß. ŸµÖÖ ¾Öêôûß •ÖÖÖŒúÖ ¾Ö ŸÖÖµÖÖŒúÖ ˆÆüÖôû¶Ö“µÖÖ ÃÖã™üß×Ö×´ÖŸÖ ‘Ö¸üß †Ö»µÖÖ
ÆüÖêŸµÖÖ. ¿ÖÖôûÖ ˆ‘Ö›üµÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¸üÓ³Ö —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖ Æãü•Öæ¸ü¯ÖÖÖêŸÖß»Ö ²Ö·µÖÖ“Ö ´Öã»Öß Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸµÖÖ. ×³Ö•Ö»Öê»Öß
›üÖôû ¾Ö ‰úÃÖÖ“ÖÖ ¸üÃÖ ¾ÖÖ™üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö ³ÖÖ•Öêú¸üÖÓ“Öê ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ“Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖÃÖ úÖÆüß ×õÖ¿“ÖÖ ´Öã»Öß Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖŸÖß»Ö ‹ú ˆÃÖÖ“µÖÖ ¸üÃÖÖŸÖ £ÖãÓú»Öß, †¿Öß ÖÖê™üß Ææü»Ö
ˆšü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖ“ÖÖ ²Ö¸üÖ“Ö ×¾Ö¸üÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. µÖÖ †¯Ö¿ÖãúÖÖ´Öãôêû µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ¯Öãœêü ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß
†›ü“ÖÖß µÖê‰ú »ÖÖÖ»µÖÖ. Æüß ¿ÖÖôûÖ ¯ÖãÖê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖ¬ÖßÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †Ö×Ö †Öê¸üßÃÖ
¯Öãœêü ×Ö‘ÖÖ»Öê»µÖÖ ×›ü¯ÖÏêÃ›ü Œ»ÖÖÃÖ ×´Ö¿ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖ´Öß»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
ÃÖã²ÖÖê¬Ö-¯Ö×¡Öêú“µÖÖ ŸÖÖ. 19-3-1905 “µÖÖ †ÓúÖŸÖ ÖÖ»Öß»Ö ‡ÓÖÏ•Öß ´Ö•Öæú¸ü †ÖÆêü.
A friend writing from Poona says that the presence of Mr. V. R.
Shinde there, is infusing a new spirit in the Prarthana Samaj of that town.
He has within the short time that he has been there, organised a Sangat
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Sabha which meets on every Wednesday from 6 to 7 p. m. The Liberal
Religious Reading Class, which is conducted by him and where at prsent he
is reading Armstrong’s God and the Sould with the pupils meets in the
Prarthana Samaj every Friday evening and is attended on an average by 16
students from the Fergusson, Deccan and Science colleges. Mr. Shinde has
opened similar classes in the first two Colleges but they will have to be
closed when the college classes break up for the Summer vaction. Besides
this as a result of his labour the Tukaram Society, presided over by
Dr. Bhandarkar, has begun to meet regularly. Mr. Shinde is trying to open
an Arya Mahila Samaj on the lines of Bombay. Altogether, Poona Prarthana
Samaj affairs are showing a life which, our friend hopes, will continue for
a long time to come.-- S. P. 19-3-05.

×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öß Ö›ü²Ö›ü : “ÖÓ¦üÖ²ÖÖ‡Ô“µÖÖ ¯ÖÏéúŸÖßŸÖ úÖÆüß êú»µÖÖ ˆŸÖÖ¸ü ¯Ö›êüÖÖ, ´ÆüÖæÖ ×ŸÖ»ÖÖ
†Æü´Ö¤üÖÖ¸ü“µÖÖ úÖê¸ü›ü¶Ö Æü¾ÖêŸÖ µÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. ¾ÖÖÃÖ¸üÖ´ÖÖÖß»Ö ÖÖ‡Ô¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾Öé¨ü †Ö‡Ô-²ÖÖ¯Ö ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
ÆüÖêŸÖê“Ö. ÖÖ¸üÖŸÖ ÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ŸÖ¸ü ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ ÃÖÖî³ÖÖµÖ¾ÖŸÖß“Öß ŸÖ²µÖêŸÖ †×¬ÖúÖ×¬Öú ×²Ö‘Ö›üŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.
ŸÖ¿ÖÖŸÖ ×ŸÖÃÖ¸üÖ ´Öã»ÖÖÖ †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ¾ÖÖ¸ü»ÖÖ. ´ÆüÖæÖ ×“Ö. •ÖÖÖŒúÖÃÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ †ÖÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê.
×ŸÖ»ÖÖÆüß ŸµÖÖ“Ö ¾Öêôûß ¯»Öæ¸üÃÖß“Öß (Pleurisy) ¾µÖ£ÖÖ •Ö›ü»Öß. †¿ÖÖ ³ÖÖî×ŸÖú †›ü“ÖÖßŸÖ ´ÖÖ—Öê ´ÖÖ
¾Öêôûß ˆ×«üÖ ÆüÖêµÖÖÃÖ †ÖÖÖß ‹ú úÖ¸üÖ ‘Ö›ü»Öê. ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ¯Ö›üÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öß ‹ú ¸ü“ÖÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖ“ÖêÃÖÖšüß ‹ú ¯ÖÖê™üú×´Ö™üß Öê´ÖæÖ ×ŸÖ“µÖÖ ŸÖÓ¡ÖÖÖê
¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖÖê ¾ÖÖÖÖ¾Öê †¿Öß ¾ÖÖ™üÖ‘ÖÖ™ü ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß. Æêü ´ÖÖ—µÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¯ÖÏéúŸÖß»ÖÖ ¯Ö™êüÖÖ. †Ö¬Öß úÖ´Ö ú¸üÖ¾Öê
´ÖÖ †Öã³Ö¾Ö ‘µÖÖ¾ÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖ µÖÖêµÖ ¾Öêôûß ×ÖµÖ´Ö ú¸üÖ¾Öê, ÆüÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú Îú´Ö ´Ö»ÖÖ ²Ö¸üÖ ¾ÖÖ™æü
»ÖÖÖ»ÖÖ. ‹úßú›êü ¯Öî¿ÖÖ“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ÖÖÆüß. ¤ãüÃÖ¸üßú›êü úÖ´ÖÖ“ÖÖ †Ó¤üÖ•Ö Öß™ü ÖÖÆüß. †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ
¿ÖÖÛ²¤üú ×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öß Ö›ü²Ö›ü ´Ö»ÖÖ †¾Öêôûß †ÖÆêü †ÃÖê ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê ÃÖãÖ™üÖú¸üÖÓ“Öß ¯Ö¡Öê µÖÖ“Ö ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
´Ö»ÖÖ †Öãæú»Ö †¿Öß •Ö´ÖÔÖßŸÖæÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö ²Öã¨üßÖê ¯ÖÏŸµÖêú ×ÖµÖ´ÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß †×³Ö¯ÖÏÖµÖ
×¤ü»ÖÖ. ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖÖê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖ“µÖÖ ‘Ö¸üß ÖéÊÃÖÓÃúÖ¸ü “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê šü¸ü×¾Ö»Öê»µÖÖ
ÃÖÓÃúÖ¸üÖÃÖÓ²Ö¬ÖÖÖê“Ö ú¸üÖ¾Öê †¿ÖÖ †£ÖÖÔ“ÖÖ ‹ú ×ÖµÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖ. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ»ÖÖ ÆüÖ ×ÖµÖ´Ö
²ÖÖ¬Öú ÆüÖêŸÖÖ, ´ÆüÖæÖ ŸÖÖê ¾ÖÖôûÖ¾ÖÖ †ÃÖê ÃÖãÖ™üÖú¸üÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ¯Ö›ü»Öê. ´Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ‘ÖÖ™ü“Ö
†ÖÖ¾Ö¿µÖú †Ö×Ö ˆÖÖ“Ö “ÖÖ»Öæ ÖÖ›ü¶ÖŸÖ Ößôû ‘ÖÖ»ÖÖÖ¸üÖ ¾ÖÖ™æüÖ ´ÖÖ—Öê ´ÖÖ ˆ×«üÖ —ÖÖ»Öê. ´Öß
´ÖÖ—µÖÖ úÖ´ÖÖ“Öß ›üÖµÖ¸üß“Ö šêü¾ÖÖ¾Öß. ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü †Æü¾ÖÖ»Ö ªÖ¾ÖÖ ¾ÖÖî¸êü ×¯Ö¸ü×¯Ö¸ü ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß. ´ÖÖ—µÖÖ
úÖ´ÖÖ“µÖÖ †Öê‘ÖÖŸÖ ´Öß Æüß úÖ´Öê Ã¾ÖµÖÓ±æúŸÖáÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖê; ¯ÖÖ †´ÖŒµÖÖ“Ö ¾Öêôûß ¾Ö
†´ÖŒµÖÖ“Ö ¯Ö¨üŸÖßÖê ŸÖß ¾ÆüÖ¾ÖßŸÖ ÊÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ´Öãôêû ´ÖÖ—µÖÖ¾Ö¸ü †ÖÖ¾Ö¿µÖú ²ÖÖê•ÖÖ ¯Ö›æü »ÖÖÖ»ÖÖ. ¯Öãœêü ÆüÖ
´ÖŸÖ³Öê¤ü †×¬Öú ¾ÖÖœüßÃÖ »ÖÖÖ»ÖÖ.
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6
¤üÖî¸üÖ
ÖÖ×¿Öú : †¿ÖÖ ¾Öêôûß ´ÖÖ—µÖÖ ´Öã»ÖÖ“µÖÖ ´ÖéŸµÖã´Öæôêû ¾ÖîŸÖÖÖæÖ ´Öß ´ÖÖ:¿ÖÖÓŸÖßÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ¾Ö
úÖÖÔ™üúÖŸÖ ¤üÖî¸üÖ úÖœü»ÖÖ, 'êú¾Öôû ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÃÖÖšüß' µÖÖ ´Ö£Öôû¶ÖÖÖ»Öß ÆüÖ ¤üÖî¸üÖ ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡ÖêúŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
—ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´Öß ›üÖò. ¹ý²ÖêÖ ¾Ö Ã¾ÖÖ´Öß Ã¾ÖÖŸ´ÖÖÖÓ¤ü•Öß µÖÖÓÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ¯ÖÏ£Ö´Ö šüÖµÖÖÃÖ ˆŸÖ¸ü»ÖÖê.
ŸÖê£Öê ›üÖò. ÃÖÓŸÖã•Öß ¸üÖ´Ö•Öß »ÖÖ›ü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß ¸üÖÆæüÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö¾Ö»Öß. •ÖÖÆüß¸ü ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖŸÖ
ŸÖê£Öß»Ö ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ¸üÖ. Öã¯ŸÖê µÖÖÓÖß ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ÖÖ×¿Öú µÖê£Öê ŸÖê£Öß»Ö ÃÖã¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¾Öúß»Ö
´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö ¸üÖ. ÖßôûÓúšü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üÖú¸ü µÖÖ“Öêú›êü ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. •ÖÖÆüß¸ü ¾µÖÖµÖÖÖê ¾Ö ÖÖ•ÖÖß ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖê ÃÖãºþ
—ÖÖ»Öß; ¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ›üÖò. ¹ý²ÖêÖ“Öê ³Ö•ÖÖ »ÖÖêú×¯ÖÏµÖ šü¸ü»Öê. ³Ö•ÖÖ´ÖÖÖÖÔŸÖ ±úÖ¸üÃÖÖ ¿ÖãÂú ²Öã×¨ü¾ÖÖ¤ü Øú¾ÖÖ
Ö¸üÖ ¯ÖÏµÖŸÖ¾ÖÖ¤ü †Ö´ÆüÖ ØÆü¤æ »ÖÖêúÖÓÖÖ ´ÖÖÖ¾ÖŸÖ ÖÖÆüß. ³ÖÛŒŸÖ¸üÃÖÖ“µÖÖ ¯Öã¸üÖŸÖ ¾ÖÖÆüÖŸÖ •ÖÖÖê †Ö´ÆüÖ»ÖÖ
†Ö¾Ö›üŸÖê. ¹ý²ÖêÖÖê ‹úŸÖÖ¸üß¾Ö¸üß»Ö ³Ö•ÖÖÖŸÖ úÖÆüßÆüß ´ÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤ü»Öê ŸÖ¸üß “ÖÖ»Öê»Ö; ‹¸ü¾Æüß Ö™üÖ™ü
ÖúÖê, †ÃÖê ‹úÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÖê Ã¯ÖÂ™ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ¸üÖ. ¯ÖÖ™üÖú¸üÖÓ“Öê †ÖêôûÖßÖê ¾Ö ÃÖæ“ÖÖê¾ÖºþÖ ÖÖ×¿Öú
×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †ÖÃÖ¾Ö»Öê µÖê£Öê ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔŸÖ»µÖÖ ‹úÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖú›êü Öê»ÖÖê ¯ÖÖ †Ö´Æüß
×ŸÖ‘ÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö×“Ö¡Ö ¾ÖêÂÖ ¯ÖÖÆæüÖ †Ö´Æüß úÖÆüß ŸÖ¸üß ´ÖÖÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ×³ÖúÖ¸ü²Öî¸üÖÖß“Ö †Ö»ÖÖê. †¿Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ
úºþÖ ‘Öê‰úÖ ´ÖãµÖ ´ÖÖ»Öú †Ö´ÆüÖÃÖ ‘Ö¸üÖ²ÖÖÆêü¸ü ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖÃÖ“Ö †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. †Ö´Æüß Óú™üÖôæûÖ Ö¤üß¾Ö¸ü
•ÖÖ‰úÖ ÃÖÖÖ ¾ÖÖî¸êü ˆ¸üú»Öê. ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ †Ö´Ö“µÖÖ•Ö¾Öôû ˆÆüÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖÆüß“Ö Ö¾ÆüŸÖê. ´ÖãúÖ™ü¶ÖÖê †Ö´Æüß
†Æü´Ö¤üÖ¸üÖ“Öß ¾ÖÖ™ü ¬Ö¸ü»Öß. ¯Öãœêü ¸üÖ. ¯ÖÖ™üÖú¸üÖÓÖß µÖÖ ÖéÆüÃ£ÖÖ“Öß “ÖÖÓÖ»Öß“Ö Æü•Öê¸üß ‘ÖêŸÖ»Öß. ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡Öß
µÖÖ“Öß “Ö“ÖÖÔ —ÖÖ»Öß; ¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖ£ÖÔ! †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü“Öê úÖ´Ö †Ö™üÖê¯ÖæÖ †Ö´Æüß ²ÖÖ¸üÖ´ÖŸÖßÃÖ †Ö»ÖÖê.
›üÖò. ¹ý²ÖêÖÖß †Æü´Ö¤üÖÖ¸üÖÆæüÖ“Ö úÖ´ÖÖ“Öß ¸ü•ÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öß •ÖÖÖÖ ¸üÖ. »Ö´ÖÖ ´ÖÖæú ÃÖ¢Öæ¸ü
µÖÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»Öß. ²ÖÖ¸üÖ´ÖŸÖß»ÖÖ ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü †Ö¤üß Ö¾ÖßÖ ÆüÖêŸÖÖ.
‹ú ¯ÖÓœü¸üß´ÖÖÆüÖŸ´µÖ : ²Öî»ÖÖÖ›üßÖê †Ö´Æüß ×ŸÖ‘Öê ¯ÖÓœü¸ü¯Öã¸üÖÃÖ Öê»Öê. ŸÖê£Öê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
²ÖÖ»ÖÆü¢µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú ÖéÆüÖŸÖ ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. ŸÖê£Öß»Ö ÆüÖµÖÃæú»Ö“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ ¸üÖ. ´ÖÖê›üú †Ö´Ö“µÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖÖ“Öê
ÆüÖêŸÖê. Ã¾ÖÖŸ´ÖÖÖÓ¤ü•Öß“Öê ¾Ö ´ÖÖ—Öß †¿Öß ¤üÖêÖ ¾µÖÖµÖÖÖê µÖÖ ¤üÖêÖ ×¤ü¾Ö¿Öß Ã¾ÖÖ¸üßÖê •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß »ÖÖ¾ÖæÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ êú»Öß; ¯ÖÖ †ÖµÖŸµÖÖ ¾Öêôûß ¯ÖÖÆüŸÖÖê ŸÖÖê µÖÖ Ã¾ÖÖ¸üß“ÖÖ ›üÖ¾Ö ³Ö»ÖŸÖÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖ. †¬ÖÖÔ ŸÖÖÃÖ
ˆ»Ö™æüÖ Öê»ÖÖ. ŸÖ¸üß ¿ÖÖôêûŸÖ ‹ú ×“Ö™Ëü¯ÖÖÖºþÆüß †Ö»Öê ÖÖÆüß. Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸üÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔú›æüÖ
×šüú×šüúÖÖß ÖÖêú²ÖÓ¤üß êú»µÖÖ´Öãôêû †Ö´Ö“ÖÖ ÆüÖ úÖë›ü´ÖÖ¸üÖ —ÖÖ»ÖÖ. †Ö¸ü¿Ö: ×¸üúÖ´Öß ²ÖÖêú †Ö´Ö“µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü
×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öß. Ã¾ÖÖ´Öß Ã¾ÖÖŸ´ÖÖÖÓ¤ü•Öß ´ÖÖêšêü ú¸üÖ¸üß, "Ø¿Ö¤êü•Öß, †Ö•Ö Æü´Ö ¾µÖÖµÖÖÖ ú¸ëüÖê, †Ö¯Ö ÃÖãÖßµÖê
ú»Ö †Ö¯Ö úß×•ÖµÖê †Öî¸ü ´Öï ÃÖãÖÖêÖÖ.'' †ÃÖê ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÖß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¾µÖÖµÖÖÖ ×¤ü»Öê. ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ´ÖßÆüß
ŸÖÃÖê“Ö êú»Öê. Æêü ¯ÖÓœü¸üß´ÖÖÆüÖŸ´µÖ 'ÆüÖ ŸÖÖê úÖÆüß Ö¾Æêü ×Ö¸üÖ¿Öê“ÖÖ ÖÖÓ¾Ö… ³Ö»Öê ¯ÖÖê™üß ²ÖÖ²Ö ¸üÖ×Ö»ÖßµÖÖ……
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¯Öãœêü ÃÖÖê»ÖÖ¯Öã¸üÖŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß ¾Öúß»Ö ¸üÖ. ÖÖÖê¿Ö ¯Öî µÖÖÓ“Öêú›êü ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. ŸÖê£Öß»Ö ×¸¯ÖÖ ú»²ÖÖŸÖ
¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸÖê£Öê ¯ÖÓœü¸ü¯Öã¸üÖ“µÖÖ ˆ»Ö™ü ¯ÖÏúÖ¸ü ‘Ö›ü»ÖÖ. ¾µÖÖµÖÖÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖÓÖ»Öß “Ö“ÖÖÔ —ÖÖ»Öß. ×¾Ö•ÖÖ¯Öã¸üÖŸÖ
¸üÖ. †Ö•Ö¸êüú¸ü ¾Ö×ú»ÖÖÓ“µÖÖú›êü ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. ŸÖê£Öß»Ö ‹úÖ ×£Ö‹™ü¸üÖŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. †Ö´Ö“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
²ÖÎÖÉÖê ¯ÖÖêÃ™ü»Ö ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¡ÖúÖÓ“ÖÖ ¾Ö ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“ÖÖ Ö÷üÖ ÆüÖêŸÖÖ“Ö. Æüß ÃÖÖ´ÖãÖÏß †Ö´Æüß ÃÖœüôû ÆüÖŸÖÖÖê
¾ÖÖ™üßŸÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖê. Æãü²ÖôûßÃÖ ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸üÖ“Öê ¾µÖÖÆüß ¸üÖ. ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾Ö ×¿Öºþ¸ü µÖÖÓ“ÖÖ úôûúôûß“ÖÖ
¯ÖÖÆãüÖ“ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ´µÖã×Ö×ÃÖ¯Ö»Ö ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ¬ÖÖ¸ü¾ÖÖ›üÖÓŸÖ ˆŸÖ¸üµÖÖ“Öß ×¾Ö¾ÖÓ“ÖÖÖ ¯Ö›ü»Öß.
ŸÖê£Öß»Ö ´ÖÖ—Öê ²ÖÖ»Ö×´Ö¡Ö ¸üÖ. •ÖÖÖ¤ÔüÖ ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö ú¸Óü¤üßú¸ü µÖÖÓ“Öß ÖÖšüü ¯Ö›ü»Öß. ŸµÖÖÖß ˆŸÖ¸üµÖÖ“Öß ¾Ö
úÖ´ÖÖ“Öß ˆ¢Ö´Ö ÃÖÖêµÖ êú»Öß. ²ÖêôûÖÖ¾ÖÖÃÖ †Ö´Æüß ´ÖÖê¸üßú¸ü µÖÖÓ“Öêú›êü ˆŸÖºþÖ ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖãµÖÖÆãüÖ
´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ †Ö»ÖÖê.
ŸÖÖŸÖ›üß“Öß ŸÖÖ¸ü : ‘Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖ µÖê‡ÔŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÓ›üôûß“ÖÖ †Ö•ÖÖ¸ü ¾ÖÖœü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †¿ÖÖ ‘ÖÖ‡ÔŸÖ úÖ¿Öß
µÖêŸÖß»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ‹êúÀ¾Ö¸üß ¬Ö´ÖÔ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß úÖ´Ö×Ö¸üß †ÓÖÖ¾Ö¸ü ‘µÖÖ¾Öß“Ö »ÖÖÖ»Öß. ¯Öãœüß»Ö ÖÖŸÖÖôûÖŸÖ ŸÖê
úÖ´Ö †Ö™üÖê¯ÖæÖ ²ÖÓÖÖ»Ö-×²ÖÆüÖ¸ü-†ÖÃÖÖ´Ö“µÖÖ »ÖÖÓ²Ö ¤üÖê·µÖÖ¾Ö¸ü ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ¿Öê¾Ö™üß ²Ö¤ü¸üß»ÖÖ»Ö µÖê£Öê •ÖÖÆüß¸ü
¾µÖÖµÖÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ ¾ÖºþÖ ‹ú ŸÖÖŸÖ›üß“Öß ŸÖÖ¸ü ÆüÖŸÖß †Ö»Öß. ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ÃÖÖî. ¹ýÛŒ´ÖÖß²ÖÖ‡Ô ×Æü“µÖÖ¾Ö¸ü
úÖ´ÖÖ ÆüÖÛò Ã¯Ö™ü»Ö´Ö¬µÖê ‹ú úšüßÖ †Öò¯Ö¸êü¿ÖÖ —ÖÖ»Öê †Ö×Ö †´ÖÆü¤üÖÖ¸ü µÖê£Öê ²ÖÆüßÖ “ÖÓ¦üÖ²ÖÖ‡Ô ´ÖéŸµÖæ¿ÖµµÖê¾Ö¸ü
¯Ö›ü»Öß †ÖÆêü. †ÃÖÖ ´Ö•Öæú¸ü ŸÖÖ¸êüŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ›üÖò. ¾ÖîãÓúšüü úÖ´ÖŸÖ ÊÖÖß Æüß ŸÖÖ¸ü êú»Öß ÆüÖêŸÖß. •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû
ŸÖßÖ Æü•ÖÖ¸ü ´Öî»ÖÖÓ“ÖÖ ¤üÖî¸üÖ ™üÖæúÖ ´Öß ŸÖÖŸÖ›üßÖê ‘Ö¸üß ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ¸üÖ¡Öß 12 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´Öß †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü µÖê£Öê
¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ×¯ÖÏµÖ ³Ö×ÖÖß“Öê ¿Öê¾Ö™ü“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘Öê‰úÖ ´Öß ¯ÖãÆüÖ µÖêŸÖÖê †ÃÖê †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ ¤êü‰úÖ ¯ÖŸÖß“µÖÖ
ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ Öê»ÖÖê. ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß “ÖÓ¦üÖ²ÖÖ‡Ô“µÖÖ ×Ö¬ÖÖÖÓ“Öß ²ÖÖŸÖ´Öß †Ö»Öß. 1902 “ÖÖ ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß,
ŸÖÖ. 2 ÆüÖ ×¤ü¾ÖÃÖ. ÊÖ“Öê ÖÖ¾Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖµÖÔ !
ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÔ ¾ÖÖ“ÖÖ¾ÖÖÔ : ŸÖÖ. 12 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 1904 ¸üÖê•Öß ×²ÖÎ×™ü¿Ö †ò›ü ±úÖò¸êüÖ µÖã×Ö™ü×¸üµÖÖ
†ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖ¸ü“Öê ÃÖêÎêú™ü¸üß µÖÖÓ“Öêú›æüÖ ¯Ö¡Ö †Ö»Öê. ŸµÖÖÓŸÖ ÃÖë™Òü»Ö ¯ÖÖêÃ™ü»Ö ×´Ö¿ÖÖ, »ÖÓ›üÖ µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêÖê
¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öê úÖµÖÔ µÖ¿ÖÃ¾Öß ¸üßŸÖßÖê “ÖÖ»Ö×¾Ö»µÖÖ²Ö¤ü»Ö Ø¿Ö¤êü †Ö×Ö ÃÖãÖ™üÖú¸ü
µÖÖÓ“µÖÖ †×³ÖÖÓ¤üÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖÃÖ êú»ÖÖ. µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖÖ. 18 †ÖŒ™üÖê²Ö¸,ü 1904 ¸üÖê•Öß ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓÃ£Öêú›æüÖ
¤üãÃÖ¸êü ¯Ö¡Ö µÖê‰úÖ ŸµÖÖŸÖ ÊÖ“Ö úÖ´ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÔ¾ÖÖ“Öú ÖÏÓ£ÖÖ“ÖÖ ‹ú ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¾ÖÖÔ
“ÖÖ»Ö¾ÖæÖ ŸµÖÖŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“Öß ¯Ö¸üßÖÖ ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÖ×¸üŸÖÖê×ÂÖêú ¤êüµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ êú»µÖÖÃÖ ŸÖæŸÖÔ 100 ¹ý.
“Öß ¤êüÖÖß ¯ÖÖšü¾Öæ úÖµÖ, †ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ú»ÖúŸµÖÖÃÖ Æêü´Ö“ÖÓ¦ü ÃÖ¸üúÖ¸üÖê †ÃÖÖ ¾ÖÖÔ úÖœü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ
¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ †¿Öß ¤êüÖÖß ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÔ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ †×¬Öú
¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×²ÖÎ×™ü¿Ö †ò›ü ±úÖò¸êüÖ µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê úÖ´Ö
“ÖÖ»Ö¾Ö»µÖÖÃÖ ´ÖÖ—Öß ‡ŸÖ¸ü úÖ´Öê ÃÖÓ³ÖÖôæûÖ ´Öß ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÆêü úß ÖÖÆüß Æêü ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖµÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖÃÖ
¾ÖÖ’Ëû ´ÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖšüÖ Ö¸ü•Öê¯ÖÏ´ÖÖÖê †×¬Öú ¯Öã¸ü¾ÖµÖÖ“Öß Æü´Öß ‘ÖêŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÃÖÖšüß •ÖÖê Ö“ÖÔ ÆüÖê‡Ô»Ö ŸÖÖêÆüß
¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¸üÖêÖ ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖ“Öß ú²Öã»Öß ×¤ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓÖÖ ´Öß ˆŸÖ¸ü úôû¾Ö»Öê úß, '´Öß ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¾ÖÖÔ
“ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ †Ö¬Öß“Ö ÃÖãºþ êú»Öê †ÖÆêü. ÊÖ ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö Æü•Öê¸üß¯Ö™üÖ¾Ö¸ü ÃÖã´ÖÖ¸êü 30 †Ó›ü¸üÖÏò•µÖã‹™üÃÖË“Öß
ÖÖ¾Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸÖæŸÖÔ ×¾ÖªÖ£Öá µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß“µÖÖ ¯Ö¸üßÖêŸÖ ÖãÓŸÖ»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÆüÖ ¾ÖÖÔ ²ÖÓ¤ü šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ
†ÖÆêü. µÖÖêµÖ ¾Öêôûß, ÃÖÖ»ÖÖêÃÖÖ»Ö ŸÖÖê ¯Öãœêü “ÖÖ»Öæ ÆüÖê‡Ô»Ö. Æüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×úŸµÖêú ¾ÖÂÖì “ÖÖ»Öæ šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖ¹ýÖÖÓ“Öê »ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê úÖ´ÖÖú›êü ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖÖÖ»Öê.
¾ÖÖµÖ 473-58
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Ã£ÖÖ×Öú ÃÖ´ÖÖ•Ö
ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö : ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¿ÖÆü¸üÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ¯ÖãÖê, ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ, †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü, Öã•Ö¸üÖ£ÖêŸÖ
†Æü´Ö¤üÖ²ÖÖ¤ü, ²Ö›üÖê¤êü †Ö×Ö ´ÖÖôû¾µÖÖŸÖ ‡Ó¤üÖê¸ü ¾ÖÖî¸êü ×šüúÖÖß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê Ã£ÖÖ×Öú ÃÖ´ÖÖ•Ö †ÖÆêüŸÖ.
ÊÖ“Öê ÃÖÖ»ÖÖêÃÖÖ»Ö ¾ÖÖÙÂÖú ˆŸÃÖ¾ÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû †Öšü¾Ö›üÖ³Ö¸ü “ÖÖ»ÖŸÖ
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ ´Ö»ÖÖ •ÖÖ¾Öê »ÖÖÖê. 1905 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ ˆÆüÖôû¶ÖŸÖ ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ µÖê£Öß»Ö
ˆŸÃÖ¾ÖÖÃÖÖšüß ´Öß Öê»ÖÖê. ¸üÖ. ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö¯ÖÓŸÖ •Ö¾Æêü¸êü •Öê ÊÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê úÖ´Ö úôûúôûßÖê “ÖÖ»Ö¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖ.
¸üÖ. úÖôêû, ¸üÖ. ´ÖÖê¸üÖê¯ÖÓŸÖ •ÖÖê¿Öß ¾Ö ŸµÖÖÓÓ“Öß úµÖÖ ´Ö£Öã¸üÖ²ÖÖ‡Ô ¾ÖÖî¸êü ´ÖÓ›üôûß ŸµÖÖÓÖÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ.
³Ö•ÖÖ, ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ, ¾µÖÖµÖÖÖê Æüß úÖµÖÔÎú´ÖÖŸÖß»Ö šü¸üÖ×¾Öú úÖ´Öê —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê£Öß»Ö »ÖÂú¸üÖŸÖ, †Ã¯Öé¿µÖ
»ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ÃÖî×ÖúÖÓú×¸üŸÖÖ ‹ú ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ÖÖ¾ÖÖŸÖ †Ã¯ÖéÃµÖÖÓÃÖÖšüß ‹ú ¿ÖÖôûÖ ˆ‘Ö›üµÖÖŸÖ
†Ö»Öß. ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖÆæüÖ ¯ÖÖ“Ö ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖì ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹ú Öê›êü †ÖÆêü ŸÖê£Öß»Ö ÃÖ²Ö¸ü×•ÖÃ™ÒüÖ¸ü ¸üÖ. ²ÖÖ¯Öæ•Öß
²Ö““ÖÖ•Öß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê •µÖêÂšü ×“Ö¸Óü•Öß¾Ö ÁÖß. ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ´Öã§üÖ´Ö ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ Öê»Öê. Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö
»ÖÖêúÖÓÃÖÖšüß ³Ö•ÖÖ, ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ, ú¸ü¾Ö»µÖÖ. »ÖÖêúÖÓ´Ö¬µÖê ¾ÖÖ™üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖêÃ™ü»Ö ×´Ö¿ÖÖ“Öê ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ
†Ö»Öê. ¯Öãœüß»Ö ‹úÖ ¾ÖÂÖá ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö †ÖÓ•Ö»Öìú¸ü, Ã¾ÖÖ´Öß Ã¾ÖÖŸ´ÖÖÖÓ¤ü ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö
úÖê™üú¸ü, ÁÖß´ÖŸÖß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ×Ó¿ÖÓ¤êü ¾ÖÖî¸üê ´ÖÓ›üôûßÃÖÆü ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. ˆŸÃÖ¾Ö £ÖÖ™üÖ“ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. µÖ¾ÖŸÖêÀ¾Ö¸üÖ“µÖÖ
›üÖëÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»Öß.
†Æü´Ö¤üÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö : 1906 ÃÖÖ»Öß †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖÃÖÖšüß Öê»ÖÖê. ŸÖê£Öß»Ö
ÃÖÖôûß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ ¯ÖãœüÖ¸üß ¸üÖ. ÃÖÆü¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ²ÖÖÖ›êü µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘Öê‰úÖ úÖ´Ö “ÖÖ»Ö¾ÖßŸÖ.
µÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö•ÖÖÖ´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ²Ö¸êü“Ö ÃÖÖôûß •ÖÖŸÖß“Öê »ÖÖêú µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ¿ÖÓú¸ü ¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÖ ¯ÖÓ×›üŸÖ, »ÖÖ»Ö¿ÖÓú¸ü
ˆ´ÖßµÖÖ¿ÖÓú¸ü ¾ÖÖî¸êü ×¾Ö«üÖÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖÖÖê ÖÖ¸ü µÖê£Öê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´ÖÓ×¤ü¸ü ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
‡. ÃÖ. 1905 ÃÖÖ»ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯Öãœêü ´Öß µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ´Ö¬ÖæÖ´Ö¬ÖæÖ •ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»ÖÖê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ¾Ö ¯Öãœêü ÃÖÓŸÖ,
×Æü¾Ö¸üÖÖ¾Öú¸ü, ¬ÖÖêÀ¾Ö¸ü, ŠúÂÖß ¾ÖÖî¸êü ŸÖ¹ýÖ ´ÖÓ›üôûßÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê úÖ´Ö Öê™üÖÖê “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ±Ïëú›ËüÃÖË
×»Ö²Ö¸ü»ÖË †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖê‰úÖ ×ŸÖ“µÖÖ ×¾Öª´ÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ²ÖÖÆêü¸üÆüß ¾µÖÖµÖÖÖê
¤êüµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖÎú´Ö ŸÖê¾ÆüÖ —ÖÖ»ÖÖ; ¯ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ´ÖãµÖ ³ÖÖ¸ü ŸµÖÖ ¾Öêôûß ¯Ö. ²ÖÖ. ÃÖÆü¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ²ÖÖÖ›êü
µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü“Ö ¯Ö›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÆüÖµµÖÖÖê ‹ú Ã¯Öé¿µÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ‹ú †Ã¯Öé¿µÖÖÓÃÖÖšüß †¿ÖÖ ¤üÖêÖ
¸üÖ¡Öß“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ¯Öãœêü úÖÆüß ¾ÖÂÖÖÔÖß ŸµÖÖ ²ÖÓ¤ü ¯Ö›ü»µÖÖ. ¸üÖ. ²Ö ´ÖÖ¹ýŸÖß¸üÖ¾Ö ³Öã•ÖÓÖ¸üÖ¾Ö
µÖÖ ¾Öé¨ü ÖéÆüÃ£ÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾Öãúôû ÃÖÖôûß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß 5000 ¹ý.
¾Ö êú¾Öôû ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖšüß 3000 ¹ý. †¿ÖÖ ¤êüÖµÖÖ ×¤ü»µÖÖ ŸµÖÖŸÖ“Ö ÃÖÆü¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ²ÖÖÖ›êü µÖÖÓÖß
Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ 1000 ¹ý. “Öß ³Ö¸ü ‘ÖÖŸÖ»Öß (¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ, ¯ÖÖÖ 292).
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ã£ÖÖ×Öú

ÃÖ´ÖÖ•Ö

ÃÖÖêÖ‡Ô“Öß “Öôû¾Öôû : ¯Öãœêü 1908 ÃÖÖ»Öß †Æü´Ö¤üÖÖ¸üÖÃÖ Öê»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ ÃÖÖêÖ‡Ô µÖê£Öê ´ÖÖêšüß
“Öôû¾Öôû —ÖÖ»Öß. ŸÖê£Öß»Ö Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ“Öê ‹ú ×¿ÖÂ™ü´ÖÓ›üôû ´Ö»ÖÖ ŸÖê£Öê ÖêµÖÖÃÖ †Ö»Öê, Æüß ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Öú
´ÖÓ›üôûß ÆüÖêŸÖß. ŸÖê£Öß»Ö Ã£ÖÖ×Öú ²ÖÎÖÉÖ´ÖÓ›üôûß¿Öß úÖÆüß ¾ÖÖ¤ü ´ÖÖ•ÖæÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“µÖÖ ²Ö·µÖÖ“Ö Öê›ü¶ÖŸÖ
†ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ˆŸ¯Ö®Ö —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. •ÖÖŸÖß•ÖÖŸÖßŸÖ ÃÖ´ÖÖ×•Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¾Öî´ÖÖÃµÖ ´ÖÖ•Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ
ÃÖ»ÖÖêÖÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖæÖ ˆ¤üÖ¸ü¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ “Öôû¾Öôûßú›êü »ÖÖ »ÖÖ¾ÖÖê Æêü ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ²ÖÎß¤ü †ÖÆêü.
´ÆüÖæÖ ´Öß ÃÖÖêÖ‡Ô µÖê£Öê Öê»ÖÖê. ŸÖê£Öß»Ö †Öêœü¶Ö“µÖÖ úÖšüß ¾ÖÖôû¾ÖÓ™üÖŸÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü»Öß.
×Ö¸ü×Ö¸üÖôû¶Ö Öê›ü¶ÖŸÖæÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß“Öß Æü•ÖÖ¸üÖê ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÏŸµÖêú •ÖÖŸÖß“Öê ¤üÖêÖ ¤üÖêÖ
¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ‘Öê‰úÖ ‹ú ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ²ÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸµÖÖŸÖ ²ÖÎÖÉÖÖÓ“ÖêÆüß ¤üÖêÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ‘ÖêµÖÖŸÖ
†Ö»Öê. ÃÖŸµÖÃÖ´ÖÖ•Ö Æüê ÖÖ¾Ö ÊÖ Ö¾ÖßÖ “Öôû¾Öôûß»ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ‹ú ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì úÖ´Ö “ÖÖ»Ö»µÖÖ¾Ö¸ü
ÃÖÖêÖ‡Ô µÖê£Öß»Ö ¤üÖêÖ ¯ÖÖ™üß»Ö ‘Ö¸üÖµÖÖŸÖ ×¾ÖŸÖãÂ™ü †Ö»µÖÖÖê ÊÖ Ö¾ÖßÖ “Öôû¾Öôûß“ÖÖ »ÖÖê¯Ö —ÖÖ»ÖÖ.
‡Ó¤æü¸ü : 1907 ÃÖÖ»Öß ´Öß ‡Ó¤ãü¸üÖÃÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ˆŸÃÖ¾ÖÖÃÖ Öê»Öß. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´ÖÖ—Öß ¯ÖŸÖß
ÃÖÖî. ¹ýÛŒ´ÖÖß²ÖÖ‡Ô †Ö×Ö ÃÖÆüúÖ¸üß Ã¾ÖÖŸ´ÖÖÖÓ¤ü Æêü ÆüÖêŸÖê. ‡Ó¤æü¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö ´Ö¬µÖ³ÖÖ¸üŸÖ¾ÖÂÖáµÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö
†ÃÖê †ÖÆêü. ›üÖò. ¯ÖÏ³ÖÖú¸ü¯ÖÓŸÖ ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü, ÆüÖêôûú¸ü úÖò»Öê•Ö“Öê ¯ÖÏÖê. ¤êüÃÖÖ‡Ô, ŸÖê£Öß»Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¯ÖÖ™üú¸ü •ÖÖ¬Ö¾Ö
µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖÖê, ×“Ö¡ÖúÖ¸ü ×´Ö™ü²ÖÖ¾Öú¸ü ÊÖÓ“ÖÖ µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ´ÖÖêšüÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü †ÃÖê Æüß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ›üôûß
†ÖãÂšüÖ×Öú †ÃÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê úÖ´Ö •ÖÖê¸üÖŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¸üÖ. ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö êúôûú¸üÆüß ŸÖê£Öê“Ö ÆüÖêŸÖê.
ÊÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖÃÖ ÖÖ¸üÃÖÓúßŸÖÔÖÖ“Öê úÖµÖÔ £ÖÖ™üÖ“Öê —ÖÖ»Öê. ¿Öê¾Ö™üß ÖÖ¸üÖ²ÖÖÆêü¸ü ¾ÖÖÖê¯ÖÖÃÖÖêŸÖ ¯ÖÏß×ŸÖ³ÖÖê•ÖÖÖ“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÆüß ÖÖê›ü —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖÖ. 24 ‹×¯ÖÏ»Ö, 1907 ¸üÖê•Öß ŸÖê£Öß»Ö úÖÆüß ¯ÖãœüÖ¸üß ´ÖÓ›Ó üôûß“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ‹ú
ú×´Ö™üß Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¹ýÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓÃÖÖšüß ŸÖÖ. 5 ´Öê, 1907 ¸üÖ•ê Öß ‹ú ÃÖÓÃ£ÖÖ ˆ‘Ö›üµÖÖÓŸÖ †Ö»Öß. ÆüÖôê ûú¸ü
úÖò»Öê•Ö“Öê ¯ÖÏÖ.ê ÖÖêÖ»Öê Æêü ¾ÆüÖ‡ÃÖ ¯ÖÏ×ê ÃÖ›êü™ü ¾Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü¸üÖ¾Ö ×´Ö™ü²ÖÖ¾Öú¸ü Æêü ÃÖêúêÎ ™ü¸üß ÆüÖŸê Öê. ÊÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ‹ú
ÃÖã¤Ó ü¸ü ²ÖÖÉ´ÖÓ×¤ü¸ü †ÖÆêü. ŸÖê£Öß»Ö ¯ÖÖ™üú¸ü-•ÖÖ¬Ö¾Ö ‘Ö¸üÖµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÓ›üôûß“Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ±úÖ¸ü ´Ö¤üŸÖ ÆüÖŸê Öß. ŸµÖÖÓ“Öê
ÆüÖôê ûú¸ü ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖ ¾Ö•ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ÁÖß´ÖÓŸÖ ŸÖãúÖê•Öß¸üÖ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß ÃÖßŸÖÖ²ÖÖ‡Ô ÆüÖôê ûú¸ü µÖÖÓ“Öê
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖú›êü »ÖÖ »ÖÖÖ»Öê. ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓú›æüÖ µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ ¤ü¸ü´ÖÆüÖ 30 ¹ý. “Öê ¾ÖÂÖÖÔÃÖÖÆüß ×´ÖôûŸÖ †ÃÖŸÖê.
´ÖÖÓ›ü¾ÖÖ›ü : ˆŸÃÖ¾Ö †Ö™üÖ¯ê Ö»µÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖ¬Ö¾Ö´ÖÓ›üôûßÖß ¬ÖÖ¸ü, ´ÖÖÓ›ü¾ÖÖ›ü, ´ÖÆæü ¾ÖÖî¸üê ¯ÖÏê ÖÖßµÖ Ã£Öôêû
¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ²Öî»ÖÖÖ›üßŸÖæÖ ÃÖ±ú¸ü úÖœü»Öß. ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖŸÖß»ÖÖÆüß ‘Öê‰úÖ ´Öß ŸµÖÖ ÃÖ±ú¸üßÃÖ Öê»ÖÖê. ¬ÖÖ¸ü µÖê£Öß»Ö
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ×ú»»ÖÖ †Ö×Ö ŸÖê£Öß»Ö ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¸üÖ•µÖÖ“Öê †¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÖÆæüÖ †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ. Ø¾Ö¬µÖÖ¦üß“µÖÖ ×¿ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü
´ÖÖÓ›ü¾ÖÖ›ü Æüß ´Ö¬µÖµÖãÖßÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ²ÖÖ¤ü¿ÖÖÆüß“Öß ¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß ÆüÖŸê Öß. ŸÖê£Öê ¤üÆüÖ¾ÖßÃÖ ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö ´Ö×¿Ö¤üß, ¤êü¾Öôêû
†Ö×Ö ¸üÖ•Ö´ÖÆü»Ö Æüß ±úÖ¸ü ¯ÖÏê ÖÖßµÖ ×¤üÃÖ»Öß ´Ö¬µÖµÖãÖßÖ ¸üÖ•ÖÖ ²ÖÖ•Ö²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¾Ö ºþ¯Ö´ÖŸÖß µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ´ê ÖÖ“Öß Ã£Öôêû
¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ †Ö»Öß. µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÖÚÃÖÖ“Öê ×¿ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖî. ¹ýÛŒ´ÖÖß²ÖÖ‡Ô úÖÆüß ´Ö×ÆüÖê ‡Ó¤üã¸üÖÃÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö´ÖÓ›üôûßú›êü
šêü¾ÖæÖ ´Öß ´Öã²Ó Ö‡ÔÃÖ †Ö»ÖÖê. ŸÖãúÖê•Öß¸üÖ¾Ö´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öß ¤üÖ‡Ô ¾Ö ²ÖÖôûúé ÂÖ¯ÖÓŸÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß ÃÖÖî. †Æü»µÖÖ²ÖÖ‡Ô
µÖÖ ±úÖ¸ü “ÖÖ×¸ü¡µÖ¾ÖÖÖ ¾Ö £ÖÖê¸ü ´ÖÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ‡Ô ÆüÖŸê µÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ´ê Öôû ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖŸÖ ¹ýÛŒ´ÖÖß²ÖÖ‡ÔÖÖ ´ÖÖêšüÖ
»ÖÖ³Ö ‘Ö›ü»ÖÖ.
Ö¾ÖÃÖÖ¸üß : ¯ÖÖêÃ™ü»Ö ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ —ÖÖ»Öê»Öê ¸üÖ. •Öß. êú. ¾Öîª µÖÖÓ“Öê ŸÖÖ. ÃÖ¯™ëü²Ö¸,ü
1904 “Öê ¯Ö¡Ö †ÖœüôûŸÖê. ŸµÖÖ¾ÖºþÖ Ö¾ÖÃÖÖ¸üß µÖê£Öß»Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ÖÖ»Öß»Ö Æü×úÖŸÖ ×´ÖôûŸÖê. ¸üÖ.
²Ö. Æü¸üß ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü Ø¿Ö¤êü, ²Ö›üÖê¤üÖ Ã™êü™ü ‡Ó×•Ö×ÖµÖ¸ü µÖÖÓÖß 30 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 1898 ¸üÖê•Öß Ö¾ÖÃÖÖ¸üß µÖê£Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö
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Ã£ÖÖ¯Ö»ÖÖ, ŸµÖÖÓŸÖ ¸üÖ. ²Ö. Ø¿Ö¤êü †Ö×Ö ¸üÖ. ´ÖÖê×ŸÖ»ÖÖ»Ö ‹. ´ÖãÖ¿Öß, ÆüÖµÖúÖê™Ôü ¾Öúß»Ö µÖÖÓÖß ¯ÖãœüÖúÖ¸ü
‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ¯ÖÏ£Ö´Ö 15 ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ 1904 ÃÖÖ»Öß 40 —ÖÖ»Öß. ¯»ÖêÖ´Öãôêû µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
úÖ´ÖÖŸÖ ¤ü¸ü¾ÖÂÖá “ÖÖ¸ü “ÖÖ¸ü ´Ö×ÆüÖê ÖÓ›ü ¯Ö›üŸÖÖê. ¯Ö×Æü»ÖÖ •ÖÖÆüß¸ü ˆŸÃÖ¾Ö 1900 ÃÖÖ»Öß ¾Ö ¾Ö ¤ãüÃÖ¸üÖ 1903
ÃÖÖ»ÖÖŸÖ “Ö¾Ö£ÖÖ 1904 †ÖòÖÃ™ü´Ö¬µÖê —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ´Öß ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. 1903 ÃÖÖ»ÖÖŸÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ
´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öê ²ÖÓ¬Öã ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖÓ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü µÖÖÓÖß †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. 1904 “µÖÖ
ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü-¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ¾Ö ¾µÖÖµÖÖÖê ´Öß êú»Öß. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÆêüŸÖæ ¾Ö úÖµÖÔ Æü¶ÖÓ“Öê ´Öß
Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ êú»Öê ÃÖã³ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¸üÖ. ²Ö. ÖÖÃÖê¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓÖß ÃÖãÓ¤ü¸ü ³ÖÖÂÖÖ ú¹ýÖ ¬ÖÖÙ´Öú ×¿ÖÖÖÖ“Öß
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß. ´Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ‹ú »ÖÖµÖ²ÖÎ¸üß †ÃÖÖ¾Öß †¿Öß ÃÖæ“ÖÖÖ úºþÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÆæüÖ úÖÆüß
¯ÖãÃŸÖêú ¯ÖÖšü×¾Ö»Öß ´ÆüÖæÖ »ÖÖµÖ²ÖÎ¸üß“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ —ÖÖ»Öß.
ÃÖÖêÖÖ›ü : Ö¾ÖÃÖÖ¸üß ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö •ÖÓÖ»ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖêÖÖ›ü ´ÆüÖæÖ ‹ú ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ŸÖê£Öê ‹ú ÃÖ´ÖÖ•Ö
“ÖÖÓÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖŸÖß»Ö ×úŸµÖêú ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ÖÖÃÖ †Ö´ÖÓ¡ÖÖÖ¾ÖºþÖ Ö¾ÖÃÖÖ¸üß“µÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖÃÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
¯Öãœüß»Ö ¾ÖÂÖá ÃÖÖêÖÖ›ü µÖê£Öß»Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ ´Öß ³Öê™ü ×¤ü»Öß. µÖê£Öê ²Ö›üÖê¤êü ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“µÖÖ ¿ÖêŸÖúß ÖÖŸµÖÖ“Öê ‹ú
ëú¦ü †ÖÆêü. µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö œüÖÖêú ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ •ÖÓÖ»Öß •ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß µÖê£Öê ÃÖÖêµÖ †ÖÆêü.
ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß éú¯ÖÖ¾ÖÓŸÖ ÆüÖê‰úÖ ÊÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß ¾Ö ´Öã»ÖßÃÖÖšüß ¤üÖêÖ Ö´ÖãÖê¤üÖ¸ü
¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆêü ˆ‘Ö›ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖß ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ ˆ¤üÖ¸ü †ÓŸÖ:ú¸üÖÖ“Öß ÃÖÖÖ ¯Ö™ü»Öß. ¯ÖÏŸµÖêú
¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖÓŸÖ 50 ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“Öß ÃÖÖêµÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖ ¤êüŸÖÖÓÖÖ ´Öã»ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö
´Öã»Öß“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üµÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ú¬Öß ×¾ÖÃÖ¸üŸÖ ÖÃÖŸÖ. ´Öã»ÖÖÓÖÖ ×¿Öú¾ÖæÖ ´Öã»ÖàÖÖ †›üÖÖß
šêü¾ÖµÖÖŸÖ ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¬ÖÖêúÖ †ÖÆêü, Æêü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ¯ÖÏ£Ö´Ö“Ö •ÖÖÖ»Öê. µÖÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖ“Öê ÃÖã¯Ö×¸ü™ëü›Óü™ü
¸üÖ. ±ú¢ÖêÖÖÓ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ´Öã»ÖÃÖ´ÖÖÖ ÖéÆüÃ£Ö ´ÖÖêšü¶Ö úôûúôûßÖê úÖ´Ö ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê. Æêü ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü †ÃÖæÖ µÖÖ ÖÖ¾Öß ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÆüß “ÖÖ»Ö¾ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß µÖÖ “Öôû¾Öôûß“ÖÖ úÃÖÖ
†Ö¸Óü³Ö —ÖÖ»ÖÖ µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ‹ú ´ÖÖÖê¸Óü•Öú ÖÖêÂ™ü ú£ÖÖ êú»Öß. ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü ÃÖ¸ü ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö
µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö œüÖÖêú ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ •ÖÖŸÖß“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß Ã¾ÖŸÖ: ×Ö¸üßÖµÖÖÃÖ †Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ
×šüú×šüúÖÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯Öîúß úÖêÖß“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖêÖÖ. Æêü Öæœü úÖµÖ †ÖÆêü µÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ êú»µÖÖ¾Ö¸ü
¯Öã¹ýÂÖ ¾Ö ²ÖÖµÖúÖ´Öã»Öê Æüß ÃÖ¾ÖÔ —ÖÖ›üÖÓ¾Ö¸ü ˆÓ“Ö “ÖœæüÖ ²ÖÃÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖ»Öß. ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¬ÖºþÖ ÖêŸÖß»Ö µÖÖ ³ÖßŸÖßÖê ŸµÖÖ ×²Ö“ÖÖ·µÖÖÓÖß †ÃÖê êú»Öê ÆüÖêŸÖê. Æêü ¥ü¿µÖ
¯ÖÖÆæüÖ ÊÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ †¾Ö¿µÖ êú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. †ÃÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ×Ö¿“ÖµÖ êú»ÖÖ. ŸµÖÖ“Öê ±úôû
µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖÆêüŸÖ. †ÃÖê ±ú¢ÖêÖÖÖÖÓÖß Ö×Æü¾ÖºþÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ¬ÖµÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö !
²Ö›üÖê¤êü : 1903 ÃÖÖ»Öß ´Öß ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêÆæüÖ ¯Ö¸üŸÖ µÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖÖÓ“Öêú›æüÖ
¯Ö¡Ö †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê úß, Ã¾Ö¤êü¿Öß †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ£Ö´Ö ŸµÖÖÓÖÖ ³Öê™üÖ¾Öê. µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Öß ŸµÖÖÓÖÖ Ã¾Ö¤êü¿Öß †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü
1903 “µÖÖ †ÖòŒ™üÖê²Ö¸üÖŸÖ ³Öê™üµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ²Ö›üÖêªÖÓŸÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓÃÖÖšüß “ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖ
ÆüÖêŸµÖÖ. ´Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ŸÖ•Ö¾Öß•Ö ú¸üÖ¾Öß †ÃÖê ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ×¾ÖªÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÓÃÖ ±ú´ÖÖÔ×¾Ö»Öê.
ŸÖ¯ÖÖÃÖæÖ úÖÆüß ÃÖæ“ÖÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖôûÖ
•ÖÖê¸üÖŸÖ “ÖÖ»Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öã»ÖÖÓÖÖ ¯Öãœêü ¾ÖÖ¾Ö ÖÃÖ»µÖÖÖê ŸÖß ´ÖÖêúôûß
ØÆü›üŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖãÃŸÖúß ×¿ÖÖÖÖ´Öãôêû ŸÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“Öê Æü»Öêú ¬ÖÓ¤êü ú¸üµÖÖÃÖ †ÃÖ´Ö£ÖÔ †Ö×Ö
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ÃÖ´ÖÖ•Ö

ÖÖÖæ¿Ö ÆüÖêŸÖß. ´Öß Æüß ÖÖêÂ™ü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öê úÖÖß ‘ÖÖ»ÖæÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ÖÖêú¸üß×¾ÖÂÖµÖß úÖÆüß —ÖÖ»µÖÖÃÖ ú¸üÖ¾Öê
†¿Öß ÃÖæ“ÖÖÖ êú»Öß. ¬ÖÖê¸üÖß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß »ÖÖêú´ÖŸÖ †Öãæú»Ö ÖÃÖ»µÖÖÖê ŸÖæŸÖÔ Æêü ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß †ÃÖê
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê; ¯ÖÖ ÃúÖò»ÖÙ¿Ö¯ÖÖ ¤êü‰úÖ ¯Öãœüß»Ö ×¿ÖÖÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ú¸üµÖÖ“Öê ú²Öæ»Ö êú»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
ŸÖ¿Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¯ÖÖ —ÖÖ»Öß.
´Ö¸üÖšü¶ÖÓú›æüÖ Ã¾ÖÖÖŸÖ : ²Ö›üÖê¤êü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ´Ö¸üÖšêü´ÖÓ›üôûßÖß ´ÖÖ—Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ úºþÖ
¯ÖÖÖÃÖã¯ÖÖ¸üß“ÖÖ ‹ú •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö êú»ÖÖ. ´ÖêÆêü¸ü²ÖÖÖ ÖÖÃÖê¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“ÖÖ µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü
ÆüÖêŸÖÖ; ¯ÖÖ ‹úÖ´ÖÖÖæÖ ‹ú •Öß ¾ÖŒŸµÖÖ“Öß ³ÖÖÂÖÖê —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö ÃÖæ¸ü“Ö ×Ö‘Öæ »ÖÖÖ»Öê.
´ÖÖ—Öê ÃÖ¾ÖÔ ×¿ÖÖÖ ´Ö¸üÖšüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê Ö“ÖÖÔŸÖæÖ —ÖÖ»µÖÖÖê ¾Ö ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖê»ÖÖ •ÖÖµÖÖµÖêµÖÖ“ÖÖ Ö“ÖÔÆüß
´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓú›æüÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ´Öß ´Ö¸üÖšüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖê¾Öê»ÖÖ Æü•Ö¸ü Ö ÆüÖêŸÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×¿Ö¸ü»ÖÖê
Æêü ²Ö¸êü êú»Öê ÖÖÆüß, †¿Öß ³ÖÖÂÖÖê úºþÖ ´ÖÖ—µÖÖ Öôû¶ÖŸÖ •Öê¾ÆüÖ ´ÖÖôû ‘ÖÖ»ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ´ÖÓ›üôûß ¯Öãœêü †Ö»Öß
ŸÖê¾ÆüÖ ˆ¢Ö¸ü ¤êüŸÖÖÖÖ ´Öß ´Æü™ü»Öê úß, ''†ÃÖê •Ö¸ü †ÖÆêü, ŸÖ¸ü ´Öß Æüß ´ÖÖôû ‘ÖÖ»ÖµÖÖÃÖ »ÖÖµÖú ÖÖÆüß. ´ÆüÖæÖ
ŸÖÖê ÆüÖŸÖÖŸÖ“Ö ‘ÖêŸÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖ¾ÖÖÕÃÖÖšüß †ÖÆêü †Ö×Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß ´Ö»ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê Æêü ´Ö¸üÖšü¶ÖÓÃÖ,
×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖÖ ³ÖæÂÖÖÖ¾ÖÆü“Ö †ÖÆêü. Ã¾ÖŸÖ: ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö Æêü“Ö •Ö¸ü êú¾Öôû ´Ö¸üÖšü¶ÖÓú×¸üŸÖÖ ÖÖÆüßŸÖ ŸÖ¸ü
ŸµÖÖÓ“ÖÖ †ÖãµÖÖµÖß ´Öß ×Ö¸üÖôûÖ úÃÖÖ ÆüÖ‰ê ú ? ''
ÃÖÖ 1904 ÃÖÖ»Öß ÖÖŸÖÖôûÖŸÓ Ö úÖÑÖÏÃê Ö“Öê †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ ´Öã²Ó Ö‡ÔÃÖ šü¸ü»Öê. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ
µÖÖ ¾ÖÂÖá ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖÖ ªÖ¾ÖµÖÖ“Öê šü¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ÊÖ“Ö ¾Öêôûß ‹êúÀ¾Ö¸üß ¬Ö´ÖÔ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß ¯ÖãÖ‘ÖÔ™üÖÖ úºþÖ ×ŸÖ“Öê
†×¬Ö¾Öê¿ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Öß ´Öß ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ ³Öê™ü
ªÖ¾Öß ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¸üÖ¡Öß“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ“Ó µÖÖ ²ÖÖßÃÖÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖ´Ö¬µÖê †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸üÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖÖ
†Ö´ÖÓ¡ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´Öß ²Ö›üÖêªÖÃÖ ×›üÃÖë²Ö¸ü 1904 ´Ö¬µÖê Öê»ÖÖê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ŸÖê£Öß»Ö ÆüÖµÖúÖê™üÖÔ“Öê •Ö••Ö
¾Ö ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü µÖÖÓ“Öê ²ÖÓ¬Öã ÁÖß. ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ÖÖê¯ÖÖôû ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü Æêü ÆüÖêŸÖê. ´Öß ŸµÖÖÓÓ“Öêú›êü ˆŸÖ¸ü»ÖÖê.
Æêü ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÆüÖêŸÖê. ¿Öêšü Æü¸üÖÖêØ¾Ö¤ü¤üÖÃÖ úÖÓ™üÖ¾ÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖî¸êü •ÖãµÖÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß
²Ö›üÖêªÖÃÖ ‹ú ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö “ÖÖ»Ö×¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ; ¯ÖÖ ŸµÖÖ“Öê úÖ´Ö Æü»»Öß ²ÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖê. ²Ö›üÖêªÖŸÖß»Ö
•ÖµÖØÃÖÖ¸üÖ¾Ö Ã™êü™ü »ÖÖµÖ²ÖÎ¸üß´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ †Ö–ÖêÖê ´ÖÖ—Öê ‹ú •ÖÖÆüß¸ü ¾µÖÖµÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖ“Öê ´ÖÖµÖ êú»Öê.
´ÖÓÖôæû¸ü : ÃÖÖ 1907 “µÖÖ †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü †Öê¸üßÃÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“µÖÖ ÖîŠúŸµÖ ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ´ÖÓÖôæû¸ü
¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖú›æüÖ ´Ö»ÖÖ ×ŸÖú›êü ÖêµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¸üÖ. ¾µÖÓú™üÖ¯¯ÖÖ úÖÓŸÖ¯¯ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê
‹ú ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ †Ö»Öê ´Öß ¾Ö ×“Ö. •ÖÖÖŒúÖ ÁÖß. ¾µÖÓú™üÖ¯¯ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÖÖ²ÖÖê™üßÖê ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê.
´ÖÓÖôæû¸ü»ÖÖ ¯ÖÖê“Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †Ö¸ü¿Ö:ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü-Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖ †Ö×Ö ´Öã»Öê-´ÖÖ—Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
²ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÓÖôæû¸ü Æêü ²ÖÓ¤ü¸ü ˆŸÖ¸üµÖÖÃÖ úšüßÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †ÖÖ²ÖÖê™ü ²ÖÓ¤ü¸üÖ¯ÖÖÃÖæÖ »ÖÖÓ²Ö
£ÖÖÓ²ÖŸÖê. »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ ´Ö“Ö¾µÖÖŸÖæÖ ˆŸÖÖºþÖÖ ²ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖê“Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. Æüß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ›üôûß ´ÖÖ—µÖÖÃÖÖšüß ×úŸÖß
ŸÖ¸üß ¾Öêôû ˆÆüÖŸÖ ×ŸÖÂšüŸÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“Öê ÆüÖÙ¤üú Ã¾ÖÖÖŸÖ ¯ÖÖÆæüÖ †Ö´ÆüÖÓ»ÖÖ Ö×Æü¾Ö¸ü †Ö»ÖÖ. ¾Öé¨ü †¬µÖÖ
ˆ»»ÖÖôû ¸ü‘ÖãÖÖ£ÖµµÖÖ, ÃÖêÎêú™ü¸üß êú. ¸ÓüÖ¸üÖ¾Ö, Ö•ÖßÖ¤üÖ¸ü éúÂÖ¸üÖ¾Ö ÖÖÓÖã»Öß, úÖÔ»Ö ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¾Ö
†ÖÖÖß úÖÆüß £ÖÖê›üß ÃÖÖ¸üÃ¾ÖŸÖ ²ÖÎÖÉÖ ‘Ö¸üÖÖß ÆüÖêŸÖß. ²ÖÖúß ÃÖ¾ÖÔ ×ŸÖú›üß»Ö ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ×²Ö»»Ö¾Ö •ÖÖŸÖß“Öê
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÆüÖêŸÖê. Æüß •ÖÖŸÖ ×ŸÖú›êü †Ã¯Öé¿µÖ ´ÖÖÖ»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ŸÖÖê †ÖÁÖ´Ö ¯ÖÖ»Ö™æüÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
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¯ÖÏ¾Öê¿Ö —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü Æüê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÃÖ¸üÖÔÃÖ ¾Ö×¸üÂšü ¾ÖÖÖÔŸÖ ´ÖÖê›æü »ÖÖÖ»Öê. µÖÖ´Öãôêû úÖê¯Ö·µÖÖŸÖß»Ö ÊÖ
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¯Öæ¾Öì×ŸÖÆüÖÃÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖÖê¸Óü•Öú †Ö×Ö ˆ¤Ëü²ÖÖê¬Öú —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ´Ö¬µÖê
µÖÖ ¯ÖÏÖŸÖÖÓŸÖß»Ö úÖ´ÖÖÖê ±úÖ¸ü ¾Ö¸ü“ÖÖ ÖÓ²Ö¸ü ¯Ö™üúÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ : ²ÖÎÉÖÖÓ¤ü êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦ü ÃÖêÖ“µÖÖ †´Ö¤üÖÖßŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¯Ö¼ü×¿ÖÂµÖ ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö“ÖÓ¦ü
´Öã—Öã´Ö¤üÖ¸ü µÖÖÓÖß ÊÖ úÖ´Öß ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ×²Ö»»Ö¾Ö •ÖÖŸÖß“Öê †Ö»ÖÃÖÖ¯¯ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê
¯ÖãœüÖ¸üß ¾Ö•ÖÖ¤üÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. 5000 ×²Ö»»Ö¾Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¤üßÖÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ, †¿Öß ŸÖÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß
êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦ü ÃÖêÖ µÖÖÓÖÖ êú»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö“ÖÓ¦ü µÖÖÓÖÖ ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
²ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü Æü¶Ö •ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ÃÖ´Öã¤üÖµÖ •Ö´Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö“ÖÓ¦ü ´Öã—Öã´Ö¤üÖ¸ü ´ÖÆüÖ¿ÖµÖ †ÃÃÖ»Ö ‡ÓÖÏ•Öß
¯ÖÖê¿ÖÖÖÖŸÖ •Öê¾ÆüÖ ´Ö“Ö¾µÖÖŸÖæÖ ²ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ˆŸÖ¸ü»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ÆüÖ •Ö´Ö»Öê»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ×²Ö“Öú»ÖÖ.
Æêü ãúÖß ŸÖ¸üß ×õÖÃŸÖß ×´Ö¿ÖÖ¸üß †Ö¯ÖÖÖÃÖ ²ÖÖ™ü×¾ÖµÖÖÃÖ †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. †¿Öß ¬ÖÖÃŸÖß ‘Öê‰úÖ ÃÖÖôû¶Ö
Ö¤üá“Öß ¯ÖÖÓÖÖ¯ÖÖÓÖ —ÖÖ»Öß †Ö×Ö ×²Ö“ÖÖ·µÖÖ †Ö»ÖÃÖÖ¯¯ÖÖ•Ö¾Öôû úÖêÖß ˆ¸ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö“ÖÓ¦üÖÓÖß ¬Öß¸ü
ÃÖÖê›ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ŸÖê †Ö»ÖÃÖÖ¯¯ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß •ÖÖ‰úÖ ˆŸÖ¸ü»Öê. ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖúÖôûß ²ÖÎÖÉÖê¯ÖÖÃÖÖêÃÖ
¯ÖÏŸÖÖ¯Ö²ÖÖ²Öæ ²ÖÃÖ»Öê ŸµÖÖ ¾Öêôûß ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß ÃÖÖ¬Öß ¿Öã¨ü ²ÖÓÖÖ»Öß ¿ÖÖ»Ö †ÓÖÖ¾Ö¸ü ‘ÖêŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖß¾Ö¸ü
ŸµÖÖÓ“Öß ¿Öã³ÖÏ ×¾Ö¯Öã»Ö ¤üÖœüß, ´ÖÖêúôû¶Ö ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸üß»Ö »ÖÖÓ²Ö †Ö×Ö ãú¸üôêû êúÃÖ ÆüÖ †ÃÃÖ»Ö ¤êü¿Öß ¤êüÖÖ¾ÖÖ
¯ÖÖÆæüÖ †Ö¤ü»Öê ×¤ü¾Ö¿Öß ˆ¬ÖôæûÖ Öê»Öê»µÖÖ »ÖÖêúÖÓÃÖ £ÖÖê›üÖ £ÖÖê›üÖ ¬Öß¸ü µÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ. †Ö¯Ö»Öê ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖß»Ö
†´ÖÖê‘Ö ¾ÖŒŸÖéŸ¾Ö †Ö×Ö ´ÖÖµÖÖôûæ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ“Öê •ÖÖê¸üÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß »Ö¾Öú¸ü“Ö ¾Ö×¸üÂšü †Ö×Ö ú×ÖÂšü ¾ÖÙÖ¾Ö¸ü
”ûÖ¯Ö ²ÖÃÖ×¾Ö»Öß ¾Ö ²ÖÎÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †Öêú ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú,
×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: †´ÖéŸÖ»ÖÖ»Ö ²ÖÖêÃÖ, ²Ö»Ö¤êü¾Ö ÖÖ¸üÖµÖÖ, ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê Æêü´Ö“ÖÓ¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü ¾ÖÖî¸êüÖß
†´ÖÖê×»Öú úÖ´Ö×Ö¸üß êú»Öß. †´ÖéŸÖ»ÖÖ»Ö“Öß ×¿ÖÃŸÖ, ²Ö»Ö¤êü¾Ö ÖÖ¸üÖµÖÖÖÓ“ÖÖ ³ÖŒŸÖß³ÖÖ¾Ö, Æêü´Ö“ÖÓ¦üÖ“Öê
‘Ö™üÖÖúÖî¿Ö»µÖ ÊÖ“Öê šüÃÖê †ªÖ¯Ö ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸êüŸÖ ´Öß µÖÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö ³Öæ´Öß¾Ö¸ü ¯ÖÖµÖ šêü¾Ö»ÖÖ. ÃÖã´ÖÖ¸êü
‹ú ÃÖã´ÖÖ¸êü ´Ö×ÆüÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ÃÖãÖÖÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖê †Ö´Æüß µÖÖ ²ÖÖ»Ö²ÖÖê¬Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ êú»Öß †Ö×Ö ŸÖß
ŸµÖÖÖê ÖÖê›ü úºþÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: †Ö´ÆüÖ ¤üÖê‘ÖÖ ³ÖÖ¾ÖÓ›üÖÖÖ µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖ“Öß úÖÖ›üß ³ÖÖÂÖÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê
µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö »ÖÆüÖÖ£ÖÖê¸ü ´ÖÓ›üôûß †Ö´ÆüÖ¿Öß †Ö¤üß †Ö¯Öã»ÖúßÖê ×²Ö»ÖÖ»Öß. †Ö´ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ »ÖÖ³Ö
—ÖÖ»ÖÖ úß ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ Æêü ×Ö¾Ö›æüÖ ÃÖÖÓÖÖê úšüßÖ †ÖÆêü.
ÊÖ ¯ÖÏÖÓŸÖß úÖêúÖß µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öß ²ÖÎÖÉÖÖÓ“Öß ‹ú ¯ÖÖê™ü•ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ •ÖÖŸÖß“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬Ö ×¾ÖªêŸÖ,
¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖŸÖ ¾Ö ÃÖ¸üúÖ¸üß ÖÖêú¸üßŸÖ ¯ÖãœüÖ¸ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“ÖÖ ±úÖ¸ü †×³Ö´ÖÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê.
ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖ—Öß ´Ö¸üÖšüßŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖê, ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ¾Ö úßŸÖÔÖê ´ÖÖêšü¶Ö †Ö¾Ö›üßÖê ú¸ü×¾Ö»Öß. ¸üÖ. ÃÖã²²Ö¸üÖ¾Ö ¯Öî µÖÖ
ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ‹úÖ ¯ÖÏê´Öôû ÖéÆüÃ£ÖÖÖê ‹ú »ÖÆüÖÖ¿Öß ´Ö¸üÖšüß ¿ÖÖôûÖ úÖœüµÖÖŸÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ˆŸÃÖÖÆüß ÃÖêÎêú™ü¸üß êú. ¸ÓüÖ¸üÖ¾Ö ÊÖÓÖß †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ˆ¨üÖ¸üÖÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ
´ÖÓ›üôûß“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ÆüÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö Öê»µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖß»Ö 1897 ÃÖÖ»Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ Öê»µÖÖ
¾ÖÂÖá ´Öß Ö¾ÖßÖ †Ö×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÊúÖ¸üß ´ÖÓ›üôû“Öß (All India Depressed
Classes Mission) ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖæÖ êú, ¸ÓüÖ¸üÖ¾Ö µÖÖÓÖß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ˆŸÃÖÖÆüÖÖê ´Ö»ÖÖ
²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. †Ö•Ö ¯ÖµÖÕŸÖ ÊÖ úÖ´Öß ŸÖê ‹ú™êü“Ö Ö¯ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´Öß ÊÖ úÖ´ÖÖ“Öß ¯ÖãÖ‘ÖÔ™üÖÖ êú»Öß.
ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ“Öß ‹ú ú×´Ö™üß Öê´ÖæÖ ´Öß ŸÖß êú ¸ÓüÖ¸üÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖê›üß»ÖÖ ×¤ü»Öß †Ö×Ö
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†×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß“Öß Æüß ´ÖÓÖôæû¸ü ¿ÖÖÖÖ ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ ´ÖÓ›üôûß¿Öß ÃÖÓ»ÖÖ
(Affiliated) êú»Öß. ¯Öãœêü ×Æü“Öß ¾ÖÖœü —Ö¯ÖÖ™ü¶ÖÖê —ÖÖ»Öß. ÊÖ ÖîŠúŸµÖ ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¦üÖ×¾Ö›ü ÃÖÓÃéúŸÖß
»ÖÖêú×¸ü¾ÖÖ•Ö, †Ö¿“ÖµÖÔúÖ¸üú ‡×ŸÖÆüÖÃÖ µÖÖÓ“Öê ×Ö¸üßÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ²Ö¸üß“Ö ´ÖÖêšüß ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûÖ»Öß. ²Ö·µÖÖ“Ö
¾ÖêôûÖ ´Öß µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖß ¯Öãœêü ×Ö¸ü×Ö¸üÖôûµÖÖ úÖ´ÖÖ×Ö×´Ö¢Ö µÖê‰úÖ Öê»ÖÖê.
¯ÖÏê´ÖÖ“Öê ³ÖÖÓ›üÖ : †Ö´ÆüÖ ¤üÖê‘ÖÖ ³ÖÖ¾ÖÓ›üÖ“Öß ˆŸÖ¸üµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ µÖÖ ×²Ö»»Ö¾Ö ´ÖÓ›üôûßÖß ‹úÖ
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ²ÖÓÖ»µÖÖÓŸÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖ¹ýÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öú ÖêÆü´Öß úÖ´ÖÖ»ÖÖ Æü•Ö¸ü †ÃÖŸÖ. ×²Ö»»Ö¾Ö ´ÖÓ›üôûß“Öß
´ÖÖ—µÖÖ¾Ö¸ü †¯Öæ¾ÖÔ ³ÖŒŸÖß ÆüÖêŸÖß. ´Ö»ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ Öã¹ý ´ÖÖÖæÖ ŸÖê ´ÖÖ—µÖÖ †¬µÖÖÔ ¾Ö“ÖÖÖŸÖ ¸üÖÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖ.
Ö¸üÃÖÖ¯¯ÖÖ ¾Ö ÖÖ¸üÖµÖÖÖ¯¯ÖÖ µÖÖ ÖÖÓ¾ÖÖ“Öê ¤üÖê‘Öê ²ÖÓ¬Öã †Ö´Ö“µÖÖ ²ÖÓÖ»µÖÖŸÖ ÃÖÆüãú™ãÓü²Ö ¸üÖÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖ. †Ö´Ö“µÖÖ
¯ÖÖÆãüÖ“ÖÖ¸üÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖê. ŸÖÖê ú¸üµÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“Öß êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ †¿Öß “Öã¸ü¿Öß“Öß
“ÖœüÖ‡Ô »ÖÖÖê úß, ''¤êü¾ÖÖ, †Ö´Ö“Öê ÊÖ ×¿ÖÂµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¸üÖÖ ú¸ü'' †ÃÖê ´ÆüÖµÖÖ“Öß †Ö´ÆüÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖôûß µÖê‡Ô,
‹ú¤üÖ †Ö´Ö“Öê úÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÊÖ ¤üÖê‘ÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÓ“Öê †Ö¸ü¿Ö: ´Ö»»µÖã¨ü •ÖãÓ¯Ö»Öê, ´Öß ŸÖê ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖÃÖ
Öê»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖ ¤üÖê‘ÖÖ“Öê †Ö‘ÖÖŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü ¯Ö›æüÖ ŸÖß ²Ö¸üß“Ö ØŸÖ²ÖæÖ ×Ö‘ÖÖ»Öß úÖ¸üÖ Æüß ¾Öêôû
¯ÖÆüÖ™êü 5 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖÓ“Öß ¸üÖ¡Öß“Öß †ÃÖ»µÖÖÖê ÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü †Ó¬ÖÖ¸üÖÓŸÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß“ÖÖ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú
úÖêÖß ú¸üÖ¾ÖÖ µÖÖ²Ö§ü»Ö ¾ÖÖ¤ü ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. •ÖÖê ŸÖÖê ´Öß ú¸üÖÖ¸ü †ÃÖê †¼üÖÆüÖÃÖÖÖê ´ÆüÖê,
ˆ•ÖÖ›ü»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü“Öê ¾Öôû ¯ÖÖÆæüÖ ¤üÖê‘Öê ³ÖÖ‰ú »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÃÖÖ¸üÖê Ã±Óú¤æüÖ Ã±Óú¤æüÖ ¸ü›æü »ÖÖÖ»Öê.
ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖÃÖÖšüß ´Ö»ÖÖ ´ÖÖ—Öß ²Ö¸üß“Ö ¿ÖŒŸÖß Ö“ÖÔ ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß.
×²Ö»»Ö¾ÖÖÓ“Öß ÖéÆüÛÃ£ÖŸÖß : ´ÖÓÖôæû¸ü³ÖÖê¾ÖŸÖß ÃÖéÛÂ™üÃÖÖï¤üµÖÔ †¯Öæ¾ÖÔ †ÖÆêü ÖªÖÓ“Öß ¹Óý¤ü ¯ÖÖ¡Öê, ¤üÖêÆüß
²ÖÖ•ÖæÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ¸êüŸÖß ¾Ö ŸµÖÖ¯Ö»Ößú›êü »ÖÖ»Ö ´ÖÖŸÖß“µÖÖ ™êüú›ü¶Ö ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö Ö¤Ôü —ÖÖ›üß ¾ÖÖî¸êü ¿ÖÖê³ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
ŠúŸÖæŸÖ †¯Öæ¾ÖÔ ×¤üÃÖŸÖê. †›ü¶Ö¾Ö¸ü ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ •Ö¾Öôû“µÖÖ ‹úÖ Öê›ü¶ÖŸÖ ´Öß ²ÖÖê™üßŸÖæÖ ÃÖ±ú¸ü úÖœü»Öß.
×²Ö»»Ö¾Ö •ÖÖŸÖß“Öê ¯ÖãœüÖ¸üß ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÁÖß. ²ÖÖêôûÖ¸ü ¾µÖÓú™üÖ¯¯ÖÖ µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß
²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ÊÖ ÃÖ±ú¸üß“Öß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖêµÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. †Ö´Æüß •ÖÖ»ÖÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖÖ·µÖÖ ×²Ö»»Ö¾Ö
•ÖÖŸÖß“µÖÖ ÖéÆüÛÃ£ÖŸÖß“Öê ×Ö¸üßÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ‹úÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ×¿Ö¸ü»ÖÖê. ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö •Ö×´ÖÖß¾Ö¸ü ¸üÖ²ÖµÖÖÃÖÖšüß
Æêü »ÖÖêú ¾ÖÓ¿Ö¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖÖŸÖ ãúôêû ´ÆüÖæÖ Ö¯ÖŸÖÖŸÖ. ÊÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû •ÖÖÖ¾Ö¸üÖÃÖÖÖß“Ö †ÖÆêü.
¸üÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ‹ÖÖ¤üß Öã¦ü —ÖÖê¯Ö›üß, ŸÖÖ›üÖ´ÖÖ›üÖ“µÖÖ »ÖÖú›üÖÓ“Öß úÖÆüß ¿Öã»»Öú ˆ¯Öú¸üÖê ‹¾Öœüß“Ö ÊÖÓ“Öß
ÃÖÓ¯Ö¢Öß †ÓÖÖ¾Ö¸ü“µÖÖ ¯ÖÖê¿ÖÖÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ²Ö¤ü»ÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ú¯Ö›êü ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ´Öß ‹úÖ ´ÆüÖŸÖÖ·µÖÖ Ã¡Öß»ÖÖ ×ŸÖ“Öê
¾ÖµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê ×ŸÖÖê »ÖÖ•ÖæÖ ´Æü™ü»Öê, ''´Ö»ÖÖ úÖµÖ ´ÖÖÆüßŸÖ ? ´ÖÖ—µÖÖ •Ö×´ÖÖß“µÖÖ ´ÖÖ»ÖúÖ»ÖÖ šüÖ‰úú
†ÃÖê»Ö !'' †¿ÖÖ »ÖÖêúÖÓÃÖÖšüß ¸üÖ. ¸ÓüÖ¸üÖ¾ÖÖÓÖß ×´Ö¿ÖÖ úÖœü»Öê µÖÖŸÖ úÖµÖ Ö¾Ö»Ö ! µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ´Öã»Öêû
×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸ü ãúšêü ŸÖ¸üß —ÖÖ›üÖ¾Ö¸üß»Ö Ø“Ö“ÖÖ, ²ÖÖê¸êü ¾Ö êú¾ÆüÖ —ÖÖ›ü¯ÖÖ»ÖÖ ÖÖ‰úÖ ¯ÖÖê™ü ³Ö¸üŸÖÖŸÖ. ¸üÖ¡Öß £ÖÖê›üß¿Öß
úÖÓ•Öß ×´ÖôûÖ»µÖÖÃÖ ŸÖß “ÖÖ™æüÖ “ÖÖ™æüÖ ÖÖŸÖÖŸÖ. †ÖîÂÖ¬Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öß ŸµÖÖÓÖÖ Ö¸ü•Ö“Ö »ÖÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ÖÓŸÖ¸ü
“ÖÖ¸üÃÖÆüÖ †Öšü¾Ö›ü¶ÖÓÖß †Ö´Æüß ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖê.
¯ÖÖ¾Öê»Ö : 1906-07 “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ×“Ö. •ÖÖÖŒúÖ úÖêúÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ¾Öê»Ö µÖÖ ÖÖ¾Öß ŸÖê£Öß»Ö
´µÖã×Ö×ÃÖ¯Ö»Ö ¿ÖÖ»ÖêŸÖ ´ÖãµÖ ×¿ÖÖú µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê úÖ´Ö ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖß. ÃÖã¬ÖÖ¸üú ´ÆüÖæÖ ×ŸÖ»ÖÖ ŸÖê£Öê ±úÖ¸ü
×¾Ö¸üÖ¬ê Ö ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ. ×ŸÖ“Öê²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü †Ö‡Ô, ²ÖÖ²ÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖ—ÖÖ ´Öã»ÖÖÖ ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö Æêü ¸üÖÆüÖŸÖ ÆüÖŸê Öê. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß
ŸÖ¢¾Öê ŸÖê£Öß»Ö »ÖÖêúÖÃÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ×¤ü»µÖÖÃÖ Öî¸üÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ú´Öß ÆüÖê‰úÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú´Öß ÆüÖê‡Ô»Ö µÖÖ †Ö¿ÖêÖê
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Ã¾ÖÖ´Öß Ã¾ÖÖŸ´ÖÖÖÓ¤ü•ÖßÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘Öê‰úÖ ´Öß ¯ÖÖ¾Öê»ÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. •µÖÖ ¦ü¾µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏéúŸÖßŸÖ ×²Ö‘ÖÖ›ü ÆüÖêŸÖÖê ŸÖß“Ö
¦ü¾µÖê ¿Ö¸üß¸üÖŸÖ »ÖÆüÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ‘ÖÖ»ÖæÖ ¸üÖêÖ ²Ö¸üÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ»ÖÖ ÆüÖê×´Ö†Öê¯ÖÖ£Öß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê´Öãôêû »ÖÖêúÖÓÖÖ “Öß›ü †Ö»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ“Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“µÖÖ »ÖÆüÖÖ Öã×™üúÖ »ÖÖêúÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¤êüµÖÖ“Öß
Æüß †Ö´Ö“Öß †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ÆüÖê×´Ö†Öê¯ÖÖ£Öß ÆüÖêŸÖß. Ã¾ÖÖŸ´ÖÖÖÓ¤ü•Öß Æüê ´Öæôû“Öê †ÖµÖÔÃÖ´ÖÖ×•ÖÃ™ü †ÃÖ»µÖÖÖê
ÃÖÖ£Öú²ÖÖ¬Öú úÖê×™üÎú´Ö ú¹ýÖ †Ö×Ö •ÖãµÖÖ ÖÓÏ£ÖÖ“Öê †Ö¬ÖÖ¸ü ¤êü‰úÖ ¾ÖÖ¤ü ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¨üüŸÖßŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ
ÆüÖŸÖÖÓ›üÖ †ÃÖê, ¾ÖÖ¤üÖ“Öê ´Öã§êü ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü Ã¾ÖÖ´Öß•Öß êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ»ÖÖ ¤Óü›üÖÆüß ˆÖÖ¸üßŸÖ,
ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú ¬Ö´ÖÔ¯Ö¨üŸÖß, †Ö¬Öã×Öú ¬Ö´ÖÔ×¾Ö¾Öê“ÖÖ, †×Ö»Ö •ÖÖŸÖÖ“Öê ÆüôæûÆüôæû ¯ÖÖ»Ö™üÖÖ¸êü »ÖÖêú´ÖŸÖ,
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ‹ê×Æüú ¯ÖÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ¸üÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ¾ÖÖî¸üê ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öê ×¾Ö¾Öê“ÖÖ ÆüÖêŸÖê †ÃÖê,
µÖÖ •ÖÖê›üÖÖêôûßÖê ¯ÖÖ¾Öê»Ö“µÖÖ ¾Ö×¸üÂšü ¾ÖÖÖÔ¾Ö¸ü £ÖÖê›üÖ²ÖÆãüŸÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö ×“Ö¸Óü•Öß¾Ö •ÖÖÖŒúÖ“µÖÖ
´Öã»Öß“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ´Öã»Öß“Öß Æü•Öê¸üß ¯ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öß. †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¯ÖÖ¾Öê»Ö“Ö ÖÓÖÖ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ÃÖã³Öê¤üÖ¸ü Æêü
´ÖÆüÖ¸ü ÖéÆüÃ£Ö »ÖÂú¸üß ¯Öê¿ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÖÖ ´ÖÖ—Öê ²ÖÖ²ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üß “ÖÆüÖ»ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ×¾Ö»Öê ŸµÖÖ´Öãôêû
†Ö´Æüß ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖêú´ÖŸÖÖ»ÖÖ ¯ÖãÆüÖ ‰úŸÖ †Ö»ÖÖ. ²Ö¸üÖ“Ö ¡ÖÖÃÖ ³ÖÖêÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. ‡ŸÖúÖ
úß †Ö´Ö“Öê ‘Ö¸ü“Öß ´ÖÖê»Öú¸üßÖ úÖ´Ö ÃÖÖê›æüÖ Öê»Öß †Ö×Ö ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖ Æü•ÖÖ´ÖŸÖß“Öß ¯ÖÓ“ÖÖ‡ÔŸÖ ¯Ö›ü»Öß. ŸÖê£Öß»Ö
´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü ¸üÖ. ŸÖë›ãü»Öú¸ü ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹ú ¯ÖÏÖÖ×ŸÖú ÃÖ••ÖÖ ÖéÆüÃ£Ö ÆüÖêŸÖê. ¤ãüÃÖ¸ê ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üßŸÖ ‹ú
ÃÖ³µÖ ¾Ö ÃÖ••ÖÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ ¤üÖê‘ÖÖ“Öê ÃÖÖÆüÖµµÖ Ö ×´ÖôûÖê ŸÖ¸ü ×“Ö¸Óü•Öß¾Ö •ÖÖÖŒúÖ»ÖÖ Æüß ÖÖêú¸üß
ÃÖÖê›æüÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ¯Ö¸üŸÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê †ÃÖŸÖê ÊÖ¯Öãœêü úÖêúÖÖŸÖ †×»Ö²ÖÖÖ, ´ÖÖ»Ö¾ÖÖ, ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ¾ÖÖ›üß, ÖÖê¾Öê,
†ÖÓ²ÖÖê»Öß“ÖÖ ‘ÖÖ™ü, ¤üÖ¯ÖÖê»Öß ¾ÖÖî¸êü ×šüúÖÖß ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖµÖÖÔÃÖ ´Öß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß •ÖÖ‰úÖ †Ö»ÖÖê. ´ÖÖ»Ö¾ÖÖ Æüß
›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸üÖÓ“Öß ´ÖÖµÖ³Öæ´Öß. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ŸÖê£Öê ‡Ó¤æü¸ü“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü †ÖŸ´ÖÖ¸üÖ´Ö ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö
êúôûú¸ü Æêü ¸üÖÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖÆüÖµµÖÖÖê ŸÖê£Öß»Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ³Öê“Öß ´Öß ¯ÖãÖ‘ÖÔ™üÖÖ êú»Öß †Ö×Ö †Ã¯Öé¿µÖÖÓÃÖÖšüß
²Ö¸üß“Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß †¿Öß úÖÆüß úÖ´Öê êú»Öß.
úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü : 1909. ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖê»ÖÖ •ÖÖµÖÖ¯Öæ¾Öá¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ´Öß úÖê»ÆüÖ¯Öã¸üß ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö
¿ÖÖÃÖÖê, ›üÖò. éúÂÖÖ²ÖÖ‡Ô êúôû¾Öú¸ü µÖÖÓ“Öêú›êü ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ŸÖê£Öß»Ö »ÖÖµÖ²ÖÎ¸üßŸÖ
´ÖÖ—Öß ¾µÖÖµÖÖÖê ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ´Öß ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖê»ÖÖ •ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖÔ²ÖÖ²ÖŸÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ ¿ÖÖÆãü´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓú›æüÖ
300 ¹ý.“Öß ´Ö¤üŸÖ ×´ÖôûÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. 1909 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ ˆÆüÖôû¶ÖŸÖ úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öê ´ÖÖ—Öê ‹ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê
¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ¯Öæ¾Öá ´Öß ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÆüÖµµÖúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ
êú»Öß ÆüÖêŸÖß. úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸üÖŸÖ ÖÖ¯ÖŸÖ éúÂÖÖ•Öß ú¤ü´Ö, ¾Öúß»Ö, µÖÖÓ“Öê »ÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê úÖµÖÖÔú›üê
»ÖÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê úÖÆüß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¯ÖãœüÖ¸üß ‘Öê‰úÖ úÖê»ÆüÖ¯Öã¸üÖÃÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖµÖÖÔÃÖÖšüß µÖÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ
ŸµÖÖÓ“ÖÖ †ÖÖÏÆü ¯Ö›ü»ÖÖ. ”û¡Ö¯Ö×ŸÖ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“ÖßÆüß ŸÖ¿Öß ‡“”ûÖ ×¤üÃÖ»Öß. †ÖµÖÔÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß ³Ö¸ü¯Öæ¸ü
ÃÖÖÆüÖµµÖ ×¤ü»Öê“Ö ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖúÖµÖÖÔŸÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖÆüß ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ úºþÖ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ØÃÖ¬Ö“Öê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü ™üß. ‹»ÖË. ¾ÖÖÃ¾ÖÖÖß, ³ÖŒŸÖ ›üÖò. ¹ý²ÖêÖ, ú»Öú¢µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´Ö£Ö»ÖÖ»Ö ÃÖêÖ,
´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¯ÖÖê. ¾Öêê×»ÖÖú¸ü µÖÖ “ÖÖî‘ÖÖÓÖÖ ‘Öê‰úÖ ´Öß 1909 “µÖÖ †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü“µÖÖ †Öê¸üßÃÖ ¯ÖãÖêÃÖÖŸÖÖ¸üÖ´ÖÖÖì úÖê»ÆüÖ¯Öã¸üÖÃÖ Öê»ÖÖê. ´Ö¸üÖšüÖ ²ÖÖêÙ›üÖ“Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖ“µÖÖ•Ö¾Öôûß»Ö ‹úÖ
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ²ÖÓÖ»µÖÖŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß ¯ÖÖÆãüÖê ´ÆüÖæÖ †Ö´Ö“Öß ˆŸÖ¸üµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖê£Öß»Ö
¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö ×¤ü¾ÖÖÖÖÖµÖÖÓŸÖ ¯ÖÏÖê. ¾ÖÖÃ¾ÖÖÖß ¾Ö ¾Öê×»ÖÖú¸ü µÖÖÓ“Öß ¾µÖÖµÖÖÖê, ²ÖÖ²Öæ ¯ÖÏ´Ö£Ö»ÖÖ»Ö
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ÃÖ´ÖÖ•Ö

ÃÖêÖ µÖÖÓ“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖ—Öê Æü×¸üúßŸÖÔÖ ¾ÖÖî¸êü úÖµÖÔÎú´Ö ú¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¯ÖÖ »ÖÖêú´ÖŸÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ
†×¬Öú †ÖúÂÖÔÖ ›üÖò. ¹ý²ÖêÖ µÖÖÓ“µÖÖ ‹úŸÖÖ¸üßÖê êú»Öê. †Ö´Æüß ¯ÖÖÆãüÖê ´ÖÓ›üôûß ÃÖ¸üúÖ¸üß ÖÖ›üßŸÖæÖ ²ÖÃÖæÖ
ÖÖ¾ÖÖŸÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ ›üÖò. ¹ý²ÖêÖ»ÖÖ ‹ú¤ü´Ö Ã±æúŸÖá µÖê‰úÖ ŸµÖÖÓÖß ÖÖ»Öß ˆŸÖ¸üÖ¾Öê †Ö×Ö ³Ö¸ü ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ ‹úŸÖÖ¸üßŸÖ ŸÖ»»ÖßÖ ¾ÆüÖ¾Öê. ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Öß ¯ÖÏ“ÖÓ›ü Ö¤üá ¾ÆüÖ¾Öß †Ö×Ö †Ö´Ö“µÖÖ ÖÖ›üß»ÖÖ ¾ÖÖ™ü ×´Öôæû
ÖµÖê †ÃÖê ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê. ›üÖò. ¹ý²ÖêÖ»ÖÖ ‹ú™êü ÃÖÖê›üÖ¾Öê ŸÖ¸ü †Ö´ÆüÖú›êü úÖêÖ µÖêÖÖ¸ü! µÖê‰úÖ
•ÖÖ¾Öê ŸÖ¸ü Ö¤üá ¾ÖÖ™ü“Ö ÃÖÖê›üßÖÖ, †ÃÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¯Öê“Ö ¯Ö›êü, ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ãúÖßú›æüÖ ŸÖ¸üß ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ“Öê úÖµÖÔ
¾ÆüÖ¾Öê, ´ÆüÖæÖ †Ö´Æüß ÆüÖ ¯Öê“Ö ´ÖãúÖ™ü¶ÖÖê ÃÖÆüÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖæ.
úÖê»ÆüÖ¯Öã¸üÖŸÖ µÖÖ ³Öê™üß´Öãôûê ‹ú Ö¾ÖßÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖãºþ ú¸üµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü, †ÃÖê ¸üÖ.
ú¤ü´Ö µÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê. ²Öôû¾ÖÓŸÖ éúÂÖÖ•Öß ×¯ÖÃÖÖôû µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¹ýÖ ÖéÆüÃ£ÖÖ»ÖÖ ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü ‘Öê‰úÖ ú¤ü´Ö
µÖÖÓÖß ÊÖ úÖ´ÖÖÃÖ ÆüôæûÆüôæû ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß. ¸üÖ. ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ, ²Öò. ÖÓ›êü¸üÖ¾Ö ²ÖÖÖ»Ö, ›üÖò. éúÂÖÖ²ÖÖ‡Ô êúôûú¸ü,
¸üÖ. ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ÃÖÖÃÖÖê ¾ÖÖî¸êü ´ÖÓ›üôûß“Öê µÖÖ úÖ´ÖÖÃÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ×´ÖôûÖ»Öê.
¯Öãœêü ÃÖÖ 1911 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ ´Öê ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ¯ÖãµÖÖ“Öê ¸üÖ. ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö úÖê™üú¸ü, ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö †ÖÓ•Ö»Öìú¸ü
×“Ö. •ÖÖÖŒúÖ ¾Ö ×ŸÖ“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ´Öî×¡ÖÖß ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖßŸÖÖ²ÖÖ‡Ô ´Ö¸üÖšêü ¾Ö ÃÖÖî. Öã»ÖÖ²Ö²ÖÖ‡Ô ¾Öîª µÖÖ
´ÖÓ›üôûàÃÖÆü ´Öß úÖê»ÆüÖ¯Öã¸üÖÃÖ ¯ÖãÆüÖ Öê»ÖÖê. ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öê ²Ö»Ö³Öß´Ö¸üÖ¾Ö êúÃÖú¸ü Æêü †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ´ÖÓ›üôûßÃÖÆü
†ÖÖê¤ü¸ü“Ö ŸÖê£Öê •ÖÖ‰úÖ ¸üÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß úÖµÖÔÎú´Ö šü¸ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ¾Ö
ŸµÖÖŸÖ †Ö´Æüß ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖŸÖæÖ µÖÖêµÖ ŸÖß ´Ö¤üŸÖ úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»Öß. µÖÖ“Ö
³Öê™üßŸÖ ú¸ü¾Öß¸ü ´ÖšüÖ“Öê •ÖãÖê ¿ÖÓú¸üÖ“ÖÖµÖÔ (›üÖò. úŸÖÔúÖê™üà“µÖÖ ¯Öæ¾Öá“Öê) ÊÖÓÖß ´ÖÖ—Öê ‹ú ÖÖÃÖ Æü×¸üúßŸÖÔÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖšüÖŸÖ ú¸ü×¾Ö»Öê. ÁÖß. Ã¾ÖŸÖ: ÁÖ¾ÖÖÖÃÖ Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. ×¸ü¾ÖÖ•ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß ÖÖ¸üôû †Ö×Ö
¬ÖÖêŸÖ¸ü•ÖÖê›üß ¤êü‰úÖ ´ÖÖ—Öß ÃÖÓ³ÖÖ¾ÖÖÖ êú»Öß. µÖÖ“Ö ³Öê™üßŸÖ ¸üÖ. ²ÖÖÖ»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ôú
¸üÖ. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ ¾Öúß»Ö µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß úÖî™ãÓü×²Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»µÖÖ. ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ‹úÖ ÃÖéÛÂ™üÃÖÖêîÓ¤üµÖÖÔ“Öê
×šüúÖÖß ‹ú ¾ÖÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»Öß. ŸÖßŸÖ ›üÖò. éúÂÖÖ²ÖÖ‡Ô êúôûú¸ü µÖÖÓÖß ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö
¯Öãœêü úÖÆüß ¾ÖÂÖì “ÖÖ»ÖæÖ ²ÖÓ¤ü ¯Ö›ü»ÖÖ. ¾Ö¸üß»Ö ¸üÖ. ×¯ÖÃÖÖôû µÖÖ ŸÖ¹ýÖ ÖéÆüÃ£ÖÖÖê úÖœü»Öê»Öê '×¾ÖÀ¾Ö²ÖÓ¬Öã' µÖÖ
ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú ¯Ö¡Ö ŸÖÃÖê“Ö úÖÆüß ¾ÖÂÖì “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê. ¯ÖÖêÃ™ü»Ö ×´Ö¿ÖÖ“Öê úÖ´ÖÆüß ŸÖê“Ö ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê.

¾ÖÖµÖ 473-59
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³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ‹êúÀ¾Ö¸üß ¬Ö´ÖÔ¯Ö×¸üÂÖ¤ü
[ All India Theistic Conference ]

µÖê£Ö¾Ö¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖµÖÖÕ“Öê Ã£ÖÖ×Öú †Ö×Ö ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ êú»Öê. ¯ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖ—Öê »ÖÖ ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ×¾ÖÀ¾Ö¾µÖÖ¯ÖúŸ¾ÖÖú›êü †Ö×Ö ŸµÖÖ ˆ““Ö †×¬ÖÂšüÖÖÖ¾ÖºþÖ
²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ úÖµÖÖÔú›êü ÖêÆü´Öß »ÖÖÖæÖ ¸üÖ×Æü»Öê»Öê †ÃÖê. µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ´ÖãµÖ †ÓÖ Æüß ¬Ö´ÖÔ¯Ö×¸üÂÖ¤ü
ÆüÖêŸÖß. ÃÖÖ 1885 ÃÖÖ»Öß ØÆü¤üß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³Öê“Öê ¯ÖÖ×Æü»Öê †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê ³Ö¸ü»Öê. ŸµÖÖŸÖ µÖÖ. ´Öæ.
¸üÖÖ›êü µÖÖÓ“ÖÖ †¯ÖÏŸµÖÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öß ²Öã¨üß †Â™ü¯Öî»Öæ, ³ÖÖ¾ÖÖÖ ˆ¤üÖ¸ü ¾Ö ˆ““Ö ¯ÖÏŸÖß“µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
¯Öãœüß»Ö ¤üÖêÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖê ú»Öú¢ÖÖ ¾Ö ´Ö¦üÖÃÖ ¿ÖÆü¸üß —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü †»ÖÆüÖ²ÖÖ¤ü»ÖÖ “ÖÖî£Öß ²Öîšüú ³Ö¸ü»Öß.
†Ö¸Óü³ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖÃÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“ÖÖ ²Öôûú™ü ¯ÖÖšü¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †£ÖÖÔŸÖ ÊÖ “ÖÖî£µÖÖ ²ÖîšüúßŸÖ
ˆ¤üÖ¸ü¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ÊÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ “Öôû¾ÖôûßÃÖ ×´ÖôûÖê Îú´Ö¯ÖÏÖ¯ŸÖ“Ö ÆüÖêŸÖê. ‹êúÀ¾Ö¸üß ²Öîšüúß“Öê †¬µÖÖ
µÖÖ. ´Öæ. ¸üÖÖ›êü —ÖÖ»Öê. ú»Öú¢µÖÖ“Öê ×´ÖÃ™ü¸ü †Ö×Ö ×´ÖÃÖêÃÖË †ÖÖÓ¤ü´ÖÖêÆüÖ ²ÖÖêÃÖ, »ÖÖÖÖî“Öê ×²Ö×¯ÖÖ×²ÖÆüÖ¸üß
²ÖÖêÃÖ, ×²ÖÆüÖ¸ü“Öê ²Ö»Ö¤êü¾Ö ÖÖ¸üÖµÖÖ, »ÖÖÆüÖê¸ü“Öê ¯ÖÓ. ×¿Ö¾ÖÖÖ¸üÖµÖÖ †ÛÖÆüÖê¡Öß µÖÖÓÖß †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ³ÖÖÂÖÖê êú»Öß. ¯Öãœêü ÃÖÖ»ÖÖêÃÖÖ»Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³ÖÖ •Öê£Öê •Öê£Öê ³Ö¸êü»Ö ŸÖê£Öê ŸµÖÖ
¾Öêôûß Æüß ¬Ö´ÖÔ¯Ö×¸üÂÖ¤üÆüß ³Ö¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß †Ö×Ö ¯Öãœüß»Ö ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ÃÖêÎêú™ü¸üß ´ÆüÖæÖ ¯ÖÓ. ×¿Ö¾ÖÖÖ£Ö¿ÖÖÃ¡Öß
µÖÖÓÖÖ Öê´ÖÖ¾Öê, †ÃÖÖ šü¸üÖ¾Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
²ÖÎÖÉÃÖÓ‘Ö : 1889 ÃÖÖ»Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ Æüß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ´ÖãÓ. ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ³Ö¸ü»Öß †Ö×Ö ŸµÖÖ ¾Öêôûß
¯ÖÏÖÓŸÖÖê¯ÖÏÖÓŸÖß“µÖÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÖß ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ú»Öú¢µÖÖÆæüÖ Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö“ÖÓ¦ü
´Öã—Öã´Ö¤üÖ¸üÆüß Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸÖê¾ÆüÖ Theistic Union (²ÖÎÖÉÃÖÓ‘Ö) µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öß ‹ú ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ÃÖÓÃ£ÖÖ
Ã£ÖÖ¯ÖæÖ ¯Öãœüß»Ö úÖµÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê šü¸ü»Öê. (1) ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ
¯ÖÖÖÓ“µÖÖ ‹ú¡Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ¾Ö ÃÖÓ´Öê»ÖÖê ¾ÆüÖ¾ÖßŸÖ. (2) ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ‹ú¡Ö ¯ÖÏµÖŸÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ. (3) ¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸üÖ“Öê
†Ö×Ö ³ÖæŸÖ¤üµÖê“Öê úÖ´Ö ‹ú¡Ö ¾ÆüÖ¾Öê ¾ÖÖî¸êü. Ö¾ÖßÖ“ÖÓ¦ü ¸üÖµÖ ÊÖÓÖÖ ÊÖ ÃÖÓ‘ÖÖ“Öê ÃÖêÎêú™ü¸üß Öê´Ö»Öê. ú»Öú¢µÖÖÃÖ
ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö, Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö †Ö×¤ü ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö †ÃÖê ×Ö¸ü×Ö¸üÖôêû ¯ÖÖ ¯Ö›æüÖ
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ‡Ôú úÖµÖÖÔŸÖ ±æú™ü ¯Ö›ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ÊÖ Ö¾ÖßÖ ÃÖÓ‘ÖÖ´Öãôêû Æüß ±æú™ü ³ÖºþÖ µÖêµÖÖ“ÖÖ
²Ö¸üÖ“Ö ÃÖÓ³Ö¾Ö ÆüÖêŸÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖ †Ö´Æüß ´ÖãÓ²Ö‡Ôú›üß»Ö ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÖß“Ö µÖÖ. ´Öæ. ¸üÖÖ›êü ÊÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß
ˆ“Ö»Ö ÖÖ»»Öß †ÃÖÖ ŸÖÔú ú¸üµÖÖÃÖ ²Ö¸üß“Ö •ÖÖÖÖ †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ¯Öãœüß»Ö ¤üÖêÖŸÖßÖ ÃÖÖ»Öß ¸üÖÖ›êü ÊÖÓÖÖ“Ö
¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. “Ö¾Ö£Öß ²Öîšüú ÖÖÖ¯Öã¸üÖÃÖ 1881 ÃÖÖ»Öß ³Ö¸ü»Öß. ŸÖê£Öê
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû úÖ´Ö ±úÖ¸üÃÖê —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ¯Öãœüß»Ö ÃÖÖ»ÖÖú×¸üŸÖÖ ¾ÖÖ´ÖÖ †Ö²ÖÖ•Öß ´ÖÖê›üú ¾Ö
¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÖ ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö êúôûú¸ü µÖÖÓÃÖ ÃÖêÎêú™ü¸üß Öê´ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. 1894 ÃÖÖ»Öß ´Ö¦üÖÃÖ“µÖÖ ²ÖîšüúßÃÖ
›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü Æêü †¬µÖÖ ÆüÖêŸÖê ¾Ö ¯Öãœüß»Ö ÃÖÖ»Öß ´ÆüÖ•Öê 1895 ÃÖÖ»Öß ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ úÖÑÖÏêÃÖ“Öê ¾Öêôûß ¯ÖãÖê
398
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¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ Æüß ²Öîšüú ³Ö¸ü»Öß. ŸµÖÖ ¾Öêôûß †´Öê×¸üêú“Öê µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú ¸êü¾Æü¸Óü›ü
•Öê. ™üß. ÃÖÓ›ü¸ü»ÖÓ›ü Æêü Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. ÊÖ¯Öãœêü ´Ö¬ÖæÖ´Ö¬ÖæÖ 1903 ¯ÖµÖÕŸÖ •Ö¸üß ÊÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ ²Öîšüúß ³Ö¸ü»µÖÖ
ŸÖ¸üß ×ŸÖ“Öê úÖ´Ö ´ÖÓ¤üÖ¾Ö»Öê. 5 ¾Öß ²Öîšüú †»ÖÖÆüÖ²ÖÖ¤ü µÖê£Öê ³Ö¸ü»Öß †ÃÖŸÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ÃÖã²ÖÖê¬Ö-¯Ö×¡ÖêúÖê
×»Ö×Æü»Öê, "†¿ÖÖ ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú ²Öîšüúß“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³Öê“µÖÖ ¬ÖÖ´Ö¬Öã´ÖßŸÖ ³Ö¸üÖÖ·µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
†×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖ¯ÖêÖÖÆüß Øú²ÖÆãüÖÖ †×¬Öú †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú ²ÖîšüúßÖê ×´Öôû×¾Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß¾ÖºþÖ †Ö×Ö
†Öã³Ö¾ÖÖ¾ÖºþÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ²Öîšüúß“Öê úÖ´Ö †×¬Öú ¯ÖÖµÖÖ¿Öã¨ü ¾Ö ¯Ö¨üŸÖ¿Öß¸ü ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ³Ö¾Ö †ÖÆêü."
†¿ÖÖ ´ÖÓ¤üÖ¾Ö»Öê»µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ 1903 “µÖÖ ÖÖŸÖÖôûÖŸÖ ´Ö¦üÖÃÖêŸÖ ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖ¾ÖºþÖ ÊÖ
¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß —ÖÖ»Öê»Öß ×¾ÖÃú×ôûŸÖ ÛÃ£ÖŸÖß ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ³Ö¸ü»Öß †Ö×Ö ¯Öãœüß»Ö ÃÖÖ»Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ ³Ö¸üÖÖ·µÖÖ
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³Öê“µÖÖ ¾Öêôûß ¬Ö´ÖÔ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ´Öß ×Ö¿“ÖµÖ êú»ÖÖ, Æêü ´Öß
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê“Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Æüß ¯ÖãÖ‘ÖÔ×™üŸÖ ‹ú¤üÖêÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖê ÃÖÖê›æüÖ ú¸üÖ“ÖßŸÖ ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ 1913
ÃÖÖ»Ö“µÖÖ †Öê¸ü“µÖÖ ²Öîšüúß¯ÖµÖÕŸÖ µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖ¸ü ÃÖêÎêú™ü¸üß µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ¾Ö¸ü“Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.
¯Öãœüß»Ö úÖêÂ™üúÖ¾ÖºþÖ ÊÖ ‹êúÀ¾Ö¸üß ¬Ö´ÖÔ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öê Öß™ü ÃÖ´ÖÖ»ÖÖê“ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ²Ö¸êü
¯Ö›êü»Ö.
¾Öêôû

Ã£Öôû

†¬µÖÖ

×›üÃÖë²Ö¸ü, 1888
--,,-- 1889
--,,-- 1890
--,,-- 1891

†»ÖÖÆüÖ²ÖÖ¤ü
´ÖÓ²ã Ö‡Ô
ú»Öú¢ÖÖ
ÖÖÖ¯Öæ¸ü

µÖÖ. ´Öæ. ¸üÖÖ›êü
... ... ...
µÖÖ. ´Öæ. ¸üÖÖ›êü ¾Ö Æü¸ü¤üµÖÖôû
... ... ...

--,,-- 1892
--,,-- 1893
--,,-- 1894
--,,-- 1895
--,,-- 1896
--,,-- 1897
--,,-- 1898
--,,-- 1899
--,,-- 1900
--,,-- 1901
--,,-- 1902
--,,-- 1903

†»ÖÖÆüÖ²ÖÖ¤ü
»ÖÖÆüÖ¸ê ü
´Ö¦üÖÃÖ
¯ÖãÖê
ú»Öú¢ÖÖ
ˆ´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß
´Ö¦üÖÃÖ
»ÖÖÖÖî
»ÖÖÆüÖ¸ê ü
ú»Öú¢ÖÖ
†Æü´Ö¤üÖ²ÖÖ¤ü
´Ö¦üÖÃÖ

... ... ...
¯Ö×¸üÂÖ¤ü ³Ö¸ü»Öß ÖÖÆüß.ü
›üÖ.ò ¸üÖ. ÖÖê. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸üü
... ... ...
µÖÖ. ´Öæ. ¸üÖÖ›êü
¯Ö×¸üÂÖ¤ü ³Ö¸ü»Öß ÖÖÆüß.
µÖÖ. ´Öæ. ¸üÖÖ›êü
¯Ö×¸üÂÖ¤ü ³Ö¸ü»Öß ÖÖÆüß.
¯Ö×¸üÂÖ¤ü ³Ö¸ü»Öß ÖÖÆüß.
ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü
›üÖ.ò ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü
¸üÖ. ÃÖ. ¯ÖÖÓ. êúôûú¸ü ¾Ö
¸üÖ. îú»ÖÖÃÖ´ÖË ×¯Ö»»Öê
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ÃÖêÎêú™ü¸üß
¯ÖÓ. ×¿Ö¾ÖÖÖ£Ö¿ÖÖÃ¡Öß
¯ÖÓ. Ö¾ÖßÖ“ÖÓ¦ü ¸üÖµÖ
¯ÖÓ. ×¿Ö¾ÖÖÖ£Ö¿ÖÖÃ¡Öß
¸üÖ. ²ÖÖ. †Ö. ´ÖÖê›üú ¾Ö
ÃÖ. ¯ÖÖÓ. êúôûú¸ü
-,,- -,,- -,,... ... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...
¸üÖ. ¸ü´ÖÖ³ÖÖ‡Ô ´Ö×Æü¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö
... ... ...
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¾Öêôû

Ã£Öôû

†¬µÖÖ

×›üÃÖë²Ö¸ü, 1904
--,,-- 1905
--,,-- 1906

´Öã²Ó Ö‡Ô
²ÖÖÖ¸üÃÖ
ú»Öú¢ÖÖ

›üÖò. ¸üÖ. ÖÖê. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü
¯ÖÓ. ×¿Ö¾ÖÖÖ£Ö¿ÖÖÃ¡Öß
ÁÖßµÖãŸÖ ¾µÖÓú™ü¸üŸÖ´ÖË ÖÖµÖ›æü

--,,-- 1907
--,,-- 1908
--,,-- 1909
--,,-- 1910

ÃÖã¸üŸÖ
´Ö¦üÖÃÖ
»ÖÖÆüÖ¸ê ü
†»ÖÖÆüÖ²ÖÖ¤ü

ÁÖß. ÃÖŸµÖë¦üÖÖ£Ö ™üÖÖÖê¸ü
ÁÖß. †×¾ÖÖÖ¿Ö“ÖÓ¦ü ´Öã—Öã´Ö¤üÖ¸ü
¯ÖÏÖê. ×¾ÖÖµÖë¦üÖÖ£Ö ÃÖêÖ
¯ÖÓ. ×¿Ö¾ÖÖÖ£Ö¿ÖÖÃ¡Öß

--,,-- 1911
--,,-- 1912
--,,-- 1913

ú»Öú¢ÖÖ
²ÖÖÓúß¯Öæ¸ü
ú¸üÖ“Öß

ÁÖß. ˆ»»ÖÖ»Ö ¸ü‘ÖãÖÖ£ÖµµÖÖ
ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü
¸êü¾Æü¸üÓ›ü •Öê. ™üß. ÃÖÓ›ü¸ü»ÖÓ›ü

ÃÖêÎêú™ü¸üß
ÁÖßµÖãŸÖ ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü
ÁÖßµÖãŸÖ ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü
ÁÖß. Æêü´Ö“ÖÓ¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü †Ö×Ö
ÁÖß. ¯ÖÏ´Ö£Ö»ÖÖ»Ö ÃÖêÖ
ÁÖß. ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü
-,,- -,,- -,,-,,- -,,- -,,ÁÖß. ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü ¾Ö
†×¾ÖÖÖ¿Ö“ÖÓ¦ü ´Öã—Öã´Ö¤üÖ¸ü
ÁÖß. Æêü´Ö“ÖÓ¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü
-,,- -,,- -,,ÁÖß. ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü

´ÖãÓ²Ö‡Ô : 1903 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ ´Ö¦üÖÃÖ-²ÖÓÖÖ»Ö“µÖÖ ÃÖ±ú¸üß¾ÖºþÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ´Ö»ÖÖ ²Ö¸üß“Ö ¯ÖÏŸµÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. 1904 ÃÖÖ»Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“µÖÖ
×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖæÖ ¯ÖãÂúôûÃÖê ¯ÖÏ´ÖãÖ ¯ÖãœüÖ¸üß ´ÖÓã²Ö‡ÔÃÖ †Ö»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖÖ“Öß ³Ö¸ü
¯Ö›ü»Öß †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ÊÖ Ö¾ÖßÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ‘Ö›ü»ÖÖ. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖÓŸÖß»Ö
¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÖÖÆüß ÊÖ Ö¾ÖßÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖÓ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö úôæûÖ “Öãú»Öê. ú»Öú¢µÖÖ“µÖÖ ÖÖ»ÖÖêÖÖ»Ö ´Öã²Ó Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
´ÖÆü¢¾Ö †ÃÖ»µÖÖÖê µÖê£Öß»Ö ²Öîšüú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ²ÖÖÆêü¸üß»Ö »ÖÖêúÖÓ¾Ö¸üÆüß ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üß —ÖÖ»Öß. µÖÓ¤üÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß Ã¾ÖßúÖ¸ü»µÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê ‹ú Ö¾ÖßÖ“Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ‘Ö›ü»ÖÖ.
´ÆüÖæÖ ¬Ö´ÖÔ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖÆüß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ¯ÖÏŸµÖÖ ³ÖÖÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ Æüß ú»¯ÖÖÖ ´Ö»ÖÖ ÃÖã“Ö»Öß. Ã¾ÖŸÖ: ´Öß ŸµÖÖÃÖ
†Ö´ÖÓ¡ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê Æêü ¾Ö¸ü †Ö»Öê“Ö †ÖÆêü. Ã¾ÖÖÖŸÖÖ¬µÖÖÖ“Öê úÖ´Ö ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸üÖÓÖß
†Ö×Ö †¬µÖÖÖ“Öê úÖ´Ö Öãºþ¾ÖµÖÔ ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸üÖÓÖß êú»µÖÖ´Öãôêû ÊÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖÃÖ †×¬Öú ¸ÓüÖ “Öœü»ÖÖ.
¸üÖ¡Öß“µÖÖ ¿ÖÖôûÖÓ“ÖÖ ²ÖÖßÃÖÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖ †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ ¯ÖŸúºþÖ ŸµÖÖ“Ö ¸üÖ¡Öß ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ †ÖÁÖ´ÖÖŸÖ
•Öê £ÖÖ™üÖ“Öê ¯ÖÏß×ŸÖ³ÖÖê•ÖÖ —ÖÖ»Öê ŸµÖÖŸÖÆüß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ¯ÖÏ´ÖãÖ¯ÖÖê ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ÊÖ ³ÖÖê•ÖÖÖÃÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ
†ÖµÖÔÃÖ´ÖÖ•Ö †Ö×Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß µÖÖÓÖÖ †Ö´ÖÓ¡ÖÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. †ÖµÖÔÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖêúÎê ™ü¸üßÖß
150 ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÖÖ ‘Öê‰úÖ µÖêµÖÖ“Öê ú²Öæ»ÖÆüß êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ ¤üÖÖ¿Öæ¸ü ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü¤üÖÃÖ
ÃÖãú›ü¾ÖÖ»ÖÖ µÖÖÓÖß ³ÖÖê•ÖÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ Ö“ÖÔ ÃÖÖêÃÖµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ‘ÖêŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß ; ¯ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê
úÖÆüß ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ÖéÆüÃ£ÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¤üßÖÖ ×¤ü»Öê»Öß ÆüÖŸê Öß, ´ÆüÖæÖ †ÖµÖŸµÖÖ ¾Öêôûß †ÖµÖÔÃÖ´ÖÖ×•ÖÃ™üÖÓ Öß
³ÖÖê•ÖÖÖ»ÖÖ Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüµÖÖ“Öê ™üÖôû»Öê. éúŸÖß“Öß ²ÖÖ•Öæ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü êú¾Öôû ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü †ÖúÖÓ›üŸÖÖÓ›ü¾Ö
ú¸üÖÖ¸êü Æêü ¾ÖÖ“Öß¾Öß¸ü ú¿Öß ²ÖÖ»Ö ´ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ÊÖ“Öê Æêü ˆ¤üÖÆü¸üÖ †ÖÆêü. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸÖÖê úÖôû 1905 ÃÖÖ»Ö“ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. †ÖµÖÔÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ²ÖÆãüŸÖêú Öã•Ö¸üÖ£µÖÖÓ“ÖÖ“Ö ³Ö¸üÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. éúŸÖß“µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê»ÖÖ Öã•Ö¸üÖ£Ö ¯ÖÏÖÓŸÖ ŸµÖÖ
úÖôûß ŸÖµÖÖ¸ü Ö¾ÆüŸÖÖ ŸµÖÖ“Öê Æêü ˆ¤üÖÆü¸üÖ. ¯ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö µÖÖÓÖß Öã•Ö¸üÖ£µÖÖÓÖÖ Æêü
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ˆ¤üÖÆü¸üÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ ×¤ü»Öê Æüß ÖÖêÂ™ü ´ÖÖêšüß ÃÖÓÃ´Ö¸üÖßµÖ —ÖÖ»Öß. ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ²ÖÎÖÉÖê ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ“Öß
³ÖÖÂÖÖê —ÖÖ»Öß. ŸÖßÆüß Ö´ÖãÖê¤üÖ¸ü ÆüÖêŸÖß. ¯Öãœüß»Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ²ÖÖÖ¸üÃÖ µÖê£Öê úÖÑÖÏêÃÖ ³Ö¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸÖê£Öê
³Ö¸ü×¾ÖµÖÖ“Öê šü¸ü»Öê. ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ †¿ÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖÓ“µÖÖ •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üß“Öê úÖ´Ö ´Öß“Ö ¯ÖÖÆüÖ¾Öê, †ÃÖê
ÃÖ¾ÖÖÔÖã´ÖŸÖê šü¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
úÖ¿Öß : úÖ¿Öß µÖê£Öê Ã£ÖÖ×Öú ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö ÖÖÆüß. ÖÖ¾Ö •ÖãµÖÖ ´ÖŸÖÖ“ÖÖ ¾Ö Öê¡ÖÖ“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
ŸÖê£Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ´ÖÓ›üôû Ã£ÖÖ¯ÖÖê ±úÖ¸ü •Ö›ü Öê»Öê; ¯ÖÖ ÊÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ¯ÖÏÖÓŸÖÖê¯ÖÏÖÓŸÖß“µÖÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÖÖ úôû»Öê
†ÃÖ»µÖÖÖê ´Öß ŸµÖÖÓÖÖ ˆ§êü¿ÖæÖ •Öê ÃÖŒµÖãÔ»Ö¸ü úÖœü»Öê ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕú›æüÖ ˆ¢Öê•ÖÖ¯Ö¸ü ˆ¢Ö¸êü ¾Ö ¾ÖÖÔÖß“µÖÖ
¸üú´ÖÖ †Ö»µÖÖ. ²ÖÖÓúß¯Öæ¸ü“Öê Öãºþ¤üÖÃÖ “ÖÎú¾ÖŸÖá †Ö×Ö úÖÖ¯Öæ¸ü“Öê ´ÖÆëü¦üÖÖ£Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü ÊÖ ¤üÖê‘ÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ Öß úÖ¿Öß»ÖÖ •ÖÖ‰úÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß ¯Öæ¾ÖÔŸÖµÖÖ¸üß ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Öß ´Ö»ÖÖ ´ÖÖêšüß ´Ö¤üŸÖ êú»Öß.
ŸÖßÖ ¯ÖÖ : ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ŸÖßÖ ¯ÖÖ ´ÆüÖ•Öê (1) ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖµÖ µÖÖÓÖß Ã£ÖÖ¯Ö»Öê»ÖÖ †Ö×Ö
¤êü¾Öë¦üÖÖ£ÖÖÖß “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê»ÖÖ †Ö×¤ü ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö, (2) ŸµÖÖŸÖæÖ ±ãú™æüÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê»ÖÖ êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦ü ÃÖêÖ µÖÖÓ“ÖÖ
Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö †Ö×Ö (3) ŸµÖÖ»ÖÖÆüß ×¾Ö¸üÖê¬Ö úºþÖ ×¾Ö´ÖãŒŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö.
ÊÖ ú»Öú¢µÖÖÓŸÖß»Ö ŸÖßÖ ¾ÖêÖóµÖÖ ¿ÖÖÖÖÓ“ÖÖ ²Ö¸üÖ¾ÖÖ‡Ô™ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü
†Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü úÖµÖ ‘Ö›ü»ÖÖ Æêü ÃÖÖÓÖµÖÖ“Öê Æêü Ã£Öôû Ö¾Æêü. ´Öß ŸÖÖê ¯Ö×¸üÖÖ´Ö †³µÖÖÃÖæ µÖÖ
ÖÖŸµÖÖÖê •ÖÖÖæÖ ÆüÖêŸÖÖê; ¯ÖÖ ÊÖ ŸÖêœüß“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ÊÖ ×ŸÖÆüß ¯ÖÖÖÓ“Öê »ÖÖêú úÖ¿Öß µÖê£Öß»Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ Æü•Ö¸ü
ÆüÖêŸÖê ´ÆüÖæÖ ´Ö»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ×¤üÃÖ»Öê. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ¯ÖÖ ¯Öãœüß»Ö úÖµÖÖÔŸÖ ŸÖê ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖê¯ÖÖ¾Ö»Öß Ö›æü »ÖÖÖ»Öê.
†¬µÖÖÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¸üµÖÖŸÖ“Ö ´ÖÖêšüß Ö›ü †Ö»Öß. ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ú×´Ö™üß“Öê “Öê†¸ü´ÖÖ ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü ¾Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †¬µÖÖ ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü µÖÖÓÖÖ úÖ¿ÖßÃÖ µÖêÖê •Ö´Ö»Öê ÖÖÆüß. ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüßµÖÖÓÖß
¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘ÖêÖê Æêü ‡Â™ü Ö¾ÆüŸÖê. úÖ¿Öß Æêü ÖÖ¾Ö ²ÖÓÖÖ»Ö“µÖÖ ÃÖß´ÖÖ¯ÖÏÖÓŸÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖ»µÖÖÖê, ¯Öãœüß»Ö †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ
ú»ÖúŸµÖÖŸÖ ³Ö¸üÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖÖê †Ö×Ö ˆ¢Ö¸êüú›üß»Ö ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ²ÖÓÖÖ»Öß ²ÖÎÖÉÖÖÓ“Öß“Ö ²ÖÆãüÃÖÓµÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê
ú»Öú¢µÖÖŸÖß»Ö“Ö úÖêÖÖ ŸÖ¸üß ÃÖ¾ÖÔ´ÖÖµÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖ»ÖÖ †¬µÖÖÃ£ÖÖÖß ²ÖÃÖ×¾ÖÖê ‡Â™ü ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ
¯ÖÓ. ×¿Ö¾ÖÖÖ£Ö¿ÖÖÃ¡Öß µÖÖÓÖÖ †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖß †™üúôûß¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖ´Ö ¤êüÖß»Ö
ÃÖãÓ¤ü¸ü ¸üßŸÖßÖê êú»Öê. ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê úÖ´Ö ‹ÖÖªÖ Ã£ÖÖ×Öú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖÙÂÖú ˆŸÃÖ¾ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×›üÃÖë²Ö¸ü, 24
¯ÖÖÃÖæÖ 31 ¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÖêÆüóµÖÖÖê ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»Öê. ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ, ³Ö•ÖÖê, ¾µÖÖµÖÖÖê, ÖÖ´ÖÃÖÓúßŸÖÔÖê †Ö×Ö
¿Öê¾Ö™üß ¯ÖÏß×ŸÖ³ÖÖê•ÖÖ ‡ŸµÖÖ×¤ü ŸÖ¯Ö×¿Ö»ÖÖÓŸÖ úÖêšêü“Ö ¾µÖŸµÖµÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖÓŸÖæÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü
75 ×šüúÖÖÖÓÆüæÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß †Ö»Öê ÆüÖŸê Öê. »ÖÓ›üÖ ×õÖ¿“ÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ ÆüÖµÖÃãú»ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
úÖ¿Öß µÖê£Öê ¤ãüÃÖ¸üßú›êü úÖêšêüÆüß •ÖÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß ÖÖÆüß. ¤üÖêÖ ŸÖßÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖ´Öãôêû ÊÖ ÖÓ›ü¾Ö•ÖÖ
ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¤æü¸ü¤æü¸ü“µÖÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖæ“Öß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öß
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ´Ö»ÖÖ ³ÖÖÃÖæ »ÖÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÔÃÖæ“ÖßÖÏÓ£Ö ´Öß“Ö ŸÖµÖÖ¸ü úºþÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üÖ¾ÖÖ, †ÃÖÖ
‹ú šü¸üÖ¾Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÖê ‹ú´ÖŸÖÖÖê ¯ÖÖÃÖ êú»ÖÖ. ÆüÖ ‹ú ÊÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ. ´ÆüÖæÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü
ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öß ²ÖÓÖÖ»Ö-×²ÖÆüÖ¸ü-†ÖÃÖÖ´Ö µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖæÖ ‹ú ´ÖÖêšüÖ ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ¤üÖî¸üÖ úÖœü»ÖÖ. ²Ö·µÖÖ“Ö ¥üÂ™üßÖß
ÆüÖ ¤üÖî¸üÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ÖÖ»Öß ¤êüÖê •Öºþ¸ü †ÖÆêü.
ÊÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ²ÖÓÖÖ»µÖÖÓŸÖß»Ö ŸÖßÆüß ¯ÖÖÖÓ“Öß ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ²Ö¸üß“Ö ¾ÖÖœü»Öß ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖµÖ
×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ²ÖÎÖÉÖÓ“ÖÖ ÃÖêÆü —ÖÖ»ÖÖ. †¿ÖÖ ×ÆüŸÖúÖ¸üú ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß Ö²Ö¸ü †×¬Öú ¯ÖÃÖ¸üÖ¾Öß,
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´ÖãÓ. ¯ÖÏÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ×ŸÖ·ÆÖ‡ŸÖÖ“Öê úÖ´ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‡ú›ü»µÖÖ ¤æü¸ü¤æü¸ü“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ úôûÖ¾Öß,
(úÖ¸üÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö †ÖµÖÔÃÖ´ÖÖ•Ö ÊÖÓŸÖß»Ö ³Öê¤ü Ö •ÖÖÖÖÖ¸êü úÖÆüß ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ×•ÖÃ™ü ‡ú›êü ³Öê™ü»Öê.)
úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖãÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“Öß ¯ÖÏŸµÖÖ †ÖêôûÖ úºþÖ ‘µÖÖ¾Öß, ´ÖãµÖ ´ÖãµÖ Ã£ÖÖ×Öú ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯ÖÖÆüÖ¾Öê ¾ÖÖî¸êü
ÆêüŸÖæ ´ÖÖÖŸÖ ¬ÖºþÖ ´Öß ÊÖ ÃÖ±ú¸üß¾Ö¸ü ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê.
²ÖÖÓúß¯Öæ¸ü : ×²ÖÆüÖ¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖ“Öß ¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß ²ÖÖÓúß¯Öæ¸ü µÖê£Öê ŸÖÖ. 2 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 1906 ¸üÖê•Öß †Ö»ÖÖê. ÆüÖ
¤êü¿Ö •Ö¸üß ×²ÖÆüÖ¸üß (ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖß) »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß µÖê£Öê ²ÖÓÖÖ»Öß »ÖÖêúÖÓ“Öß ²Ö¸üß“Ö ¾ÖÃŸÖß †ÃÖæÖ
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ“Ö ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ¾Ö ÃÖãôûÃÖãôûÖ™ü ×¤üÃÖ»ÖÖ. ¾ÖÖµÖ¾µÖêú›üß»Ö ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
‹úÆüß ŸÖ§êü¿ÖßµÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖÖ¯Ö›üÖê úšüßÖ ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖ²ÖÓ¬Ö ×²ÖÆüÖ¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ×²ÖÆüÖ¸üß ²ÖÎÖÉÖÓ“Öß ‹úÖ“Ö
²ÖÖê™üÖ¾Ö¸ü ´ÖÖê•ÖµÖÖ‡ŸÖúß ÃÖÓµÖÖ †ÖÆêü. ´ÖãµÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖ ´ÖŸÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. ³ÖÖ‡Ô ¯ÖÏúÖ¿Ö“ÖÓ¦ü ¸üÖµÖ
Æêü ŸµÖÖ“Öê ¯ÖãœüÖ¸üß. Æêü ÃÖ¾ÖÖÕ¿Öß ×´ÖôæûÖ×´ÖÃÖôæûÖ ¾ÖÖÖæÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú úÖ´ÖÖŸÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘ÖêÖÖ¸êü †ÖÆêüŸÖ.
¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖµÖ ÃÖê×´ÖÖ¸üß Æüß ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß †ÃÖæÖ ŸµÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ“Ö ÊÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖÆüß
ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖÖ¸üßÖ 4 ¸üÖê•Öß ¸üÖµÖ µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß ´Öß ¯ÖÏ´ÖãÖ ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾ÖæÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ôú›ü“Öß ÆüúßúŸÖ
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß. ˆŸÃÖ¾ÖÖÓŸÖ ‹ú´ÖêúÖÓÖß ×´ÖôæûÖ úÖµÖÔÎú´Ö šü¸ü¾ÖÖ¾ÖÖ, ‹ú´ÖêúÖÓ“µÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ ¯ÖÖôûß¯ÖÖôûßÖê •ÖÖ¾Öê
†ÃÖê šü¸ü»Öê. ²Öò. ¤üÖÃÖ µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß ŸÖÖ¸üßÖ 5 ¸üÖê•Öß ¤üÖêÆüß ¯ÖÖÖÓ“µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü»Öß. ¯ÖÖêÃ™ü»Ö
×´Ö¿ÖÖ, ›üÖê´ÖêÛÃ™üú ×´Ö¿ÖÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´ÖêôûÖ ¾ÖÖî¸êü úÖ´Öê ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖß ú¿Öß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß Æêü ´Öß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
×ÃÖ»Æêü™üÆæüÖ úÖ¿Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖ †Ö»Öê»µÖÖ ÃÖÖî. Æêü´ÖÓŸÖãú´ÖÖ¸üß “ÖÖî¬Ö¸üß ÊÖÓÖß ØÆü¤üßŸÖ ³ÖÖÂÖÖ êú»Öê.
´ÖÖê‘Öß¸ü : ŸÖÖ¸üßÖ 6 ¸üÖê•Öß ´ÖÖê‘Öß¸ü µÖê£Öê †Ö»ÖÖê. Æêü ¸ü´ÖÖßµÖ Ã£ÖÖÖ ³ÖÖÖß¸ü£Öß“Öê úÖšüß †ÖÆêü.
¯Öã¸üÖÖÖŸÖß»Ö ¸üÖ•ÖÖ ¤üÖÖ¿Öæ¸ü úÖÔ ÊÖ“Öß ¤üÖÖ ¤êüµÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ †ªÖ×¯Ö ÖÓÖê“µÖÖ ŸÖß¸üÖ¾Ö¸ü ¤üÖÖ×¾ÖŸÖÖŸÖ. ²ÖÎÖÉ
µÖÖ¡ÖêúºÓþÃÖ µÖÖ Ã£ÖôûÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö †ÃÖê ÃÖÖÓÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß, ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯Öãœêü •ÖÖê ³ÖÛŒŸÖÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ ÃÖãºþ
—ÖÖ»ÖÖ ŸÖÖê ´Öæôû µÖÖ ×šüúÖÖß. 1872 ÃÖÖ»Öß Æü»»Öß“Öê ´ÖÓ×¤ü¸ü ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. µÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ‹ú¤üÖ úÖÆüß
¾ÖîÂÖ¾Ö ´ÖÓ›üôûßÃÖ ³Ö•ÖÖÖÃÖ ²ÖÖê»Ö×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¯Öîúß ‹úÖ “ÖÖÓ›üÖôû •ÖÖŸÖß“µÖÖ ³ÖŒŸÖÖÖê ‡ŸÖêú ÃÖãÁÖÖ¾µÖ
¾Ö †Ö¾Öê¿ÖµÖãŒŸÖ ³Ö•ÖÖ êú»Öê úß, ŸµÖÖ“ÖÖ ´ÖÓ›üôûß¾Ö¸ü ×¾Ö»ÖÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ. ¯Öãœêü ÃÖÖ¬Öã †¬Öß¸üÖÖ£Ö
²ÖÎÖÉ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú µÖÖÓ“Öê ³Ö•ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¯ÖÏê´Ö †×¬ÖúÖ×¬Öú ¾ÖÖœæüÖ ¿Öê¾Ö™üß Ã¾ÖŸÖ: êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦ü ÃÖêÖ µÖê£Öê †ÃÖŸÖÖ
ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸üÆüß ³Ö•ÖÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö µÖê£Öß»Ö úÖµÖÔ ²Ö¸êü“Ö ¾ÖÖœü»Öê. ŸÖ¸üß µÖê£Öß»Ö Æü»»Öß“Öß †ÖêÃÖÖ›ü
¾Ö ¤üßÖ¾ÖÖÖß ÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ—Öê ´ÖÖ Ö×Æü¾Ö¸ü»Öê ¾Ö ´ÖÖÖ¾Öß ´ÖÖÖ“Öß †ÛÃ£Ö¸üŸÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ×¾ÖÃ´ÖµÖ»Öê.
´ÖÓ×¤ü¸üÖ¯Öãœüß»Ö ¯Ö™üÖÓÖÖÖŸÖ êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦ü ÃÖêÖ, ÃÖÖ¬Öã †‘ÖÖê¸üÖÖ£Ö ¾Ö ¤üßÖÖÖ£Ö “ÖÎú¾ÖŸÖá µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖßÖ ÃÖ´ÖÖ¬Öß
´Ö¬µÖ³ÖÖÖß ‹úÖ “ÖÖî£Ö·µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. 1902 ÃÖÖ»Öß µÖÖ ÖÖ¾Öß †ÖµÖÔÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ —ÖÖ»Öß;
¯ÖÖ ŸÖÖêÆüß Öß™ü “ÖÖ»ÖŸÖ ÖÖÆüß.
³ÖÖÖ»Ö¯Öæ¸ü : ³ÖÖÖ»Ö¯Öæ¸ü µÖê£Öê ŸÖÖ¸üßÖ 7 ¸üÖê•Öß ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ŸÖÖ¸üßÖ 22 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 1864
¸üÖê•Öß Ã£ÖÖ¯ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ¸üÖ•ÖÖ ×¿Ö¾Ö“ÖÓ¦ü ²ÖòÖ•Öá ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ‹úÖ †ŸµÖÓŸÖ †ÖÃ£Öê¾ÖÖ‡Ôú ×ÆüŸÖØ“ÖŸÖúÖÖê
Ã¾ÖŸÖ: ÃÖ¾ÖÔ Ö“ÖÔ ÃÖÖêÃÖæÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü ²ÖÖÓ¬Ö×¾Ö»Öê. êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦ü ÃÖêÖ ÊÖÓ“µÖÖ ÆüÃŸÖê Æêü ´ÖÓ×¤ü¸ü ˆ‘Ö›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ £ÖÖê›üß úÖ ÆüÖê‡ÔÖÖ, ¯ÖÖ ²Ö›üß ²Ö›üß ¯ÖÏ´ÖãÖ ¾Ö ¾Öé¨ü ´ÖÓ›üôûß †ÖÆêüŸÖ; ¯ÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖê×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖÆüß
úÖ´Ö ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖÖ¸üßÖ 9 ¸üÖê•Öß ÃÖã´ÖÖ¸êü 5/6 ŸÖºþÖ ¯Ö¤ü¾Öß¬Ö¸ü ²ÖÎÖÉ´ÖÓ›üôûß¯Öãœê ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ŸÖ¹ýÖ
²ÖÎÖÉ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ”ûÖ¯Öß»Ö ×ÖµÖ´Ö ´Öß ¾ÖÖ“ÖæÖ ¤üÖÖ×¾Ö»Öê †Ö×Ö ŸÖê£Öß»Ö ¯Öæ¾Öá“Öß ŸÖºþÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ¯ÖãÆüÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ
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³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ‹êúÀ¾Ö¸üß ¬Ö´ÖÔ¯Ö×¸üÂÖ¤ü

ú¸üµÖÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê. ÊÖÖÓŸÖ¸ü ¸üÖ¡Öß 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ²ÖÖ²Öæ ×Ö¾ÖÖ¸üÖ“ÖÓ¦ü ´Öãú•Öá µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß ¯ÖÏ´ÖãÖ ´ÖÓ›üôûß
•Ö´Ö»Öß. ´ÖãÓ²Ö‡Ôú›üß»Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ×ŸÖ·ÆÖ‡ÔŸÖ¯ÖÖÖ“Öê úÖ´Ö ‹êæúÖ ŸµÖÖÓÖÖ ±úÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ¤üÖê‘ÖÖÓÖß ŸÖ¸ü
¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü †¿Öß ‡“”ûÖ ¯ÖÏÖ™ü êú»Öß úß, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¾Ö ²ÖÓÖÖ»Ö ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ²ÖÎÖÉÖÓ“Öê †×¬Öú ×Öú™ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
•Öãôû×¾ÖÖê ±úÖ¸ü ‡Â™ü †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖú×¸üŸÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ×¾Ö¾ÖÖÆü¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üÖê †¾Ö¿µÖ †ÖÆêü. ´Öß ´Æü™ü»Öê úß,
×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ‹ê¯ÖŸÖ¤üÖ¸ü ²ÖÎÖÉÖÓÖß ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ êú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¾Ö¸üß»Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü
ú¬ÖßÆüß ¿ÖŒµÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
úÖšüßÆüÖ¸ü : Æêü ¸êü»¾Öê“Öê ‹ú ´ÖÖêšêü •ÖÓŒ¿ÖÖ †ÖÆêü. ²Ö¸üß“Ö “ÖÖîú¿Öß êú»µÖÖ¾Ö¸ü †¬ÖÔ¾Ö™ü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ
²ÖÎÖÉ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ; ¯ÖÖ µÖê£Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö ÖÖÆüß. ¤üÖ¸êü ¾Ö ×Ö›üŒµÖÖ ÖÖÆüßŸÖ. ÖãÃÖŸµÖÖ Ø³ÖŸÖß“Ö ¯ÖÖÆæüÖ
Æêü ´ÖãŒŸÖ«üÖ¸ü ÖÖî›ü²ÖÓÖÖ»Ö úÖµÖ †ÖÆêü µÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´Öß ŸÖê£Öê“Ö ¸üÖ×Æü»ÖÖê. ¿Öê•ÖÖ¸ü“µÖÖ ‹úÖ
´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ÖéÆüÃ£ÖÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß, µÖÖ †¬ÖÔ¾Ö™ü ‡´ÖÖ¸üŸÖß“ÖÖ Œ¾Ö×“ÖŸÖË ¯ÖÏÃÖÓÖß †ŸµÖÓŸÖ Öê¤ü•ÖÖú ¤ãü¹ý¯ÖµÖÖêÖ
ÆüÖêŸÖÖê. 1887 ÃÖÖ»Öß ¸êü»¾ÖêŸÖß»Ö ²ÖÎÖÉ ÖÖêú¸üÖÓ“µÖÖ-×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: •ÖÖÖúßÖÖ£Ö ÖÖÓÖã»Öß ¾Ö ¸üÖ»Ö¤ü¿ÖÔ “ÖŸÖ•Öá
µÖÖÓ“µÖÖ-¯ÖÏµÖŸÖÖÖê µÖê£Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ ¾Öêôûß 10 ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÆüÖêŸÖê. 1899 ÃÖÖ»Öß Æüß †¬ÖÔ¾Ö™ü
‡´ÖÖ¸üŸÖ ˆ³Öß ¸üÖ×Æü»Öß; ¯ÖÖ ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ µÖê£Öß»Ö ¸êü»¾Öê †Öò×±úÃÖ ‹ú¤ü´Ö ú»Öú¢µÖÖÃÖ Öê»µÖÖ´Öãôêû µÖê£Öê
‹úÆüß ²ÖÎÖÉÖê ˆ¸ü»ÖÖ ÖÖÆüß.
¯ÖæÙÖµÖÖ : úÖšüßÆüÖ¸ü¯ÖÖÃÖæÖ 18 ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖæÙÖµÖÖ Æêü ×•Ö»ÊÖ“Öê ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. µÖê£Öê ²ÖÖ²Öæ Æü•ÖÖ¸üß»ÖÖ»Ö
Æêü †ÖÃ£Öê¾ÖÖ‡Ôú ÖéÆüÃ£Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öêú›êü Öê»ÖÖê. ŸÖê£Öê ´Ö»ÖÖ ŸÖÖ¸üúÖÖ£Ö ¸üÖµÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÖéÆüÃ£Ö ³Öê™ü»Öê. ÊÖ
¤üÖê‘ÖÖÓÖÖ ´Öß úÖšüßÆüÖ¸ü“Öê ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ úôû×¾Ö»Öê. ŸÖê£Öß»Ö ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ±Óú›üÖ¯Öîúß 200 ºþ. †ªÖ×¯Ö ×¿Ö»»Öú
†ÖÆêüŸÖ, †ÃÖê úôû»Öê. úÖšüßÆüÖ¸ü µÖê£Öê ´ÖÓ×¤ü¸ü †ÖÆêü, ¯ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ÖÖÆüß †Ö×Ö ¯ÖæÙÖµÖÖ µÖê£Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö †ÖÆêü,
¯ÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü ÖÖÆüß. ¯ÖæÙÖµÖÖ µÖê£Öß»Ö †ÖÃ£Öê¾ÖÖ‡Ôú ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÃÖ ‘Öê‰úÖ úÖšüßÆüÖ¸ü µÖê£Öê ¯ÖãÆüÖ Öê»ÖÖê. ÃÖÖµÖÓúÖôûß
´ÖÖ—Öê ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸÖê£Öß»Ö ´ÖãµÖ †×¬ÖúÖ¸üß ´ÖãÃÖ±ú ‹ú ˆ¤üÖ¸ü ´ÖŸÖÖ“Öê ²Öò×¸üÃ™ü¸ü
´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÆüß“µÖÖ †Ö´ÖÓ¡ÖÖ×“Ö÷ü¶Ö »ÖÖêúÖÓÖÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»µÖÖ ¾Ö †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ
¯ÖŸú¸ü»Öê. ¾µÖÖµÖÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öæ Æü•ÖÖ¸üß»ÖÖ»Ö µÖÖÓÖß µÖê£Öß»Ö úÖÆüß ´ÖÓ›üôûß“µÖÖ ÃÖ»»µÖÖÖê ²ÖÖúß ˆ¸ü»Öê»µÖÖ
×¿Ö»ÖêúŸÖæÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü ¯Öã¸êü úºþÖ ¤êüµÖÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê.
ÊÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ×²ÖÆüÖ¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö úÖ´Ö —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öß ÁÖßÖÓÖê“ÖÖ ×Ö¸üÖê¯Ö ‘Öê‰úÖ ×ŸÖ“ÖÖ ×¯ÖŸÖÖ •ÖÖê
¯Ö¾ÖÔŸÖ¸üÖ•Ö ×Æü´ÖÖ“Ö»Ö ŸµÖÖ“Öê “Ö¸üÖÖÓÖã»Öß¾Ö¸ü ×¾Ö¸üÖ•Ö´ÖÖÖ —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖÁÖß“Öß •ÖÖæ ´ÖÖÆêü¸üú›ü“Öß ÃÖÖß •Öß
ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü ÖÖ¸üß ×ŸÖ“µÖÖŸÖ ÃÖÖµÖÓúÖôû“µÖÖ ¿ÖÖÓŸÖ ÃÖ´ÖµÖß †ŸµÖÖ¤ü¸ü¯Öæ¾ÖÔú ¯ÖÏ¾Öê¿Ö êú»ÖÖ.
ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü : ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öß Æü§ü ³ÖæŸÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê Æü§üßÃÖ »ÖÖÖæÖ“Ö †ÖÆêü. µÖê£Öß»Ö
´Öæôû“Öê ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖß •Öê †¬ÖÔ¾Ö™ü •ÖÓÖ»Öß »ÖÖêú (úÖê»Ö = úÖêôûß) ¿ÖêŸÖúß úºþÖ †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓ¯Ö×¢Öú
Æü§ü ÓúÖÖ»Ö¯ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖß´Öê»ÖÖ »ÖÖÖæÖ †ÖÆêü. ÊÖÓ“µÖÖ “ÖêÆü·µÖÖŸÖ †ÖµÖÖÔ¯ÖêÖÖ ´ÖÖêÖ»Öß ÃÖÖ´µÖ †×¬Öú ×¤üÃÖŸÖê.
ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü“Öê ¸üÖ•Ö‘Ö¸üÖÖê ÊÖ“Ö •ÖÓÖ»Öß •ÖÖŸÖß“Öê †ÖÆêü. ¸üÖ•ÖÖ, ¯ÖÏ•ÖÖ ¾Ö ´ÖÖÖú¸üß´ÖÓ›üôû Æêü ÃÖ¾ÖÔ ‹ú•ÖÖŸÖ
†ÃÖæÖ µÖÖÓ“Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß¾ÖÖÔ ´ÖÖ¡Ö úÖ¸üãúÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê £Öê™ü ×¤ü¾ÖÖÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ²ÖÓÖÖ»Öß ²ÖÖ²ÖæÓ“ÖÖ
†ÖÆêü. ´ÖÖãÂµÖÃ¾Ö³ÖÖ¾ÖÖÃÖ †ÖãÃÖºþÖ µÖÖÓ“Öê ‹ŸÖ§êü¿ÖßµÖÖÓ¿Öß †¸êü¸üÖ¾Öß“Öê ¾ÖŸÖÔÖ ¯ÖÖÆæüÖ Øú×“ÖŸÖ úÖîŸÖãú“Ö
¾ÖÖ™üŸÖê. ˆŸ¯Ö®ÖÖ“Öê ´ÖÖÖÖÖê Æêü ÃÖÓÃ£ÖÖÖ •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖ‡ŸÖêú †ÖÆêü; ¯ÖÖ ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖ Æêü
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¯Ö×Æü»µÖÖ ¯ÖÏŸÖß“Öê ÖÖ»Öê •ÖÖ‰úÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ´Ö•ÖáŸÖ»Öê †ÃÖÖ¾Öê †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê. µÖê£Öê ‹´Ö.‹.
¯ÖµÖÕŸÖ“Öê ¯ÖæÖÔ ¤ü•ÖÖÔ“Öê ‹ú úÖò»Öê•Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 300 ×¾ÖªÖ£Öá †ÃÖæÖ ±úß ÃÖ¯Ö¿Öê»Ö ´ÖÖ±ú †ÖÆêü.
×¿Ö¾ÖÖµÖ ‹ŸÖ§êü¿ÖßµÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß ±ãúú™ü ²ÖÖêÚ›üÖ †ÖÆêü. ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öß Æüß £ÖÖê›üß ×“ÖÆêü ÃÖÖê›æüÖ ×¤ü»µÖÖÃÖ
ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¾Ö ŸÖê£Öß»Ö †ÃÃÖ»Ö ¯ÖÏ•Öê¾Ö¸ü †ªÖ×¯Ö ×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖ“Öê“Ö ¯Öã¸üÖŸÖÖ ¾ÖµÖ ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ “ÖÖ»Öæ
†ÖÆêü. ¸üÖ•Ö´ÖÆüÖ»Ö, “ÖÖ¸ü ²Ö›ü¶Ö »ÖÖêúÖÓ“Öß ‘Ö¸êü †Ö×Ö úÖÓÆüß ÃÖ¸üúÖ¸üß ‡´ÖÖ¸üŸÖß ÃÖÖê›æüÖ ²ÖÖúß ÃÖ¾ÖÔ
»ÖÆüÖÖ´ÖÖêšü¶ÖÓ“Öß ‘Ö¸êü ´ÆüÖ•Öê †Ö¸ü¿Ö: —ÖÖê¯Ö›ü¶Ö“Ö! ÖÖ¾ÖÖú›êü Ö•Ö¸ü ±êúú»µÖÖÃÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê úß, êúôûß
¾Ö ¯ÖÖê±úôûß µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ²ÖÖÖŸÖ ‹úÖŸÖ •ÖÖÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ †Ö¬Öã×Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“µÖÖ ¯»ÖêÖ»ÖÖ Óú™üÖôæûÖ •ÖÖæ
‹ú ÃÖê×ÖÏÖê¿ÖÖ Ñú¯Ö“Ö ²ÖÖÓ¬Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ¹Óý¤ü ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ ¤üÖêÆüß ²ÖÖ•ÖæÓÖÖ ÊÖ ²ÖÖÓ²Öæ“µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¶Ö ¤ü¸ü´µÖÖÖ
²Ö¸üß“Ö ´ÖÖêúôûß •ÖÖÖÖ ÃÖÖê›æüÖ ÆüÖ¸üßÖê ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏ£Ö´Ö •Ö×´ÖÖß¾Ö¸ü ÃÖã´ÖÖ¸êü ŸÖßÖ ±æú™ü ˆÓ“Öß“µÖÖ
ÖÖÓ²ÖÖ¾Ö¸ü †Öê™üÖ ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ŸÖŒŸÖ¯ÖÖê¿Öß ¾Öêôæû“Öß, Ø³ÖŸÖß ¾Öêôæû“µÖÖ, ¾Ö¸ü“Öê ”ûŸÖ ¾Ö ”û¯¯Ö¸ü ¾Öêôæû“Öê, †ÖŸÖß»Ö
ÃÖÖ´ÖÖÖ ¾Öêôæû“Öê †Ö×Ö ²ÖÖÆêü¸üß»Ö ³ÖŒú´Ö Óú¯ÖÖ‰Óú›üÆüß ¾Öêôæû“Öê“Ö! µÖÖ“Öß úÖ¸üÖê ¯ÖãÂúôû †ÖÆêüŸÖ. ‹ú ŸÖ¸ü
»ÖÖêú Ö¸üß²Ö †Ö×Ö †»¯ÖÃÖÓÓŸÖãÂ™ü. ¤ãüÃÖ¸êü ¤êü¿Ö ¤ü»Ö¤ü»Öß“ÖÖ, ÃÖ¤Ôü ¾Ö †×ŸÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“ÖÖ. ×ŸÖÃÖ¸êü, ‘Ö¸êü
²ÖÖÓ¬ÖµÖÖÃÖ ×“ÖÖ»Ö ¾Ö ¤üÖ›ü ¤üÖêÆüß ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. •Ö´ÖßÖ ¸üÖÖê“µÖÖ ¸ÓüÖÖ“Öß, ´Ö‰ú ¾Ö ²ÖÖ¸üßú ¸êüŸÖß“Öß.
×ŸÖ“µÖÖ ×¾Ö™üÖÆüß ²ÖÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ²Ö¸êü ‡ŸÖŒµÖÖ»ÖÖÆüß Ö •Öã´ÖÖÖŸÖÖ †Öœü¶ŸÖêÖê •Ö¸ü ‹ÖÖ¤êü ‘Ö¸ü ˆ³ÖÖ¸ü»Öê, ŸÖ¸ü
×Æü´ÖÖ»ÖµÖ²Öã¾ÖÖ ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü ³ÖæÓú¯ÖÖ“Öê ¬ÖŒêú ¤êü‰úÖ •ÖÖÖê ú¸üµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ“Ö. ¸üÖ•ÖÖ“ÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü
13 »ÖÖÖÖÓ“ÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ¾Ö ³Ö¾µÖ ¯ÖÏÖÃÖÖ¤ü ¾Ö ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“Öß ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ²ÖÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ¯ÖÏêÖú ²ÖÖÆêü¸ü ¸üÖ•Ö¸üÃŸµÖÖŸÖ
µÖêŸÖÖê, ¯ÖÖ ¤ãüŸÖ±úÖÔ ÃÖê×ÖÏÖê¿ÖÖ Ñú¯Ö ¯ÖÖÆæüÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ²Ö¸üÖ“Ö ×Æü¸ü´ÖÖê›ü ÆüÖêŸÖÖê.
²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ×¤üÖË×¾Ö•ÖµÖ ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ •Öß ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÃÖêÖê“Öß †³Öêª ±úôûß ˆ³ÖÖ¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß ×ŸÖ“Öß
¤ãü±úôûß êú»Öß ŸÖß µÖÖ“Ö úÖê¯Ö·µÖÖŸÖ»µÖÖ ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸üÖê. ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö¯ÖÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö
Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ †ÃÖê ¤üÖêÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖÓ×¤ü¸êü †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ¯ÖÖÖ“Öê †¬µÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ×¤ü¾ÖÖÖ
¸üÖµÖ²ÖÆüÖ¤æü¸ü úÖ×»ÖúÖ¤üÖÃÖ ¤ü¢Ö ÆüÖêŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ˆ¤üÖ¸ü †ÖÆêŸÖ, ¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üãú¿Ö»ÖŸÖÖ
ŸµÖÖÆæüÖÆüß ¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖê êú¾Öôû †¬µÖÖ ÆüÖêµÖÖ¯Öã¸üŸÖê ×ÆüŸÖØ“ÖŸÖú †ÖÆêüŸÖ. ÆüÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö ×¾Ö•ÖµÖéúÂÖ ÖÖêÃ¾ÖÖ´Öß µÖÖÓÖß 1884 ÃÖÖ»Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»ÖÖ. 1897 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ ³ÖæÓú¯ÖÖŸÖ
¯Öæ¾Öá“Öê ´ÖÓ×¤ü¸ü ¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“µÖÖ“Ö ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü Æü»»Öß“Öê (1905) ´ÖÓ×¤ü¸ü ÖãúŸÖê“Ö ²ÖÖÓ¬Ö»Öê †ÖÆêü.
1878 ÃÖÖ»Öß êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦ü ÃÖêÖ µÖÖÓ“µÖÖ •µÖêÂšü úµÖê“ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü“Öê ¸üÖ•Öê ÃÖ¸ü Öé¯Öë¦üÖÖ¸üÖµÖÖ
³Öæ¯Ö²ÖÆüÖ¤æü¸ü µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß —ÖÖ»ÖÖ. ¸üÖ•ÖêÃÖÖÆêü²Ö †Ö×Ö ¸üÖÖßÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¸üÖôûÖ
ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê ÆüÖêŸÖÖ, ´ÆüÖæÖ 15 †ÖòÖÃ™,ü 1886 ¸üÖê•Öß µÖê£Öß»Ö Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö Ã£ÖÖ¯ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
ŸµÖÖ¯Öæ¾Öá ´ÆüÖ•Öê 1884 ÃÖÖ»Öß“Ö êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦ü ÃÖêÖ ¾ÖÖ¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öê ¾Öêôûß êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦üÖÓ“µÖÖ úµÖê“Öê
¾ÖµÖ 14 ¾ÖÂÖÖÔÆæüÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖê, ´ÆüÖæÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¤ãü±úôûß —ÖÖ»Öß Æêü ÃÖ¾ÖÔÁÖãŸÖ“Ö †ÖÆêü. Æü»»Öß µÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ Ã¾ÖŸÖ: ¸üÖ•ÖêÃÖÖÆêü²Ö †ÖÆêüŸÖ ; ¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¸üÖÖßÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê ÆüÖŸÖæÖ“Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê.
¸üÖ•ÖÖ“Öê ãú™ãÓü²Ö ¬ÖºþÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ‹Óú¤ü¸ü 11 †ÖãÂšüÖ×Öú ãú™ãÓü²Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖŸÖ ‹Óú¤ü¸ü 70 ´Öã»Öê´ÖÖÖÃÖê
†ÖÆêüŸÖ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ 40 ×ÆüŸÖØ“ÖŸÖú †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ Ö“ÖÖÔú×¸üŸÖÖ ÃÖÖ×»ÖÖÖ 5000 ºþ. “Öß Öê´ÖÖæú
†ÖÆêü. ‹ú úÖµÖ´Ö“ÖÖ ×´Ö¿ÖÖ¸üß ¾Ö ÖÖµÖú µÖÖÓ“ÖÖ Ö“ÖÔ ŸµÖÖŸÖæÖ“Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. †£ÖÖÔŸÖ“Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ‹ú
ÃÖãÓ¤ü¸üÃÖê ´ÖÓ×¤ü¸ü †ÖÆêü.
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´ÖÓ×¤ü¸ü : ‡ŸÖêú ÃÖãÓ¤ü¸ü ²ÖÎÖÉ´ÖÓ×¤ü¸ü ×Ö¤üÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ŸÖ¸üß ¯ÖÖÆüµÖÖŸÖ ãúšêü †Ö»Öê ÖÖÆüß. ›üÖŒúÖ,
ú»Öú¢ÖÖ ¾ÖÖî¸êü ×šüúÖÖß µÖÖ¯ÖêÖÖ ´ÖÖêšü´ÖÖêšüß ´ÖÓ×¤ü¸êü †ÖÆêüŸÖ; ¯ÖÖ ŸÖß êú¾Öôû ¾µÖÖµÖÖÖ´ÖÓ×¤ü¸êü. †ÖŸ´µÖÖ»ÖÖ
•ÖÖÖéŸÖ ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ŸµÖÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÃÖÖ úÖÆüß ÃÖÖÛ¢¾Öú ³ÖÖ¾Ö ÖÖÆüß, ŸÖÖê ÊÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ³Ö¸ü¯Öæ¸ü †ÖÆêü.
ÊÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ÃÖÖµÖÓúÖôûß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»Öß. ŸÖß ±úÖ¸ü ÖÓ³Öß¸ü —ÖÖ»Öß. ²Ö¸üÖ“Ö ¬Öæ¯Ö •ÖôûŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê
“ÖÆæüú›êü ÃÖÖÛ¢¾Öú ÖÓ¬Ö ÃÖã™ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ×ÖµÖ×´ÖŸÖ ¾Öêôûß ‘ÖÓ™üÖÖÖ¤ü —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü Öê´ÖÖãúß“Öê ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú ¾Öê¤üß¾Ö¸ü
²ÖÃÖ»Öê. ¤ãüÖÖÔÖÖ£Ö¸üÖµÖ Æêü êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦üÖÓ“µÖÖ ×¯ÖÏµÖ ×¿ÖÂµÖÖÓ¯Öîúß ‹ú †ÃÖæÖ ±úÖ¸ü ÃÖÖ¬Öê ¾Ö ÃÖÖÛ¢¾Öú ×¤üÃÖ»Öê.
ÖÖµÖÖ ÃÖãÃ¾Ö¸ü ¾Ö ³Ö•ÖÖ ¯ÖÏê´Öôû —ÖÖ»Öê.
´ÖÖ—Öß ¸üÖÆüµÖÖ“Öß ÃÖãÓ¤ü¸ü ÃÖÖêµÖ ¾Ö £ÖÖ™üÖ“ÖÖ ¯ÖÖÆãüÖ“ÖÖ¸ü ‹úÖ ²ÖÖêÚ›üüÖÖŸÖ êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖ¸üßÖ 13
¸üÖê•Öß ™üÖˆÖ ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê Religion at the Basis of Life ÊÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öê ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê.
×¤ü¾ÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö †¬µÖÖ ÆüÖêŸÖê. ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü µÖê£Öê ¤üÖêÖ ¯ÖÖÖÓ“Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö †ÖÆêüŸÖ. ‹úÖ“Öê †¬µÖÖ ¸üÖ•ÖêÃÖÖÆêü²Ö
¾Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú ¸üÖÖßÃÖÖÆêü²Ö. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ †¬µÖµÖÖÖ²Ö§ü»Ö ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖ ÖÖ¾ÖÖ•Ö»Öê»Öê
¾ÖÎ•Öë¦üÖÖ£Ö —Öß»Ö Æêü úÖò»Öê•Ö“Öê ²ÖÎÖÉ ×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖò»Ö ÆüÖêŸÖê. ´Öß ŸÖê£Öê †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖê£Öß»Ö úÖò»Öê•Öãú´ÖÖ¸üÖÖß
¤üÖÖ×¾Ö»Öê»Öß ×•Ö–ÖÖÃÖÖ, ŸÖŸ¯Ö¸üŸÖÖ, ÃÖ³ÖÖ ¯ÖãÆüÖ ÃÖãºþ ú¸üµÖÖ“Öß ˆŸÃÖãúŸÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öß †Ö»Öê»Öß
¯Ö¡Öê ÊÖ ÃÖ¾ÖÖÔ¾ÖºþÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖ ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ‹ÖÖ¤üÖ ŸÖÖ•µÖÖ ¤ü´ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú ¯ÖÖšü×¾Ö»µÖÖÃÖ ¯ÖãÂúôû
úÖ´Ö ÆüÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêü; ¯ÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ´Öãôêû ŸÖê ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß ÊÖ“ÖßÆüß ÖÖ¡Öß †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ ´Öß ¤üÖêÖ
×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ“Ö úÖµÖÔÎú´Ö †Ö™üÖê¯ÖæÖ ´ÖãúÖ™ü¶ÖÖê 15 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß ¸üÖê•Öß ²ÖÎÉ¯Öã¡Öê“Öß ¾ÖÖ™ü ¬Ö¸ü»Öß.
›ãü²ÖÎß : "²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú ÆüÖêµÖÖŸÖ ´Ö»ÖÖ •Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ¾Ö ÃÖãÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ¯Öãœêü
¸üÖ•ÖÃÖãÖÆüß ŸÖã“”û ÆüÖêµÖ" Æêü ¾ÖÖŒµÖ •Öê¾ÆüÖ ´Öß ²ÖÖ²Öæ ˆ¯Öê¦üÖÖ£Ö ²ÖÖêÃÖ, ›ãü²ÖÎß ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ‹ú ¾Ö•ÖÖ¤üÖ¸ü
¯Öã¸üÃúŸÖì, µÖÖÓ“µÖÖ¯Öãœêü ˆ““ÖÖ¸ü»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓ“Öß ´Öã¦üÖ ÃÖÓ×“ÖŸÖ —ÖÖ»Öß. úÖêšêü †¸ü²Öß ÃÖ´Öã¦üÖ¾Ö¸üß»Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô ²Öê™ü
¾Ö úÖêšêü †ÖÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ÆüÖ ›ãü²ÖÎß ÖÖ¾Ö ! ¯ÖÖ •µÖÖ ÃÖÖÖŸÖÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ´Öß ¾ÖÖŸÖÖÔÆü¸ü ÆüÖêŸÖÖê ŸµÖÖ“ÖÖ
¿Öã³Ö´Ö×Æü´ÖÖ †ÃÖÖ †ÖÆêü úß, ŸµÖÖµÖÖêÖê ÊÖ ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ³Ö¸üŸÖÖÓ›üÖ“Öß“Ö Ö¾ÆêüŸÖ ŸÖ¸ü ÊÖ ×¾Ö¯Öã»Ö ¯Öé£¾Öß“ÖßÆüß
¤æü¸ü¤æü¸ü“Öß ™üÖêêú ¯Ö×¾Ö¡Ö ¯ÖÏê´Ö¸ü••ÖæÖê ‹ú¡Ö ÆüÖêÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ ¾Ö Æü»»Öß ÆüÖêŸÖÆüß †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ¾Ö¸üß»Ö ˆ¤ËüÖÖ¸ü
ÊÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯ÖÏÃÖÓÖß ×Ö‘ÖµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ Æêü êú¾Öôû †ÓŸÖ¸üß“Öê ÃÖãÖ“Ö ÆüÖêŸÖê, †ÃÖê Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ŸµÖÖŸÖ
³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ¿ÖÖÓŸÖ ¾Ö ÖÓ³Öß¸ü ¤êüÖÖ¾µÖÖ“Öß •Ö²Ö¸ü ³Ö¸ü ¯Ö›ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖÖ¸üßÖ 15 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß ¸üÖê•Öß
ÃÖÖµÖÓúÖôûß †ÖÖÖÖ›üßŸÖæÖ ˆŸÖ¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖ²Öæ´Ö•Öãú¸üÖÓ²Ö¸êüÖ²Ö¸ü ´Öß ²ÖÎÉ¯Öã¡Öê“µÖÖ ˆÓ“Ö ¾Ö ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ŸÖß¸üÖ¾Ö¸ü
×±ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ¯ÖÏ£Ö´Ö ‹úÖ †Ö¸ü¿Ö: ‹úÖŸÖ ¾Ö ŸÖ™üÃ£Ö Ã£Öôûß--•ÖÖã ¯ÖÏÖ£ÖÔÖêŸÖ ´ÖÖ —ÖÖ»Öê»Öê²ÖÎÖÉ´ÖÓ×¤ü¸ü ¯ÖÖ×Æü»Öê. ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ ¤üÖ¸üÖ¿Öê•ÖÖ¸üß“Ö ‹úÖ ÖŸÖ ²ÖÎÖÉ²ÖÓ¬Öæ“Öß ÃÖãÓ¤ü¸ü ÃÖÓÖ´Ö¸ü¾Ö¸üß ÃÖ´ÖÖ¬Öß ¯ÖÖ×Æü»Öß.
ÊÖ ²ÖÓ¬Öæ“µÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ±úÖ¸ü ¯ÖÏê´Öôû ¾Ö ŸÖ´ÖµÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖ ¾Ö †¿Öß“Ö ‹ú¤üÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ
×ŸÖ“µÖÖ ³Ö¸üÖŸÖ ÊÖÓ“Öê ¤êüÆüÖ¾ÖÃÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖÖ“µÖÖ Ã´ÖÖ¸üúÖ£ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÓ›üôûßÖß Æüß ÃÖ´ÖÖ¬Öß
²ÖÖÓ¬Ö»Öß †ÖÆêü, Æêü ‹êæúÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ¬Öß ¯ÖÖÆæüÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖÖê ¾ÖôûŸÖÖê ŸÖÖê“Ö ÃÖÖÖÖŸÖ ²ÖÎÉ¯Öã¡ÖêÖê ´Ö»ÖÖ †Ö¯Ö»Öê
×¾Ö¸üÖ™ü ¤ü¿ÖÔÖ ×¤ü»Öê. "´ÖéŸµÖÖê´ÖÖÔ †´ÖéŸÖÓ Ö´ÖµÖ" †ÃÖê ´ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê Ö µÖêŸÖê ŸÖÖê“Ö †´ÖéŸÖÖ“Öß ¯ÖŸÖÖúÖ“Ö
´ÖÖ—µÖÖ¯Öãœêü ±ú›üæú »ÖÖÖ»Öß. ×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö»Ößú›êü îú»ÖÖÃÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖÖ“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ ¯ÖÖµÖ£µÖÖ¿Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ
´ÖÖÖÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖŸÖæÖ ×Ö‘ÖæÖ ×¯ÖŸµÖÖÃÖ ¯ÖÏ¤ü×ÖÖÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ †Ö»Öê»Öß Æüß ´ÖÆüÖ³ÖÖÖ ²ÖÎÉ¯Öã¡ÖÖ! ×ÆüÖê êú¾Öôû
¤ü¿ÖÔÖÆêüôûÖ´ÖÖ¡ÖêúºþÖ ×úŸÖß ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“Öß ¾ÖÖŸÖÖÔ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß! ×úŸÖß úÖôûÖ“Öß ÃÖÖÖ ×¤ü»Öß! ›ãü²ÖÎß ÖÖ¾Ö“µÖÖ
¾ÖÖµÖ 473-60
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×ŸÖÆüß ²ÖÖ•ÖæÓÖß ×Æü“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ÆüÖ ÖÖ¾Ö ×ŸÖÖê ÖÖêúŸÖ ú¾Ö™üÖôæûÖ ¬Ö¸ü»µÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê.
´ÖÆüÖÃÖÖÖ¸üÖŸÖ ¯ÖÖÆæüÖ ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“µÖÖ †ÖÓŸÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß ¾Ö ÖÓ³Öß¸üŸÖê“Öß £ÖÖê›üß ú»¯ÖÖÖ µÖêŸÖê Ö¸üß; ¯ÖÖ †¿ÖÖ
´ÖÆüÖÖ¤üß“µÖÖ ×¾Ö³ÖæŸÖß ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“Öê úÖµÖÔ ¾Ö ÃÖÓÃÖÖ¸üÖ“Öß ¯ÖÏÖŸÖß µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß ¯ÖÏŸµÖÖŸÖÖ
¬µÖÖÖÖŸÖ µÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖß ÖÖÆüß. †ÃŸÖ´ÖÖÖ —Ö¯ÖÖ™ü¶ÖÖê ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ. ÃÖ¾ÖÔ ¥ü¿µÖ •ÖÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ¡Öß“ÖÖ †³Öêª
¯Ö›ü¤üÖ ¯Ö›æü »ÖÖÖ»ÖÖ. ´ÖÖŸÖß“µÖÖ ›üÖêóµÖÖ»ÖÖ •ÖÃÖ•ÖÃÖê ú´Öß ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öê ŸÖÃÖŸÖÃÖê Ã´ÖéŸÖß“µÖÖ ›üÖêóµÖÖÃÖ
†×¬ÖúÖ×¬Öú ¤æü¸ü¤æü¸ü“ÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»ÖÖ. ×úŸÖß ¤êü¿Ö, ×úŸÖß ³ÖÖÂÖÖ! ×úŸÖß •ÖÖŸÖß, ×úŸÖß ¸üßŸÖß! ¯ÖÖ
ÃÖ¨ü´ÖÖÔ“Öß Øú×“ÖŸÖ †ÖÓ“Ö »ÖÖÖ»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü Æêü ÃÖ¾ÖÔ ³Öê¤ü ×¾Ö¸ü‘ÖôæûÖ •ÖÖ‰úÖ ‹ú¡Ö ¯ÖÏê´Ö¸üÃÖ úÃÖÖ ¯ÖÖ—Ö¸üŸÖÖê!
¬Ö´ÖÖÔ“Öß ¯ÖŸÖÖúÖ ¬ÖÖ¸üÖ úºþÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê ´ÆüÖ•Öê ×úŸÖß ¯ÖÖÆãüÖ“ÖÖ¸ü! ×úŸÖß †Ö¤ü¸ü! ×úŸÖß úôûúôû! Æüß
•ÖÖã †Ö¯Ö»ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö úÖœüßŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ´ÖÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¾ÖÖ™êüÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖê Æêü ¯ÖÏê´ÖÃÖãŸÖÖ“Öê •ÖÖôêû
×úŸÖß ±îú»ÖÖ¾Ö»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê! ŸÖ¿Öß“Ö ¯Öãœüß»Ö ÖÖ“ÖÖôûµÖÖÓ“Öß ×¤üÃÖÖÖ¸üß ¾ÖÖ™ü •ÖÃÖ•Ö¿Öß ¯ÖÖµÖÖÖÖ»Öß µÖêŸÖê
ŸÖÃÖŸÖ¿Öß ú¿Öß ÃÖ¯ÖÖ™ü ÆüÖêŸÖê--†Ö•Ö“µÖÖ Ø“ÖŸÖÖ“Ö ˆªÖ“µÖÖ †ÖÖÓ¤üÖÃÖ ú¿ÖÖ úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ--úÖ»Ö
³ÖÖêÖ»Öê»Öê Ö×Öú ¿ÖÖ¸üß×¸üú úÂ™ü †Ö•Ö úÃÖê †ÖµµÖ ´ÖÖÖ×ÃÖú ÃÖãÖ ¤êüŸÖÖŸÖ--µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü †ÖŸÖß»Ö
´ÖÖÖÃÖÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖŸÖæÖ ×Ö‘ÖÖÖ·µÖÖ µÖÖ Ã´Öé×ŸÖÖ¤üÖ“Öê ÃÖãÖ¤üÖµÖß ŸÖ¸ÓüÖ ²ÖÖÆêü¸üß»Ö ²ÖÎÉ¯Öã¡ÖÖ ×¤üÃÖêÖÖ¿Öß —ÖÖ»Öß ŸÖ¸üß
‹úÖ¾Ö¸ü ‹ú Ã¾Ö¯Ö¾ÖêÖÖÖê ÃÖã™æü »ÖÖÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ ¾Ö¸üß»Ö ¬ÖµÖŸÖê“Öê ˆ¤ËüÖÖ¸ü ´ÖÖ—Öê ŸÖÖë›æüÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê µÖÖŸÖ
úÖµÖ Ö¾Ö»Ö!
ÆüÖ ÖÖ¾Ö »ÖÆüÖÖ ¾Ö µÖê£Öß»Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÆüß †Ö¤üß“Ö »ÖÆüÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖ¸üß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÓ›üôûß“Öß •Öæ™ü
¾Ö ‹ú´ÖêúÖÓ×¾ÖÂÖµÖß“Öß úôûúôû ¯ÖÖÆæüÖ ÃÖÓŸÖÖêÂÖ —ÖÖ»ÖÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖúºþÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê ˆ¯ÖÖÃÖÖê×¾ÖÂÖµÖß †ŸµÖÓŸÖ
†ÖŸÖã¸üŸÖÖ ×¤üÃÖ»Öß. ŸµÖÖ“Ö ¸üÖ¡Öß ´Öß ‘Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖ µÖê‰úÖ ¯ÖÖê¿ÖÖÖ ²Ö¤ü»ÖæÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖê»ÖÖ Öê»ÖÖê ŸÖÖê ÛÃ¡ÖµÖÖ †Ö¬Öß“Ö
µÖê‰úÖ ¯Ö›üªÖ†Ö›ü ²ÖÃÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ²ÖÆãüŸÖêú ÃÖ¾ÖÔ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß ØÆü¤üß ³ÖÖÂÖêŸÖ ú¸üÖê ³ÖÖÖ
¯Ö›ü»Öê. ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖÖµÖÓúÖôûß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ Some Ideals for Modern India ÊÖ¾Ö¸ü
´ÖÖ—Öê ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸÖÖ¸üßÖ 17 ¸üÖê•Öß ÃÖúÖôûß ŸÖ¹ýÖÖÓÃÖÖšüß ¿ÖÖôêûŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸÖÖ¸üßÖ
17 ¸üÖê•Öß ŸÖê£ÖæÖ ×Ö‘ÖæÖ Ö¤üß¾ÖºþÖ †ÖÖ²ÖÖê™üßÖê •ÖÖ®ÖÖ£ÖÖÓ•Ö µÖê£Öê Öê»ÖÖê. ŸÖÖ¸üßÖ 18 ¸üÖê•Öß ´Öîî´ÖÖØÃÖÖ
µÖê£Öê ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê.
´Öî´ÖÖØÃÖÖ : µÖê£Öê ¤üÖêÆüß ¯ÖÖÖÓ“Öê ¤üÖêÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö †ÖÆêüŸÖ. ²ÖÖ²Öæ ‡Ô¿ÖÖÖ“ÖÓ¦ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ Æêü ÖéÆüÃ£Ö
ú»Öú¢µÖÖÆæüÖ µÖê£Öê µÖê‰úÖ ŸµÖÖÓÖß 1855 “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. ÖÓŸÖ¸ü
›üÖò. •ÖÖ¤üß¿Ö“ÖÓ¦ü ²ÖÖêÃÖ µÖÖÓ“Öê ¾Ö›üß»Ö ³ÖÖ¾ÖÖÖ“ÖÓ¦ü µÖê£Öê †Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÊÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ³Ö¸ü³Ö¸üÖ™ü —ÖÖ»Öß.
ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÊÖÓÖÖ ±úÖ¸ü ÆüÖ»Ö úÖœüÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê ÃÖ²ÖÓ¬Ö ÖÖ¾Ö µÖê£Öß»Ö •Ö´ÖßÖ¤üÖ¸üÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
†Ö×Ö ŸÖÖê ×¾Öºþ¨ü †ÃÖ»µÖÖÖê ´ÖÓ×¤ü¸üÖú×¸üŸÖÖ •ÖÖÖÖ“Ö ×´ÖôêûÖÖ. ¯ÖÏ£Ö´Ö ´ÖÓ×¤ü¸ü 1867 ´Ö¬µÖê ²ÖÖÓ¬Ö»Öê; ¯ÖÖ
ŸÖê 1886 “µÖÖ ³ÖæÓú¯ÖÖŸÖ ¯Ö›ü»Öê, ´ÆüÖæÖ ¯ÖãÆüÖ ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÊÖ¯Öæ¾Öá“Ö ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü“µÖÖ »ÖÖÖ´Öãôêû
—ÖÖ»Öê»µÖÖ ¤ãü±úôûß´Öãôêû ÊÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ ´ÖÖ»ÖúßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ŸÖÓ™üÖ ÆüÖê‰úÖ ×¾Ö‘Öê ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ —ÖÖ»Öß. 1897
ÃÖÖ»Ö“µÖÖ ³ÖæÓú¯ÖÖŸÖ Æêü ´ÖÓ×¤ü¸üÆüß ¯Ö›ü»Öê. ÊÖ“Ö ³ÖæÓú¯ÖÖŸÖ ¯Öæ¾Öá •µÖÖ •Ö´ÖßÖ¤üÖ¸üÖÖê ×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖÆüß
¾ÖÖ›üÖ •Ö´ÖßÖ¤üÖêÃŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. Æü»»Öß (1905) •Öê ´ÖÓ×¤ü¸ü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖ“Öê ˆÓ“Ö ¾Ö Öú¿Öß“Öê ³ÖÖ¸üß
¤ü¸ü¾ÖÖ•Öê, ŸÖãóµÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓÖ´Ö¸ü¾Ö¸üß ¤üÖ›üÖ“Öê ÃÖÖ´ÖÖÖ •µÖÖ“µÖÖú›æüÖ ¯Öæ¾Öá •ÖÖÖÖÆüß ×´ÖôûÖ»Öß ÖÖÆüß ŸµÖÖ“Ö
•Ö´ÖßÖ¤üÖ¸üÖú›æüÖ ×´ÖôûÖ»Öê †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ“Öß ²Ö¸üß“Ö ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß †ÖÆêü. Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
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‹Óú¤ü¸ü ²ÖÖµÖúÖ´Öã»Öê ×´ÖôæûÖ 26 ¾Ö ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ 78 ´ÖÓ›üôûß †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
†Ö“ÖÖµÖÔ ÁÖßÖÖ£Ö “ÖÓ¤üÖ µÖÖÓÖß ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ²Ö¸üß“Ö •ÖÖÖÖ ‘Öê‰úÖ ŸÖê£Öê ²ÖÎÖÉ »ÖÖêúÖÓ“Öê ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö Öê›êü
²ÖÃÖ×¾Ö»Öê †ÖÆêü. ×ÖŸµÖÖ“ÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö †Ö™üÖê¯ÖæÖ ´Öß ´Öî´ÖÖØÃÖÖÆæüÖ ›üÖŒúÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™êü¾Ö¸ü úÖî¸êü›ü ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ
‹úÖ »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ Öê›êüÖÖ¾Öß Öê»ÖÖê. Æêü Öê›êü ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü êú. •Öß. Öã¯ŸÖ µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß“Öê †ÖÆêü. ¿ÖêŸÖÖŸÖ
ÃÖÖÆêü²Ö´Ö•Öãú¸üÖÓ“Öê ‘Ö¸ü Ö¤üß“Öê úÖšüß †ÖÆêü. ²ÖÖ²Öæ úÖ»ÖßÖÖ£Ö Öã¯ŸÖ Æêü ŸµÖÖ ú×´Ö¿ÖÖ¸üÖÓ“Öê ¾Ö›üß»Ö †ÃÖæÖ
³ÖÖ×¾Öú¯ÖÖÖ²Ö§ü»Ö ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü †ÖÆêüŸÖ. Æêü ‹úÖŸÖÃ£Öôû ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö¾Ö›üß“Öê †ÖÆêü. úÖêÖß
†×ŸÖ£Öß †Ö»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ Öê´Ö»Öê»Öß ÖÖêú¸ü´ÖÖÖÃÖê ´ÖÖêšü¶Ö †Ö¤ü¸üÖÖê ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ; ¯ÖÖ µÖê£Öê
ÃÖ´ÖÖ•Ö ÖÖÆüß. µÖê£Öê ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ ‹úÖŸÖ ¾Ö †ÖŸ´ÖÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ³ÖÖêÖæÖ ´Öß ŸÖÖ¸üßÖ 21 ¸üÖê•Öß ¯Öæ¾ÖÔ ²ÖÓÖÖ»Ö“Öß
¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß ›üÖŒúÖ µÖê£Öê Öê»ÖÖê.
›üÖŒúÖ : µÖê£Öß»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ú»Öú¢ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÖÖ»ÖÖêÖÖ»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖ±ú¸üß“µÖÖ
¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖ ŸÖÖÖ ´Ö•Ö¾Ö¸ü ‡ŸÖúÖ ¯Ö›ü»ÖÖ úß, ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ—Öß ŸÖ²µÖêŸÖ Øú×“ÖŸÖ œüÖÃÖôû»Öß ÆüÖêŸÖß. ´Ö¦üÖÃÖ“µÖÖ
ÃÖ±ú¸üßŸÖ †®ÖÖŸÖß»Ö ×ŸÖÖ™üÖ´Öãôêû •ÖÃÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖÃÖÖ“Ö ˆ»Ö™ü ²ÖÖ•ÖæÖê ²ÖÓÖÖ»Ö“Öê ³ÖÖê•ÖÖÖŸÖ
ÖÖê›ü ±úÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¾Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖêÆü¸üß“µÖÖ ŸÖê»ÖÖ“ÖÖ ´Ö»ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ¾Öß™ü †Ö»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏéúŸÖß¾Ö¸ü ±úÖ¸ü
¾ÖÖ‡Ô™ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ›üÖŒúÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ´ÖÖ‘ÖÖêŸÃÖ¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö´Ö¬ÖæÖ
ˆ““Ö ¬Ö´ÖÔ×¿ÖÖÖ ‘Öê‰úÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ´Öß ´ÆüÖæÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖ»ÖÖ †»ÖÖê™ü Ö¤üá •Ö´Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.
´Öß ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ˆšü»ÖÖê. 10…5 ×´Ö×Ö™êü ²ÖÖê»Ö»ÖÖê ÖÖÆüß ŸÖÖê“Ö ³ÖÖê¾Öôû µÖê‰úÖ ´Öß Öã“ÖáŸÖ ÖôæûÖ
¯Ö›ü»ÖÖê. ÃÖ³Öê“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ×¾Ö¸üÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. ´Ö»ÖÖ ˆ“Ö»ÖæÖ ‘Ö¸üß ¯ÖÖê“Ö×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ‹ú¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß
‘ÖêŸÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÎÉ¯Öã¡ÖÖ Ö¤üß¾Ö¸üß»Ö ²ÖÖê™üßÖê ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ úºþÖ ²ÖÓÖÖ»Ö“µÖÖ ˆ¯ÖÃÖÖÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ²ÖÖ×¸üÃÖÖ»Ö µÖÖ
×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ÖÖ¾Öß ´Öß ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. µÖÖ •Ö»Ö¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖÖê ¯ÖÏéúŸÖß¾Ö¸ü “ÖÖÓÖ»ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ. ²ÖÖ×¸üÃÖÖ»Ö´Ö¬Öß»Ö
´ÖÖ—Öê ¾µÖÖµÖÖÖ ±úÖ¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú —ÖÖ»Öê ; ¯ÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖ †Ö™üÖê¯ÖæÖ ´Öß ÖÖ»Öß ˆŸÖ¸üŸÖÖê ŸÖÖê“Ö
´ÖÖ—µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ “ÖÖî£µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ‹ú ŸÖÖŸÖ›üß“Öß ŸÖÖ¸ü ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê
´ÖÖ—Öß ¯ÖŸÖß ±úÖ¸ü †Ö•ÖÖ¸üß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¾Ö †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü µÖê£Öê ´ÖÖ—Öß ²ÖÆßüÖ “ÖÓ¦üÖŒúÖ †ÖÃÖ®Ö´Ö¸üÖ
—ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ´Ö»ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ¯Ö¸üŸÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê.
ú»Öú¢ÖÖ : 1906 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ ÖÖŸÖÖôûÖŸÖ µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß ú»Öú¢ÖÖ µÖê£Öê ´ÖÖêšü¶Ö £ÖÖ™üÖÖê ²Öîšüú
—ÖÖ»Öß. ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü µÖÖÓÖß êú. Ö™ü¸üÖ•ÖÖ, ²ÖÓ›üÖ¯ê ÖÓŸÖ ³ÖÖ•Öêú¸ü µÖÖÓÖÖ †Ö×Ö ´Ö»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
ú»Öú¢µÖÖÃÖ Öê»Öê. úÖêúÖêÖÖ›üÖ“Öê ›üÖò. ¾µÖÓú™ü¸üŸÖ´ÖË ÖÖµÖ›æü µÖÖÓÖß †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê.
×²ÖÎ×™ü¿Ö †Ñ›ü ±úÖò¸êüÖ †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖ“Öê ‹ú ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ×³Ö. ×•Ö. ²ÖÎÖˆÖ ÆêüÆüß Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß“Öß
ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ×ÃÖ™üß úÖò»Öê•Ö“Öê ¾Öé¨ü ×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖò»Ö ²ÖÖ²Öæ ˆ´Öê¿Ö“ÖÓ¦ü µÖÖÓÖß “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦ü ÃÖêÖ“Öê ×¿ÖÂµÖ
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÖÖµÖú ¡Öî»ÖÖêŒµÖÖÖ£Ö ÃÖÓµÖÖ»Ö µÖÖÓ“Öê ³Ö•ÖÖ —ÖÖ»Öê. µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ³ÖÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
×ÃÖ™üß úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê µÖ¿ÖÃ¾Öß ¸üßŸÖßÖê ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»µÖÖ.
µÖÖ ¾Öêôûß ´Öß ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ×²Ö×¯ÖÖ“ÖÓ¦ü ¯ÖÖ»Ö µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß ˆŸÖ¸ü»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. Æêü ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü
úÖò»Öê•Ö´Ö¬ÖæÖ ²ÖÎÖÉ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê; ¯ÖÖ Ã¾Ö¤êü¿Öß µÖêŸÖÖ“Ö ŸÖê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖú›êü ¾Öôû»Öê. ŸÖ¸üß ¤êüÖß»Ö
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ŸÖê †ŸµÖÓŸÖ ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖßÖê ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÊÖ ¾Öêôûß ú»Öú¢µÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
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‹úÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖêšüÖ ¾ÖÖ¤ü ´ÖÖ•Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê ×¾ÖÂÖµÖ ´ÆüÖ•Öê ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¹ýÖÖÓÖß
¸ÓüÖ³Öæ´Öß¾Ö¸ü ÖÖ™üúÖŸÖß»Ö úÖ´Öê ú¸üÖ¾ÖßŸÖ Øú¾ÖÖ ÖÖÆüß ÆüÖ ÆüÖêµÖ. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ×ŸÖÆüß ¯ÖÖÖÓŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ
¾Öé¨ü ´ÖÓ›üôûß--×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: éúÂÖãú´ÖÖ¸ü ×´Ö¡Ö †Ö×Ö Æêü¸Óü²Ö“ÖÓ¦ü ´Öî¡Ö--µÖÖÓ“ÖÖ µÖÖ úÖ´Öß ±úÖ¸ü ×¾Ö¸üÖê¬Ö ÆüÖêŸÖÖ.
¯ÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú»ÖÖ×¯ÖÏµÖ ¸ü¾Öà¦üÖÖ£Ö ™üÖÖÖê¸ü Æêü µÖÖ úÖ´Öß ±úÖ¸ü †Öãæú»Ö ÆüÖêŸÖê. ²ÖÆãüŸÖêú ÃÖÖ¸üÖ ŸÖ¹ýÖ¾ÖÖÔ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö ´ÖŸÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ›üÖò. ¸ü¾Öà¦üÖÖ£Ö ™üÖÖÖê¸ü µÖÖÓÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖµÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ú¸üÖ¾Öê
†ÃÖÖ †ÖÖÏÆü ŸÖ¹ýÖÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ¾Öé¨üÖÓÖÖ µÖÖ“Öß ±úÖ¸ü “Öß›ü †Ö»Öß. ×²Ö×¯ÖÖ“ÖÓ¦ü ¯ÖÖ»Ö Æêü ™üÖÖÖê¸ü µÖÖÓ“µÖÖ
´ÖŸÖÖ“Öê“Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ“Ö ´Ö»ÖÖ ÊÖ ¸üÖÃÖÓÖÏÖ´ÖÖ“Öß ²Ö¸üß“Ö ÆüúßúŸÖ úôû»Öß. ¯Öãœêü ²Ö¸üß“Ö ¾ÖÂÖì ÆüÖ
ŸÖÓ™üÖ ×¾ÖúÖê¯ÖÖ»ÖÖ Öê»ÖÖ. †Öê¸üßÃÖ ¸ü¾Öß¦ü²ÖÖ²ÖæÓ“ÖÖ“Ö •ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ. 1911 ÃÖÖ»Öß ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ‘ÖÖêŸÃÖ¾ÖÖŸÖ
¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü“µÖÖ Öß×ŸÖ¿ÖÖôêû“ÖÖ •ÖÖê ²ÖÖßÃÖÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö —ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß ŸÖ¹ýÖ ´Öã»ÖÖ´Öã»ÖàÖß ‹ú ÃÖãÓ¤ü¸ü ÖÖ™ü¶¯ÖÏµÖÖêÖ
êú»ÖÖ. ¯ÖÖ ŸÖÖê ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ ¾Öé¨üÖÓ“Öß“Ö †×¬Öú Ö¤üá •Ö´Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯Öãœêü ¯Öãœêü ŸÖ¸ü ¸ü¾Öà¦üÖÖ£Ö ™üÖÖÖê¸ü Æêü
´ÖÖ‘ÖÖêŸÃÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¾Öêôûß †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üß †Ö¯Ö»µÖÖ »Öêúß, ÃÖãÖÖ ¾Ö ÖÖŸÖ¾ÖÓ›êü µÖÖÓÖÖ ‘Öê‰úÖ †Ö¯ÖÖ ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ
ÖÖ™üúÖÓ“Öê ¯ÖÏµÖÖêÖ •ÖÖÆüß¸ü¯ÖÖê úºþÖ ¤üÖÖ¾ÖßŸÖ. 1923 “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ´Öß ú»Öú¢µÖÖÃÖ Öê»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ
¸ü¾Öà¦üÖÖ£Ö ™üÖÖÖê¸ü µÖÖÓÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ¾Öê¤üß¾ÖºþÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öê.
ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´Öß Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖ¹ýÖ¾ÖÖÖÔ“ÖÖ ÆüÖ ´ÖÖêšüÖ ×¾Ö•ÖµÖ. ¯ÖÖ ¾Öé¨ü Æêü¸Óü²Ö“ÖÓ¦ü²ÖÖ²ÖæÓÖÖ ÆüÖ ¿Öê¾Ö™ü¯ÖµÖÕŸÖ
ú¬Öß“Ö Ö¯Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ“Öß“Ö ‹ú “Ö´ÖŸúÖ×¸üú ÖÖêÂ™ü ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ úß, ²ÖÖ²Öæ´ÖÆüÖ¿ÖµÖ ‹ú¤üÖ ¸üÃŸµÖÖÖê
•ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ•Ö¾Öôû ‹ú ŸÖ¹ýÖ ×¾ÖªÖ£Öá µÖê‰úÖ ŸµÖÖÖê "†´Öãú ‹ú ÖÖ™üúÖéÆü úÖêšêü †ÖÆêü?"
†ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê. ²ÖÖ²Öæ•ÖßÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ÃÖÓŸÖÖ¯Ö †Ö»ÖÖ. "´Ö»ÖÖ šüÖ‰úú ÖÖÆüß •ÖÖ!" †ÃÖê ¸üÖÖÖ¸üÖÖÖÖê ÃÖÖÓÖæÖ
ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖ»ÖÖ ×—Ö›üúÖ¸ü»Öê. ×¾ÖªÖ£Öá Öê»ÖÖ; ¯ÖÖ ²ÖÖ²Öæ•ÖàÖÖ †Ö¯ÖÖ ÖÖê™êü ²ÖÖê»Ö»ÖÖê µÖÖ“ÖÖ ¯Ö¿“ÖÖŸÖÖ¯Ö
—ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔÃÖ ¯Ö¸üŸÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öê. "†¸êü, ´Ö»ÖÖ šüÖ‰úú †ÖÆêü. ¯ÖÖ ´Öß ÃÖÖÓÖŸÖ
ÖÖÆüß •ÖÖ!" †ÃÖê ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÃÖ ¯ÖãÆüÖ ×—Ö›üúÖ¸ü»Öê.
ÃÖã¸üŸÖ : 1907 “µÖÖ ÖÖŸÖÖôûÖŸÖ ÃÖã¸üŸÖêÃÖ µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß ²Öîšüú —ÖÖ»Öß. ¸ü¾Öß¦üÖÖ£Ö ™üÖÖÖê¸üÖÓ“Öê
¾Ö›üß»Ö ²ÖÓ¬Öã ¾Ö ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»Öê †ÖµÖË. ÃÖß. ‹ÃÖË. ÃÖŸµÖê¦üÖÖ£Ö ™üÖÖÖê¸ü Æêü ŸµÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê †¬µÖÖ
ÆüÖêŸÖê. †Æü´Ö¤üÖ²ÖÖ¤ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †¬µÖÖ »ÖÖ»Ö¿ÖÓú¸ü ˆ×´ÖµÖÖ¿ÖÓú¸ü µÖÖÓÖß Ã¾ÖÖÖŸÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öê †¬µÖÖ µÖÖ
ÖÖŸµÖÖÖê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß“Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê. ÃÖã¸üŸÖêÃÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ÖÃÖŸÖÖÆüß Æüß ²Öîšüú ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú ¸üßŸÖßÖê µÖê£Öß»Ö
™üÖˆÖ ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»Öß. ¯ÖÖ×Æü»Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê Ã¾ÖÖ´Öß Ã¾ÖÖŸ´ÖÖÖÓ¤ü•Öß µÖÖÓÖß ØÆü¤üßŸÖ
“ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖêŸÖ ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü, Öã•Ö¸üÖ£Ö“Öê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¾Öß ÖÖÖÖ»ÖÖ»Ö, »ÖÖÆüÖê¸ü“Öê ¯ÖÏÖê. ¹ý×“Ö¸üÖ´Ö
ÃÖÆüÖÖß µÖÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖê —ÖÖ»Öß. šü¸üÖ¾ÖÖ“Öê ¾Öêôûß ÊÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê ´ÖÖ±ÔúŸÖ »ÖÖÆüÖê¸ü“Öê †×¾ÖÖÖ¿Ö“ÖÓ¦ü ´Öã—Öã´Ö¤üÖ¸ü
µÖÖÓ“Öê ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß ¤ãüÂúÖôû×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“Öê úÖ´Öß ‘Ö™üÖÖ ¾ÆüÖ¾Öß, †ÃÖÖ ‹ú ×¾Ö×¿ÖÂ™ü šü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖÃÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³Öê“ÖÖ ´ÖÖ¡Ö µÖÖ ¾ÖêôêûÃÖ ±úÖ¸ü ÖÖë¬Öôû ˆ›üÖ»ÖÖ. Æüß ÃÖ³ÖÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ ´Ö¾ÖÖôûÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ
ÆüÖêŸÖß. »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûúÖÓÖß ŸÖß ÊÖ ¾ÖÂÖá ˆ¬ÖôæûÖ »ÖÖ¾Ö»Öß ¾Ö ¯Öãœêü ×úŸµÖêú ¾ÖÂÖì ×ŸÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖãšüßŸÖ
šêü¾Ö»Öê. Öê»µÖÖ ¾ÖÂÖá ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×›ü¯ÖÏêÃ›ü Œ»ÖÖÃÖêÃÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öß ‹ú •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ ÊÖ“Ö
¾Öêôûß —ÖÖ»Öß.
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´Ö¦üÖÃÖ : 1908 “µÖÖ ÖÖŸÖÖôûÖŸÖ ´Ö¦üÖÃÖ ¿ÖÆü¸üß Æüß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ³Ö¸ü»Öß. ´Öß ´Ö¦üÖÃÖ»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ŸµÖÖ
¾Öêôûß ´ÖÖ—Öß ¯ÖÏéúŸÖß Øú×“ÖŸÖË ÖÖ¤ãüºþÃŸÖ ÆüÖêŸÖß; ´ÆüÖæÖ ²ÖÓÖ»ÖÖê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ´Öß ÃÖêÓú›ü Œ»ÖÖÃÖ´Ö¬ÖæÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ
êú»ÖÖ. ¾Öêôû ÖÖŸÖÖôû“Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß ¾ÖÖî¸êü ´ÖÓ›üôûß“Öß ›ü²µÖÖŸÖ ²Ö¸üß“Ö Ö¤üá ÆüÖêŸÖß. ÖãÓ™üú»Ö
Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´Öß ÖÖ»Öß ˆŸÖºþÖ ¯Ö¸üŸÖ µÖê‰úÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖê ŸÖÖê ŸÖßÖ †Ö›ü¤üÖÓ›ü µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ
ÖéÆüÃ£Ö ´ÖÖ—µÖÖ ›ü²µÖÖŸÖ ²ÖÃÖ»Öê ÆüÖêŸÖê ¾Ö ²ÖÖúß“Öß ÃÖÖ¸üß ØÆü¤üß ´ÖÓ›üôûß ˆŸÖºþÖ ¤ãüÃÖ¸üßú›êü Öê»Öß ÆüÖêŸÖß.
´ÖÖ—Öê ÃÖÖ´ÖÖÖ ‹úßú›êü šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ •ÖÖÖê¾Ö¸ü •ÖÖ‰úÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê ¾Ö ŸÖê£ÖæÖ úÖÆüß
ÆüÖ»Ö»ÖÖê ÖÖÆüß. ˆŸÖºþÖ Öê»Öê»µÖÖ ´ÖÓ›üôûßŸÖ ‹ú ´ÖÖêÖ»ÖÖ‡ÔŸÖ»ÖÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ †Ö›ü´Öãšü¶Ö †×¬ÖúÖ¸üß ÆüÖêŸÖÖ.
´Öß ²ÖÃÖ»Öê»ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ £ÖÖê›êüÃÖê ¬ÖîµÖÔ †Ö»µÖÖ´Öãôêû ˆŸÖºþÖ Öê»Öê»Öê ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß ¯Ö¸üŸÖ µÖê‰úÖ ²ÖÃÖ»Öê. µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖÖÖß
´Ö»ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ¡ÖÖÃÖ ×¤ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ×²ÖµÖ¸ü ×¯ÖÖê, ×“Öºþ™ü †ÖêœüÖê †Ö×Ö ¯Ö¢Öê ÖêôûÖê ÊÖŸÖ“Ö ŸÖê ÖãÓÖ
—ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê; ¯ÖÖ ÊÖ ¯ÖãÆüÖ †Ö»Öê»µÖÖ úÖÖ›üß †¯¯ÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖêôûµÖÖŸÖ ´Öã§üÖ´Ö“Ö »ÖÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ
±úÖ•Öß»Ö †ÖÖÓŸÖãú¯ÖÖÖ ¤üÖÖ×¾Ö»µÖÖÖê ŸÖÖê †ÃÖÊ ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖ µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖÖÓÖÖ ±úÖ¸ü “Öß›ü †Ö»Öß. ŸµÖÖÓ“Öê
‡ÓÖÏ•Öß ¾Ö ÊÖÓ“Öê úÖÖ›üß ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓÃÖ Ö úôû»µÖÖÖê ¯ÖÏú¸üÖ †×¬Öú ×¾ÖúÖê¯ÖÖÃÖ •ÖÖ‰ú ÖµÖê ´ÆüÖæÖ ´Ö»ÖÖ
´Ö¬µÖÃ£Öß ú¸üÖê ³ÖÖÖ ¯Ö›ü»Öê. ¯ÖÏÃÖÓÖ×¾Ö¿ÖêÂÖß †Ö´ÆüÖ úÖÆüß ‹ŸÖ§êü¿ÖßµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ †Ö²Ö ¸üÖÖæÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖêŸÖ
ÖÖÆüß, ´ÆüÖæÖ †ÃÖ»Öê Ö™üêú ˆ›üŸÖÖŸÖ.
»ÖÖÆüÖê¸ü“Öê †×¾ÖÖÖ¿Ö“ÖÓ¦ü ´Öã—Öã´Ö¤üÖ¸ü Æêü µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê †¬µÖÖ ÆüÖêŸÖê. Ã¾ÖÖÖŸÖÖ¬µÖÖ ´ÖÓÖôæû¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
†¬µÖÖ ˆ»»ÖÖ»Ö ¸ü‘ÖãÖÖ£ÖµµÖÖ µÖÖÓÖß ÃÖãÓ¤ü¸ü ³ÖÖÂÖÖ êú»Öê. Æüß •ÖÖÆüß¸ü ²Öîšüú Anderson Memorial
Hall ´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öß. ÃÖ¸üÖê×•ÖÖß ÖÖµÖ›æü, †Æü´Ö¤üÖ²ÖÖ¤ü“Öê ¸ü´ÖÖ³ÖÖ‡Ô Öß»ÖÓúšü, »ÖÖÆüÖê¸ü“Öê ¬Ö´ÖÔ¤üÖÃÖ ÃÖã¸üß
µÖÖ“Öß ¾Ö ´ÖÖ—Öß •ÖÖÆüß¸ü ³ÖÖÂÖÖê —ÖÖ»Öß. ×²ÖÎ×™ü¿Ö †Ñ›ü ±úÖò¸êüÖ †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ¯ÖÏÖê. ™üß. ›êüÛ¾ÆüÃÖ
Æêü úÖê»ÖÓ²ÖÖêÆæüÖ ´Öã§üÖ´Ö †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ×›ü¯ÖÏêÃ›ü Œ»ÖÖÃÖêÃÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öß •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ 30 ×›üÃÖë²Ö¸ü ¸üÖê•Öß
ú¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ¸üÖ. ²Ö. ‹´ÖË. †Ö×¤üÖÖ¸üÖµÖÖµµÖÖ µÖÖÓÖß †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê.
¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖß»Ö ´ÖãµÖ ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö ´Ö•Öú›êü ÆüÖêŸÖê. ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ Ö“ÖÖÔ¯ÖÏßŸµÖ£ÖÔ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ×ÆüŸÖØ“ÖŸÖú ´ÖßšüÖ¯Öæ¸ü“Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖÖÓÖß 500 ºþ. ×¤ü»µÖÖ´Öãôêû ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ µÖ¿ÖÖŸÖ ³Ö¸ü ¯Ö›ü»Öß.
µÖÖ“Ö ¾Öêôûß ×›ü. Œ»ÖÖ. ×´Ö¿ÖÖ“Öß ´Ö¦üÖÃÖ ¿ÖÖÖÖ ˆ‘Ö›üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ×ŸÖ“ÖêÃÖÖšüß ´Ö»ÖÖ 5/6 ×¤ü¾ÖÃÖ
´Ö¦üÖÃÖêŸÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü úÖê‡´ÖŸÖæ¸ü, úÖ×»ÖúŸÖ, ±Ïëú“ÖÖÓ“ÖÖ ÖÖ¾Ö ´ÖÖÆüß, úÖÖÖÖÖ¸êü, µÖÖ ÖÖ¾Öß ³Öê™ü
¤êü‰úÖ ¾Ö ¿Öê¾Ö™üß ´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü µÖê£Öê ¤üÖêÖ ŸÖßÖ ×¤ü¾ÖÃÖ £ÖÖÓ²ÖæÖ ´Öß ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ¯Ö¸üŸÖ»ÖÖê.
»ÖÖÆüÖê¸ü : 1909 ÃÖÖ»Öß »ÖÖÆüÖê¸ü µÖê£Öê Æüß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü —ÖÖ»Öß. µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê •ÖÖê›üÃÖêÎêú™ü¸üß †×¾ÖÖÖ¿Ö“ÖÓ¦ü
´Öã—Öã´Ö¤üÖ¸ü µÖÖÓÖß ¯Ö×¸üÁÖ´Ö ‘Öê‰úÖ Ã¾ÖÖÖŸÖÖ“Öß •ÖÓÖß ŸÖµÖÖ¸üß šêü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ú»Öú¢µÖÖ“Öê ×¾ÖÖµÖë¦üÖÖ£Ö ÃÖêÖ
ÊÖÓ“Öê †¬µÖÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖ ±úÖ¸ü“Ö ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú —ÖÖ»Öê. ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö µÖê£Öß»Ö ×ŸÖÆüß ¯ÖÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ×•ÖÃ™üÖÓÖß
×´ÖôæûÖ×´ÖÃÖôæûÖ úÖ´Ö êú»Öê. µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖß»Ö ‹ú ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÆüÖ•Öê ²Ö›üÖêªÖ“Öê ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö
µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖÓÓŸÖ»µÖÖ ×¾Ö«üÖÖË ´ÖÖÖÃÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ´ÆüÖæÖ »ÖÖÆüÖê¸üÖÃÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê
úÖ´Ö ¯ÖÖÆæüÖ ŸµÖÖÓÖÖ †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö úôû»Öê. ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öê ×Ö×¸ü•ÖÖ¿ÖÓú¸ü
×¡Ö¾Öê¤üß Æêü »ÖÖÆüÖê¸üÖÃÖ •ÖÖŸÖÖÖÖ ¾Ö ¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖÖÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê. •ÖÖŸÖÖÖÖ ¾ÖÖ™êüŸÖ
†Æü´Ö¤üÖ²ÖÖ¤ü, ¯ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü, •ÖµÖ¯Öæ¸ü, †ÖÖÏÖ, ´Ö£Öã¸üÖ, ¾ÖéÓ¤üÖ¾ÖÖ †Ö×Ö ×¤ü»»Öß Æüß ¿ÖÆü¸üê †Ö´Æüß ˆŸÖºþÖ
²ÖÖ¸üúÖ‡ÔÖê ¯ÖÖ×Æü»Öß. ¯Ö×¸üÂÖ¤ü †Ö™üÖê¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü †´ÖéŸÖÃÖ¸ü µÖê£Öê •ÖÖ‰úÖ ×¿ÖÖÖÓ“Öê ÃÖã¾ÖÖÔ´ÖÓ×¤ü¸ü ¯ÖÖ×Æü»Öê.
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ÊÖ ¾Öêôûß úÖÆüß úÖ¸üÖÖÓ¾ÖºþÖ ¯ÖÓ•ÖÖ²ÖÖŸÖß»Ö †ÖµÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×ŸÖµÖÖôûÖ“µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ×¬Ö¯ÖŸÖß“ÖÖ ±úÖ¸ü ¸üÖêÂÖ
—ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. »ÖÖ»ÖÖ ´Öã¿Öß¸üÖ´Ö, Ã¾ÖÖ´Öß ÁÖ¨üÖÖÓ¤ü µÖÖÓ“Öê¾Ö¸ü ÊÖ ¸üÖêÂÖÖ“ÖÖ ‘ÖÖ»ÖÖ ¯Ö›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Ö×ŸÖµÖÖôûÖ“µÖÖ
†ÖµÖÔÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÓ×¤ü¸üÖ“Öê ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“µÖÖ ‘ÖÖê›ü¿ÖÖôêûŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. »ÖÖ»ÖÖ•ÖßÖÖ †Ö´Æüß
³Öê™üµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê, ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖê ×Ö®Ö ´Öã¦êüÖê ¯ÖÖ ˆ¤üÖ¢Ö ¾Öé¢ÖßÖê µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ²ÖÃÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖ»Öê. ÃÖÖî. Æêü´ÖÓŸÖãú´ÖÖ¸üß
“ÖÖî¬Ö¸üß ÊÖ ²ÖÎÖÉ³Ö×ÖÖßú›êü †Ö´Æüß ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ¾ÖÖî¸êü †Ö™üÖê¯ÖæÖ †Ö´Æüß ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê.
¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖÖÓÖÖ †•Ö´Öß¸ü•Ö¾Öôûß»Ö †²Öæ“µÖÖ ¯ÖÆüÖ›üÖŸÖ †Ö´Æüß ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ¬Ö´ÖÔØ“ÖŸÖÖÖŸÖ ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê. ŸÖê£Öß»Ö
ÃÖã¯ÖÏ×ÃÖ¨ü •ÖîÖ´ÖÓ×¤ü¸ü, ×¤ü»Ö¾ÖÖ¸üÖ †Ö×Ö ¯ÖÏêÖÖßµÖ Ã£Öôêû ¯ÖÖ×Æü»Öß. ÊÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Ö ÃÖÓÖ´Ö¸ü¾Ö¸üß
¤üÖ›üÖ“Öê †ÃÖæÖ ŸÖê£Öê ú»ÖÖãúÃÖ¸üß“Öß ‡ŸÖúß ú´ÖÖ»Ö —ÖÖ»Öß †ÖÆêü úß, ŸÖ¿Öß ÃÖã²ÖúŸÖÖ ¾Ö ÖÖ•ÖãúŸÖÖ •ÖÖÖŸÖ
‡ŸÖ¸ü¡Ö Œ¾Ö×“ÖŸÖ“Ö †Öœüôêû»Ö. ´ÖÖêÖ»ÖÖÓ“µÖÖ ŸÖ›üÖŒµÖÖŸÖæÖ Æêü ¸üŸÖ úÃÖê ¾ÖÖ“Ö»Öê µÖÖ“Öê †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ´ÖÖêšêü
†Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê. Æêü Ã£Öôû ‡ŸÖêú †¯Öæ¾ÖÔ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ ´ÖÖÖÖÖê ŸµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß úÖ ÖÖÆüß µÖÖ“Öê †×¬Öú
†Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê. ú¤üÖ×“ÖŸÖ †¯ÖÏ×ÃÖ¨ü¯ÖÖÖ´Öãôêû“Ö Æêü Ã£Öôû ÃÖã¸ü×ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê †ÃÖê»Ö †¿Öß ³ÖÖêôûß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ
†Ö´Æüß úºþÖ ‘ÖêŸÖ»Öß.
´ÖÖŸÖÖêÁÖß“ÖÖ †ÓŸÖ : ÊÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖÃÖ ×Ö‘ÖµÖÖ¯Öæ¾Öá ´ÖÖ—Öß ¾Öé¨ü ´ÖÖŸÖÖêÁÖß òúÃÖ¸ü“µÖÖ ¾µÖ£ÖêÖê †ŸµÖ¾ÖÃ£Ö
ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖ»ÖÖ ÃÖÖê›æüÖ ´Ö»ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖÃÖ ×Ö‘Ö¾ÖêÖÖ †Ö×Ö Öê»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖÆü¾ÖêÖÖ †ÃÖÖ ¯Öê“Ö ¯Ö›ü»ÖÖ; ¯ÖÖ
´ÖÖŸÖÖêÁÖàÖß ´Ö»ÖÖ ¬Öß¸ü ×¤ü»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ •ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ †Öã–ÖÖ ×¤ü»Öß †Ö×Ö "ŸÖæ ¯Ö¸ŸÖ µÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ´Öß ŸÖã»ÖÖ
ÃÖÖê›æüÖ •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß" †ÃÖê †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÆüß ×¤ü»Öê. ÆüÖ •ÖãµÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“ÖÖ ú¸üÖ¸üß¯ÖÖÖ! ´Öß ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü
ŸÖÖ¸üßÖ 8 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 1910 ¸üÖê•Öß ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏê´Öôû ´ÖÖŸÖÖêÁÖß ÃÖã´ÖÖ¸êü 70 ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ÆüÖê‰úÖ ×Ö¾ÖŸÖÔ»µÖÖ.
ÊÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üŸÖÖÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö ÃÖã²ÖÖê¬Ö¯Ö×¡ÖêúŸÖ ÖÖ»Öß»Ö †£ÖÖÔ“ÖÖ ´Ö•Öæú¸ü
†ÖÆêü :-¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üß ¸üÖ. ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ¯Ö×¸üÂÖ¤êü¯Öãœêü †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏÖÃŸÖÖ×¾Öú ³ÖÖÂÖÖÖŸÖ
ÃÖÖÓ×Ö»ÖŸÖê úß, 1903 ÃÖÖ»Öß ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ´Ö¦üÖÃÖ“µÖÖ ²ÖîšüúßŸÖ µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß ´ÖÓ¤üÖ¾Ö»Öê»Öß ÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÖÆæüÖ
1904 ÃÖÖ»Öß ´Öã²Ó Ö‡Ô“µÖÖ ²ÖîšüúßŸÖ ×Æü“Öß ¯ÖãÖ‘ÖÔ™üÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô, úÖ¿Öß, ú»Öú¢ÖÖ,
ÃÖã¸üŸÖ, ´Ö¦üÖÃÖ †Ö×Ö »ÖÖÆüÖê¸ü µÖÖ ÃÖÆüÖ ×šüúÖÖß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ³Ö¸ü»µÖÖ´Öãôêû ×ŸÖ“Öß ³Ö¸üŸÖÖÓ›üÖŸÖ ‹ú ±êú¸üß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ
—ÖÖ»Öß †ÃÖæÖ ×ŸÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ‹ú ™ü¯¯ÖÖ ÃÖÓ¯Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖ•Öê ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ Ö¸ü•ÖÖ
×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ“µÖÖ «üÖ¸êü ‹ú´ÖêúÖÃÖ úôæûÖ “Öãú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ÊÖ¯Öãœêü ÊÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß
†×¬Öú ¯Ö¨üŸÖ¿Öß¸ü ‘Ö™üÖÖ ¾ÆüÖ¾Öß, ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ú“Öê¸üß, ×Ö¬Öß †Ö×Ö ¾ÖÖÆæüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê úÖµÖÔ¾ÖÖÆüú Öê´ÖæÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ «üÖ¸êü ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ šü¸üÖ¾ÖÖÓ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ¾ÆüÖ¾Öß, †¿Öß úôûúôûß“Öß
×¾ÖÖÓŸÖß ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß êú»Öß. ÊÖ¾Ö¸ü ¯Öãœêü ¤üÖêÖ ŸÖÖÃÖ ú›üÖŒµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¤ü ÆüÖê‰úÖ ¿Öê¾Ö™üß ¯Ö×¸üÂÖ¤êü»ÖÖ †ªÖ¯Ö
†¿Öß ‘Ö™üÖê“Öß ¾Öêôû †Ö»Öß ÖÖÆüß, †ÃÖê ²ÖÆãü´ÖŸÖÖÖê šü¸ü»Öê. µÖÖ ×Ö¸üÖ¿Öê“Öê úÖ¸üÖ ú»Öú¢µÖÖŸÖß»Ö
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÖÖÓ“Öß ´ÖÖê †ªÖ×¯Ö ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ú»Öã×ÂÖŸÖ ¸üÖ×Æü»µÖÖ´Öãôêû ‹ú¡Ö úÖµÖÔ ú¸üÖê
†¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê.
†»ÖÖÆüÖ²ÖÖ¤ü : 1910 ÃÖÖ»Öß Æüß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü †»ÖÖÆüÖ²ÖÖ¤ü µÖê£Öê ³Ö¸ü»Öß. ŸÖê£Öê ¯Öæ¾Öá ‹ú ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö
ÆüÖêŸÖÖ ; ¯ÖÖ †»Ößú›êü ŸÖÖê ²ÖÓ¤ü ¯Ö›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. »ÖÖÆüÖê¸ü“Öê †×¾ÖÖÖ¿Ö“ÖÓ¦ü ´Öã—Öã´Ö¤üÖ¸ü µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖÖÖ¸ü
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³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ‹êúÀ¾Ö¸üß ¬Ö´ÖÔ¯Ö×¸üÂÖ¤ü

ÆüÖêŸÖê, ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ •ÖÖê›üß»ÖÖ ÃÖêÎêú™ü¸üß ´ÆüÖæÖ Öê´ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ ¯Öæ¾Öá ŸÖßÖ
†Öšü¾Ö›êü •ÖÖ‰úÖ ŸµÖÖÓÖß ¯Öæ¾ÖÔŸÖµÖÖ¸üß “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. •ÖÖÖÖ ×´ÖôûµÖÖÃÖ úšüßÖ •ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»Öê. úÖÔ»ÖÖÓ•Ö
²ÖÓÖÖ»Öß Ãæú»Ö“µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖôêû»ÖÖ 200 ºþ¯ÖµÖÖÓ“Öß ´Ö¤üŸÖ ¤êü‰úÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖÖšüß ŸÖê£Öê
•ÖÖÖÖ ×´Öôû×¾Ö»Öß. †¬µÖÖ úÖêÖÖÃÖ Öê´ÖÖ¾Öê ÆüÖÆüß ¯ÖÏ¿Ö ×²Öú™ü —ÖÖ»ÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß ¯ÖÓ. ×¿Ö¾ÖÖÖ£Ö¿ÖÖÃ¡Öß µÖÖÓÖß
ú²Öæ»Ö êú»µÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö ÃÖã™ü»ÖÖ.
´Öß ŸÖê£Öê ‹ú †Öšü¾Öü›ü¶Ö¯Öæ¾Öá Öê»ÖÖê. ¯ÖÏŸµÖêú ¯Ö×¸üÂÖ¤êü¯Öæ¾Öá ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÎÖÉ †Ö×Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖÓÖÖ
ÃÖŒµÖãÔ»Ö¸ü úÖœæüÖ Ö“ÖÖÔ“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖê Æêü ´ÖÖ—Öê úÖ´Ö †ÃÖê. êú¾ÆüÖ ¯Öã¸êüÃÖê ¯ÖîÃÖê ×´ÖôûŸÖ †Ö×Ö êú¾ÆüÖ
×´ÖôûŸÖÆüß ÖÃÖŸÖ. ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖÔ“Öß Æüß ÖêÆü´Öß“Öß ¸ü›ü †ÃÖê. ‹ú“Ö ´Ö×ÆüµÖÖ¯Öæ¾Öá (ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 1910
´Ö¬µÖê) ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¿Öß ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê ´Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÃÖÖê›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †£ÖÖÔŸÖË ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖÔ“ÖÖ“Ö
Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ‘Ö¸üÖ“ÖÖÔ“ÖÖÆüß ¯ÖÏ¿Ö ´Ö•Ö¯Öãœêü †Ö ¯ÖÃÖºþÖ ˆ³ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÖÖŸÖÖôû“Öê £ÖÓ›üß“Öê ×¤ü¾ÖÃÖ, †ÖÖÖÖ›üßŸÖæÖ
³ÖµÖÓú¸ü Ö¤üá, £Ö›Ôü Œ»ÖÖÃÖ“Öß ¤üÖ¤üÖ, †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ´Ö¬µÖ¸üÖ¡Öß ´Öß †»ÖÖÆüÖ²ÖÖ¤êüÃÖ ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. ¯ÖÏÖê. ²ÖÖ²Öæ
¸üÖ´ÖÖÖÓ¤ü “ÖŸÖ•Öá µÖÖÓ“Öêú›êü ´Öß ˆŸÖ¸üÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê ; ¯ÖÖ ÖÖ›üß¾ÖÖ»µÖÖ»ÖÖ ŸÖê ×šüúÖÖ ´ÖÖÆüßŸÖ Ö¾ÆüŸÖê ŸÖÖÃÖ
¤üÖêÖ ŸÖÖÃÖ †¯Ö¸üÖ¡Öß ‡ú›êü ×ŸÖú›êü ³Ö™üú»µÖÖ¾Ö¸ü ÖÖ‡»ÖÖ•Ö ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÖê ¿Öê¾Ö™üß ´µÖã‡¸ü úÖò»Öê•Ö“µÖÖ
×¾ÖÃŸÖßÖÔ ¯Ö™üÖÓÖÖÖŸÖ ´ÖÖ—Öê ÃÖÖ´ÖÖÖ ™üÖú»Öê ¾Ö ŸÖÖê ×Ö‘ÖæÖ Öê»ÖÖ. £ÖÓ›üß ³ÖµÖÓú¸ü ¯Ö›ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖÖ´ÖÖÖÖ»ÖÖ
›üÖêêú ™êüæúÖ ŸµÖÖ ´ÖÖôû¸üÖÖÖ¾Ö¸ü ŸÖß ¸üÖ¡Ö ´Öß ú¿Öß²Ö¿Öß ´ÖÖêšü¶Ö úÂ™üÖÖê úÖœü»Öß. ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ Æêü
ÃÖÖêÆüÖôêû ×ÖŸµÖÖ“Öê“Ö †ÃÖŸÖ. ú»Öú¢µÖÖ“Öê ²ÖÖ²Öæ Æêü´Ö“ÖÓ¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü ÊÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü»ÖÖ Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. ÊÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê
×¾Ö¿ÖêÂÖ úÖ´Ö ´ÆüÖ•Öê ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê“ÖÖ Ö×»ÖŸÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü úºþÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü úºþÖ ‘ÖêÖê. ÆüÖ ´ÖÃÖã¤üÖ ŸÖµÖÖ¸ü
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Æêü´Ö“ÖÓ¦ü ÃÖ¸üúÖ¸, ÖéŸµÖÖÖê¯ÖÖôû ¸üÖµÖ, »ÖÖÆüÖê¸ü“Öê »ÖÖ»ÖÖ ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö ÃÖÆüÖ‡Ô †Ö×Ö ´Öß Ã¾ÖŸÖ:
µÖÖÓ“Öß ‹ú ¯ÖÖê™üÃÖ×´ÖŸÖß Öê´ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. Ö×»ÖŸµÖÖŸÖ ¯Öãœüß»Ö ´Öã§êü ÆüÖêŸÖê : (1) ÖÖ¾Ö ×£Ö‡ÛÃ™üú
úÖò±ú¸üÃÖ †ÃÖê †ÃÖÖ¾Öê. (2) ˆ§êü¿Ö ‹êúÀ¾Ö¸üß ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü. (3) ‹êúÀ¾Ö¸üß ¬Ö´ÖÖÔ“Öê úÖêÖßÆüß †ÖãµÖÖµÖß,
¸üßŸÖÃÖ¸ü ×Ö¾Ö›æüÖ †Ö»Öê»Öê, Æêü ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü. (4) ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“ÖÖ ŸÖŸúÖ»ÖßÖ †¬µÖÖ, “ÖÖ¸ü ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü, ‹ú Øú¾ÖÖ
¤üÖêÖ ÃÖêÎêú™ü¸üß µÖÖÓ“Öß Ã™ÑüØ›üÖ ú×´Ö™üß. µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ“Öß ×Ö¾Ö›üÖæú ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ÆüÖêÖê. ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü ú´Ö
úºþÖ ¿Öê¾Ö™üß †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê. (5) šü¸üÖ¾ÖÖ“ÖÖ †Ó´Ö»Ö ú¸üÖê ¾ÖÖî¸êü Ã™ÑüØ›üÖ ú×´Ö™üß“Öß úÖ´Öê.
(6) ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ ×šüúÖÖß Ã£ÖÖ×Öú ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“Öß Ã¾ÖÖÖŸÖ ú×´Ö™üß Öê´ÖæÖ †Ö¯Ö»Öê †¾Ö¿µÖ ŸÖê †×¬ÖúÖ¸ü
Ã™ÑüØ›üÖ ú×´Ö™üßÖê µÖÖ ú×´Ö™üßÃÖ ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖê ¤êüÖê. µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ
ˆ‘Ö›ü¶Ö •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖêŸÖ ¤üÖêÖ ŸÖéŸÖßµÖÖÓ¿Ö ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“µÖÖ †Öã´ÖŸÖß“Öß •Ö¹ý¸üß.
»Ö¾Öú¸ü ‹ú´ÖŸÖ ÆüÖê‡ÔÖÖ, ´ÆüÖæÖ †¬µÖÖÖÖê ÆüÖ Ö×»ÖŸÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ²ÖÎÖÉ †Ö×Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †×³Ö¯ÖÏÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ ¤êü¿Ö³Ö¸ü ×±ú¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ †Ö×Ö ú»Öú¢µÖÖŸÖ ¯Öãœü“µÖÖ ¾ÖÂÖá“µÖÖ
¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ Æêü ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏú¸üÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾Öê, †ÃÖÖ šü¸üÖ¾Ö ´ÖÖÓ›ü»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖê ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ“Öê úÖ´Ö
“ÖÖêÆüßú›êü ±úÖ¸ü †¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üßŸÖßÖê “ÖÖ»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê, ¯ÖÖ ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú †Ö¯ÖÖ¯Ö»Öß úÖ´Öê ÃÖÖê›æüÖ
²ÖÖÆêü¸üÖÖ¾Öß ±úÖ¸üÃÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ ÖÃÖŸÖ. ´ÆüÖæÖ ´Öß ‹ú šü¸üÖ¾Ö †ÖÖ»ÖÖ úß, ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ´ÖãµÖ ´ÖãµÖ
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖÓÖß †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖÓÖÖ ×Ö¾Ö›üú ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖæÖ ×Ö¤üÖÖ ŸÖßÖ ´Ö×ÆüÖê ŸÖ¸üß ÃÖÓ“ÖÖ¸üÖÃÖ ¯ÖÖšü¾ÖÖ¾Öê.
†£ÖÖÔŸÖË ²ÖÓÖÖ»µÖÖÓÖß ÆüÖ šü¸üÖ¾Ö ÆüÖÖæÖ ¯ÖÖ›ü»ÖÖ. ‹ú¡Ö úÖ´Ö ú¸üÖ ´Æü™ü»Öê úß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÃŸÖú¿Öæôû ˆšüŸÖ
†ÃÖê. ´Öß ¤ãüÃÖ¸üÖ šü¸üÖ¾Ö ²ÖÆãü •ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ ÆüÖ †ÖÖ»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´ÖÖ¡Ö ŸÖŸúÖôû
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‹ú´ÖŸÖ —ÖÖ»Öê úÖ¸üÖ šü¸üÖ¾Ö“Ö ŸÖÃÖÖ ´ÖÖê‘Ö´Ö ÆüÖêŸÖÖ. Æêü´Ö“ÖÓ¦ü ÃÖ¸üúÖ¸üÖê šü¸üÖ¾Ö †ÖÖ»ÖÖ úß, ÃÖÖ 1872
“ÖÖ ×ŸÖÃÖ¸üÖ úÖµÖ¤üÖ ×´ÖÁÖ×¾Ö¾ÖÖÆüÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÆüÖêŸÖÖ, ŸÖÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖ¾ÖÖ. ú»Öú¢µÖÖŸÖß»Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö ú×´Ö™üßÖê µÖÖ
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ úÖµÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê ÊÖ“Öß ÆüúßúŸÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß. šü¸üÖ¾Ö ‹ú´ÖŸÖÖÖê ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¯Öãœüß»Ö
ÃÖÖ»ÖÖú×¸üŸÖÖ ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü, ²ÖÖ²Öæ †×¾ÖÖÖ¿Ö“ÖÓ¦ü ´Öã—Öã´Ö¤üÖ¸ü, ×¾ÖÖµÖë¦üÖÖ£Ö ÃÖêÖ, ¾µÖÓú™ü¸üŸÖ´ÖË ÖÖµÖ›æü,
Öã¹ý¤üÖÃÖ “ÖÎú¾ÖŸÖá †Ö×Ö ÖéŸµÖÖÖê¯ÖÖôû ¸üÖµÖ ÊÖÓ“Öß Ã™ÑüØ›üÖ ú×´Ö™üß Öê´ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. Æêü´Ö“ÖÓ¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü
ÊÖÓÖÖ •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üß Öê´ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
ú»Öú¢ÖÖ : 1911 “µÖÖ ÖÖŸÖÖôûÖŸÖ ú»Öú¢µÖÖÃÖ ×ÃÖ™üß úÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê Æüß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ³Ö¸ü»Öß. ´ÖÓÖôæû¸ü
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †¬µÖÖ ˆ»»ÖÖ»Ö ¸ü‘ÖãÖÖ£ÖµµÖÖ µÖÖÓÖÖ †¬µÖÖ Öê´ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. •Ö´ÖÔÖßŸÖß»Ö ÖÖòØ™ü•ÖÖ
µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß“Ö ¯ÖÏµÖÖŸÖ ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü ›üÖò. ¹ý›üÖò»±ú †Öò™üÖê Æêü ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖÖšüß ´Öã§üÖ´Ö †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Ö×Æü»Öß
ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ÃÖŸµÖê¦üÖÖ£Ö ™üÖÖÖê¸ü µÖÖÓÖß ÃÖÓÃéúŸÖ´Ö¬µÖê “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. Ã¾ÖÖÖŸÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öê †¬µÖÖ ×¯ÖÏÛÃÖ¯Ö»Ö
Æêü¸Óü²Ö“ÖÓ¦ü ×´Ö¡Ö µÖÖÓÖß ³ÖÖÂÖÖ úºþÖ Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê. ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ×šüúÖÖ“µÖÖ †Öêú ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÖß
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ³ÖÖÂÖÖê úºþÖ ×Ö²ÖÓ¬Ö ¾ÖÖ“Ö»Öê. ²ÖÖ¸üÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê šü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê. ×ŸÖÃÖ¸üÖ šü¸üÖ¾Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖê²Ö§ü»Ö ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖÖ»µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖß»Ö ´ÖÃÖã¤üÖ †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †×³Ö¯ÖÏÖµÖÖ“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ¾ÖÖ“Ö»µÖÖ¾Ö¸ü
†×¾ÖÖÖ¿Ö“ÖÓ¦ü ´Öã—Öã´Ö¤üÖ¸üÖÓÖß ŸÖÖê šü¸üÖ¾Ö ¯Öãœêü ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ †¬µÖÖÖ“µÖÖ Öê´ÖÖãúß²Ö§ü»Ö ‹ú •ÖÖ¤üÖ
×ÖµÖ´Ö ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê ÆüÖ úß Ã™ÑüØ›üÖ ú×´Ö™üßÖê Ã¾ÖÖÖŸÖ ú×´Ö™üß“ÖÖ †×³Ö¯ÖÏÖµÖ ‘Öê‰úÖ †¬µÖÖ
×Ö¾Ö›üÖ¾ÖÖ ¾Ö ŸÖÖê ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ ²ÖîšüúßŸÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ¾ÆüÖ¾ÖÖ. ÆüÖ šü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. ú»Öú¢ÖÖ Æüß ¤êü¿ÖÖ“Öß
¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß †Ö×Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ´ÖãµÖ ëú¦ü †ÃÖ»µÖÖÖê ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö ŸµÖÖ ´ÖÖÖÖÖê £ÖÖ™üÖ“ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ.
ÖÓŸÖ¸ü ‹ú ÃÖãÓ¤ü¸ü ÃÖêÆüÃÖÓ´Öê»ÖÖ ´Öê¸üß úÖ¯Öí™ü¸ü ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü ¹ý›üÖò»±ú †Öò™üÖê µÖÖÓ“Öê
ÃÖÆüÖÖã³Öæ×ŸÖ¯Ö¸ü ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê.
²ÖÖÓúß¯Öæ¸ü : 1912 ÃÖÖ»Öß Æüß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ²ÖÖÓúß¯Öæ¸ü»ÖÖ ³Ö¸ü»Öß. †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ “ÖÓ¤üÖ¸ü¾Ö¸üú¸ü
µÖÖÃÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ×šüúÖÖß ú»Öú¢µÖÖŸÖß»Ö ¤üÖêÆüß ¿ÖÖÖÖÓ“Öê (ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ¾Ö Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖ)
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö †ÃÖ»µÖÖÖê †Ö×Ö ²ÖÖ²Öæ Æêü´Ö“ÖÓ¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü Æêü •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üß †ÃÖ»µÖÖÖê ¯Öæ¾ÖÔŸÖµÖÖ¸üß“ÖÖ ¡ÖÖÃÖ
¯Ö›ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ´ÖÖ—µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×›ü. Œ»ÖÖ. ×´Ö¿ÖÖ“Öê ‹ú †ÖÃ£Öê¾ÖÖ‡Ôú úÖµÖÔúŸÖì †´ÖéŸÖ»ÖÖ»Ö šüŒú¸ü Æêü
²ÖÖÓúß¯Öã¸üÖÃÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ×´Ö¿ÖÖ“Öß ‹ú •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ —ÖÖ»Öß. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³Öê“Öê †¬µÖÖ ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü †Ö¸ü.
‹Ö. ´Öã¬ÖÖêôûú¸ü ÊÖÓÖß ÃÖ³Öê“Öê †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. †´ÖéŸÖ»ÖÖ»Ö šüŒú¸üÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê †Öú›êü
¾ÖÖî¸êü“Öß •ÖµµÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸üß úºþÖ Æüß ÃÖ³ÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ¸üßŸÖßÖê ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»Öß. ¯Öãœüß»Ö †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ ú¸üÖ“Öß µÖê£Öê
šü¸ü»Öê. ŸÖê£Öê Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ±úÖ¸ü •ÖÖê¸ü †ÃÖ»µÖÖÖê ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“ÖÖ •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üß ´ÆüÖæÖ ´Ö»ÖÖ“Ö
Öê´ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
ú¸üÖ“Öß : 1913 ÃÖÖ»Öß ÖÖŸÖÖôûÖŸÖ Æüß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ú¸üÖ“ÖßÃÖ Ö¾µÖÖÖê“Ö ³Ö¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. Æîü¤ü¸üÖ²ÖÖ¤ü
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †¬µÖÖ ×¤ü¾ÖÖÖ úÖî¸üÖ´Ö»Ö ¾ÖÖî¸êü ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÖß ú¸üÖ“Öß“µÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ú¸üÖ“Öß“ÖÖ
™üÖ‰úÖ ÆüÖò»Ö 'ÖÖ×»ÖËú×¤üÖÖ ÆüÖò»Ö' µÖê£Öê ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ •ÖÖÆüß¸ü ²Öîšüúß“Öß ÃÖÖêµÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. †´Öê×¸üêú“Öê
•Öê. ™üß. ÃÖÓ›ü¸ü»ÖÓ›ü Æêü µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖÖšüß ´Öã§üÖ´Ö †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖÖ“Ö †¬µÖÖ Öê´ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ
»ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß ‹ú ˆ¤üÖ¸ü¬Ö´ÖÔ´ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß »ÖÖêúÖÓ“Öß •ÖÖÖ×ŸÖú ¯Ö×¸üÂÖ¤ü †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖß»Ö
†Ö×Ö †´Öê×¸üêúŸÖß»Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ×šüúÖÖß ³Ö¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖê. 1903 ÃÖÖ»Öß †ò´Ã™ü¸ü›òü´Ö µÖê£Öê
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³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ‹êúÀ¾Ö¸üß ¬Ö´ÖÔ¯Ö×¸üÂÖ¤ü

³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ×Æü¤ãüÃ£ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ´ÆüÖæÖ Æü•Ö¸ü ¸üÖÆæüÖ ´Öß ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. 1905 ÃÖÖ»Öß
×•Ö×Ö¾ÆüÖ µÖê£Öê ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ›üÖò. ÃÖãÖ™üÖú¸ü Æêü Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. 1911 ÃÖÖ»Öß ú»Öú¢ÖÖ µÖê£Öê
³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ÊÖ †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ •ÖÖÖ×ŸÖú ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ »Ö¾Öú¸ü“Ö ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ³Ö¸ü¾ÖÖ¾Öê
†ÃÖÖ šü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖÃÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÆüÖæÖ †´Öê×¸üêúŸÖß»Ö µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖÖê
›üÖò. ÃÖÓ›ü¸ü»ÖÓ›ü µÖÖÃÖ •ÖÖÖ×ŸÖú ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ³Ö¸ü×¾ÖµÖÖ“Öß ¯Öæ¾ÖÔŸÖµÖÖ¸üß ú¸üµÖÖÃÖ ´Öã§üÖ´Ö
¯ÖÖšü×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ›üÖò. ÃÖÓ›ü¸ü»ÖÓ›ü Æêü 1895 ÃÖÖ»Öß úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ ³Ö¸ü»Öß †ÃÖŸÖÖ ×ŸÖ»ÖÖ Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê
†Ö×Ö ¯ÖãµÖÖŸÖ ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ‹êúÀ¾Ö¸üß ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ŸµÖÖÓÖß ³ÖÖÖÆüß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ×¿ÖúÖÖÖê µÖê£Öê 1892
ÃÖÖ»Ö“µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ¯ÖÖ»ÖÔ´Öë™ü †Öò±ú ×¸ü×»Ö•ÖÖ ÊÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“µÖÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
¾ÖŸÖßÖê ²ÖÖ²Öæ ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö“ÖÓ¦ü ´Öã—Öã´Ö¤üÖ¸ü, ²Öôû¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ÖÖ¸üú¸ü †Ö×Ö ØÆü¤ãü¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖÖÓ¤ü
ÊÖÓÖß ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, ´ÆüÖæÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ»ÖÖ Æüß •ÖÖÖ×ŸÖú ¯Ö×¸üÂÖ¤ü †Ö¤üß †¯Ö×¸ü×“ÖŸÖ
ÆüÖêŸÖß †ÃÖê Ö¾Æêü.
•Öê. ™üß. ÃÖÓ›ü¸ü»ÖÓ›ü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß ¾Ö ´ÖÖ—Öß ¯Öæ¾Öá¯ÖÖÃÖæÖ “ÖÖÓÖ»Öß †ÖêôûÖ ÆüÖêŸÖß. úÖ¸üÖ ŸµÖÖ“µÖÖ
×¿Ö±úÖ¸ü¿ÖßÖê †ÖòŒÃ±ú›Ôü µÖê£Öß»Ö ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ¾Ö †´Öê×¸üêúŸÖß»Ö ×´Ö×›ü¾Æü»Ö ×£Ö†Öò»ÖÖò×•Öú»Ö
Ãæú»Ö´Ö¬µÖê ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ²ÖÎÖÉ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¯ÖÖšü¾ÖæÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú ²ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖãºþ ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖÓ›ü¸ü»ÖÓ›ü µÖÖÓÖß ÊÖ ¾Öêôûß †Ö¯Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖßÃÖ †ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖÓ›ü¸ü»ÖÓ›ü
ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß ÃÖÖêµÖ ú¸üÖ“ÖßŸÖß»Ö ‹úÖ µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ ÆüÖò™êü»ÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖê ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ
†¬µÖÖ †Ö×Ö ´Öß ÃÖêÎêú™ü¸üß ´ÆüÖæÖ úÖÆüß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ´Öß ŸµÖÖÓÖÖ ÆüÖò™êü»ÖÖŸÖ ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê
†ÃÖŸÖÖ ‹ú ´ÖÖÃÖ»Öê¾ÖÖ‡Ôú ¯ÖÏúÖ¸ü ‘Ö›ü»ÖÖ. ÖÖŸÖÖôû“µÖÖ ´ÖÖêÃÖ´ÖÖŸÖ µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ ¯ÖÖÆãüµÖÖÓÖß ÆüÖò™êü»Ö Ö““Ö
³Ö¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ÆüÖò™êü»Ö“µÖÖ ´ÖòÖê•Ö¸üÖÓÖß ÃÖÓ›ü¸ü»ÖÓ›ü ÃÖÖÆêü²ÖÖÃÖ ³Öê™üµÖÖÃÖ ´Ö»ÖÖ ´ÖÖÖ‡Ô êú»Öß. ´Ö»ÖÖ †ÖŸÖ •ÖÖŸÖÖ
µÖêŸÖ ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ÃÖÖÆêü²Ö´Ö•Öãú¸üÖÓÃÖ ´Ö»ÖÖ ³Öê™üµÖÖÃÖ ²ÖÖÆêü¸ü †ÖÖ»Öê“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê, †ÃÖÖ ´Öß †ÖÖÏÆü ¬Ö¸ü»ÖÖ.
›üÖò. ÃÖÓ›ü¸ü»ÖÓ›ü ²ÖÖÆêü¸ü †Ö»Öê †Ö×Ö ‘Ö›ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓÖß Öê¤ü ¯ÖÏ¤üÙ¿ÖŸÖ êú»ÖÖ. ´Öß ŸµÖÖÓÖÖ
Ã¯ÖÂ™ü ²Ö•ÖÖ¾Ö»Öê úß, úÖ´ÖÖ×Ö×´Ö¢Ö ´Ö»ÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ³Öê™üÖ¾Öê »ÖÖÖÖÖ¸ü. ÊÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ“Öß ¯ÖãÖ¸üÖ¾Öé¢Öß —ÖÖ»µÖÖÃÖ
µÖê£Öß»Ö ¯ÖÖÆãüÖ“ÖÖ¸ü ÃÖÖê›æüÖ †Ö´Æüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ úºþ ŸÖê£Öê ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ †¾Ö¿µÖ •ÖÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö. ÃÖÖÆêü²Ö ÃÖ¬µÖÖ
†´Öê×¸üêú“µÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖÓŸÖ ÖÖÆüßŸÖ; †Ö´Ö“µÖÖ ¤êü¿ÖÖÓŸÖ †Ö´Ö“µÖÖ‡ŸÖêú“Ö ¯Ö¸üŸÖÓ¡Ö †ÖÆêüŸÖ.
ÃÖÖÆêü²Ö´Ö•Öãú¸üÖÓÖÖ ÆüÖ ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú ¯ÖÏúÖ¸ü ¯ÖÖÆæüÖ Ö·µÖÖ ˆ¤üÖ¸ü¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ²Ö§ü»Ö ¯ÖãÆüÖ ‹ú¾ÖÖ¸ü
×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. ²ÖÎÖÉ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Öê ¸üßŸÖÃÖ¸ü ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»Öß.
ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ²Ö›üß²Ö›üß ´ÖÓ›üôûß ÊÖ ²ÖîšüúßÃÖ Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖß.
¯Öãœüß»Ö •ÖÖÖ×ŸÖú ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ×ŸÖ“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÔŸÖµÖÖ¸üß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü×¾Ö×Ö´ÖµÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
‹ú ÖÖÃÖÖß ÃÖ³ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öß. ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ ¤êü¿Ö ´ÆüÖ•Öê ‹ú ”ûÖê™üÖ µÖã¸üÖê¯Ö ÖÓ›ü. ‹úÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖÖê µÖÖ
Ö¾ÖßÖ “Öôû¾Öôûß“Öê úÖ´Ö ³ÖÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ´ÆüÖæÖ 1914 ÃÖÖ»Öß ú»Öú¢ÖÖ, ´Ö¦üÖÃÖ, ´ÖÓã²Ö‡Ô, »ÖÖÆüÖê¸ü µÖÖ
“ÖÖ¸ü ´ÖãµÖ ×šüúÖÖß “ÖÖ¸ü †×¬Ö¾Öê¿ÖÖê ³Ö¸ü×¾ÖµÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ šü¸ü»Öß. †´Öê×¸üúÖ, µÖã¸üÖê¯Ö †Ö×Ö ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ
µÖÖ ŸÖßÖ ¤êü¿ÖÖÓŸÖß»Ö ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÔ¾ÖÖªÖÓÖß ¯Öî¿ÖÖ“ÖÖ ×Ö¬Öß •Ö´Ö¾ÖµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ‘ÖêŸÖ»Öß. ú»Öú¢µÖÖÃÖ
Æêü´Ö“ÖÓ¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü, ´Ö¦üÖÃÖêŸÖ ›üÖò. ¾µÖÓú™ü¸üŸÖ´ÖË ÖÖµÖ›æü, ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü, »ÖÖÆüÖê¸üÖÃÖ ¯ÖÏÖê. ºþ“Öß¸üÖ´Ö
ÃÖÆüÖÖß µÖÖ “ÖÖî‘ÖÖÓÖÖ †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖ“Öê ÃÖêÎêú™ü¸üß Öê´ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
¾ÖÖµÖ 473-61
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´Ö¤üŸÖß“Öê †Ö¿¾ÖÖÃÖÖ : ú¸üÖ“Öß µÖê£Öß»Ö úÖ´Ö †Ö™üÖê¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ²Ö›üÖêªÖ“Öê ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖ¸ü
ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü µÖÖÓ“Öß ›üÖò. ÃÖÓ›ü¸ü»ÖÓ›ü¿Öß ÃÖ´ÖÖ ³Öê™ü úºþÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÏÖµÖ¾Æêü™ü ÃÖêÎêú™ü¸üß»ÖÖ †ÖÖÖ‰ú ³Öê™æüÖ ŸÖµÖÖ¸üß êú»Öß. ›üÖò ÃÖÓ›ü¸ü»ÖÓ›ü, ŸµÖÖÓ“Öß úµÖÖ ¾Ö ´Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öê
¯ÖÖÆãüÖê ´ÆüÖæÖ ²Ö›üÖêªÖÃÖ ¤üÖêÖ ŸÖßÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ÆüÖêŸÖß. †¿ÖÖ •ÖÖÖ×ŸÖú ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖÖ ÆüÖîÃÖ ±úÖ¸ü.
ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß †Ö×Ö ´Ö¤üŸÖ ×´ÖôûµÖÖ“Öß †Ö´ÆüÖ»ÖÖ †Ö¿ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓÖß ´Ö¤üŸÖß“Öê †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ ×¤ü»Öê.
¸üÖ•Ö¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ›üÖò. ÃÖÓ›ü¸ü»ÖÓ›ü“Öê ‹ú ¾µÖÖµÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß ú¸ü×¾Ö»Öê. ×¾ÖÂÖµÖ '‡´ÖÃÖÔÖ' ÆüÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¾µÖÖµÖÖÖ
ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü »Ö´Öß×¾Ö»ÖÖÃÖ ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›üÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ×±úºþÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ¾ÖÖ›ü¶Ö“Öê ‹Óú¤ü¸ü úÖ´Ö
¾Ö ´ÖÖÓ›üÖß ¯ÖÖÆæüÖ ›üÖò. ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¾µÖŒŸÖ êú»ÖÖ †Ö×Ö •ÖÖÖŸÖß»Ö ˆ¢Ö´ÖÖê¢Ö´Ö ¾ÖÖ›ü¶ÖÓ´Ö¬µÖê ÊÖ“ÖÖ
ÖÓ²Ö¸ü ²Ö¸üÖ“Ö ¾Ö¸ü µÖêŸÖÖê †ÃÖÖ †×³Ö¯ÖÏÖµÖ ×¤ü»ÖÖ. ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ¿ÖÆü¸üß ÊÖ •ÖÖÖ×ŸÖú ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß
šü¸ü»Öê»Öß µÖÖê•ÖÖÖ ŸÖê£Öß»Ö ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÃÖ ÃÖ´ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓÖæÖ ›üÖòŒ™ü¸ü´Ö•Öæú¸ü †´Öê×¸üêúÃÖ ¯Ö¸üŸÖ Öê»Öê.
´ÖÆüÖµÖã¨ü : »ÖÖê“Ö ´Öß ÊÖ Ö¾ÖßÖ úÖ´ÖÖÃÖ »ÖÖÖ»ÖÖê. ‹ú •ÖÖÆüß¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß“Öê »ÖÆüÖÖÃÖê ¯ÖãÃŸÖú ´Öß
”ûÖ¯Ö»Öê †Ö×Ö ŸÖê ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö µÖã¸üÖ¯ê ÖÖŸÖß»Ö †Ö×Ö †´Öê×¸üêúŸÖß»Ö ¯Ö×¸ü×“ÖŸÖ ÖéÆüÃ£ÖÖÓÖÖ ¯ÖÖšü¾ÖæÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü
ÃÖãºþ êú»ÖÖ. ²Ö¸üß“Ö ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú ˆ¢Ö¸êü †Ö»Öß. µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖß»Ö ŸµÖÖ úÖôû“Öê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¾Ö †ÖÏÖµÖ •Ö´ÖÔÖ
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖß ¯ÖÏÖê. ¹ý›üÖò»±ú †ÖòµÖêúÖ µÖÖÓ“Öê '¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖ Æü•Ö¸ü ¸üÖÆæüÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖê' †¿ÖÖ †Ö¿ÖµÖÖ“Öê ¯Ö¡Ö †Ö»Öê.
¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü ´Ö•Öæú¸ü ¯Öãœüß»Ö ¾ÖÂÖá •Ö¯ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ ¾ÖÖ™êüŸÖ ÆüÖ úÖµÖÔ³ÖÖÖ ˆ¸üæúÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ
ŸµÖÖÓÖÖ úšüßÖ ¯Ö›üÖÖ¸ü Ö¾ÆüŸÖê. ¯Öæ¾ÖÔŸÖµÖÖ¸üß“Öß Æüß ¬ÖÖ´Ö¬Öæ´Ö “ÖÖ»Ö»Öß †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×¾Ö×¬Ö‘Ö™üÖÖ ×Ö¸üÖôûß“Ö
“ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖß. 1914 “µÖÖ †ÖòÖÃ™ü ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ´ÖÆüÖµÖã¨ü †úÃ´ÖÖŸÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖŸÖ Æüß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü“Ö úÖµÖ
¯ÖÖ †Öêú •ÖÖÖ×ŸÖú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ÖÖêÂ™üà“Öß ÆüÖêôûß —ÖÖ»Öß. ´ÖÆüÖµÖã¨üÖÖê ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖÖ»ÖÖ '¡ÖÖ×Æü ´ÖÖ´ÖË' úºþÖ
ÃÖÖê›ü»Öê. ´ÖÖ ¯Öãœêü ³Ö¸üÖÖ·µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß ú£ÖÖ úÖµÖ! Öê»µÖÖ ¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ †ŸµÖÓŸÖ ÁÖ´Ö úºþÖ •µÖÖ
‹êúÀ¾Ö¸üß ¬Ö´ÖÔ¯Ö×¸üÂÖ¤êü»ÖÖ †Ö´Æüß ÖÖ¾ÖÖºþ¯ÖÖ»ÖÖ †ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê ×ŸÖ“ÖÖÃÖã¨üÖ ÊÖ ÖÖ‡ÔŸÖ Ã¾ÖÖÆüÖ —ÖÖ»ÖÖ.
¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê ´ÖÖ—ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö 1910 ÃÖÖ»Öß ÃÖã™ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Öãœêü ŸÖßÖ ¾ÖÂÖì
×›ü. Œ»ÖÖ. ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ×Ö×´Ö¢Ö ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ¿ÖÖÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ“Ö ÆüÖêŸÖß, ´ÆüÖæÖ ´Ö»ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ“Ö ¸üÖÆüÖ¾Öê
»ÖÖÖ»Öê; ¯ÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öß ¾ÖÖœü ú»¯ÖÖê²ÖÖÆêü¸ü ¾ÖÖœæü »ÖÖÖ»Öß. ´ÆüÖæÖ ´ÖÖ—Öê ´ÖãµÖ ×šüúÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô Æêü ÃÖÖê›æüÖ
¯ÖãÖê ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê.
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²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÔÃÖæ“Öß ÖÏÓ£Ö
µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß ¸ü•ÖÖ ‘ÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖæÖ“Ö ×Ö‘ÖÖ»Öê»µÖÖ Theistic Directory
‰ú±Ôú ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÔÃÖæ“Öß ÖÏÓ£Ö ÊÖ×¾ÖÂÖµÖß £ÖÖê›üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êü‰úÖ ÆüÖ ³ÖÖÖ ¯Öã¸üÖ úºþ. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öß †Ö×Ö ¯ÖÏÖŸÖß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß •Ö´ÖÖ úºþÖ ÃÖÖ»ÖÖêÃÖÖ»Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö
ú»Öú¢µÖÖ“Öê ³ÖÖ‡Ô ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö“ÖÓ¦ü ´Öã—Öã´Ö¤üÖ¸ü µÖÖÓÖß ¯ÖÏ£Ö´Ö 1872 “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ÃÖãºþ êú»Öê †Ö×Ö Theistic
Anuual µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖÖ»Öß 1879 ¯ÖµÖÕŸÖ “ÖÖ»Öæ šêü¾Ö»Öê. ¯Öãœüß»Ö ¾ÖÂÖá ‹úÖ ¡Öî´ÖÖ×ÃÖúÖ“µÖÖ ºþ¯ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß
Æêü“Ö úÖ´Ö “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê. ¯Öãœêü ×´ÖÃÖË. ‹ÃÖ. ›üß. úÖò»Öê™ü ÊÖ ˆŸÃÖÖÆüß ‡ÓÖÏ•Ö Ã¡ÖßÖê 1876-87 ¯ÖµÖÕŸÖ
Bramho Year Book µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê Æêü“Ö úÖ´Ö †×¬Öú ¯Ö¨üŸÖ¿Öß¸ü “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê.
¯ÖÏúÖ¿ÖÖ : ŸµÖÖ¯Öãœêü 1888 ÃÖÖ»Öß ²ÖÎÖÉ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê úÖ´Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. 1905 ÃÖÖ»Öß úÖ¿Öß“µÖÖ
¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ µÖÖ ÃÖæ“ÖßÖÏÓ£ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ´Öß ¯ÖãÆüÖ ˆ“Ö»Ö êú»Öß. ¯Ö×¸üÂÖ¤êüú›æüÖ ´Öß ‹ú´ÖŸÖÖÖê šü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖÃÖ
úºþÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß úºþÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ ²ÖÓÖÖ»Ö“Öß ÃÖ±ú¸ü úÖœü»Öß. •ÖÖÆüß¸ü ÃÖŒµÖãÔ»Ö¸ü úÖœæüÖ
¾Ö ÖÖÃÖÖß ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü úºþÖ ×úŸµÖêú ¾ÖÂÖì ¯ÖÏµÖŸÖ úºþÖÆüß ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´ÖôêûÖÖ, ´ÆüÖæÖ
ÆüÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ´Ö»ÖÖ ¤üÖêÖ¤üÖ ÃÖÖê›æüÖ ªÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß 1912 ÃÖÖ»Öß ´Öß ÆüÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ¯ÖãÆüÖ êú»ÖÖ. •µÖÖ
†£Öá ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ Ã£ÖÖ×Öú ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖÓ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öß ´ÖÖÖê¾Öê¬Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´Ö»ÖÖ †Ö¬Öß“Ö ×´ÖôûÖ»Öß
ÆüÖêŸÖß ¾Ö ŸÖß ´Öß ”ûÖ¯ÖæÖÆüß úÖœü»Öß ÆüÖêŸÖß ŸµÖÖ †£Öá Æêü úÖ´Ö †ÃÖê †¬ÖÔ¾Ö™ü ™üÖúÖê ´Ö»ÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖ ¯Ö›ü»Öê
ÖÖÆüß. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ¤æü¸ü¤æü¸ü“µÖÖ úÖÖÖúÖê¯Ö·µÖÖÓŸÖß»Ö úÖµÖÔ¾ÖÖÆüúÖÓÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öê †¯ÖµÖ¿Ö ¤êüÖß»Ö ˆ¤Ëü²ÖÖê¬Öú
ÆüÖêŸÖê. Æüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×šüú×šüúÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ úÖµÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖÓÖß †Ö×Ö ›üÖêóµÖÖÓ¯Öãœêü ‘Ö›ü»Öê»µÖÖ ÖÖêÂ™üß“Öß
ÃÖÖÖ ¤êüÖÖ¸üÖÓÖß ×»ÖÆæüÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖ´Öã¦üÖ¯Ö»Ößú›üß»Ö ‡ŸÖ¸ü ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ˆ¤üÖ¸ü¬Ö´ÖÖÔ“Öß “Öôû¾Öôû
ú¸üÖÖ¸üÖÓÖß †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öß †Ö×Ö ÃÖÓ¤êü¿ÖÖÓ“ÖßÆüß µÖÖŸÖ ³Ö¸ü ™üÖú»Öß ´ÆüÖæÖ ´Öß Æêü †ŸµÖÓŸÖ
¯Ö×¸üÁÖ´ÖÖÖê ŸÖµÖÖ¸ êú»Öê»Öê ÃÖã´ÖÖ¸êü 375 ¯ÖÖÖÖÓ“Öê ‡ÓÖÏ•Öß ¯ÖãÃŸÖú 1912 “µÖÖ ×›üÃÖë²Ö¸ü ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
êú»Öê. ÊÖ»ÖÖ ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸üÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß ÃÖãÓ¤ü¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ •ÖÖê›ü»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ´Æü™ü»Öê
†ÖÆêü úß, "³Ö¸üŸÖÖÓ›üÖŸÖ ²ÖÎÖÉ †Ö×Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖÓÖß “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ ‹êúÀ¾Ö¸üß ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ‹ú×¡ÖŸÖ
´ÖÖ×ÆüŸÖß ÊÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÖÖ ¾Ö ×ÆŸÖØ“ÖŸÖúÖÓÖÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü •µÖÖ úÖêÖÖ»ÖÖ ÊÖ “Öôû¾Öôûßú›êü
×“Ö×úŸÃÖú ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †¿ÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖÓÖÖ ¤êüÖß»Ö Æüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ŸµÖÓŸÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖß
šü¸êü»Ö. †Ö¬Öã×Öú ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ØÆü¤ãü»ÖÖêú ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †ŸµÖÓŸÖ ˆ¤üÖÃÖßÖ †ÖÆêüŸÖ, †ÃÖÖ †ÖÖê¯Ö
¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê; ¯ÖÖ ŸÖÖê ÃÖ¾ÖÖÔ¿Öß Ö¸üÖ ÖÖÆüß. ØÆü¤ãü´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû, †ÖµÖÔÃÖ´ÖÖ•Ö, ×£Ö†ÖòÃÖ±úß †Ö×Ö
‡ŸÖ¸ü ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ “Öôû¾Öôûß µÖÖÓ“Öê úÖêÖß ×Ö¸üßÖÖ êú»µÖÖÃÖ Ö¾ÖßÖ “ÖîŸÖµÖÖ“Öß ÃÖÖÖ ÃÖÆü•Ö ¯Ö™üµÖÖÃÖÖ¸üÖß
†ÖÆêü. †Ö¬Öã×Öú ×¾Ö“ÖÖ¸üß •ÖÖÖŸÖ ¤üÖêÖ ×³Ö®Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ¿ÖŒŸÖß“Öê úÖµÖÔ “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. ‹ú ¬Ö´ÖÔúÖ¸üÖ ¾Ö ¤ãüÃÖ¸êü
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†£ÖÔúÖ¸üÖ. ÊÖ ¤üÖêÖ ¿ÖŒŸÖß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ •ÖÖÖÃÖ ÆüÖ»Ö¾ÖæÖ ÃÖÖê›üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ÖãÃÖŸµÖÖ †£ÖÖÔ“µÖÖ ´ÖÖÖê
»ÖÖÖ»Öê»ÖÖ ´ÖÖãÂµÖ †£Ö¾ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÃÖÖê ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß. •ÖÃÖ•Ö¿Öß ÁÖß´ÖÓŸÖß ¾ÖÖœüŸÖê ŸÖÃÖŸÖÃÖÖ ÓúÖÖ»Ö¯ÖÖÖÆüß
ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¾ÖÖœüŸÖÖê †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖê´ÖÖÖ µÖã¨ü Æêü šêü¾Ö»Öê»Öê“Ö! ¤ãüÃÖ¸êü ÃÖŸµÖ Æêü úß, ´ÖŸÖ´ÖŸÖÖÓŸÖ¸üÖÓ“ÖÖ
Ö»Ö²Ö»ÖÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖŸÖæÖ“Ö ‹ú ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ŸÖ¢¾Ö ²ÖÖÆêü¸ü ›üÖêúÖ¾ÖŸÖê. ²ÖÓÖÖ»µÖÖú›üß»Ö
¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖµÖ, ´ÖÆüÂÖá ¤êü¾Öë¦üÖÖ£Ö, ²ÖÎÉÖÖÓ¤ü êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦ü †Ö×Ö †Ö´Ö“Öêú›üß»Ö ÃÖ¸ü ¸üÖ´ÖéúÂÖ¯ÖÓŸÖ ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü
µÖÖÓÖß µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ŸÖ¢¾ÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü êú»ÖÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖãúÖ¸üÖ ŸÖê †Ö¬Öã×Öú •ÖÖÖÃÖ ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
ŸµÖÖÓ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ×úŸÖß ´ÖÖêšüß †ÖÆêü Æêü ÆüÖ ÃÖæ“ÖßÖÏÓ£Ö ¤üÖÖ¾ÖßŸÖ †ÖÆêü. ÊÖ ÖÏÓ£ÖÖÓŸÖ ¾ÖÙÖ»Öê»Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß
¾ÖÖ“ÖæÖ ÖêÆü´Öß †ÖÖÓ¤ü“Ö ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ÖÖÆüß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü †×¬Öú Öê™üÖÖê ú¸üÖê úÃÖê
†¾Ö¿µÖ †ÖÆêü Æêü ¯Ö™ü»Öê †Ö×Ö ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔÖãµÖÖµÖß ÆüÖêÖê Æêü ÃÖãÖÖŸÖ»Öê ´ÖÖêšêü ÃÖãÖ †Ö×Ö ³ÖÖµÖÖŸÖ»Öê ´ÖÖêšêü
³ÖÖµÖ †ÖÆêü µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ¯Ö™üŸÖê."
´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö «üÖ. ÖÖê. ¾Öîª ¾Ö ¾ÖÖ´ÖÖ¸üÖ¾Ö ÃÖÖêÆüÖß µÖÖÓÖß µÖÖ ¯ÖãÃŸÖú¯ÖÏúÖ¿ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´Öß ±úÖ¸ü ´Ö¤üŸÖ
êú»Öß. µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ“Öê ¤üÖêÖ ×Ö¸üÖôêû ³ÖÖÖ †ÃÖæÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ •ÖÖÖŸÖß»Ö ˆ¤üÖ¸ü¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ
¯ÖÓ£ÖÖ“Öê úÖµÖÔ, ¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸üß ¯ÖÏµÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ ŸµÖÖ “ÖÖ»ÖúÖú›æüÖ ×»ÖÆæüÖ †Ö»Öê»µÖÖ ×Ö²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. †¿ÖÖ “ÖÖ»ÖúÖÓú›æüÖ •Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´ÖôûÖ»Öß ÖÖÆüß †¿Öß ¯ÖÏú¸üÖê ´Öß Ã¾ÖŸÖ:“Ö
×»ÖÆæüÖ úÖœü»Öß †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß “Öôû¾Öôû, ‹êúÀ¾Ö¸üß ¬Ö´ÖÔ¯Ö×¸üÂÖ¤ü,
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÆüÖµµÖúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß, ‡¸üÖÖÖŸÖß»Ö ²ÖÆüÖ‡Ô ¬Ö´ÖÖÔ“Öß “Öôû¾Öôû, µÖã¸üÖ¯ê ÖÖŸÖß»Ö ¾Ö †´Öê×¸üêúŸÖß»Ö
µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ †Ö×Ö µÖã×Ö¾ÆüÃµÖÖÔ×»ÖÃ™ü ÃÖ´ÖÖ•Ö Æüß ¯ÖÏú¸üÖê ´ÖÖ—Öß“Ö †ÖÆêüŸÖ. ²ÖÓÖÖ»µÖÖÓŸÖß»Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö
ÊÖ¾Ö¸üß»Ö »ÖêÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¯ÖÓ. ×¿Ö¾ÖÖÖ£Ö¿ÖÖÃ¡Öß µÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ: ×»Ö×Æü»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö
´ÖÖ—Öê ÃÖÆüÖ¬µÖÖµÖß —ÖêÖÖê ÃÖæêú ™üÖêµÖÖ ÃÖÖúß µÖÖÓÖß •Ö¯ÖÖÖ´Ö¬Öß»Ö ˆ¤üÖ¸ü¬Ö´ÖÔ Æêü ¯ÖÏú¸üÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê †ÖÆêü.
¤ãüÃÖ·µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ²ÖÓÖÖ»Ö, ×²ÖÆüÖ¸ü †Ö×Ö †Öê×¸üÃÖÖ ÊÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö 101 ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö, ´Ö¦üÖÃÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö 32
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö 16 ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö, ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö †Ö×Ö ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö 18 ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö
†Ö×Ö »ÖÓ›üÖ µÖê£Öß»Ö ¸êü. “ÖÖ»ÃÖÔ ¾ÆüÖµÖÃÖê µÖÖÓ“Öê Theistic Church †¿ÖÖ ‹æúÖ 168 ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß
ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö¾ÖÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß †Ö×Ö ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ‡×ŸÖÆüÖÃÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖêÎêú™ü¸üß“Öê ÖÖ¾Ö †Ö×Ö ¯Ö¢ÖÖ, ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“Öß
ÃÖÓµÖÖ, †ÖãÂšüÖ×Öú ×úŸÖß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ×úŸÖß µÖÖ“ÖÖ ×Ö¤ìü¿Ö, ×ÆüŸÖØ“ÖŸÖúÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ †Öšü¾Ö›ü¶ÖŸÖæÖ ÃÖ³ÖÖ
×úŸÖß ¾ÖêôûÖ ³Ö¸üŸÖê, ¯ÖÖê™üÃÖÓÃ£ÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö, Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´ÖÓ×¤ü¸ü †ÖÆêü úß ÖÖÆüß, ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê, ´ÖÖ×ÃÖêú úÖêÖŸÖß
†ÖÆêüŸÖ, ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ“Öß ŸÖ•Ö¾Öß•Ö úÖµÖ ¾ÖÖî¸êü ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ŸµÖÓŸÖ úÃÖÖê¿ÖßÖê ÖÖêôûÖ êú»Öê»Öß †ÖÆêü. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ
Æêü ¯ÖãÃŸÖú ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸üÖÃÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ‡ŸÖ¸ü ×•Ö–ÖÖÃÖæÓÖÖ ¤êüÖß»Ö ‹ú †´ÖÖê×»Öú šêü¾ÖÖ“Ö
¾ÖÖ™üµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêü.
¯ÖãÃŸÖúÖ“ÖÖ ”û¯ÖÖ‡ÔÖ“ÖÔ, ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“ÖÖ Ö“ÖÔ †ÖãÎú´Öê ²ÖÎÖÉÖê ¯ÖÖêÃ™ü»Ö
×´Ö¿ÖÖ ¾Ö ²ÖÖÖ¸üÃÖ µÖê£Öß»Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ ×¿Ö»ÖêúŸÖæÖ ³ÖÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. úÖêÖŸµÖÖÆüß Ã£ÖÖ×Öú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü
ÊÖ“ÖÖ ²ÖÖê•ÖÖ ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß. ÖãÃÖŸÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖÃÖ •µÖÖÓÖß ×¾Ö»ÖÓ²Ö êú»ÖÖ Øú¾ÖÖ ´Öãôûß“Ö ×¤ü»Öß ÖÖÆüß
†¿ÖÖÓú›æüÖ ¯Öî¿ÖÖ“Öß ´Ö¤üŸÖ úÖêÖ †¯ÖêÖß»Ö? Æüß ¯ÖãÃŸÖêú ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖÓÖÖ ±ãúú™ü ¾ÖÖ™üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö,
™ü¯ÖÖ»ÖÆ¿Öß»Ö ¤êüÖß»Ö ¯Ö›üÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ±úŒŸÖ ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖÖÖß ú¸üÖ¾Öß, †ÃÖê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß •ÖÖÆüß¸ü úºþÖÆüß
úÖêÖÖ ‹úÖú›æüÖ ´ÖÖÖÖß ¤êüÖß»Ö †Ö»Öß ÖÖÆüß. ÆüÖ †¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üß¯ÖÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ †Ö¿“ÖµÖÖÔ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¬ÖŒúÖ
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²ÖÃÖ»ÖÖ ! ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÕÖÖ ´ÖÖ¡Ö ÊÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ±úÖ¸ü ¾ÖÖ™ü»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖ“Öß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß
´ÖãŒŸÖÓúšüÖÖê ¯ÖÏ¿ÖÓÃÖÖ êú»Öß. †¿Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖ“Öß ‡Â™üŸÖÖ ÆüÖêŸÖß ; ¯ÖÖ ŸÖß †Ö¿ÖÖ
†Ö•Ö¾Ö¸ü ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú ¸üßŸÖßÖê ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»Öê»Öß ÖÖÆüß, Æêü ×Ö¸üÖôêû ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÖúÖê“Ö. ¿Öêú›üÖê ¯ÖÏŸÖß ¬Öæôû
ÖÖŸÖ ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖ •ÖÖÖÖ ÖÖÆüß. ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÔ Æüß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ú¸üÖÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖÆêü, ¯ÖÏµÖŸÖ
ú¸üÖÖ¸üß Ö¾Æêü, †ÃÖê êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ×¾ÖÖÖê¤üÖÖê ÃÖÖÓÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖŸÖ ÃÖŸµÖÖ“ÖÖ †Ó¿Ö ²Ö¸üÖ“Ö †ÖÆêü, †ÃÖê
ÆüÖ ÖÏÓ£Ö •ÖÖê¸üÖÖê ¯ÖãúÖ¸üßŸÖ †ÖÆêü.
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×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏµÖŸÖ
ÖÖÖ¯Öæ¸ü“µÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß úÖò»Öê•Ö“Öê ¯ÖÏÖê. ÁÖß×Ö¾ÖÖÃÖ ÖÖ¸üÖµÖÖ ²ÖÖÆü¼üß µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ Ö¾Ö³ÖÖ¸üŸÖ
ÖÏÓ£Ö´ÖÖ»ÖêŸÖ±ìú ´ÖÖ—Öê '³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö' Æêü ¯ÖãÃŸÖú ‡. ÃÖ. 1933 ÃÖÖ»Öß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öê †ÖÆêü.
ŸµÖÖŸÖ ´Öß µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖ»ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ¾Ö ÃÖÖÓÖÖê¯ÖÖÓÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü. ÊÖ“ÖÖ ¯Ö¸üÖ´ÖÂÖÔ
¯Öãœêü µÖÖêµÖ Ã£Öôûß ‘ÖêÖê ²Ö¸êü ¯Ö›êü»Ö. ŸÖæŸÖÔ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×›ü¯ÖÏêÃ›ü Œ»ÖÖÃÖêÃÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öê úÖ´Ö
ÃÖãºþ ÆüÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá Öê»µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ •Öê ¯ÖÏµÖŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ“ÖÖ •Ö¹ý¸üß¯Öã¸üŸÖÖ ×Ö¤ìü¿Ö ú¸üÖê
²Ö¸êü. µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¸üÖ. ÁÖß. ¾µÖÓ. êúŸÖú¸üúé ŸÖ '´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüßµÖ –ÖÖÖúÖê¿Ö' µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ 1924 ÃÖÖ»Öß ´ÖÖ—ÖÖ
ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü »ÖêÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
¯Öæ¾ÖÖì×ŸÖÆüÖÃÖ : µÖÖ •ÖÖÖ×ŸÖú ¯ÖÏ¿ÖÖ“µÖÖ ˆŸ¯ÖŸÖß×¾ÖÂÖµÖß ´Öß '–ÖÖÖúÖê¿ÖÖ' “µÖÖ »ÖêÖÖ“µÖÖ †Ö¸Óü³Öß
´Æü™ü»Öê †ÖÆêü úß, †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ×Ö¤üÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ŸÖ¸üß †ÖµÖÔ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ †ÖÖ´ÖÖÖ‡ŸÖúÖ“Ö
•ÖãÖÖ †ÖÆêü. “ÖÖÓ›üÖ»Ö ÆüÖ ¿Ö²¤ü ¾Öî×¤üú ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖŸÖ †Ö×Ö ²ÖÖî¨ü ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖŸÖæÖ †ÖœüôûŸÖÖê. ²Öã¨üÖ“µÖÖ
¾Öêôêû“µÖÖ ¯Öæ¾Öá¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖ¸üß ×Ö¤üÖÖ “ÖÖÓ›üÖ»Ö †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ¸üÖÂ™Òêü †Ã¯Öé¿µÖ ÖÖ»Öß •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß, †ÃÖê ˆ»»ÖêÖ
†ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ‡¸üÖÖÖŸÖß»Ö —Ö¸üŸÖãÂ™Òü¯ÖÓ£Öß †ÖµÖÔ ¾Ö ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¤êü¾ÖµÖ–Öß †ÖµÖÔ µÖÖÓÖÖ †Ã¯Öé¿µÖ †Ö×Ö
×ŸÖ¸üÃú¸üÖßµÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖ †ÃÖŸÖ, †ÃÖê ¯ÖÖ¸ü¿µÖÖÓ“µÖÖ •ÖãµÖÖ ¾Ö †¾ÖÖÔ“ÖßÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ¯Öã¸üÖ¾Öê ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. †ÖµÖÖÔ“ÖÖ
ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ úÖµÖ´Ö“ÖÖ •Ö´Ö ²ÖÃÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß µÖê£Öß»Ö ¤üÃµÖã ‰ú±Ôú ¿Öæ¦ü ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×•ÖŸÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖÃŸÖß•Ö¾Öôû“Ö, ¯ÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¸üÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ »ÖÖ¾Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖ ³ÖêÃÖôû ÆüÖê‰ú
ÖµÖê ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ †Ã¯Öé¿µÖ šü¸ü×¾Ö»Öê. •µÖÖ †£Öá •Ö¯ÖÖÖÖŸÖ Æîü™üÖ ¾Ö ÆüßÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ †Ã¯Öé¿µÖ •ÖÖŸÖß
†ªÖ×¯Ö †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ †£Öá †Ã¯Öé¿µÖ •ÖÖŸÖ Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖµÖÖÔÖß“Ö ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß ÖÃÖæÖ ×ŸÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö
¯Öæ¾Öá ´ÖÖêÖ»Ö »ÖÖêúÖÓŸÖÆüß ÆüÖêŸÖÖ Æêü ×ÃÖ¨ü ÆüÖêŸÖê. Æîü™üÖ Øú¾ÖÖ ‹ê™üÖ Æüß •ÖÖŸÖ ×±ú×»Ö¯ÖÖ‡Ö ²Öê™üÖŸÖæÖ •Ö¯ÖÖÖÖŸÖ
Öê»Öß †ÃÖÖ¾Öß. †£ÖÐ¾ÖÖ (²ÖÎÖÉÖ), ¸ü£ÖêÂ™Òü (¸üÖ•ÖµÖ), ¾ÖÃ™ÒüµÖ (¾Öî¿µÖ) †Ö×Ö Æãü‡×™ü (¿Öã¦ü) †ÃÖê
—Ö¸üŸÖãÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¾Öêôûß ‡¸üÖÖÖŸÖ “ÖÖ¸ü ³Öê¤ü ÆüÖêŸÖê. ¾Öê¤üÖÓŸÖ ¿Öæ¦ü ÆüÖ ³Öê¤ü ±úÖ¸üÃÖÖ †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüß, ¯ÖÖ
´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †³Öß¸ü †Ö×Ö ¿Öæ¦ü µÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ †ÃÖæÖ ØÃÖ¬Öã Ö¤üß“µÖÖ ´ÖãÖÖ•Ö¾Öôûß»Ö ³ÖÖÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß
¾ÖÃŸÖß †ÃÖÖ¾Öß †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê. Šú¾Öê¤üÖŸÖ ¯Öã¹ýÂÖÃÖæŒŸÖÖŸÖ ¿Öæ¦ü ¿Ö²¤ü †Ö»ÖÖ †ÖÆêü ¾Ö ¿Öã»ú µÖ•Öã¾Öì¤üÖŸÖ †Öšü
¾ÖêôûÖ ÆüÖ ¿Ö²¤ü †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. Castes of India ÊÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ×¾Ö»ÃÖÖÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü úß, Óú¤üÖÆüÖ¸ü
¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ¿Öæ¦üÖê‡Ô ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¸üÖÂ™Òü ÆüÖêŸÖê †ÖÛÖ ØÃÖ¬Öã Ö¤üß¾Ö¸ü ¿Öæ¦üÖêÃÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¿ÖÆü¸ü ÆüÖêŸÖê. ‡¸üÖÖÖŸÖß»Ö
Æãü‡™üß †£Ö¾ÖÖ ¿Öæ¦üÖê‡Ô †Ö×Ö ×±ú×»Ö¯ÖÖ‡Ö ²Öê™üÖŸÖß»Ö Æîü™üÖ µÖÖ •ÖÖŸÖß“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×ÃÖ¨ü ú¸üŸÖÖ
†Ö»µÖÖÃÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“µÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ˆŸ¯Ö¢Öß¾Ö¸ü †Ö×Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ²Ö¸üÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¿Ö ¯Ö›üµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ †ÖÆêü.
‡ÓÖÏ•Öß ×¿ÖÖÖÖ´Öãôêû ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ •Öß †Ö¬Öã×Öú ÃÖã¬ÖÖ¸êü“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß —ÖÖ»Öß ×ŸÖ“µÖÖ´Öãôêû †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“µÖÖ
×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ£ÖÔ •Öê ×šüú×šüúÖÖß ¯ÖÏµÖŸÖ —ÖÖ»Öê ŸµÖÖÓ“ÖÖ †ÖŸÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþ.
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´ÖÆüÖŸ´ÖÖ •ÖÖê×ŸÖ²ÖÖ ±ãú»Öê : ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖ 1828 ÃÖÖ»Öß ¸üÖ•ÖÖ ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖµÖ µÖÖÓÖß ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö
Ã£ÖÖ¯ÖÖ úºþÖ †Öª ¯ÖÏÖŸÖß“Öß ¬¾Ö•ÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü»Öß, ¯ÖÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“ÖÖ †ÖÏ †Ö×Ö †Ó×ŸÖ´Ö ´ÖÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖÃÖ“Ö ×´ÖôûÖ»ÖÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ŸÖÖê ´ÖÖÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ •ÖÖê×ŸÖ²ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓ“µÖÖ´Öãôêû“Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ
•ÖÖê×ŸÖ²ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓ“ÖÖ •Ö´Ö ¯ÖãÖê µÖê£Öê ±ãú»Ö´ÖÖôûß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. 1848 ¯ÖµÖÕŸÖ µÖÖ“Öê ´Ö¸üÖšüß ¾Ö ‡ÓÖÏ•Öß
×¿ÖÖÖ ×´Ö¿ÖÖ¸üß ¿ÖÖôêûŸÖ —ÖÖ»Öê. 1852 ÃÖÖ»Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ¸üúÖ¸üÖê •ÖÖê×ŸÖ²ÖÖÓÖÖ 200 ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öß ¿ÖÖ»Ö ´ÖÖêšüß
•ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü¾ÖæÖ Ö•Ö¸ü êú»Öß, ŸµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ 1848 ÃÖÖ»Öß •ÖÖê×ŸÖ²ÖÖÓÖß ´Öã»Öà“Öß ¯Ö×Æü»Öß ¿ÖÖôûÖ
Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öß †Ö×Ö 1852 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ †Ö¸Óü³Öß ´ÖÆüÖ¸ü-´ÖÖÓÖÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß ¯Ö×Æü»Öß ¿ÖÖôûÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öß.
Æüß ¿ÖÖôûÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ‡»ÖÖµÖÖŸÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓÃÖÖšüß ‹úÖ ØÆü¤æüÖê
ˆ‘Ö›ü»Öê»Öß ¯Ö×Æü»Öß ¿ÖÖôûÖ ÆüÖêµÖ. ÃÖ¸üúÖ¸üß ‡Ã¯ÖêŒ™ü¸ü ´Öê•Ö¸ü Ñú›üßÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓÖß ÊÖ ¿ÖÖôêû“Öß ¯Ö×Æü»Öß
¯Ö¸üßÖÖ 21 ´ÖÖ“ÖÔ, 1852 ¸üÖê•Öß ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü ¯ÖêšêüŸÖß»Ö ¿ÖÖôêûŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß, †ÃÖê ŸµÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ
–ÖÖÖ¯ÖÏúÖ¿Ö“µÖÖ †ÓúÖŸÖ Ö´Öæ¤ü —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. "ÊÖ ¾ÖêôêûÃÖ ¿Öã¨ü ×»ÖÆüÖê ¾Ö ¾ÖÖ“ÖÖê ¾ÖÖî¸êü ÖÖêÂ™üßŸÖ ÊÖ
¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓÖß ×¾ÖÁÖÖ´Ö²ÖÖÖêŸÖß»Ö (¾Ö×¸üÂšü ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ) ×úŸµÖêú ´Öã»ÖÖÓ¯ÖêÖÖÆüß ˆ¢Ö´Ö ¯Ö¸üßÖÖ ×¤ü»Öß, †ÃÖê
´Öê•Ö¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ²ÖÖê»ÖæÖ ¤üÖÖ×¾Ö»Öê." ŸÖÖ¸üßÖ 5 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 1852 “µÖÖ '–ÖÖÖ¯ÖÏúÖ¿ÖÖŸÖ' ¯Ö×Æü»µÖÖ ¾ÖÖÙÂÖú
×¸ü¯ÖÖê™üÖÔÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖê ÃÖÓ¯ÖÖ¤üúÖÖê Ã¯ÖÂ™ü ´ÖŸÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêü. "ŸµÖÖÓÖß ‹ú ´Öã»Öà“Öß ¿ÖÖôûÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üÖ•Ö¾Öôû
úÖœü»Öß. ŸµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¾Ö ¯ÖãœêüÆüß ŸµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖŸÖßú›æüÖ ±úÖ¸ü ¡ÖÖÃÖ ÃÖÖêÃÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÃÖ
¿Öê¾Ö™üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖß£ÖÔºþ¯ÖÖÓÖß ŸµÖÖ“Ö úÖ¸üÖÖ¾ÖºþÖ ‘Ö¸üÖŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü úÖœü»Öê. †Ö¯Ö»µÖÖ Öß“Ö ´ÖÖÖ»Öê»µÖÖ
²ÖÓ¬Öã•ÖÖÖÃÖ †–ÖÖÖÃÖÖÖ¸üÖŸÖæÖ úÖœæüÖ –ÖÖÖÖ´ÖéŸÖÖ“Öê ÃÖê¾ÖÖ ¤êüµÖÖú×¸üŸÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖÓú™êü ³ÖÖêÖ»Öß, ÆüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ
ŸµÖÖ •ÖÖŸÖß¾Ö¸ü ´ÖÖêšüÖ ˆ¯ÖúÖ¸ü †ÖÆêü. †Ö´ÆüßÆüß ŸµÖÖÓ“Öê †Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖÖŸÖÖê." ÊÖ ¿ÖÖôêûŸÖ “ÖÖÓ³ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ´Öã»ÖàÖÖ
•ÖÖê×ŸÖ²ÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß ×úŸÖß úôûúôûßÖê ×¿Öú¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖ µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ‹ú ¯Ö¡Ö –ÖÖÖ¯ÖÏúÖ¿ÖÖŸÖ
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. "ŸµÖÖÓ“Öê ŸÖßÖ ×´Ö¡Ö ´ÖÖê¸üÖê ×¾Ö÷ü»Ö ¾ÖÖôû¾Öêú¸ü, ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ²Ö»»ÖÖôû ÖÖê¾ÖÓ›êü †Ö×Ö
ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ¯Ö¸üÖÓ•Ö¯Öê µÖÖÓ“Öß •ÖÖê×ŸÖ²ÖÖÓÖÖ ²Ö¸üß“Ö ´Ö¤üŸÖ †ÃÖê. ´ÖÆüÖ¸üÖ´ÖÖÓÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖôûÖŸÖ ²Ö¸üß“Ö Ö¤üá
ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ÊÖ »ÖÖêúÖÓÃÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖÆüŸµÖÖ ‘Ö¸üÖ“µÖÖ ×¾Ö×Æü¸üß¾Ö¸ü ¯ÖÖÖß ³Ö¸üµÖÖÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ×¤ü»Öß
ÆüÖêŸÖß." (†. ‹. Ö¾ÖÓ›üßéúŸÖ ±ãú»Öê-“Ö×¸ü¡Ö, ¯ÖÖÖ 8).
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÊúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûßÖê ÖÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖêšêüŸÖ ¯ÖãÖê ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üßú›æüÖ ŸÖÖ¸üßÖ 18
•ÖæÖ, 1914 ¸üÖê•Öß ³ÖÖêú¸ü¾ÖÖ›üß•Ö¾Öôûß»Ö 7 ‹ú¸ü •ÖÖÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖßú×¸üŸÖÖ Ö¾µÖÖÖ¾Ö
¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ú¸üÖ¸üÖÖê ‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêü. Æüß“Ö ŸÖß •ÖÖê×ŸÖ²ÖÖÓ“Öß ×´ÖôûúŸÖ ÆüÖêµÖ. ÃÖ¸üúÖ¸ü-ú›æüÖ ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üß»ÖÖ
•Öß ¿ÖÖôûÖ ×´ÖôûÖ»Öß ŸÖß ¤êüÖß»Ö Æü»»Öß µÖÖ ´ÖÓ›üôûß“µÖÖ ¿ÖÖôûÖŸÖ“Ö ÃÖÖ´Öß»Ö —ÖÖ»Öß †ÖÆêü.
²ÖÖ²Öæ ¿Ö×¿Ö¯ÖÖ¤ü ²ÖÓ¤üÖê¯ÖÖ¬µÖÖµÖ•Öß (²ÖÖÖ•Öá) : ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ´ÖÖÖ
¾Ö¸üß»Ö ²ÖÎÖÉÖ ÖéÆüÃ£ÖÖú›êü“Ö †ÖÆêü. Æêü ú»Öú¢µÖÖú›üß»Ö ²ÖÖ¸üÖÖÖ¸ü ÖÖ¾Öß ÃÖÖ 1840 ´Ö¬µÖê ãú»ÖßÖ
²ÖÎÖÉÖ •ÖÖŸÖßŸÖ •Ö´Ö»Öê. ÃÖÖ 1866 ÃÖÖ»Öß ŸµÖÖÓÖß ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¤üßÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ŸÖê
ÖÖ»Ö“µÖÖ •ÖÖŸÖß¿Öß ×´ÖôæûÖ×´ÖÃÖôæûÖ •Öê¾ÖæÖÖ‰ú »ÖÖÖ»Öê. 1865 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü“µÖÖ 1 »µÖÖ ŸÖÖ¸üÖêÃÖ
²ÖÖ¸üÖÖÖ¸ü“µÖÖ ×Ö¸üÖßŸÖ»µÖÖ ´Ö•Öã¸üÖÓ“Öß ŸµÖÖÓÖß ‹ú ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü×¾Ö»Öß. µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ šü¸üÖ¾Ö ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖÓÖß
´Ö•Öã¸üÖÓú×¸üŸÖÖ ¸üÖ¡Öß“µÖÖ ¾Ö ×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ úÖœü»µÖÖ. ÆüÖ †ÖÖ“ÖÖ¸ü ™ü¾ÖÖôû »ÖÖêúÖÃÖ Ö Ö¯ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß
ŸµÖÖ ¿ÖÖôûÖ ˆšü×¾Ö»µÖÖ. ¯ÖÖ ²ÖÖ²Öæ•ÖàÖß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ Ö“ÖÖÔÖê ‡´ÖÖ¸üŸÖß ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ŸµÖÖ úÖµÖ´Ö šêü¾Ö»µÖÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö
419

´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü, ÃÖ´ÖÖÏ ¾ÖÖ’ûË´ÖµÖ, ÖÓ›ü 2 ¸üÖ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“ÖÖêÖÖ´ÖêóµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ²ÖÓÖÖ»µÖÖÓŸÖß»Ö úŸÖÖÔ³Ö•ÖÖ¯ÖÓ£Öß “ÖÖÓ›üÖôû¾ÖÖÔ ³Ö•ÖÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖêúß †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×²ÖÆüÖ»Ö¯ÖÖ¸üÖ
ÖÖ¾Öß ÃÖÖ¸ÓüÖß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ‹ú ˆ¢Ö´Ö úÖ¸üÖÖÖÖ †ÖÆêü. ŸÖê£Öê •ÖÖ‰úÖ ²ÖÖ²Öæ•Öß “ÖÖÓ›üÖôûÖÓ“Öê úßŸÖÔÖ
‹êúŸÖ. 1870 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ †ÖòÖÃ™ü ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ŸµÖÖÖß †¿ÖÖ ´Ö•Öæ¸ü¾ÖÖÖÔ“ÖÖ ‹ú Œ»Ö²Ö úÖœü»ÖÖ. ŸµÖÖ“µÖÖ
«üÖ¸üÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖÖ“Öß ÖÖê›üß »ÖÖÖ»Öß †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Öª¯ÖÖÖÖ×¤ü ¤ãüÂ™ü “ÖÖ»Öß ÃÖã™ü»µÖÖ. ¾Öê›üß¾ÖÖú›üß
†³Ö¦ü ÖÖÖß ÃÖÖê›æüÖ Æüß ´ÖÓ›üôûß ÃÖÖÛ¢¾Öú úßŸÖÔÖê úºþ »ÖÖÖ»Öß. 1871 ´Ö¬µÖê •Öê¾ÆüÖ ²ÖÖ²Öæ•Öß ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêÃÖ
×Ö‘ÖÖ»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ÊÖ Ö¸üß²Ö ´Ö•Öã¸üÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ †ŸµÖÓŸÖ éúŸÖ–ÖŸÖÖ¯Öæ¾ÖÔú ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ×¤ü»Öê. µÖÖ ¤üßÖÖÓ“µÖÖ ÃÖê¾Öê²Ö§ü»Ö“ÖÖ
²ÖÖ²Öæ•Öà“ÖÖ ÃÖŸúÖ¸ü ŸÖê ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêÃÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ×²ÖÎÃ™ü»Ö ¿ÖÆü¸üß ‹ú ×´Ö¿ÖÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖêÖê ´ÖÖêšêü ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¤êü‰úÖ
êú»ÖÖ. ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¿Ö×¿Ö¯ÖÖ¤ü ²ÖÖ²ÖæÓÖß Ö×¸ü²ÖÖÓÃÖÖšüß ‹ú ¯ÖîÃÖÖ Øú´ÖŸÖß“Öê ‹ú ´ÖÖ×ÃÖú úÖœü»Öê. ¤ü¸ü
´Ö×ÆüµÖÖÃÖ ŸµÖÖ“µÖÖ 1400 ¯ÖÏŸÖß Ö¯Öæ »ÖÖÖ»µÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÓ. ×¿Ö¾ÖÖÖ£ÖÃÖÖ¸üµÖÖÓÖß »ÖêÖ ×»Ö×Æü»Öê. ÁÖß´ÖÓŸÖ
¾ÖÖÖÔ“ÖßÆüß ŸµÖÖÃÖ “ÖÖÓÖ»Öß“Ö ´Ö¤üŸÖ †ÃÖê. '²ÖÖ¸üÖÖÖ¸üÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü' ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÃÖÖ¯ŸÖÖ×ÆüúÆüß ŸµÖÖÓÖß úÖœü»Öê. ŸÖê
“ÖÖÓ›üÖôûÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü •Öê¾ÖßŸÖ; ´ÖêÆêüŸÖ¸üÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß ¿ÖãÁÖæÂÖÖ ú¸üßŸÖ. ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ÖãúŸµÖÖ“Ö ˆ‘Ö›ü»Öê»µÖÖ ÃÖêÜ¾Æü•Ö
²ÖÑêúŸÖ ŸµÖÖ“Öê ¯ÖîÃÖê šêü¾ÖÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß úÖ™üúÃÖ¸ü ×¿Öú×¾Ö»Öß. ²ÖÖ¸üÖÖÖ¸üÖÃÖ ¯Öãœêü ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖ
—ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê£Öê ²Ö¸êü“Ö úÖ´Ö ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê. ú»Öú¢ÖÖ µÖê£Öê ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ‘ÖÖêŸÃÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß
´ÖÖêšü¶Ö £ÖÖ™üÖ“Öê ÖÖ¸üÃÖÓúßŸÖÔÖ ×Ö‘ÖŸÖê. ŸµÖÖŸÖ ²ÖÖ¸üÖÖÖ¸ü“µÖÖ ´Ö•Öã¸üÖÓ“Öß ‹ú Ø¤ü›üß µÖê‰úÖ ³Ö•ÖÖÖŸÖ ³ÖÖÖ
‘ÖêŸÖê. Æü»»Öß ²ÖÓÖÖ»µÖÖÓŸÖ •Öê Backward Classes Mission †ÖÆêü ŸµÖÖ“Öê ´Öæôû ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö
Depressed Classes Mission Æêü †ÖÆêü.
´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö ‹ú ¯ÖÏµÖŸÖ : ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¿ÖÆü¸üÖŸÖ 1855 ÃÖÖ»Öß ‹ú ´ÖÓ›üôûß Öê´ÖæÖ ×ŸÖ“µÖÖ ×¾Öª´ÖÖÖê
úÖÆüß ¿ÖÖôûÖ †Ã¯Öé¿µÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ, ¯ÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß úÖ»Ö †Öãæú»Ö ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
¾Ö ×“ÖúÖ™üß ¬ÖºþÖ úÖ´Ö Ö —ÖÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖ ¿ÖÖôûÖ ²ÖÓ¤ü ¯Ö›ü»µÖÖ. 1870 ÃÖÖ»Öß ²ÖÎÉÖÖÓ¤ü êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦ü ÃÖêÖ
×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêÆæüÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖß ¬ÖÖê²Öß ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ±ÏúÖ´Ö•Öß úÖ¾ÖÃÖ•Öß ‡ÛÃ™ü™ü¶æ™ü´Ö¬µÖê •Öê ¾µÖÖµÖÖÖ
×¤ü»Öê ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ÖÖ»Ö“µÖÖ •ÖÖŸÖà“µÖÖ ˆ®ÖŸÖßÃÖÖšüß ´ÖãÓ. ¯ÖÏÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê úÖÆüß úÖµÖÔ ú¸üÖ¾Öê †¿Öß ÃÖæ“ÖÖÖ
êú»Öß. ÊÖ ÃÖæ“ÖÖêÃÖ †ÖãÃÖºþÖ ´ÖãÓ. ¯ÖÏÖ. ÃÖ. “µÖÖ ´ÖÓ›üôûàÖß ¸üÖ¡Öß“µÖÖ úÖÆüß ¿ÖÖôûÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»µÖÖ.
ŸµÖÖ¯Öîúß ¤üÖêÖ ¿ÖÖôûÖ ±úŒŸÖ †Ã¯Öé¿µÖ ´ÖÖÖ»Öê»µÖÖ •ÖÖŸÖßÃÖÖšüß ÆüÖêŸµÖÖ. 1851 ÃÖÖ»Öß ¯ÖÏÖ. ÃÖ. “Öê ‹ú
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ¿Öêšü ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü¤üÖÃÖ ÃÖãÖ›ü¾ÖÖ»ÖÖ ÊÖ ˆ¤üÖ¸ü ÖéÆüÃ£ÖÖÖß ³ÖÖµÖÖôûÖ µÖê£Öê Ã¾ÖÖ“ÖÖÔÖê †Ã¯Öé¿µÖÖÓÃÖÖšüß
¿ÖÖôûÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ´Ö¤üŸÖ êú»Öß. ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾Ö “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü µÖÖÓÖß 1891 ÃÖÖ»Öß †ÃÖê ´Æü™ü»Öê
†ÖÆêü úß, '†Ã¯Öé¿µÖÖê¨üÖ¸üÖ“µÖÖ ‹Óú¤ü¸ü “Öôû¾Öôûß“ÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôû¯ÖµÖÕŸÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ †¾Ö»ÖÖêúÖ êú»ÖÖ ¾Ö
†Ö•Ö †Ã¯Öé¿µÖÖê¨üÖ¸üÖ£ÖÔ “ÖÖ»Öæ †ÃÖ»Öê»Öê úÖµÖÔ ¬µÖÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ŸÖ¸ü ²Ö¸êü“ÖÃÖê ÁÖêµÖ ×õÖÃŸÖß ×´Ö¿ÖÖ¸üß,
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö, úÖÔ»Ö †»ÖËúÖò™ü ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ×£Ö†ÖòÃÖÖò×±úÃ™ü, Ã¾ÖÖ´Öß ¤üµÖÖÖÓ¤ü ÃÖ¸üÃ¾ÖŸÖß ¾Ö †ÖµÖÔÃÖ´ÖÖ•Ö
µÖÖÓ“µÖÖú›êü •ÖÖŸÖê µÖÖŸÖ úÖÆüß ÃÖÓ¿ÖµÖ ÖÖÆüß.
ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö : ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ Æüß ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. ²ÖÖî¨ü, •ÖîÖ,
¿ÖßÖ, Ø»ÖÖÖµÖŸÖ, ¾ÖîÂÖ¾Ö ¾ÖÖî¸êü ¬Ö´ÖÔ¯ÖÓ£ÖßµÖÖÓÖß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ¬ÖãÃÖÓŸÖÖÓÖß ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¾Ö ´Ö¬µÖµÖãÖßÖ úÖ»Öß
†Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ †ÖÛŸ´Öú ˆ¨üÖ¸üÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê †ÖÆêüŸÖ, ¯ÖÖ ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖîµµÖÛŒŸÖú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê.
ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ´ÖãôûÖŸÖ“Ö ÖÂ™ü úºþÖ †Ö¬Öã×Öú †£ÖÖÔÖê ŸÖß ×Ö¾ÖÖ¸üµÖÖ“Öê ¾Ö ŸµÖÖ¯Öãœü“Öê ³ÖÖî×ŸÖú
ˆ¨üÖ¸üÖ“Öê úÖ´Ö µÖÖ ¯ÖÓ£ÖÖÓÖß Øú¾ÖÖ ãúÖß ÃÖÓŸÖÖÓÖß êú»Öê»Öê ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ Ö´Öæ¤ü ÖÖÆüß. ÊÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖß»Ö “ÖÖ»Öæ
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×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏµÖŸÖ

¯ÖÏµÖŸÖ ´ÆüÖ•Öê †Ö¬Öã×Öú µÖãÖÖ“Öê“Ö ‹ú ×¾Ö×¿ÖÂ™ü »ÖÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖÖÓÖß ÃÖÓÃéúŸÖß µÖÖ ¯Öã¸üÖÖ×¯ÖÏµÖ
¤êü¿ÖÖŸÖ †Ó´Ö»Ö ÖÖ•Ö¾Öæ »ÖÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü 19¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖÓÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß.
êú¾Öôû ú»ÖÖÖãÎú´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÖ×Æü»µÖÖÃÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü µÖÖÓ“ÖÖ ÖÓ²Ö¸ü ×ŸÖÃÖ¸üÖ »ÖÖÖŸÖÖê.
´ÖÆüÖŸ´ÖÖ •ÖÖê×ŸÖ²ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ 1852 ÃÖÖ»Öß, ²ÖÖ²Öæ ²ÖòÖ•Öá µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ 1865 ÃÖÖ»Öß ¾Ö ÁÖß´ÖÓŸÖ
´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ÃÖ¸ü ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏµÖŸÖ 1883 ÃÖÖ»Öß, ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖÓÖÖ ¸üÖ•µÖÖ×¬ÖúÖ¸ü ×´ÖôûÖ»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
¤ãüÃÖ·µÖÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ¾ÖÂÖá ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÖÆüŸÖÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ´ÆüÖ•Öê ‹úÖ ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê
´ÖÖêšêü †×¬Ö¯ÖŸÖß ´ÆüÖæÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêú´ÖŸÖÖ“Öê ÖêŸÖê, ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üú, ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖãú¿Ö»Ö
´ÖãŸÃÖ§üß ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¤üÖêÃŸÖ ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖÆüß ¯Ö¤üÖê¯Ö¤üß ¬Ö›êü ×¿Öú×¾ÖÖÖ¸êü †Öã³Ö¾Öß ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ¸üß ´ÆüÖæÖ
•ÖÖÖ¯Öãœêü —ÖôûúŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 1882 ÃÖÖ»Öß ÊÖ úÖ´ÖÖÃÖ ÆüÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖŸÖÖÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öê ¾ÖµÖ †¾Ö‘Öê ¾ÖßÃÖ
¾ÖÂÖÖÔ“ÖêÆüß Ö¾ÆüŸÖê. ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖÓŸÖæÖ •Öß £ÖÖê›üß²ÖÆãüŸÖ †¿Öß †¯Öæ¾ÖÔ éúŸµÖê ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ“Öê ÁÖêµÖ ‹ÖÖªÖ
¯ÖÏÖÖ×ŸÖú ×¤ü¾ÖÖÖÖú›êü“Ö †ÃÖŸÖê. 1918 ÃÖÖ»Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÆüÖµµÖúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß“Öß
´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ‹ú ÖÖÃÖ †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üú ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ³Ö¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖ“Öê †¬µÖÖßµÖ
³ÖÖÂÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ´ÆüÖÖ»Öê, "´Ö»ÖÖ µÖÖ úÖ´Öß †Öêú †›ü“ÖÖß¿Öß —ÖÖ›üÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ×úŸÖßÆüß
´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÖÖ¸üÖ“Öê †Ö×´ÖÂÖ ¤üÖÖ×¾Ö»Öê ŸÖ¸üß ×úŸµÖêú ¾ÖÂÖì ØÆü¤ãü ×¿ÖÖú“Ö ×´ÖôêûÖÖŸÖ. ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓú›æüÖ ¾Ö
ÖÓŸÖ¸ü †ÖµÖÔÃÖ´ÖÖ×•ÖÃ™üÖÓú›æüÖ Æêü úÖ´Ö ú¸ü¾ÖæÖ ‘µÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê." ÊÖ ú×šüÖ úÖµÖÖÔ²Ö§ü»Ö 1921 ÃÖÖ»Öß
'¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸üß ÃÖ³ÖÖ' µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖ³ÖêÖê ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖÖ '¯Ö×ŸÖŸÖ¯ÖÖ¾ÖÖ' †¿Öß ¯Ö¤ü¾Öß ×¤ü»Öß. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö
´ÆüÖÖ»Öê, "µÖÖ ¯Ö¤ü¾Öß»ÖÖ ´Öß ¯ÖÖ¡Ö †ÖÆêü †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ŸÖ¸üß ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ úÖôû•Öß´Öãôêû ¾Ö
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß´Öãôêû ÊÖ úÖ´Öß ´Ö»ÖÖ ×•ÖŸÖêú ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê ×ŸÖŸÖêú ‘Ö›ü»Öê ÖÖÆüß. ´ÖÖ—Öê †×¬ÖúÖ¸üß ´Ö»ÖÖ
•Öê ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü“Ö ´Ö»ÖÖ ×Ö´Öæ™ü¯ÖÖê †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê †Ö×Ö ŸÖê •Öê ú¸üŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü“Ö ŸÖé¯ŸÖ
¸üÖÆüÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. ´ÖÖÖ¾Öß ¯ÖÏµÖŸÖÖ»ÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ØÆü¤üãÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¸üÖ•Öê»ÖÖêúÖÓÖÖ ŸÖê ÃÖ¾ÖÖÔ×¬ÖúÖ¸üß
†ÃÖæÖÆüß ÊÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ †×¬Öú“Ö ³ÖÖê¾ÖŸÖÖŸÖ."
1891-92 ÃÖÖ»Öß ²Ö›üÖê¤üÖ, †´Ö¸êü»Öß, ¯ÖÖ™üÖÖ †Ö×Ö Ö¾ÖÃÖÖ¸üß µÖê£Öê ¯ÖÏŸµÖêú ×šüúÖÖß †Ã¯Öé¿µÖ
´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß ¾Ö ´Öã»ÖàÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆêü úÖœæüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öê¾ÖµÖÖ“Öß ¾Ö ¸üÖÆüµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ êú»Öß Öê»Öß.
ú¯Ö›êü»Ö¢Öê, ¯ÖÖ™ü¶Ö¯ÖêÛÃÖ»Öß ¾ÖÖî¸êüÆüß ¯Öã¸ü×¾Ö»Öß. ÊÖÖÓŸÖ¸ü ×úŸµÖêú ¾ÖÂÖì ÊÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖ»ÖÖ ¤ãüÂúÖôû ¾Ö ¯»ÖêÖ
Æüß ×¾Ö‘Öê †Ö»Öß. ´Öã»ÖÖÓÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖ»ÖÖ µÖÖ ÓúÖÖ»Ö »ÖÖêúÖÓÖÖ ¡ÖÖÖ ˆ¸êüÖÖ. ØÆü¤ãü †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß“µÖÖ †³ÖÖ¾ÖÖ“ÖßÆüß ŸµÖÖŸÖ ³Ö¸ü ¯Ö›ü»Öß. ¿Öê¾Ö™üß ÊÖŸÖß»Ö úÖÆüß ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆêü ²ÖÓ¤ü šêü¾ÖÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß.
ŸÖ¸üß ¤êüÖß»Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß Ö“ÖÖÔŸÖ ²Ö“ÖŸÖ Ö ú¸üŸÖÖ ²Ö›üÖê¤êü ³ÖÖÖÖŸÖ ºþ. 40 “µÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ³ÖÖÖÖŸÖ ºþ. 25
“µÖÖ ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢µÖÖ šêü¾Ö»µÖÖ ¾Ö úÃÖêÆüß úºþÖ 1900 ÃÖÖ»ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯Öãœêü úÖÆüß ¾ÖÂÖì ¿ÖÖôûÖÓŸÖæÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß
ÃÖÓµÖÖ 100 ¯ÖÖÃÖæÖ 1500 ¯ÖµÖÕŸÖ ¸üÖÆüß»Ö †ÃÖê êú»Öê. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ÊÖ £ÖÖê¸ü ¯Öã¹ýÂÖÖ“µÖÖ †ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖ ÊÖ
ÆüŸÖ³ÖÖÖß »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ¬µÖÖÃÖ ÃÖŸÖŸÖ »ÖÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, Æêü ´ÖÖ—µÖÖ ¬µÖÖÖÖŸÖ µÖê‰úÖ “Öãú»Öê. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü
ÊÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖÖ—µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓÖÖ Ö¾ÖßÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ×´ÖôæûÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
†×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖµÖÖÔ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÊÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ÛÃ£ÖŸÖß Ã¾ÖŸÖ:
›üÖêóµÖÖÓÖß Öß™ü ×Ö¸üÖæÖ †•Ö´ÖÖ×¾ÖµÖÖ“Öß ´Ö»ÖÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ —ÖÖ»Öß. 1904 ÃÖÖ»Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ‹êúÀ¾Ö¸üß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü
¾ÖÖµÖ 473-62
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³ÖºþÖ ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ †ÖÁÖ´ÖÖŸÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ¯ÖÏß×ŸÖ³ÖÖê•ÖÖÖŸÖ ³ÖÖÖ ‘Öê‰úÖ †Ö´Ö“µÖÖ¿Öß ÃÖÆüúÖµÖÔ êú»Öê.
µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ¾Ö¸ü ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö úÖµÖÔúÖ¸üß ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ¾Ö¸ü •ÖÃÖÖ ¿Öã³Ö ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ
ŸÖÃÖÖ“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ ˆŸÃÖÖÆü¿ÖŒŸÖß¾Ö¸üÆüß —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. »ÖÖê“Ö ¤üÖêÖŸÖßÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ¯ÖãÖê-´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê
ÃÖ¾ÆÕü™üÃÖË †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß, ÃÖÖê¿Ö»Ö ÃÖÝ¾ÆüÃÖ »ÖßÖ, ÃÖê¾ÖÖÃÖ¤üÖ, ×›ü. Œ»ÖÖ. ×´Ö¿ÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ
†×Ö»Ö ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ •Öß¾ÖÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“ÖÖ ˆ¤Ëü³Ö¾Ö —ÖÖ»ÖÖ. ˆ»Ö™ü¯ÖÖß
µÖÖ“Ö ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖßÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ ÃÖŒŸÖß“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ úÖµÖ¤üÖ ¯ÖÖÃÖ úºþÖ
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¬Ö›üÖ ‡ŸÖ¸ü »ÖÆüÖÖ-´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖÓÃÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖÖ ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸üÖÃÖÆüß ‘ÖÖ»ÖæÖ
×¤ü»ÖÖ. ²Ö›üÖêªÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ Æêü ÃÖÖ»Ö ÃÖÖêµÖÖ“µÖÖ †Ö¸üÖŸÖ ×»Ö×Æü»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö. ²Ö›üÖêªÖŸÖ ÃÖŒŸÖß“µÖÖ
×¿ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏÃ£ÖÖÖ ´ÖÖÓ›ü»µÖÖ¾Ö¸ü ˆÃÖôûßÃÖ¸ü¿Öß †ÓŸµÖ•Ö ¿ÖÖôûÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ 18 “Öß 247 †Ö×Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß
ÃÖÓµÖÖ 5000 “Öß 9269 —ÖÖ»Öß. ²ÖÓ¤ü üêú»Öê»µÖÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖÓ“Öß ¯ÖãÆüÖ Ö¸ü•Ö ³ÖÖÃÖæ »ÖÖÖ»Öß. »ÖÖîú¸ü“Ö
†ÓŸµÖ•ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖã¤îü¾ÖÖÖê †ÖµÖÔÃÖ´ÖÖ•Öß ¯ÖÓ. †ÖŸ´ÖÖ¸üÖ´Ö ÊÖ ŸÖ¸ü²Öê•Ö †Ö×Ö Ã¾ÖŸÖ:ÃÖ ¾ÖÖÆæüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ
úÖµÖÔ¾ÖÖÆüúÖ“Öß •ÖÖê›ü ×´ÖôûÖ»Öß. 1907-8 “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ Æü»»Öß“Öê ÖÖ¾ÖÖ•Ö»Öê»Öê ²Ö›üÖêªÖ“Öê †ÓŸµÖ•Ö
×¾ÖªÖ£Öá ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆü ˆ‘Ö›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¯ÖÓ×›üŸÖ•ÖàÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖã¯Ö×¸ü™ëü›ëü™ü ¾Ö ²Ö›üÖê¤êü ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö †ÓŸµÖ•ÖÖÓ“µÖÖ
×¿ÖÖÖÖ“Öê ‡Ã¯ÖêŒ™ü¸ü Öê´ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÊÖ“Ö ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ²Ö›üÖêªÖÃÖ ¯ÖãÆüÖ ²ÖÖê»Ö×¾Ö»Öê.
µÖÖµÖ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ ³Ö¾µÖ ×¤ü¾ÖÖÖÖÖµÖÖŸÖ ‹ú •ÖÓÖß ¤ü¸ü²ÖÖ¸ü¾Ö•ÖÖ •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß
Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ´ÖÖ—Öê '†Ã¯Öé¿µÖÖê¨üÖ¸ü' ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ¾µÖÖµÖÖÖ ú¸ü×¾Ö»Öê. Æêü“Ö ¾µÖÖµÖÖÖ
´Ö»ÖÖ ¯Öãœêü ×»ÖÆæüÖ úÖœüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖÓÖæÖ '²Ö×ÆüÂéúŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖ' µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ŸÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ
100 ¯ÖÏŸÖß ²Ö›üÖê¤êü ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖê ×¾ÖúŸÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ. ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖêÂ™üà“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ²Ö›üÖêªÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÆüÖê‰úÖ
¯ÖÓ×›üŸÖ †ÖŸ´ÖÖ¸üÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ¤êüÖ¸êüÖßÖÖ»Öß ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖêšüÖ •ÖÖê¸ü †Ö»ÖÖ.
›üÖò. †ÖÓ²Öê›üú¸ü ÊÖ †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¯ÖãœüÖ·µÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ †ÖÁÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ.
²Ö›üÖê¤üÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖæÖ ŸÖê ²Öß. ‹. —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ †´Öê×¸üêúŸÖ ¤ü¸ü²ÖÖ¸ü“µÖÖ Ö“ÖÖÔÖê ×úŸµÖêú
¾ÖÂÖì šêü¾ÖæÖ ¯Öß‹“Ö. ›üß. ú¸ü¾ÖæÖ †ÖÖ»Öê. ²Ö›üÖê¤êü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö “ÖÖ¸ü ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖÓŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ×¿ÖÖÖ
¤êü‰úÖ“Ö Ö £ÖÖÓ²ÖŸÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ×¿ÖÖÖÖ“ÖßÆüß ˆ¢Ö´Ö ÃÖÖêµÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. Öã•Ö¸üÖ£ÖêŸÖß»Ö
†ÓŸµÖ•Ö¾ÖÖÔ †Ö¯ÖÖ¯Ö»Öß ¬ÖÖÙ´Öú ÖéÆüéúŸµÖê †Ö¯Ö»µÖÖ“Ö •ÖÖŸÖß“µÖÖ ¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖÖú›æüÖ ú¸ü¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖÓÖÖ Ö¸üÖê›üÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ Ö¸üÖê›ü¶ÖÓú›æüÖ ¬Ö´ÖÔéúŸµÖê µÖÖêµÖ ¸üßŸÖßÖê ¾ÆüÖ¾ÖßŸÖ ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß ‹ú
ÃÖÓÃéúŸÖ ¿ÖÖôûÖ úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»Öß †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖ 25 Ö¸üÖê›üÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¤ü¸ü´ÖÆüÖ 8 ºþ. ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö
¤êü‰úÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖŸÓ Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¾Öê¤ü´ÖÓ¡ÖÖÃÖÆü ×ÖŸµÖÖ“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ
×¿Öú×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¤üÖêÖ ²ÖÖ»Ö¾Öß¸ü¯Ö£Öêú †ÖÆêüŸÖ.
ÖÖ»Öß»Ö úÖêÂ™üúÖ¾ÖºþÖ ²Ö›üÖªê ÖŸÖß»Ö †ÓŸµÖ•Ö ¿ÖÖôûÖ“Ó Öß ú¿Öß ¯ÖÏÖŸÖß —ÖÖ»Öß Æêü ×¤üÃÖæÖ µÖê‡»Ô Ö.
¾ÖÂÖÔ
´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ
´Öã»Öà“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ
‹Óú¤ü¸ü ¿ÖÖôûÖ
×¾ÖªÖ£Öá
1883
..
..
2
..
1884
..
..
9
..
1891
..
..
10
784
1900
..
..
22
1,726
422

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

¾ÖÂÖÔ
´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ
1910-11
224
1920-21
201
1925-26
220
1930-31
199
x 1931-32
90

´Öã»Öà“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ
4
25
5
2
1

×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏµÖŸÖ

‹Óú¤ü¸ü ¿ÖÖôûÖ
×¾ÖªÖ£Öá
228
15,541
226
12,095
225
150,403
201
18,388
91
20,903

x Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¿ÖÖôûÖ ²ÖÓ¤ü
¯Öãœêü ¤ãü´Ö¤ãü´ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê»µÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ“µÖÖ ¤ÓüÖ»ÖßŸÖÆüß ÊÖ ¯Ö×ŸÖŸÖ¯ÖÖ¾ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß †Ö‘ÖÖ›üß
´ÖÖºþÖ ÃÖ¸ü¿Öß ×´Öôû×¾Ö»Öß †ÖÆêü. ´ÖÓ×¤ü¸ü¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ“Öß “Öôû¾Öôû ÃÖãºþ ÆüÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê
ÖÓ›êü¸üÖ¾Ö-´ÖÓ×¤ü¸ü †Ã¯Öé¿µÖÖÓÃÖ Öã»Öê êú»Öê †Ö×Ö Æüß “Öôû¾Öôû ÃÖãºþ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü 1932 “µÖÖ †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü
´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ØÆü¤ãü¬Ö´ÖáµÖÖÃÖ •ÖÖŸÖÖÖêŸÖ ´ÖÖÖŸÖ Ö †ÖÖŸÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß ¤êü¾ÖôûÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö úºþ ªÖ¾ÖÖ ¾Ö ŸÖÃÖê
ú¸üµÖÖÃÖ ÖÖ•ÖÖß ¤êü¾ÖôûÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ»ÖúÖÓ“Öß ´ÖÖê ¾Öôû¾ÖÖ¾Öß †¿ÖÖ †Ö¿ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖß»Ö
»ÖÖê—ÖÖÖÆæüÖ ŸÖÖ¸êüÖê Æãüæú´Ö ¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ. ÃÖÓú™êü Æüß úÖµÖÔ×ÃÖ¨üß“Öß ´ÖÖ¯Öê“Ö ÆüÖêŸÖ, †¿Öß ÖæÖÖÖšü ´ÖÖÖŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖæÖ
ÃÖ´ÖÖ•Ö¬Öã¸üßÖÖÓÖß ÃÖŸÖŸÖ ¾ÖÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß †ÃÖê êú»Öê ´ÆüÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓÖÖ †¯Öæ¾ÖÔ µÖ¿Ö »ÖÖ³Ö»Öê.
×£Ö†ÖòÃÖÖê×±úú»Ö ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß : ×£Ö†ÖòÃÖÖê×±úú»Ö ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“Öê †¬µÖÖ úÖÔ»Ö †Öò»úÖò™ü ÊÖÓÖß
†Ã¯Öé¿ŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“ÖÖ ˆ¢Ö´Ö ˆ¯ÖÖµÖ ´ÆüÖæÖ ´Ö¦üÖÃÖ ¿ÖÆü¸üß †Ö¯Ö»Öß ¯Ö×Æü»Öß ¿ÖÖôûÖ 1894 ÃÖÖ»Öß ‹ú
—ÖÖê¯Ö›üßŸÖ úÖœü»Öß. ¤ãüÃÖ¸üß 1898 ´Ö¬µÖê ¾Ö ×ŸÖÃÖ¸üß 1899 ´Ö¬µÖê ˆ‘Ö›ü»Öß. 1901 “µÖÖ ¸üß¯ÖÖê™üÖÔŸÖ ÃÖ¾ÖÔ
¿ÖÖôûÖ ×´ÖôæûÖ ŸµÖÖ ÃÖÖ»Ö“µÖÖ 20 ×›üÃÖë²Ö¸ü ¸üÖê•Öß 384 ´Öã»ÖÖê, 150 ´Öã»Öß †Ö×Ö 16 ×¿ÖÖú ÆüÖêŸÖê.
“Ö¾Ö£µÖÖ ‡µÖ¢Öê¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖÖ»Öß´Ö, ×Æü¿Öê²Ö ¾Ö ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú ‡ÓÖÏ•Öß Æêü ×¾ÖÂÖµÖ ×¿Öú×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔŸÖ
´Öãôûß“Ö ÆüÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÃÖê. 1903 ÃÖÖ»Öß ´Öß Ã¾ÖŸÖ: ´Ö¦üÖÃÖ ¿ÖÆü¸üß ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“µÖÖ 4 ¿ÖÖôûÖ
¯ÖÖ×Æü»µÖÖ. ŸÖê£Öê Øú›ü¸üÖÖ›ÔüÖ ¯Ö¨üŸÖß“Öê Ö´ÖãÖê¤üÖ¸ü ×¿ÖÖÖ ´Öß ¯ÖÖ×Æü»Öê. ‹ú ŸÖ•–Ö ÛÃ¾ÖÃÖË ²ÖÖ‡Ô ¤êüÖ¸êüÖß“Öê
úÖ´Ö ±úÖ¸ü“Ö úôûúôûßÖê ¾Ö ÖãÂÖßÖê ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖß.
êú. ¸ÓüÖ¸üÖ¾Ö : ´Ö¦üÖÃÖ ‡»ÖÖµÖÖÓŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ´Ö»Ö²ÖÖ¸üÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öê ÆüÖ»Ö
ú»¯ÖÖÖŸÖßŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¾Ö×¸üÂšü •ÖÖŸÖà“µÖÖ ¾µÖŒŸÖà¯ÖÖÃÖæÖ 60-70 ±ãú™üÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü µÖêµÖÖÃÖ
†Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖ †ªÖ×¯Ö ´ÖÖÖ‡Ô †ÖÆêü; ´ÆüÖæÖ ÊÖ ¯ÖÏÖÓŸÖß ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ´ÖÖÖæÖ ÊÖ úÖ´ÖÖÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß.
´ÖÓÖôæû¸ü ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖêÎêú™ü¸üß ¸üÖ. ÃÖÖ. êú. ¸ÓüÖ¸üÖ¾Ö µÖÖÓÖß ´ÖÓÖôæû¸ü µÖê£Öê †Ö¯Ö»Öß ¯Ö×Æü»Öß ¿ÖÖôûÖ 1897
ÃÖÖ»Öß úÖœü»Öß. ŸµÖÖ¯Öæ¾Öá »ÖÖêú´ÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß '¯ÖÓ“Ö´Ö »ÖÖêúÖÓ“Öß ÖÖ·ÆÖÖß' (Wrongs of
the Panchamas) Æüß »ÖÆüÖÖ¿Öß “ÖÖê¯Ö›üß ŸµÖÖÓÖß ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öß. ŸÖßŸÖ ŸµÖÖÓÖß ÊÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß
Çü¤üµÖ¦üÖ¾Öú ¤ãü:Öê ¾ÖÙÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ. ÊÖ úÖ´Öß ¸ÓüÖ¸üÖ¾ÖÖÓÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ»ÖÖ »ÖÖêúÖÓú›æüÖ
†ÖÛ¾ÖŸÖ ”ûôû ÃÖÖêÃÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. ¸ÓüÖ¸üÖ¾Ö Æêü Ã¾ÖŸÖ: ÃÖÖ¸üÃ¾ÖŸÖ •ÖÖŸÖß“Öê †ÃÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ»ÖÖ ãú™üÖôû
»ÖÖêú '¯ÖÓ“Ö´ÖŸÖß' †ÃÖê ˆ»»ÖêÖßŸÖ. ÊÖ ”ûôûÖ»ÖÖ Ö •Öã´ÖÖÖŸÖÖ 10 ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ŸµÖÖÓÖß ²Ö¸üß“Ö ¯ÖÏÖŸÖß êú»Öß.
ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ŸµÖÖÓÖÖ ÊÖ †¾Ö¬ÖßŸÖ ÊÖ ÃÖÓÃ£ÖêÃÖÖšüß ×¾ÖÃŸÖßÖÔ •ÖÖÖÖ, ‡´ÖÖ¸üŸÖ, ˆªÖêÖ¿ÖÖôûÖ †Ö×Ö
¾ÖÃÖÖÆüŸÖßÃÖÖšüß ÃÖã´ÖÖ¸êü 20 ‹ú¸ü ¿ÖêŸÖúß“Öß •ÖÖÖÖ ‡ŸÖúß ÃÖÖ´ÖãÖÏß ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üŸÖÖ †Ö»Öß. 1907 “µÖÖ
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ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ´Öß ´ÖÓÖôãû¸üÖÃÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß Öê»ÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ´Öß Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÆüÖµµÖúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûßŸÖ ¿ÖÖÖÖ ´ÆüÖæÖ ÃÖÓ»ÖÖ úºþÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯Öãœêü ×Æü“Öß ²Ö¸üß“Ö
³Ö¸ü³Ö¸üÖ™ü †Ö×Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß —ÖÖ»Öß.
×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü †Ö×Ö ×õÖÃŸÖß ×´Ö¿ÖÖê : µÖÖÓÖß †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß •Öê úÖÆüß
¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê ŸÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü“Ö †ÖÆêüŸÖ. µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÔŸÖ †›ü£ÖôûÖ úÖµÖ ŸÖÖê ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüß“Öß Ö¾ÖÖ²Öß ¯Ö¨üŸÖß
†Ö×Ö ×´Ö¿ÖÖ·µÖÖÓ“Öê ¬Ö´ÖÖÕŸÖ¸üÖ“Öê ¾Öê›ü ‹¾ÖœüÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖ. ²ÖÖúß ÃÖÖ¬ÖÖê ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ÆüÖêŸÖß. Æêü †›ü£Öôêû ÖÃÖŸÖê,
ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖæÖ ÆüÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö »Ö¾Öú¸ü ÃÖã™ü»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ. ´Ö¦üÖÃÖú›üß»Ö ×õÖÃŸÖß ×´Ö¿ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¸üÖê´ÖÖ òú£ÖÖò×»Öú ¯ÖÓ£ÖÖ“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖ ŸÖ¸ü ˆ‘Ö›ü ˆ‘Ö›ü †Ö´µÖ ¤üÖêÂÖ ´Ö»ÖÖ ×¤üÃÖ»Öê ŸÖê Æêü úß
•ÖÖ×ŸÖ³Öê¤üÖ“Öê ×Ö´ÖæÔ»ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê ŸµÖÖ“Öê ¬Ö´ÖÖÔŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÃÖæÖÆüß êú¾Öôû †Ö¯Ö»Öß ÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœü¾ÖÖ¾Öß ÊÖ
úÖ¾Öê²ÖÖ•Ö ÆêüŸÖæÖê †Ã¯Öé¿µÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ ×õÖ¿“ÖÖ ¬Ö´ÖÖÔŸÖ ‘Öê‰úÖ ¯ÖãÆüÖ ŸµÖÖÓÖÖ †×ŸÖÖß“Ö †¾ÖÃ£ÖêŸÖ“Ö šêü¾ÖµÖÖŸÖ
†Ö»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ ØÆü¤ãü¬Ö´ÖÖÔÃÖ ¯ÖÖ¸üÖê ÆüÖê‰úÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤üÖ“Öê ¾Ö †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“Öê †ÃÖÊ
•Öã»Öæ´Ö ÃÖÖêÃÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ²ÖÎÖÉÖ-×õÖÃŸÖß »ÖÖêúÖÓ¿Öß ŸµÖÖÓÖÖ ×´ÖÃÖôæûÖ ¾ÖÖÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖÖšüß
×õÖÃŸÖß ¤êü¾ÖôûÖŸÖ •ÖÖµÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÖÖ ´Ö••ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ´Öê¸üß ´ÖÖŸÖÖ, ×õÖÃŸÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ´ÖæŸÖâ“Öß ¯Öæ•ÖÖ †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ
ÃÖ¸üÖÔÃÖ “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öê ¯Öã¸üÖ¾Öê ´Öß Ã¾ÖŸÖ: ¤ü×ÖÖ ¤êü¿Öß ×¡Ö“ÖÖÖ¯Ö»»Öß ¾ÖÖî¸êü ×šüúÖÖß ØÆü›üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ
¯ÖÖ×Æü»Öê. ×õÖÃŸÖß »ÖÖêúÖÓŸÖ Æü»»Öß •Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ “Öôû¾Öôû “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü, ŸÖß úÖµÖ´Ö ¸üÖ×Æü»Öß †Ö×Ö
ØÆü¤ãü´ÖÆüÖÃÖ³ÖêÃÖÖ¸üÖß “Öôû¾Öôû ¿Ö²¤üÖÓ¯ÖÖ»Ößú›êü •ÖÖ‰úÖ éúŸÖßŸÖ ˆ¸ü»Öß, ŸÖ¸ü »Ö¾Öú¸ü“Ö Æêü ×õÖÃŸÖß †Ã¯Öé¿µÖ
¯ÖãÆüÖ ¬Ö´ÖÖÕŸÖ¸ü úºþÖ ØÆü¤ãü¬Ö´ÖÖÔŸÖ µÖêŸÖß»Ö †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê.
‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ÃÖŒŸÖß“Öê ×¿ÖÖÖ ¤êü‰úÖ ×¿Öú»Öê»µÖÖÓÖÖ ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö •ÖÖÖÖ ¤êü‰úÖ ÊÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ ¾Ö¸ü
†ÖÖµÖÖŸÖ †Ö•Ö¾Ö¸ü •Öß †Ö´µÖ ×œü»ÖÖ‡Ô êú»Öß †ÖÆêü, ŸÖß êú»Öß ÖÃÖŸÖß ŸÖ¸ü †Ã¯Öé¿µÖŸÖê»ÖÖ ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö
†ÖêÆüÖê™üß »ÖÖÖ»Öß †ÃÖŸÖß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, †¿ÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯Ö¸üúßµÖ ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüß †Ö×Ö ¯Ö¸ü¬Ö´Öá úÖ¾Öê²ÖÖ•Öß µÖÖÓÖÖ
¯ÖÖêúôû ÖÖ¾Öê šêü¾ÖµÖÖ¯ÖêÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¤üÖêÂÖ Ã¾ÖúßµÖÖÓÖß“Ö ¯ÖŸú¸üÖ¾ÖÖ Æêü µÖÖêµÖ †ÖÆêü.
†ÖµÖÔÃÖ´ÖÖ•Ö, ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö, ØÆü¤ãüÃÖ´ÖÖ•Ö ÊÖŸÖß»Ö ×úŸµÖêú ˆ¤üÖ¸ü ÖéÆüÃ£ÖÖÓÖß †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“µÖÖ
»ÖÆüÖÖ´ÖÖêšü¶Ö ²Ö·µÖÖ“Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ úÖœæüÖ ÊÖ úÖ´Öß ¯ÖãÂúôû ÃŸÖãŸµÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê. ´ÆîüÃÖæ¸ü, ×Ö•ÖÖ´Ö, Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü,
‡Ó¤üÖê¸ü ¾ÖÖî¸êü ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾ÖªÖÖÖŸµÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔ“Öß ×¿ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ŸÖ¸üŸÖæ¤ü
¯ÖãÂúôû êú»Öß. ¯ÖÖ Æêü ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏµÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÊúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß“Öê úÖ´ÖÖ“ÖÖ ²ÖÖê»Ö²ÖÖ»ÖÖ
—ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü •Öß ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß“Öß ¾Ö •ÖÖÖéŸÖß“Öß »ÖÖ™ü ¤êü¿ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÃÖ¸ü»Öß ×ŸÖ“µÖÖ´Öãôêû —ÖÖ»Öê.
µÖê£Ö¾Ö¸ü †Ã¯Öé¿µÖÖÃÖÖšüß Ã¯Öé¿µÖÖÓÖß •µÖÖ “Öôû¾Öôûß êú»µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö ˆ»»ÖêÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
¯ÖÖ ŸµÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ Ã¾ÖŸÖ: †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖßÃÖã¨üÖ †ÖŸ´ÖÖê¨üÖ¸üÖ“Öß “Öôû¾Öôû êú»Öß †ÖÆêü. ¯Öæ¾Öá ×²ÖÎ×™ü¿Ö
ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ÃÖîµÖÖÓŸÖ †Ã¯Öé¿µÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ³Ö¸üŸÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ŸÖß ¯Öãœêü ²ÖÓ¤ü —ÖÖ»Öß. ÃÖã´ÖÖ¸êü 1890-91 ¯ÖÖÃÖæÖ
´ÖÆüÖ¸ü-“ÖÖÓ³ÖÖ¸üÖ¤üß †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß Ö¾ÖßÖ ³Ö¸üŸÖß ²ÖÓ¤ü —ÖÖ»Öß. ÖÓŸÖ¸ü ¯Öæ¾Öá“µÖÖÓÖÖÆüß ¸ü•ÖÖ ×´Öôæû »ÖÖÖ»Öß.
ÊÖ×¾ÖÂÖµÖß ¤üÖ¤ü »ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêµÖÖ“Öê ¯Ö×Æü»Öê ¯ÖÏµÖŸÖ ´ÖÆüÖ›ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ¸üÖÖ›ãü»Ö ÖÖ¾Ö“Öê ¯Öê¿ÖÖ¸ü Æü¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü
ÖÖê¯ÖÖôûÖÖú ×¾Ö÷ü»ÖÖÖú ¾Ö»ÖÓÖú¸ü ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¾Öé¨ü ÖéÆüÃ£ÖÖÖê ´ÖÖêšü¶Ö ×“ÖúÖ™üßÖê êú»Öê. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ •ÖÖê×ŸÖ²ÖÖ
±ãú»Öê, ²ÖÖ²ÖÖ ¯Ö¤ü´Ö•Öß µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖÓ“Öß ÊÖÓÖÖ ×¿Öú¾ÖÖ ¾Ö ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖß. ÃÖÖ 1895 ÃÖÖ»Öß ¯ÖãµÖÖÃÖ
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×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏµÖŸÖ

³Ö¸ü»Öê»µÖÖ úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ ¾Öêôûß ÊÖÓÖß “Öôû¾Öôû êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ¤üÖ¯ÖÖê»Öß µÖê£Öß»Ö †Ã¯Öé¿µÖ ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ´ÖÆüÖ¸ü“ÖÖÓ³ÖÖ¸ü »ÖÂú¸üß ¯Öê¿ÖÖ¸ü¾ÖÖ»µÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÃÖÖÆüŸÖßŸÖ ÃÖ¤ü¸ü ²ÖÖ²ÖÖÖê ²Ö¸üß“Ö “Öôû¾Öôû êú»Öß. ¯ÖÖ “Öôû¾Öôû
Ö¾ÖßÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû µÖ¿Ö †Ö»Öê ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓÖß ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖú›êü †•ÖÔ êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ¯Öê¿ÖÖ¸ü
»ÖÖêúÖÓÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß ÖãÃÖŸµÖÖ ÃÖÊÖ ú¸üµÖÖ“ÖêÆüß ŸµÖÖ ¾Öêôûß ¬ÖîµÖÔ —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ¯Öãœêü Æüß“Ö “Öôû¾Öôû ¯ÖãµÖÖ“Öê
ÁÖß. ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö •ÖÖÖ²ÖÖ úÖÓ²Öôêû µÖÖÓÖß 1903 ÃÖÖ»ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÖêšü¶Ö Öê™üÖÖê 1910 ¯ÖµÖÕŸÖ “ÖÖ»Ö¾Ö»Öß. ŸÖß
†ªÖ¯Ö “ÖÖ»Öæ“Ö †ÖÆêü.
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³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÆü¶úÖ¸üß ´ÖÓ›üôûÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ
¯Öæ¾ÖÔŸÖµÖÖ¸üß : †´ÖÖ¾ÖÃµÖê“Öß úÖôûÖê Öß ¸üÖ¡Ö. 1905 ÃÖÖ»Ö“Öê ˆÆüÖóµÖÖŸÖ»Öê ×¤ü¾ÖÃÖ. †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü“µÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖÃÖÖšüß ´Öß ŸÖê£Öê Öê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ÖêÆü´Öß“Öß ¤üÖ¤üÖß“Öß úÖ´Öê úºþÖ ´Öß ÖãúŸÖê“Ö úÖêšêü
•Ö×´ÖÖß»ÖÖ †ÓÖ ™êüú»Öê ÆüÖêŸÖê. †¾Ö×“ÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔ“Öê ‹ú ×¿ÖÂ™ü´ÖÓ›üôû ¸üÖ¡Öß 12 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´Ö»ÖÖ
³Öê™üµÖÖÃÖ †Ö»Öê. Ø³ÖÖÖ¸ü ´ÆüÖæÖ †Æü´Ö¤üÖÖ¸üÖÆæüÖ “ÖÖ¸ü ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü ‹ú Öê›êüÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ŸÖê£Öß»Ö Ã£ÖÖ×Öú
†Ã¯Öé¿µÖÖÓÖß †¿ÖÖ¾Öêôûß ‹ú ´ÖÖêšüß •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖ“Öê †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ Ã¾ÖßúÖºþÖ ´Öß
“ÖÖ¸ü ¿Ö²¤ü ÃÖÖÓÖÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ †Ö´ÖÓ¡ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Æêü ×¿ÖÂ™ü´ÖÓ›üôû †¯Ö¸üÖ¡Öß †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ×ÖŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
´ÖÖ—Öê ²Ö¸üÖê²Ö¸ü Ã¾ÖÖ´Öß Ã¾ÖÖŸ´ÖÖÖÓ¤ü ÆêüÆüß ÆüÖêŸÖê. ´Öß ŸµÖÖÓÖÖ ´ÆüÖÖ»ÖÖê, "“Ö»ÖÖ Ã¾ÖÖ´Öß•Öß, •ÖÖ‰ú µÖÖ." "úÖµÖ
ÆüÖê, úÖêÖ Æêü »ÖÖêú ? úÖµÖ Æüß ÃÖ³ÖÖ! †ÖÖÖ‰ú ŸÖ¯ÖÖÃÖ êú»µÖÖÖê¸üß•Ö ‹úÖ‹úß úÃÖê •ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê?"
Ã¾ÖÖ´Öß•Öß Øú×“ÖŸÖË ¡ÖÖÃÖæÖ ˆ¤ËüÖÖ¸ü»Öê. "Ã¾ÖÖ´Öß•Öß, ÃÖŸúÖµÖÖÔ»ÖÖ úÖôû ¾Öêôû, ´ÖãÆæüŸÖÔ »ÖÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖã´Ö“µÖÖ
¿ÖÓêú»ÖÖ ˆ¢Ö¸ü ÃÖ³Öê“µÖÖ ×šüúÖÖß Öê»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×´ÖôûÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ³Ö»ÖŸÖÖ“Ö úÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü ‘Ö›ü»ÖÖ, ŸÖ¸ü
ŸÖã´Ö“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ¤Óü›üÖ †ÖÆêü“Ö. †ÖÖÖß ´ÖÖ úÖµÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê?"
Ã¾ÖÖ´Öß•ÖàÖÖ “Öê¾Ö †Ö»ÖÖ. "²Öê¿Öú “Ö»ÖßµÖê!" ´ÆüÖæÖ ŸÖê ™üÖÓµÖÖŸÖ ²ÖÃÖ»Öê. ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ Æü§üß¾Ö¸ü
´ÖÆüÖ¸ü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. ´ÖÖêšü´ÖÖêšêü ×Æü»»ÖÖôû ¯Öê™ü»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. »ÖÆüÖÖ£ÖÖê¸ü, ²ÖÖµÖúÖ´Öã»Öê Ö•Ö²Ö•Ö»Öê»Öß ÃÖ³ÖÖ
¾ÖÖ™ü ¯ÖÆüÖŸÖ ²ÖÃÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. †Ö´Æüß Öê»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ™üÖóµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü Ö•Ö¸üÖŸÖ Ã¾ÖÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê. Öê›êüÖÖ¾ÖÖŸÖ»µÖÖ
´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ‹¾ÖœüÖ •Ö´ÖÖ¾Ö •Ö´Ö»Öê»ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ Ã¾ÖÖ´Öß•Öß †Ö¿“ÖµÖÔ ¯ÖÖ¾Ö»Öê. "Æüß ÃÖ³ÖÖ
†¿ÖÖ¾Öêôûß úÖ ²ÖÖê»ÖÖ×¾Ö»Öß?" †ÃÖê Ã¾ÖÖ×´Ö•ÖßÖß “ÖÖ»ÖúÖÓÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê. "ÃÖÖÆêü²Ö, †Ö´Æüß Ö¸üß²Ö »ÖÖêú.
×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸ü úÂ™üÖŸÖ ¸üÖ²ÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ×Æü“µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤ãüÃÖ¸üß ¾Öêôû úÖêÖŸÖß? ŸÖ¿ÖÖŸÖ †Ö´Æüß ÃÖ¾ÖÔ
“ÖÖ»Öú´ÖÓ›üôûß ¿Öê•ÖÖ¸ü“µÖÖ ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ÖÖ¾Ö“µÖÖ ¯Ö¸üúßµÖ ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖãŸÖß úÖ´ÖÖŸÖ ÖãŸÓ Ö»Öê»ÖÖê. †Ö´ÆüÖ»ÖÖ
µÖÖ ¾Öêôêû¯Öæ¾Öá ÆæÓü úß “ÖæÓ ú¸üµÖÖÃÖ ¾Öêôû ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß. †Ö¯Ö»µÖÖÃÖ ŸÖÃÖ¤üß ×¤ü»Öß µÖÖ“Öß ´ÖÖ±úß †ÃÖÖ¾Öß."
´ÖÖ—µÖÖ †ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖ “ÖŒú ˆ•Öê›ü ¯Ö›ü»ÖÖ. ÊÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß Æü•ÖÖ¸üÖê ¾ÖÂÖÖÔ“Öß úÆüÖÖß †³µÖÖÃÖæÖ ´ÖÖ—Öê ´ÖÖ
Æüôãû¾ÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. †×¬Öú Öã»ÖÖÃÖÖ ÖúÖê ÆüÖêŸÖÖ. Ã¾ÖÖ´Öß•Öà“µÖÖÆüß ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÓúÖ ŸÖŸúÖôû ×´Ö™ü»µÖÖ.
úÖ´ÖÖÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß.
×úÃÖÖ ±úÖÖæ ²ÖÓ¤üÃÖÖê›êü †Ö×Ö ¾Ö·ÆÖ›ü-ÖÖÖ¯Öæ¸üú›üß»Ö ‡ŸÖ¸ü †Ã¯Öé¿µÖ ¯ÖãœüÖ¸üß µÖÖÓÖß ÃÖÖê´Ö¾ÖÓ¿Öß
×ÆüŸÖØ“ÖŸÖú ÃÖ´ÖÖ•Ö Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖß úÖœü»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖæ“ÖÖê¾ÖºþÖ †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü µÖê£Öß»Ö
†Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öê ¯ÖãœüÖ¸üß ÁÖß¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö £ÖÖê¸üÖŸÖ (²Ö™ü»Ö¸ü), ¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÖ »Ö´ÖÖ ›üÖÓÖôêû (Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸ü), ¸üÖ¾Ö•Öß ÃÖ¤üÖê²ÖÖ
ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü (×¿ÖÖú ÖÖ¸ü ´µÖã×ÖÃÖß¯ÖÖ×»Ö™üß“Öß ¿ÖÖôûÖ) ¾ÖÖî¸êüÖß Æüß ÃÖ³ÖÖ ²ÖÖê»Ö×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÊÖ ´ÖÓ›üôûß“Öê
†ÖŸ´ÖÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öê úÖ´Öß ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖãœüÖ¸üß ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö –ÖÖÖ²ÖÖ úÖÓ²Öôêû µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ×šüú×šüúÖÖß “ÖÖ¸ü
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³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÊúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ

¯ÖÖ“Ö ¾ÖÂÖì ¯ÖÏµÖŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖêÆü¯ÖÖ (ÖÖÖ¯Öæ¸ü) µÖê£Öß»Ö ´ÖÓ›üôûßú›æüÖ †Ö»Öê»Öê ”ûÖ¯Öß»Ö •ÖÖÆüß¸ü¯Ö¡Öú
•Ö´Ö»Öê»µÖÖ ÃÖ³ÖêÃÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖ—Öê ÆüÖŸÖß ×¤ü»Öê. ŸµÖÖŸÖß»Ö ˆ§êü¿Ö ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü ²ÖÖê¬Ö¯Ö¸ü
¾ÖÖ™ü»Öê. Æü•ÖÖ¸üÖê ¾ÖÂÖì ¾Ö¸ü“µÖÖ •ÖÖŸÖß“ÖÖ •Öã»Öæ´Ö ÃÖÆüÖ úºþÖÆüß ¾Ö×¸üÂšü ¾ÖÖÖÔ“Öß ´ÖÖê ×¾ÖÖÖúÖ¸üÖ Ö
¤ãüÖ×¾ÖŸÖÖ, Øú²ÖÆãüÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸êü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ™êüÃÖ Ö •ÖÖŸÖÖ, †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔÖß †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ
×ÆüŸÖÖ“Öê ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖ¾Öê †¿ÖÖ †£ÖÖÔ“ÖÖ ‹ú ˆ§êü¿Ö ÃÖ³Öê»ÖÖ ´Öß Öß™ü ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ Æêü ˆ¨üÖ¸üÖ“Öê
úÖ´Ö †Ö¯ÖÖ Ã¾ÖŸÖ: †ÓÖÖ¾Ö¸ü ‘Öê‰úÖ, µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê ³ÖÖ¾Öß “Ö×¸ü¡Ö ¾ÖÖÆæüÖ ‘µÖÖ¾Öê †¿Öß ¯ÖÏê¸üÖÖ ´Ö»ÖÖ
•ÖÖê¸üÖÖê ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß. ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Öê ™üÖæúÖ ‹úÖ ‘Ö›üß“ÖÖÆüß ¾Öêôû Ö ¤ü¾Ö›üŸÖÖ ÊÖ úÖµÖÖÔÃÖ »ÖÖÖÖ¾Öê.
†ÃÖÖ ÃÖÓú»¯Ö ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ»ÖÖ Ã´ÖºþÖ ÊÖ“Ö ¸üÖ¡Öß“µÖÖ ´ÖãÆæüŸÖÖÔ¾Ö¸ü êú»µÖÖ“Öê ´Ö»ÖÖ ¯ÖŒêú †Öšü¾ÖŸÖê. ÊÖ
†¯Öæ¾ÖÔ ÃÖ³Öê“Öß †Öšü¾ÖÖ šêü¾ÖæÖ ´Öß úÖœü»Öê»µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ †Ö×Ö ¯Ö¨üŸÖ ÃÖ×ÆüÂÖãŸÖê“µÖÖ •ÖÖê¸üÖ¾Ö¸ü ´Öß
¯Öãœêü “ÖÖ»Ö¾Ö»Öß. ÃÖæ›ü²Öã¨üß †Ö×Ö †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÊÖ ÆüŸÖÖ¿Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ ÃÖŸÖŸÖ ¤æü¸ü
šêü¾ÖÖ¾Öê †Ö×Ö Ã¾ÖŸÖ:Æüß ¤æü¸ü ¸üÖÆüÖ¾Öê µÖÖ ŸÖ¯Ö¿“Öì»ÖÖ Æêü •ÖÖÆüß¸ü¯Ö¡Öú ´Ö»ÖÖ ¬ÖÐã¾ÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ·µÖÖÃÖÖ¸üÖê
´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú —ÖÖ»Öê.
»ÖÖêú•ÖÖÖéŸÖß : ÖÖ¸üÆæüÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´ÖÓ›üôûÖ¯Öãœêü (Social
Reform Association) ´ÖÖ—Öê ‹ú ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ ú¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖŸÖ ´Öß ØÆü¤üãÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö
²Ö×ÆüÂéúŸÖ ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ †›ü“ÖÖß, ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏÖÓŸÖ¾ÖÖ¸ü ÃÖÓµÖÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ£ÖÔ ¾Ö×¸üÂšü ¾ÖÖÖÔú›æüÖ ÆüÖêÖÖ¸êü
×Ö¸ü×Ö¸üÖôêû ¯ÖÏµÖŸÖ †Ö×Ö Ã¾ÖŸÖ: ŸµÖÖ »ÖÖêúÖÓú›æüÖ“Ö Ã¾ÖÖê¨üÖ¸üÖ£ÖÔ ÆüÖêÖÖ¸êü ¯ÖÏµÖŸÖ, ÊÖÓ“Öß ´Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö“Ö
¾µÖ¾ÖÃ£Öê¿Öß¸ü ´ÖÖÓ›üÖß êú»Öß. Æêü ¾µÖÖµÖÖÖ ÊÖ ´ÖÓ›üôûÖÃÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ“Öê †¬µÖÖ ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ
“ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü µÖÖÓÃÖ ‡ŸÖêú †Ö¾Ö›ü»Öê úß, ‡Ó×›üµÖÖ ÃÖÖê¿Ö»Ö ×¸ü±úÖò´ÖÔ¸ü µÖÖ ¯Ö¡ÖÖ´Ö¬µÖê Æêü ¾µÖÖµÖÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
úºþÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúºþ¯ÖÖÖê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¯ÖÏŸÖß úÖœæüÖ ŸµÖÖ ¾ÖÖ™üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ŸµÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖ“ÖÖ ¿Öê¾Ö™üß
•ÖÖê ÖÖ»Öß»Ö ×ÖÂúÂÖÔ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»ÖÖ ŸÖÖê ¬µÖÖÖÖŸÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ †ÖÆêü. "´Öß ÊÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê, ¾Ö×¸üÂšü ¾ÖÖÖÔ“ÖÖ
¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸üß ¯ÖÏµÖŸÖ †Ö×Ö ÊÖ Ö¸üß²Ö »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ Ã¾ÖÖê¨üÖ¸üÖ£ÖÔ ¯ÖÏµÖŸÖ ÊÖÓ“Öê ¾ÖÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü. •ÖÖÖæÖ †£Ö¾ÖÖ
ÖêÖæÖ Æêü ¤üÖêÆüß ¯ÖÏµÖŸÖ ‹ú´ÖêúÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ Æü»»Öß “ÖÖ»Öæ †ÃÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê, ¯Öãœêü †»ÖÖ “ÖÖ»Öæ ¸üÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü ŸÖê
£ÖæúÖ ²ÖÓ¤ü ¯Ö›üŸÖß»Ö, ´ÆüÖæÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ´ÖÓ›üôû †Ö×Ö ¯ÖÏÖ. ÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖ ¤üÖêÆüß ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖß ‹ú¡Ö
×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö×Ö Ö¾ÖßÖ µÖÖê•ÖÖÖ úºþÖ ÊÖ“Ö ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü 1906 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ †ÖòÖÃ™ü´Ö¬µÖê ¤ãüÃÖ¸êü ‹ú »ÖÆüÖÖÃÖê
‡ÓÖÏ•Öß ¯ÖãÃŸÖú ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öê. ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ‹ú ‹ŸÖ§êü¿ÖßµÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×´Ö¿ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ¾Öê †¿Öß •ÖÖê¸üÖ“Öß •ÖÖÆüß¸ü
×¾ÖÖÓŸÖß êú»Öß. ŸµÖÖŸÖ ´Æü™ü»Öê úß, 'ÊÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ˆ¨üÖ¸üÖÃÖÖšüß ÖãÃÖŸÖß ×¿ÖÖÖÃÖÓÃ£ÖÖ, ´ÖÖ ŸÖß ×úŸÖßÆüß
´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖÖê, Ã£ÖÖ¯ÖæÖ “ÖÖ»ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÖÖÆüß, ŸÖ¸ü ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ×•Ö¾ÖÓŸÖ ¾µÖÛŒŸÖÖŸÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü †ÖÆêü
†ÃÖê ‹ú ×´Ö¿ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. †¿ÖÖ ×´Ö¿ÖÖÖê ×õÖÃŸÖß ×´Ö¿ÖÖ·µÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÊÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ •Öß×¾ÖŸÖÖ´Ö¬µÖê
ÎúÖÓŸÖß Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü ×¾ÖúÖÃÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¿ÖÆü¸ü Æêü †¿ÖÖ úÖµÖÖÔÃÖÖšüß µÖÖêµÖ Öê¡Ö †ÖÆêü
¾Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö Æüß ‹ú“Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ×´Ö¿ÖÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö †ÖÆêü."
†Ã¯Öé¿µÖ ´ÖÖÖ»Öê»µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê ¾Ö×¸üÂšü »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ÃÖÓµÖê¿Öß •Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ²ÖÃÖŸÖê ŸÖê 1901 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ
ÖÖÖêÃÖã´ÖÖ¸üß¾ÖºþÖ †Öú›êü ÖÖêôûÖ úºþÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
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†ÓŸµÖ•Ö †Ö×Ö ‹æúÖ ØÆü¤æ µÖÖÓ“Öß ¯ÖÏÖÓŸÖ×ÖÆüÖµÖ ÃÖÓµÖÖ
¯ÖÏ¤êü¿Ö
ØÆü¤æü †ÖµÖÔ (¯ÖÓ•ÖÖ²Ö úÖ¿´Öß¸ü, ¸üÖ•Ö¯ÖãŸÖÖÖÖ)
¦ü×¾Ö›ü, ×ÃÖ×£ÖµÖÖê-¦ü×¾Ö›ü (´ÖãÓ²Ö‡Ô, ²Ö›üÖê¤üÖ, æúÖÔ)
´Ö¦üÖÃÖ, ´ÆîüÃÖæ¸ü.
(†)--(Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü, ¡ÖÖ¾ÖÖúÖê¸ü, úÖê“ÖßÖ)
(²Ö)--(”ûÖê™üÖ ÖÖÖ¯Öæ¸ü ‡.)
(ú)--(¾Ö·ÆÖ›ü †Ö×Ö ´Ö¬µÖ¯ÖÏÖÓŸÖ)
†ÖµÖÔ ¦ü¾Öß›ü
¯ÖÏ¤êü¿Ö
(†)--(ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¯ÖÏÖÓŸÖ)
(²Ö)--(×²ÖÆüÖ¸ü)
´ÖÖêÖ»Ö ¦ü¾Öß›ü
(†)--(²ÖÓÖÖ»Ö)
(²Ö)--(†Öê×¸üÃÖÖ)
´ÖÖëÖ»Ö -- (†ÖÃÖÖ´Ö, ×ÃÖúß´Ö)
‹æúÖ

†ÓŸµÖ•Ö
36,38,745
34,79,084
1,53,74,073

‹æúÖ ØÆü¤æ
1,97,31,592
1,67,34,952
5,26,26,366

39,37,799
23,45,210

64,00,360
1,33,32,398

†ÓŸµÖ•Ö
1,00,38,858
41,16,083

‹æúÖ ØÆü¤æ
4,06,49,391
1,89,88,703

79,58,721
11,06,793
12,31,266
5,32,36,632

1,77,21,080
37,66,527
27,68,360
19,87,19,738

•µÖÖÓ“Öê ¾ÖÖáú¸üÖ ú¸üŸÖÖ †Ö»Öê ÖÖÆüß ¾Ö •Öê †¬ÖÔ¾Ö™ü ¸üÖÖ™üß ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ †ÖÆêüŸÖ †¿ÖÖ ØÆü¤æ »ÖÖêúÖÓ“Öß
ÃÖÓµÖÖ ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×Ö¸üÖôûß †ÖÆêü. ŸÖß ¬Ö¸ü»Öß †ÃÖŸÖÖ ‹æúÖ ØÆü¤üæ“Öß ÃÖÓµÖÖ 20,71,47,026 ‡ŸÖúß ÆüÖŸê Öê.
ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ‹æúÖ ØÆü¤ãüÃÖÓµÖê´Ö¬µÖê †×ŸÖ ˆ““Ö †Ö×Ö Öß“Ö ´ÖÖÖ»Öê»µÖÖ
•ÖÖŸÖß“Öê ¤ü¸ü ¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖ»Öß ×¤ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

¯ÖÏ¤êü¿Ö
¯ÖÓ•ÖÖ²Ö, úÖ¿´Öß¸ü, ¸üÖ•Ö¯ÖãŸÖÖÖÖ
´ÖãÓ²Ö‡Ô, ²Ö›üÖê¤êü, æúÖÔ
´Ö¦üÖÃÖ, ´ÆîüÃÖæ¸ü, Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü
”ûÖê™üÖ ÖÖÖ¯Öæ¸ü
´Ö¬µÖ¯ÖÏÖÓŸÖ, ¾Ö·ÆÖ›ü
ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¯ÖÏÖÓŸÖ, †µÖÖê¬µÖÖ, †»ÖÖÆüÖ²ÖÖ¤ü
×²ÖÆüÖ¸ü
²ÖÓÖÖ»Ö
†Öê×¸üÃÖÖ
†ÖÃÖÖ´Ö, ×ÃÖúß´Ö, ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü
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²ÖÎÖÉÖ
12
6
4
3
8.5
13
5
6
10
3

†ŸµÖÓ•Ö †£Ö¾ÖÖ ¯ÖÓ“Ö´Ö
18
17
30
58
16
25
21
45
30
44
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ˆ¢Ö¸ü ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê ˆ““ÖÖß“Ö ¤ü•ÖÖÔ“Öê ×¾Ö³ÖÖÖ :-¯ÖÓ•ÖÖ²Ö úÖ¿´Öß¸ü
ÃÖÓµÖãŒŸÖ¯ÖÏÖÓŸÖ, ×²ÖÆüÖ¸ü
²ÖÓÖÖ»Ö, †Öê×¸üÃÖÖ
†ÁÖÖ±Ëú (¾Ö×¸üÂšü)
15,16,998
45,90,060
1,99,80,547
†•ÖË»ÖÖ±Ëú (ú×ÖÂšü) 56,68,649
13,61,983
8,87,689
†•ÖÖÔ»Öæ (ÆüßÖ)
58,46,46
27,75,003
7,097
¾ÖÖáú¸üÖ Ö êú»Öê»Öê
23,02,694
15,66,400
5,44,075
‹æúÖ
1,53,34,807
1,02,94,446
2,14,19,408
ˆ¢Ö¸ü ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖÓŸÖß»Ö ‹Óú¤ü¸ü ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
ÃÖ¤ü¸ü¯Öîúß ÆüßÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ¾ÖÖÖÔ“Öß ÃÖÓµÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖÓŸÖß»Ö ‹æúÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

4,70,48,581
86,28,566
6,24,58,077

†ÓŸµÖ•Ö †£Ö¾ÖÖ ¯ÖÓ“Ö´Ö ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ úÖÆüß ´ÖãµÖ •ÖÖŸÖß“Öß ÃÖ¾ÖÔ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖÓŸÖß»Ö ‹æúÖ ÃÖÓµÖÖ :•ÖÖŸÖ
¾ÖÃŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö
‹æúÖ ÃÖÓµÖÖ
“ÖÖÓ³ÖÖ¸ü
²ÖÆãüŸÖêú ³ÖÖÖ
1,11,37,362
´ÖÖê“Öß
--,,-10,07,812
›üÖë²Ö
²ÖÓÖÖ»Ö, †ÖÃÖÖ´Ö, ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö
9,77,026
³ÖÓÖß
´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖÓµÖãŒŸÖ¯ÖÏÖÓŸÖ, ¸üÖ•Ö¯ÖãŸÖÖÖÖ
6,56,586
œüÖÖæú
²ÖÓÖÖ»Ö ¾Ö ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö
8,70,557
²ÖÖÖ›üß
²ÖÓÖÖ»Ö ¾Ö †ÖÃÖÖ´Ö
10,42,550
²Öôû‡Ô
´ÖÖ¾ÖôûÖ ¾Ö ´Ö¬µÖ¯ÖÏÖÓŸÖ
5,84,334
“”ãû¸üÖ
ˆ¢Ö¸ü ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ
13,29,418
ÖÖ´Ö¿Öæ¦ü “ÖÓ›üÖ»Ö
--,,-20,31,725
¸üÖ•Ö¾ÖÓ¿Öß
--,,-24,00,654
´ÖÆüÖ¸ü
´ÖãÓ²Ö‡Ô, ¾Ö·ÆÖ›ü, ´Ö¬µÖ¯ÖÏÖÓŸÖ
29,28,666
´ÖÖÓÖ
´ÖãÓ²Ö‡Ô, ¾Ö·ÆÖ›ü, ´Ö¬µÖ¯ÖÏÖÓŸÖ
5,79,306
¾Æü×»ÖµÖÖ (´ÖÆüÖ¸ü)
úÖÖÔ™üú, ´Ö¦üÖÃÖ
7,70,899
´ÖÖ×¤üú (´ÖÖÓÖ)
--,,-12,81,252
¯ÖÖ×¸üµÖÖ
´Ö¦üÖÃÖ, ²ÖÎÉ¤êü¿Ö
22,58,611
×¿ÖÛŒ»ÖµÖÖ
--,,-4,78,496
´ÖÖ»Ö
´Ö¦üÖÃÖ, ²ÖÓÖÖ»Ö
18,63,908
‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ
2,09,99,476
‹æúÖ -- 5,32,06,632
¾ÖÖµÖ 473-63
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•ÖÖŸÖ
¾ÖÃŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö
ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“Öß ‹Óú¤ü¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
‹æúÖ ØÆü¤æü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
‹æúÖ †ÓŸµÖ•Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“Öß ‹Óú¤ü¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
‹æúÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
¯Öîúß ÆüßÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ

‹æúÖ ÃÖÓµÖÖ
29,43,61,056
20,71,47,020
5,32,06,632
29,43,61,056
6,24,58,077
86,28,566

ÊÖ †Öú›ü¶ÖÓ¾ÖºþÖ †ÃÖê ×ÃÖ¨ü ÆüÖêŸÖê úß, ØÆü¤æü »ÖÖêúÖÓ¯Öîúß ‹ú“ÖŸÖã£ÖÖÕ¿Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ÆüßÖ
´ÖÖÖ»Öê»µÖÖ †ÓŸµÖ•Ö »ÖÖêúÖÓ“Öß †ÖÆêü ¾Ö ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ »ÖÖêúÖÓ¯Öîúß •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû ‹úÃÖ¯ŸÖ´ÖÖÓ¿Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
ÆüßÖ ´ÖÖÖ»Öê»µÖÖ †•ÖÖÔ»Öæ »ÖÖêúÖÓ“Öß †ÖÆêü. ÊÖ ÆüßÖ ´ÖÖÖ»Öê»µÖÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ Ö ‘ÖêŸÖÖ
ÖãÃÖŸµÖÖ ØÆü¤æ †ÓŸµÖ•ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“µÖÖ ‹Óú¤ü¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖê¿Öß ŸÖÖ›æüÖ ¯ÖÖ×Æü»Öß ŸÖ¸üß Æüß ×ŸÖ“µÖÖ
‹úÂÖÂšüÖÓ¿ÖÖÆæüÖÆüß †×¬Öú ³Ö¸üŸÖê. ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖÆüÖ ØÆü¤üß ´ÖÖÖÃÖÖÓŸÖ (´ÖÖ ŸÖê úÖêÖŸµÖÖÆüß •ÖÖŸÖß“Öê,
¬Ö´ÖÖÔ“Öê †Ö¸ü ¸ÓüÖÖ“Öê †ÃÖÖêŸÖ) ‹ú †Ö¤üß ™üÖúÖ‰ú, ×¿Ö¾ÖæÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ ¤êüÖß»Ö †µÖÖêµÖ †ÃÖÖ ´ÖÖãÂµÖ¯ÖÏÖÖß
ÃÖÖ¯Ö›üŸÖÖê.
×ŸÖ¸ü¯ÖÖ›üÖ : ¯ÖÖ ´ÖãµÖ ¯ÖÏ¿Ö ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ“Ö ¸üÖ×Æü»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê ÆüÖ úß, •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû ÃÖÖ›êü¯ÖÖ“Ö
úÖê™üß ¯ÖÏ•ÖêÖê †¿ÖÖ ÆüßÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¸üÖÆæüÖ “ÖÖ»Öê»Ö úÖµÖ? ØÆü¤ãüÃÖ´ÖÖ•Ö ŸÖ¸ü †Ö¯Ö»ÖÖ ÃÖÖê¾Öôêû¯ÖÖÖ ÃÖÖê›üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ
ŸÖµÖÖ¸ü ÖÖÆüß †Ö×Ö ŸÖÖê ÃÖÖê¾Öôêû¯ÖÖÖ úÖµÖ´Ö †ÖÆêü ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ÊÖ ÆüßÖ •ÖÖŸÖß»ÖÖ ¯Öãœêü ÃÖ¸üúÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ •ÖÖÖÖ
ÖÖÆüß; ŸÖ¸ü ´ÖÖ Æêü ¾ÆüÖ¾Öê úÃÖê? ‡ŸÖŒµÖÖ ÃÖÖóµÖÖÓÖß ‹ú¤ü´Ö ×õÖÃŸÖß ¾ÆüÖ¾Öê! µÖ×ÖÖß“Öß úÖÓ›üß ×±úºþÖ
‡ŸÖŒµÖÖ »ÖÖêúÃÖ´Öã¤üÖµÖÖ»ÖÖ ‹ú¤ü´Ö úÖêÖß ×õÖÃŸÖß ú¸üß»Ö ´ÆüÖÖ¾Öê ŸÖ¸ü ÃÖÓ³Ö¾ÖÖßµÖ ÖÖÆüß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ØÆü¤æü
»ÖÖêúÖÓ“Öß ˆ¤üÖÃÖßÖ ×¾ÖÃú×ôûŸÖŸÖÖ ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öß ŸÖ¸ü ´ÖÖ¡Ö ¾Ö¸üß»Ö “Ö´ÖŸúÖ¸üÆüß ‘Ö›üµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ³Ö¾Ö
†ÖÆêü. †ÃÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü Ö¸üÖêÖ¸üß“Ö ‘Ö›æüÖ †Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ¸üÖÂ™ÒüßµÖ¥üÂ™ü¶Ö úÖµÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ÆüÖê‡Ô»Ö ¯ÖÆüÖ. Æü»»Öß
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖÖŸÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †ÖÆêü.
(‡ŸÖ¸ü 15 + ÆüßÖ 5…… ×´ÖôæûÖ) 20…… úÖê™üß ØÆü¤æü »ÖÖêú.
(‡ŸÖ¸ü 5 + ÆüßÖ 1 ×´ÖôæûÖ) 6 úÖê™üß ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ.
30 »ÖÖ ×õÖÃŸÖß.
1 úÖê™üß •ÖÓÖ»Öß.
1 úÖê™üß ²Öã¨ü, •ÖîÖ, ¿ÖßÖ ¾ÖÖî¸êü
ØÆü¤ãüÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ˆ¤üÖÃÖßÖŸÖÖ †Ö×Ö ×õÖÃŸÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß “Öôû¾Öôû †ÖŸÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö úÖµÖ´Ö ¸üÖ×Æü»Öß
ŸÖ¸ü ¯Öãœêü ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖÖÖÖ ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ³Ö¾Ö †ÖÆêü.
15 úÖê™üß ØÆü¤æ, 6 úÖê™üß ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ, 7 úÖê™üß ×õÖÃŸÖß, 1 úÖê™üß ²Öã¨ü, •ÖîÖ, ¿ÖßÖ.
´ÆüÖ•Öê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ¥üÂ™ü¶Ö †ÖŸÖÖ •Öß ØÆü¤æü´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓ“Öß ¤ãüÆüß †ÖÆêü ×ŸÖ“µÖÖ‹ê¾Ö•Öß ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏúÖ¸ü
‘Ö›ü»ÖÖ“Ö ŸÖ¸ü ØÆü¤æü, ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ¾Ö ×õÖÃŸÖß µÖÖÓ“ÖÖ ×ŸÖ¸ü¯ÖÖ›üÖ ÆüÖêÖÖ¸ü! 15 úÖê™üß ´Ö¾ÖÖôû ØÆü¤æü †Ö×Ö
•Ö¾Öôû•Ö¾Öôû ×ŸÖŸÖêú“Ö ú›ü¾Öê ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ †Ö×Ö ×õÖÃŸÖß ×´ÖôæûÖ µÖÖ ×ŸÖ‘ÖÖÓ“Öê ÃÖæŸÖ úÃÖê •Ö´ÖÖÖ¸ü ‡ÔÀ¾Ö¸ü •ÖÖÖê!
430

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÊúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ

Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ : ŸÖÖ. 18 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü, 1906 ¸üÖê•Öß úÖÙŸÖúß ¾ÖÂÖÔ¯ÖÏ×ŸÖ¯Ö¤êü“ÖÖ ¿Öã³Ö ×¤ü¾ÖÃÖ ˆÖ¾Ö»ÖÖ.
¤üÖêÖ“Ö ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ¯Öæ¾Öá ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ˆ¤üÖ¸ü ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ ¿Öêšü ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü¤üÖÃÖ ÖÖê¾Ö¬ÖÔÖ¤üÖÃÖ ÃÖãÖ›ü¾ÖÖ»ÖÖ
µÖÖÓÖß †¿ÖÖ ´ÖÓ›üôûß“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ÆüÖê‰úÖ úÖ´Ö ÃÖãºþ ¾ÆüÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ 1000 ¹ý. ×¤ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ×¤ü¾ÖÖôûß¯ÖÖ›ü¾µÖÖ“µÖÖ ¿Öã³Ö ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖúÖôûß 9 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´ÖÓã²Ö‡Ô µÖê£Öß»Ö ‹Û»±úÃ™üÖ ¸üÖê›ü»ÖÖŸÖ“µÖÖ ´Öã¸üÖ¸ü•Öß ¾ÖÖ»Ö•Öß
µÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÓÖ»µÖÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÊúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß“Öß ¯Ö×Æü»Öß ¿ÖÖôûÖ ˆ‘Ö›üµÖÖú×¸üŸÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
†¬µÖÖ µÖÖ. “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü ÊÖÓÖß •Ö´Ö»Öê»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ¬Ö›üÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ ×¤ü»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ
³ÖÖÂÖÖÖŸÖ ¯Öãœüß»Ö ÃÖæ¡Ö¾ÖÖŒµÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. "ÊÖ Öß“Ö ´ÖÖÖ»Öê»µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ ¾Ö¸ü †ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üµÖÖÖê
†Ö´Æüß Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ“Ö ¾Ö¸ü †ÖÖßŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ. Æêü ¯Ö×¾Ö¡Ö úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ ÊÖ »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ †Ö´Æüß ˆ¨üÖ¸ü
ú¸üÖÖ¸ü ÆüÖ ‘Ö´Öë›üß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö´Ö“µÖÖ †ÓŸÖ:ú¸üÖÖÓŸÖ Ö ×¿Ö¸üÖê †Ö×Ö †Ö´ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ÊÖ ‘ÖÖê¸ü
†µÖÖµÖÖ´Öãôêû •Öß †¬ÖÖêÖŸÖß ×´ÖôûÖ»Öß †ÖÆêü ŸÖß ™üôæûÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ ÃÖÖ¸üÖÖ“Ö ˆ¨üÖ¸ü ÆüÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü, †ÃÖÖ
ÃÖÖ¬ÖÖ †Ö×Ö ÃÖÖÛ¢¾Öú ³ÖÖ¾Ö †Ö´ÆüÖ´Ö¬µÖê ×Ö¸ÓüŸÖ¸ü •ÖÖÖéŸÖ ¸üÖÆüÖê."
´ÖÓ›üôûß“Öß ¯Ö×Æü»Öß úÖµÖÔúÖ¸üß ÃÖ×´ÖŸÖß--†¬µÖÖ--ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ ÖÖê¿Ö “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü. ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ¿Öêšü ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü¤üÖÃÖ ÖÖê¾Ö¬ÖÔÖ¤üÖÃÖ ÃÖãÖ›ü¾ÖÖ»ÖÖ. •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üß--×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü. Ö×•ÖÖ¤üÖ¸--¸üÖ. ¸üÖ.
ÖÖ¸üÖµÖÖ ³ÖÖÃú¸ü ¯ÖÓ×›üŸÖ. ÃÖã¯Ö×¸ü™üë›üë™ü--›üÖ.ò ÃÖÓŸÖã•Öß ¸üÖ´Ö•Öß »ÖÖ›ü. ¯Ö×Æü»Öê ×¿ÖÖú--»Ö´ÖÖ¸üÖ¾Ö ´Ö»æú ÃÖ¢ÖË¸æ ü.
¡Öî¾ÖÖÙÂÖú †Æü¾ÖÖ»Ö : ¯Ö×Æü»µÖÖ ŸÖßÖ ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ ¿Öê¾Ö™üß †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖ
ÖÖ»Öß»Ö ¾ÖÖœü —ÖÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôûŸÖê. ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ¿ÖÖÖê“µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ -1. ¯Ö¸üôû µÖê£Öß»Ö ¿ÖÖôûÖ--´Ö¸üÖšüß 4 ‡µÖ¢ÖÖ ¾Ö ‡ÓÖÏ•Öß 4 ‡µÖ¢ÖÖ, ×¿ÖÖú 7. ¯Ö™üÖ¾Ö¸üß»Ö ´Öã»ÖÖÓ“Öß
ÃÖÓµÖÖ 275. ¯ÖãÃŸÖú ²ÖÖÓ¬ÖÖê †Ö×Ö ×¿Ö¾ÖÖúÖ´ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖÔ.
2. ¤êü¾ÖÖÖ¸ü µÖê£Öß»Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖ -- 2 ×¿ÖÖú, 47 ´Öã»Öê, ´Ö¸üÖšüß 4 ‡µÖ¢ÖÖ.
3. ´Ö¤üÖ¯Öã¸üÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖ -- 4 ×¿ÖÖú, 150 ×¾ÖªÖ£Öá, ´Ö¸üÖšüß 5 ‡µÖ¢ÖÖ.
4. úÖ´ÖÖšüß¯Öã¸üÖ Öã•Ö¸üÖ£Öß ¿ÖÖôûÖ -- Æüß ³ÖÓÖß »ÖÖêúÖÓÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»Öß ¿ÖÖôûÖ ÆüÖêµÖ. ×¿ÖÖú
×´ÖôûÖê ¤ãüÙ´Öôû —ÖÖ»Öê ŸÖ¸üß ¤êüÖß»Ö 1 ×¿ÖÖú †Ö×Ö 51 ×¾ÖªÖ£Öá.
5. ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ -- 1 ¯Ö¸üôû µÖê£Öê ¾Ö ¤ãüÃÖ¸üÖ ´Ö¤üÖ¯Öã¸üÖ µÖê£Öê. ¬Ö´ÖÔ ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ †Ö×Ö
Öß×ŸÖ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ.
6. ³Ö•ÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö -- 1 ¯Ö¸üôû µÖê£Öê ¾Ö ¤ãüÃÖ¸üÖ ´Ö¤üÖ¯Öã¸üÖ µÖê£Öê. ¯ÖÖêŒŸÖ ´ÖÓ›üôûß ³Ö•ÖÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö
ˆ¯Ö¤êü¿ÖÖÃÖÖšüß •Ö´ÖŸÖ †Ö×Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö¾ÖßŸÖ.
7. ¾µÖÖµÖÖÖê -- ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü
8. ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÆüÖµµÖú “ÖÖ´Ö›ü¶Ö“ÖÖ úÖ¸üÖÖÖÖ -- ¿Ö¿Öß³ÖéÂÖÖ ¸ü£Ö ¾Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ‹úÖ •Ö´ÖÔÖ
ŸÖ•–ÖÖ“µÖÖ ÖêŸÖé¢¾ÖÖÖÖ»Öß Ö¾ÖßÖ ŸÖ·Æê“Öê ²Öæ™ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ úÖ¸üÖÖÖÖ úÖœü»ÖÖ. ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß“Öê ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö
2000 ºþ.
9. ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖê¾ÖÖÃÖ¤Ö -- ¤üÖêÖ ŸÖ¹ýÖ ÖéÆüÃ£Ö †Ö×Ö ŸÖßÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüÖµµÖÖÖê ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¤üÖ
ˆ‘Ö›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. µÖÖ ŸÖßÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ Ö¸üß²Ö »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸üÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖ, †Ö•ÖÖ·µÖÖÓ“Öß ¿ÖãÁÖæÂÖÖ ú¸üßŸÖ,
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×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖÖÓÖÖ ÃÖ¤üÖÖŸÖ †ÖÖßŸÖ ¾Ö ×¿Ö¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖÔ †Ö×Ö ²ÖÖµÖúÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖÔ “ÖÖ»Ö¾ÖßŸÖ. ŸÖ¹ýÖ ÖéÆüÃ£Ö ÃÖ¾ÖÔ
ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß ¤êüÖ¸êüÖ ú¸üßŸÖ. ¯Ö¸üôû ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü 12 ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ •Öê¾ÖµÖÖÖÖµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ÃÖ¤üÖÖÓŸÖß»Ö
¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖŸÖ êú»Öß •ÖÖ‡Ô.
10. Purity Servant µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‡ÓÖÏ•Öß ´ÖÖ×ÃÖú ¤ü¸ü ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ¸üßÖ 15 »ÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖŸÖ ´Öª¯ÖÖÖ×ÖÂÖê¬Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü »ÖêÖ µÖêŸÖ †Ö×Ö ×´Ö¿ÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖŸÖ´Öß
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÆüÖ‡ê .Ô ÊÖ“Öê ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú ÁÖß. ¾ÖÖ. ÃÖ. ÃÖÖêÆüÖê Öß Æêü ÆüÖŸê Öê. ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´Öã²Ó Ö‡Ô²ÖÖÆêü¸ü ÖÖ»Öß»Ö ¿ÖÖÖÖ ÆüÖŸê µÖÖ.
1. ¯ÖãÖê -- (1) ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ, (2) ¸üÖ¡Öß“Öß ¿ÖÖôûÖ, (3) ³Ö•ÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö, (4) “Ö“ÖÖÔ´ÖÓ›üôû.
¿ÖÖôûÖÓŸÖß»Ö ¯Ö™üÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓµÖÖ, †ÖãÎú´Öê 149, 25, 33.
2. ´ÖÖ´ÖÖ›ü -- 1 ¸üÖ¡Öß“Öß ¿ÖÖôûÖ, 45 ×¾ÖªÖ£Öá.
3. ‡ÖŸÖ¯Öã¸üß -- 1 ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ, 68 ´Öã»Öê. Æüß ¿ÖÖôûÖ ¤üÖêÖ ´ÖÆüÖ¸ü ŸÖ¹ýÖÖÓÖß “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß
ÆüÖêŸÖß. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü“Öß ¬Ö´ÖÔ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ ¾Ö ¬Ö´ÖÔÃÖ´ÖÖ•Ö “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖê.
4. ‡Ó¤æü¸ü -- 1 ¸üÖ¡Öß“Öß ¿ÖÖôûÖ, 20 ×¾ÖªÖ£Öá.
5. †úÖê»ÖÖ -- 2 ¸üÖ¡Öß“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ, 72 ×¾ÖªÖ£Öá, 1 ³Ö•ÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö, 1 ×¾ÖªÖ£Öá ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆü.
6. †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß -- 2 ¸üÖ¡Öß“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ, 53 ×¾ÖªÖ£Öá.
7. ¤üÖ¯ÖÖê»Öß -- 1 ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ, 37 ×¾ÖªÖ£Öá. ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá¾ÖêŸÖÖê ×´ÖôûŸÖ.
8. ´ÖÓÖôæû¸ü -- 1 ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ, 49 ×¾ÖªÖ£Öá, ÆüÖŸÖ´ÖÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÖµÖÖ“ÖÖ úÖ¸üÖÖÖÖ. ÃÖ¾ÖÔ
´Öã»ÖÖÓÖÖ ¤ãü¯ÖÖ¸ü“Öê •Öê¾ÖÖ ×´Öôêû. 7 ´Öã»Öê ´ÖÖê±úŸÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖŸÖ ¸üÖÆüÖŸÖ.
9. ´Ö¦üÖÃÖ -- 1 ¯ÖÖ×¸üµÖÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓÃÖÖšüß ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ, 23 ×¾ÖªÖ£Öá, 1 “ÖÖÓ³ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß
×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ, ×¾ÖªÖ£Öá 29.
10. ´ÖÆüÖ²ÖôêûÀ¾Ö¸ü -- ´Öê 1909 ´Ö¬µÖê Ö¾ÆüÖÔ¸ü“µÖÖ ²ÖÓÖ»µÖÖ¾Ö¸ü »Öê›üß ´µÖæ¸ü ´Öòëú—Öß µÖÖÓ“µÖÖ
†ÖÁÖµÖÖÖÖ»Öß ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖØ“ÖŸÖúÖÓ“Öß ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü»Öß. ÃÖã¯Ö×¸ü™ëü›ëü™ü ´Öê•Ö¸ü •Öê´ÃÖÖ Æêü †¬µÖÖ ÆüÖêŸÖê.
¯Öæ¾Öá •Ö´Ö»Öê»ÖÖ 900 ºþ. “ÖÖ ±Óú›ü ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †Ö×Ö Æüß ¿ÖÖÖÖ ˆ‘Ö›ü»Öß. ¤üÖê¸üÖÓ›ü
ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê, ¾ÖêŸÖÖ“Öê ×¾ÖÖúÖ´Ö ú¸üÖê ¾ÖÖî¸êü úÖ´Öê ÆüÖêŸÖ.
11. ÖÖ×¿Öú -- 1909 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü´Ö¬µÖê •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üß ÊÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ ¤üÖî·µÖÖ¾Ö¸ü Öê»Öê †ÃÖŸÖÖÖÖ
ÖÖ×¿Öú µÖê£Öê •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ ÆüÖ‰ê úÖ ×•Ö»ÊÖ“Öß ú×´Ö™üß Öê´ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ×•Ö»ÊÖ“Öê ú»ÖêŒ™ü¸ü ×´Ö. •ÖòŒÃÖÖ
ÊÖÓÃÖ †¬µÖÖ Öê´ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. µÖêÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ×ŸÖÃÖ¸êü ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ †Öê¸üßÃÖ ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ
12 ¿ÖÖÖÖ, 16 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖ, 1018 ×¾ÖªÖ£Öá, 6 ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ, 5 ³Ö•ÖÖÃÖ³ÖÖ,
4 ˆªÖêÖ¿ÖÖôûÖ, 7 ×´Ö¿ÖÖ¸üß úÖ´ÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖÆæüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê úÖµÖÔ¾ÖÖÆü †Ö×Ö ‹ú ´ÖÖ×ÃÖú ¯Ö¡Ö ‡ŸÖúß
¾ÖÖœü —ÖÖ»Öß.
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ÃÖÖ´ÖÖµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
¤üÖêÖ ¯Ö¨üŸÖß : úÖêÖŸµÖÖÆüß ‹úÖ ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öê ¾µÖÖ¯Öú úÖµÖÔ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ¾Ö¸ü úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß“Öê
œüÖê²Öôû¥üÂ™ü¶Ö ¤üÖêÖ ×³Ö®Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ †Ö×Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ Öê¡Ö ‘Öê‰úÖ ¯Ö¨üŸÖß“Öê ëú¦üßú¸üÖ
†Ö×Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖ Æüß ¯Ö×Æü»Öß ¯Ö¨üŸÖ †´ÖµÖÖÔ¤ü »ÖÖêúÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ´ÖŸÖ †Ö×Ö ¾ÖôûÖ ²Ö¤ü»ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖµÖÔ
ú¸üÖê Æüß ¤ãüÃÖ¸üß ¯Ö¨üŸÖ. ¯Ö×Æü»Öß»ÖÖ ÃÖã¾ÖÖÔúÖ¸ü-¯Ö¨üŸÖß †Ö×Ö ¤ãüÃÖ¸üß»ÖÖ ´Öê‘Ö¾ÖéÂ™ßü-¯Ö¨üŸÖß †ÃÖê ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ
Æü¸üúŸÖ ÖÖÆüß. ÃÖÖêÖê, ´ÖÖêŸÖß ×Æü¸êü ¾ÖÖî¸êü ¬ÖÖŸÖæ ‘Öê‰úÖ ÃÖã¾ÖÖÔúÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ú»ÖÖãúÃÖ¸üßÖê ŸµÖÖÓ“Öê ˆ¢Ö´Ö ÖÖ
²ÖÖ¾ÖŸÖÖê, ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖ †´ÖµÖÖÔ¤ü Öê¡ÖÖ¾Ö¸ü ´Öê‘ÖÖÖê ¾ÖÂÖÖÔ¾Ö êú»µÖÖ´Öãôêû †Öê¸üßÃÖ ˆ¢Ö´Ö ¯Ößú µÖêŸÖê.
ÆüÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ³Öê¤ü êú¾Öôû †Ö¬Öã×Öú †ÖÆêü †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ¯Öã¸üÖŸÖÖ úÖ»Öß ´ÖÖêšü´ÖÖêšêü ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏÃÖÖ¸ü
—ÖÖ»Öê. ¬Ö´ÖÔ²Öã¨üß“µÖÖ ‘Ö™üÖÖ —ÖÖ»µÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ “ÖÖ»ÖúÖÓÖÖ µÖÖ ¤üÖêÆüß ¯Ö¨üŸÖß Ã¾ÖßúÖ¸üÖ¾µÖÖ »ÖÖÖ»µÖÖ.
×šüú×šüúÖÖß Öã¹ýãú»Öê Ã£ÖÖ¯ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö“ÖÖµÖÖÕ“µÖÖ«üÖ¸üÖ ¬Ö´ÖÔ²Öã¨üß“Öß ×¿Öú¾ÖÖ ×¤ü»Öß ¾Ö ¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖ
Öê´ÖæÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öß †ÖãÂšüÖÖê, ÖéÆü †£Ö¾ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓÃúÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ«üÖ¸êü ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ¯ÖÏŸµÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß
êú»Öß Æüß ¯Ö×Æü»Öß ¯Ö¨üŸÖ. ×ÖÃÃÖÓÖ ¯Ö×¸ü¾ÖÎÖ™Ëü ¾Ö ÃÖŸÖŸÖ ÃÖÓ“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸êü ¯Ö¸ü´ÖÆÓüÃÖ ÃÖÓµÖÖÃÖß Öê´ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
«üÖ¸üÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß —ÖÖê¯Öß •ÖÖÖÖ·µÖÖ »ÖÆüÖÖ£ÖÖê¸ü •ÖÖŸÖê»ÖÖ •ÖÖÖß ú¸üÖê †Ö×Ö úÖµÖÔ¯ÖÏ¾ÖÖ ¸üÖÖÖê Æüß ¤ãüÃÖ¸üß.
†Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖ Æêü ´ÖÖêšêü •ÖÖÖ×ŸÖú úÖµÖÔ. ÖÓ›ü¾Ö•ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¤êü¿ÖÃÖ´ÖãÆüÖ¾Ö¸ü ÊÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ
¯ÖÏµÖÖêÖ ú¸üÖê Æêü úÖÆüß »ÖÆüÖÖÃÖÆüÖÖ éúŸµÖ Ö¾Æêü. úÖµÖÔ ´ÖÖêšêü, ¯ÖÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆü »ÖÆüÖÖ. ¯ÖÖ ×¾Ö³ÖæŸÖß“Öß ¾ÖÖ™ü
¯ÖÆüÖŸÖ ²ÖÃÖµÖÖ»ÖÖ †¾ÖÃÖ¸ü úÖêšæüÖ †ÖÖÖÖ¸ü! ×¾Ö³ÖæŸÖß“Öß ¾ÖÖ™ü ¯ÖÆüÖµÖÖŸÖ ²Ö¸üÖ“Ö úÖôû †ÖÖê¤ü¸ü“Ö »ÖÖê™æüÖ
Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †»ÖÖî×úú, »ÖÖêúÖê¢Ö¸ü ×¾Ö³ÖæŸÖß †Ö×Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß ‘Ö™üÖÖ ÊÖ ¤üÖêÆüÖë“Öê ´Öß
ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡Ö¥üÂ™ü¶Ö ×¾ÖªÖ£Öá¤ü¿ÖêŸÖ £ÖÖê›êü²ÖÆãüŸÖ †Öú»ÖÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ ×¾Ö³Öæ×ŸÖ¾ÖÖ¤üÖ¾Ö¸üß»Ö ´ÖÖ—ÖÖ
×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ú´Öß ÆüÖê‰úÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö™üÖÖŸ´Öú ¯ÖÏµÖŸÖÖú›êü ´ÖÖ—ÖÖ ú»Ö ×¾ÖªÖ£Öá¤ü¿ÖêŸÖ“Ö ÆüÖê‰ú
»ÖÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. £ÖÖò´ÖÃÖ úÖ»ÖÖÔ‡Ô»Ö“ÖÖ ×¾Ö³Öæ×ŸÖ¾ÖÖ¤ü †Ö×Ö Æü²ÖÔ™Ôü Ã¯ÖêÃÖ¸ü“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“ÖÖ ‘Ö™üÖÖŸ´Öú
¯ÖÏµÖŸÖ¾ÖÖ¤ü ÊÖ ¤üÖÆê üÖ“ë Öß ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ ´Öß ŸÖ¹ýÖ¯ÖÖß“Ö êú»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖæÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“Öê
úÖ´Öß †Ö¬Öã×Öú úÖôûÖŸÖ úÖêÖß ×¾Ö³ÖæŸÖß ¯Öãœêü µÖêŸÖ ÖÖÆüß †Ö×Ö ´Öß ŸÖ¸ü Ã¾ÖŸÖ: †ŸµÖÓŸÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖæÃÖ
Æüß ¾ÖÃŸÖãÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÖÆæüÖ ´Öß ÆüŸÖÖ¿Ö —ÖÖ»ÖÖê ÖÖÆüß. ÁÖ¨êüÖê ¯Ö¾ÖÔŸÖ Æü»ÖŸÖÖŸÖ ÊÖ ×õÖÃŸÖÖêŒŸÖß“Öß ¯ÖÏ×“ÖŸÖß
¯ÖÖÆüµÖÖ“Öß ¾Öêôû †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÁÖ¨üÖ ´ÖÖ ŸÖß ‹ÖÖªÖ ×¾Ö³ÖæŸÖß“Öß †ÃÖÖê ¾ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß †ÃÖÖê,
ÁÖ¨üÖ ŸÖß ÁÖ¨üÖ“Ö! ×ŸÖÖê ¯Ö¾ÖÔŸÖ Æêü Æü»Ö»Öê“Ö ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ´ÖÖ¡Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖÃÖÖ“Öß ŸÖ¿Öß ‘Ö™üÖÖ —ÖÖ»Öß
¯ÖÖ×Æü•Öê. †¯ÖêÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê £ÖÖê›üÖ²ÖÆãüŸÖ ¯Öî¿ÖÖ“ÖÖ ×Ö¬Öß •Ö´Ö»µÖÖ¾Ö¸ü úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ´Öß µÖÖêµÖ ´ÖÖÖÃÖê •Ö´ÖÖ úºþ
»ÖÖÖ»ÖÖê. ×Ö¬Öß •Ö´Ö¾ÖÖê Æêü ´ÖÖÖÃÖÖ“Öê úÖ´Ö. ¯ÖÖ ´ÖÖÖÃÖê ×´ÖôûÖê Æüß ‡ÔÀ¾Ö¸üß ¤êüÖÖß. ÊÖ úÖ´ÖÖ»ÖÖ
Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖ¯Öæ¾ÖÔú ¾ÖÖÆæüÖ ‘Öê‰úÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸üß ´ÖÖÖÃÖê ×´ÖôûÖê úšüßÖ •ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»Öê.
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¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖÓ“Öê ¤üÖêÖ ¯ÖÏúÖ¸ü : †¿ÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“ÖêÆüß ¤üÖêÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ÃÖ¾ÖÔÃÖÓÖ¯Ö×¸üŸµÖÖÖß ÃÖÓµÖÖÃÖß
ÆüÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü. ‘Ö¸üÖ¤üÖ¸üÖ“Ó Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †ÃÖ»Öê»Öß, †¸üµÖÖŸÖ •ÖÖµÖÖ¯ÖêÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ“Ö ¸üÖÆæüÖ ÖéÆüÃ£ÖÖÁÖ´Ö
“ÖÖ»Ö×¾ÖÖÖ¸üß ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖÃÖê ÆüÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ¯ÖÏúÖ¸ü. ÃÖÓµÖÖÃÖß úÖ´ÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê †ÃÖŸÖê ŸÖ¸üß ŸÖê ×¿ÖÃŸÖßŸÖ
²ÖÃÖÖÖ¸êü ¾Ö “ÖÖ»ÖÖÖ¸êü ÖÃÖŸÖÖŸÖ. •µÖÖÓÖÖ ‘Ö¸ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö ÖÖÆüß ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Öôû×¾ÖµÖÖ“ÖÖ
†Öã³Ö¾Ö úÖêšæüÖ µÖêÖÖ¸ü! ŸÖÖê †Öã³Ö¾Ö †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸÖÃÖ»Öê †Öã³Ö¾Öß ÃÖÓµÖÖÃÖß úÖêšæüÖ †ÖÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê?
†ÃÖ»µÖÖ ÃÖÓµÖÖ¿µÖÖÓ¿Öß ÖÖšü ¯Ö›ü»Öß ÖÖÆüß Æêü“Ö ´Öß Ö¿Öß²Ö ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖê. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖµÖÔ
ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ´Ö»ÖÖ †ÃÖ»Öê ‹ú ÃÖÓµÖÖÃÖß ×´ÖôûÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö Ã¾ÖÖ´Öß Ã¾ÖÖŸ´ÖÖÖÓ¤ü•Öß.
´Öê‘Ö¾ÖéÂ™üßÖê ˆ¯Ö¤êü¿Ö †Ö×Ö ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖê ú¸üµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´Ö»ÖÖ ´ÖÖêšüÖ »ÖÖ³ÖÆüß —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖŸÖÆüß êú¾ÆüÖ
êú¾ÆüÖ ´ÖŸÖ³Öê¤ü —ÖÖ»µÖÖÃÖ Ã¾ÖÖ´Öß•Öß ¤Óü›üÖ ‘Öê‰úÖ ˆšüŸÖ. ÆüÖ †Öã³Ö¾Ö ´Ö»ÖÖ †Ö»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÆüÖæÖ †¿ÖÖ
ÃÖÓµÖÖ¿µÖÖ“Öß ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü ÆüôûÆüôû »ÖÖÖ»Öß ÖÖÆüß. ŸµÖÖŸÖ ´Öß Ã¾ÖŸÖ: ¯Ö›ü»ÖÖê †Ö¤üß ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖæÃÖ.
´ÖÖ—µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü úÖ´Ö ú¸üµÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖæÃÖ ú¿ÖÖ»ÖÖ µÖê‡Ô»Ö? ÖãÃÖŸÖß ²Öß. ‹., ‹´Ö. ‹. †Ö×Ö
¯Ö¸ü¤êü¿Ö×¾ÖªÖ³Öæ×ÂÖŸÖ ´ÖÖÖÃÖêÃÖã¨üÖ ´ÖÖ—µÖÖ ³Öê¤ü¸ü™ü ´ÖÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖ´ÖÖµÖ ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öß. †¿Öß ´ÖÖÖÃÖê
£ÖÖê›üÖ ¾Öêôû Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖ ú¸üŸÖß»Ö, ¯ÖÖ ŸÖß †Öê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öß ×¿ÖÃŸÖ ¯ÖÖôûŸÖß»Ö µÖÖ“Öß ÖÖŸÖ¸ü•Ö´ÖÖ
úÖêÖ ¤êüÖÖ¸ü! 'ÁÖ¨üÖ¾ÖÖÖË »Ö³ÖŸÖê –ÖÖÖ´ÖË' †¿Öß ´ÆüÖ †ÖÆêü '–ÖÖÖ¾ÖÖÖË »Ö³ÖŸÖê ÁÖ¨üÖ' †¿Öß ´ÆüÖ ÖÖÆüß.
´ÆüÖæÖ ±úÖ¸ü¿Öß ‡ÓÖÏ•Öß ×¾ÖªÖ Ö ×´Öôû¾Ö»Öê»Öß †Ö×Ö Ö¸ü•Öê¯Öã¸ŸÖê ¾Ö úÖ´ÖÖ¯Öã¸üŸÖê †Ö¬Öã×Öú ×¾Öªê“Öê
“ÖÖÓÖ»Öê –ÖÖÖ †ÃÖ»Öê»Öß †¿Öß ´ÖÖÖÃÖê Îú´ÖÖÎú´ÖÖÖê ×´ÖôûÖ»Öß. ŸµÖÖÓÖÖ“Ö ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öê ÃÖÖ¸êü ÁÖêµÖ †ÖÆêü!
úÖµÖÖÔ“Öß ‘Ö™üÖÖ : ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ“Öß ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖÓ›üÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ‹ú ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá
¿ÖÖÖÖ šü¸ü¾ÖÖµÖ“Öß. ×ŸÖ“ÖÖ ÆêüŸÖæ †Ö×Ö ¸ü“ÖÖÖ µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß •Öºþ¸ü ×ŸÖŸÖêú“Ö ×ÖµÖ´Ö ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê. †¿Öß Æüß
´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¿ÖÆü¸üÖŸÖ Ã£ÖÖ¯ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú †£Ö¾ÖÖ ¤ãüµµÖ´Ö ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ, ˆªÖêÖ¿ÖÖôûÖ,
×¾ÖªÖ£Öá-¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆêü, ±ãúú™ü ¤ü¾ÖÖÖÖÖÖ, ¬Ö´ÖÔ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ †Ö×Ö Öß×ŸÖ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú ¿ÖÖôûÖ,
êú¾Öôû ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Öú ¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ †ÖãÃÖºþÖ ´ÆüÖ•Öê •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü †Ö×Ö ´ÖæÙŸÖ¯Öæ•ÖÖ µÖÖÓÖÖ ±úÖ™üÖ ¤êü‰úÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖŸÖ
µÖêÖÖ¸üß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ»ÖµÖê ‹¾Öœüß ŸÖ¸üß ×Ö¤üÖÖ ÊÖ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ÃÖÓÃ£Öê“Öß †ÓÖê šü¸ü»Öß. ÊÖÃÖÖšüß ‹ú †ÖÁÖ´Ö
Ã£ÖÖ¯ÖµÖÖŸÖ µÖê‰úÖ ŸµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †ÓÖÖ¾Ö¸ü µÖêÖÖ·µÖÖ ãú»ÖÖãºþ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ´Ö»ÖÖ ³ÖÖÃÖ»Öß.
ÊÖ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá †ÖÁÖ´ÖÖ“Öß ‘Ö›üß Öß™ü ²ÖÃÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¯Öãœêü •ÖÃÖ•ÖÃÖÖ †Öã³Ö¾Ö µÖê‡Ô»Ö ŸÖÃÖŸÖ¿ÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ
¯ÖÏÖÓŸÖÖÓŸÖæÖ ³ÖÖÂÖÖ¾ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú ¿ÖÖÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ×•Ö»ÆüÖ×ÖÆüÖµÖü ¾Ö ŸÖÖ»ÖãúÖ×ÖÆüÖµÖ ¯ÖÖê™üÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖµÖÖ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü šü¸ü»ÖÖ. ÃÖã¾ÖÖÔúÖ¸ü ¯Ö¨üŸÖßÖê Æüß úÖ´Öê “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖ ´Öê‘Ö¾ÖéÂ™üß“Öê úÖ´Ö ´ÆüÖ•Öê •ÖÖÆüß¸ü ¾µÖÖµÖÖÖÖÓ“µÖÖ«üÖ¸êü
¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ, ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖê, ¯ÖÏÖŸµÖ×Öêú, ×´Ö¸ü¾ÖÖãúß ¾ÖÖî¸êü ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“µÖÖ«üÖ¸êü »ÖÖêú´ÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê Æêü úÖ´Ö
†Ö¾Ö¿µÖú ÆüÖêŸÖê. ÊÖ ¤üÖêÆüß ¯Ö¨üŸÖß“Öß úÖ´Öê ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖ¾Ö»ÖÓ²Öß ÆüÖêŸÖß. ×šüú×šüúÖÖ“µÖÖ ëú¦üßéúŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ
ÖÃÖŸµÖÖ †Ö×Ö ÖãÃÖŸÖê ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ“Öê“Ö úÖ´Ö “ÖÖ»Ö»Öê †ÃÖŸÖê ŸÖ¸ü »ÖÖêú´ÖŸÖ úÃÖê ²ÖÖÖÖ¸ü †Ö×Ö ´Öê‘Ö¾ÖéÂ™ßü
¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ“Öê úÖ´Ö Ö “ÖÖ»Ö¾ÖŸÖÖ ÖãÃÖŸµÖÖ Ã£ÖÖ×Öú ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ ¦ü¾µÖÖ“Öê ¾Ö ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß“Öê ÃÖÖÆüÖµµÖ ŸÖ¸üß úÃÖê
×´ÖôûÖÖ¸ü! ´ÆüÖæÖ µÖÖ ¤üÖêÖ ¯Ö¨üŸÖß“Öß úÖ´Öê ´Öß ‹ú´ÖêúÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ×³Ö®Ö ¯ÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü¯ÖÖêÂÖú †¿Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö¯ÖÖÃÖæÖ“Ö
šü¸ü×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ“Öê úÖ´Ö ´Öß Ã¾ÖŸÖ: †ÓÖÖ¾Ö¸ü ‘Öê‰úÖ ú¸üµÖÖÃÖÖ¸üÖê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß
´ÖÖ¡Ö ŸÖ•–Ö †Ö×Ö †×¬ÖúÖ¸üß ´ÖÖÖÃÖê ¯ÖÖ×Æü•Öê ÆüÖêŸÖß. ×´Ö¿ÖÖ“Öê úÖ´Ö ´ÆüÖ•Öê †ÃÃÖ»Ö ¬Ö´ÖÔµÖã¨üÖ“Öê úÖ´Ö
ÆüÖêŸÖê. ÖãÃÖŸÖß ´Öã»ÖãÖ×Ö¸üß êú»µÖÖÖê µÖã¨üÖŸÖ •ÖµÖ ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß †Ö×Ö ×´ÖôûÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸÖÖê ×™üúŸÖ ÖÖÆüß.
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×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ ´Öã»ÖÖÖŸÖ úÖê™ü×ú»»Öê Ã£ÖÖ¯ÖÖê †Ö×Ö ŸÖê ×¿ÖÃŸÖßÖê ¾Ö ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖÖÖê ×™üú¾ÖÖê ÊÖ¾Ö¸ü“Ö
†Öê¸ü“ÖÖ •ÖµÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖÖê.
¯Ö×Æü»Öê úÖµÖÔ¾ÖÖÆüú : úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÖÃÖê ×´Öôû¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ´Öß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ‘Ö¸üÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö
êú»ÖÖ. úÖ¸üÖ ²ÖÖê»ÖæÖ “ÖÖ»ÖæÖ ´Öß ¾Öê›üÖ¯Öß¸ü šü¸ü»ÖÖê, ŸÖ¸ü ‘Ö¸üÖ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖß ´Ö•Ö¾Ö¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ úÃÖÖ
šêü¾ÖÖ¾ÖÖ! µÖ¿ÖÖÖê“Ö µÖ¿Ö ×´ÖôûŸÖê. ‘Ö¸ü“µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ ‘Öê‰úÖ £ÖÖê›êüÃÖê úÖ´Ö úºþÖ ¤üÖÖ×¾Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö
Æêü •Öê ´ÖÖ—Öê †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ‘Ö¸ü, ŸµÖÖŸÖæÖ“Ö ´ÖÖÖÃÖê ×´ÖôûŸÖß»Ö †¿Öß ´ÖÖ—Öß ²Öôûú™ü ÁÖ¨üÖ ÆüÖêŸÖß. ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá
¿ÖÖÖê“Öß ´ÖÖÖê ×¤ü»Öê»Öß •Öß ÃÖ×´ÖŸÖß †ÖÆêü ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ×•ÖÃ™üÖÓ“Öß“Ö †ÖÆêü. †¬µÖÖ ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾Ö
“ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ ¿Öêšü ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü¤üÖÃÖ ÃÖãÖ›ü¾ÖÖ»ÖÖ, Ö•ÖßÖ¤üÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾Ö ¯ÖÓ×›üŸÖ, ÃÖã¯Ö×¸ü™ëü›ëü™ü
›üÖò. »ÖÖ›ü ¾Ö •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üß ´Öß Ã¾ÖŸÖ: Æêü †ÖãÎú´Öê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †¬µÖÖ, ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ, ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü
†Ö×Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú ÆüÖêŸÖê. ÊÖ“Ö µÖÖµÖÖÖê ¯Öãœüß»Ö úÖµÖÔ¾ÖÖÆüú ´Ö»ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ´ÖÖ—µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖæÖ †Ö×Ö ¯Öãœêü
¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †¬µÖÖÛŸ´Öú ÖéÆüÖŸÖæÖ ×´Öôû¾ÖÖµÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ ´Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ´ÖÖ—Öß ³Ö×ÖÖß ÁÖß´ÖŸÖß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô,
´ÖÖŸÖÖêÁÖß ÃÖÖî. µÖ´ÖãÖÖ²ÖÖ‡Ô, ×¯ÖŸÖÖ•Öß ×ŸÖ£ÖÔÃ¾Öºþ¯Ö ¸üÖ´Ö•Öß²Öã¾ÖÖ ÊÖÓÖÖ úÖµÖÖÔÃÖ ²ÖÖê»ÖÖ×¾Ö»Öê. •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ¯ÖÖ¾Öê»ÖßÃÖ
´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üß“µÖÖ ´Öã»Öà“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ´ÖãµÖ †¬µÖÖ×¯ÖúÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ´Öò×™Òüú¯ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ‡ÓÖÏ•Öß ×¿ÖÖÖ
—ÖÖ»Öê ÆüÖŸê Öê. ˆ¯ÖÖÃÖÖê“µÖÖ¾Öêôûß ³Ö•ÖÖ ú¸üÖê, ¯ÖÏÃÖÓÖ×¾Ö¿ÖêÂÖß ÖÖê¸üÖ×¸ü²ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü ‘ÖêÖê ¾ÖÖî¸üê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
úÖ´Öß ´Ö»ÖÖ ŸµÖÖ †ÖÖê¤ü¸ü“Ö ´Ö¤üŸÖ ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ŸÖê“Ö úÖ´Ö ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖÆæüÖ ‘Öê‰úÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
´Öß ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖ´Ö“µÖÖ ÖÖêú¸üß“ÖÖ ¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ ¤êüµÖÖ“Öß ×¾ÖÖÓŸÖß êú»Öß †Ö×Ö ŸÖß ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖµÖ
êú»Öß. ×•Ö£Öê ´Öã»Öê ×ŸÖ£Öê †Ö´Æüß, ÊÖ †ÃÃÖ»Ö ØÆü¤æü ×ÖµÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖ—Öê †Ö‡Ô²ÖÖ¯Ö ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖê †Ö»Öê.
†Ö´Æüß ÃÖÖÓÖæ ŸÖê úÖ´Ö, šêü¾Öæ ŸÖê Ã£Öôû †ÃÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ¸ü —ÖÖ»ÖÖ. †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖê²µÖÖ“Öê ÃÖµµÖ¤ü †²Ö¤ãü»Ö
úÖ¤ü¸ü µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ŸÖ¹ýÖ ÃÖ¤ËüÖéÆüÃ£Ö ÆüÖêŸÖê. ŸÖêÆüßü ´Öò×™Òüú ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö ‡Ã»ÖÖ×´ÖµÖÖ
Ãæú»Ö´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖÖ ×¿ÖÖúÖ“Öß ÖÖêú¸üß ÆüÖêŸÖß. †Ö´Ö“µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ŸµÖÖÓÖßÆüß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¤üßÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß
ÆüÖêŸÖß. †Ö´Ö“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ ¯ÖÖÆæüÖ ŸµÖÖÓÖßÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖêú¸üß“ÖÖ ¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ ×¤ü»ÖÖ †Ö×Ö ŸÖê ×´Ö¿ÖÖ“Öê
Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖß úÖµÖÔ¾ÖÖÆü ²ÖÖ»Öê. Æêü ×¤ü¾µÖ ¯ÖÖÆæüÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¤ãüÃÖ¸êü ‹ú ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ¸üÖ. ¾ÖÖ´ÖÖ¸üÖ¾Ö
ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ÃÖÖêÆüÖêÖß µÖÖÓÖÖÆüß ÊÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ÃÖÖ£ÖßÖê ÖÖšü»Öê. ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö ×¾Ö»ÃÖÖ ÆüÖµÖÃæú»Ö´Ö¬µÖê ŸÖê
‹ú ÖÖ´ÖÖÓ×úŸÖ ×¿ÖÖú ÆüÖêŸÖê. ¾ÖÖ´ÖÖ †Ö²ÖÖ•Öß ´ÖÖê›üú ÊÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ×¿ÖÖÖŸÖ•–ÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ»Ö´ÖßŸÖ ×¿ÖæúÖ
ŸÖê ŸµÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖÖÓŸÖ †Ö×Ö úÖµÖÖÔŸÖ “ÖÖÓÖ»Öê ŸÖ¸ü²Öê•Ö —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖê †Ö´ÆüÖÃÖ µÖê‰úÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ¾Ö¸ü Ã¾ÖßéúŸÖ
úÖµÖÖÔŸÖ ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ“ÖÖ ÆüÖŸÖ †ÖÆêü, †ÃÖÖ •ÖÖæ ÃÖÖÖÖŸúÖ¸ü“Ö †Ö´ÆüÖ»ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö †¿ÖÖ¸üßŸÖßÖê
†Ö´Ö“ÖÖ †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¾ÖÖœü»ÖÖ. †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá †ÖÁÖ´ÖÖ“Öß ¾Ö Öãºþãú»ÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß
—ÖÖ»Öß. ÃÖ¾ÖÖÔ¸Óü³ÖÖÃŸÖÓ›ãü»ÖÖ: ¯ÖÏÃ£Ö´Öæ»ÖÖ: µÖÖ µÖÖµÖÖÖê •Öºþ¸ü ŸµÖÖ ¯Öî¿ÖÖ“µÖÖ úÖ´Öß ´Öß »ÖÖÖ»ÖÖê.
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úÖµÖÖÔ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ
×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖê¾ÖÖÃÖ¤üÖ : †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê ‹ú ¾ÖÂÖÔ »ÖÖê™ü»µÖÖ¾Ö¸ü ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÊúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß“Öê
úÖ´ÖÖ“ÖÖ “ÖÆæú›êü ²ÖÖê»Ö²ÖÖ»ÖÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ. µÖÖ Ö¾ÖßÖ úÖµÖÖÔ²Ö§ü»Ö †Öãæú»Ö-¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö ´ÖŸÖê ¯ÖÏú™ü
ú¸üµÖÖŸÖ ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖúÖ¸üÖÓ“Öß “ÖœüÖ†Öêœü »ÖÖÖ»Öß. µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ´ÖãÆæüŸÖÔúÖ»ÖÖŸÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ×²ÖÖ²ÖÖê³ÖÖ™ü ¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸üß
éúŸµÖê ú¸üÖÖ¸êü ¤üÖêÖ ¤üÖÖ¿Öæ¸ü ÖéÆüÃ£Ö ÆüÖêŸÖê. ‹ú ´Ö»Ö²ÖÖ¸üß ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¯ÖÖ¸ü¿Öß ÖéÆüÃ£Ö ¾Ö ¤ãüÃÖ¸êü ¤üµÖÖ¸üÖ´Ö
×Ö›ãü´Ö»Ö, ÃÖã¸üŸÖê“Öê ×›üÛÃ™ÒüŒ™ü •Ö••Ö. ¯ÖãµÖÖ“Öê ¯ÖÏÖê. ¬ÖÖë›üÖê¯ÖÓŸÖ ú¾Öì-- †ÖÖ£Ö ´Ö×Æü»ÖÖÁÖ´ÖÖ“Öê ÃÖÓÃ£ÖÖ¯Öú,
¯ÖÏÖê. ÖÖê¯ÖÖôû éúÂÖ ÖÖêÖ»Öê--³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖê¾Öú´ÖÓ›üôûÖ“Öê ÃÖÓÃ£ÖÖ¯Öú, ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ÃÖÖ¸üÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ Æü»Ö¾ÖæÖ
ÃÖÖê›üÖÖ¸êü ×™üôûú ¾ÖÖî¸ëüÖß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ»ÖÖ ŸÖŸúÖ»ÖßÖ †ÖÏ¯Ö¤ü ×´Öôû¾ÖæÖ ×¤ü»Öê ÆüÖêŸÖê. †¿ÖÖ ´ÖãÆæüŸÖÔúÖôûß
¾Ö¸üß»Ö ¤üÖêÖ ¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸üß ÖéÆüÃ£ÖÖÓÖÖ êú¾Öôû ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ˆ¨üÖ¸üÖÃÖÖšüß ×ÖÂúÖ´Ö ²Öã¨üßÖê úÖÆüß ŸÖ¸üß ú¸üÖ¾Öê
Æüß ŸÖôû´Öôû »ÖÖÖæÖ ¸üÖ×Æü»Öß ÆüÖêŸÖß.
‹êú ×¤ü¾Ö¿Öß ¤üµÖÖ¸üÖ´Ö ×Ö›ãü´Ö»Ö µÖÖ £ÖÖê¸ü ¯Öã¹ýÂÖÖú›æüÖ ´Öß ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ ³Öê™æüÖ •ÖÖ¾Öê †¿Öß †ŸµÖÓŸÖ
¯ÖÏê´Öôû¯ÖÖÖ“Öß ×“Ö÷üß †Ö»Öß. ŸÖß ³Öê™ü ´Öß ú¬Öß ×¾ÖÃÖ¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß ŸµÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ †Ö¯Ö»Öê¯ÖÖÖÖê
ú¾Ö™üÖôæûÖ, ›üÖêóµÖÖŸÖ †ÖÃÖ¾Öê †ÖÖæÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê. "Æêü †¯Öæ¾ÖÔ ×´Ö¿ÖÖ úÖœüµÖÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ ú¿Öß
ÃÖã“Ö»Öß? ÊÖ úÖ´Öß †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔŸÖ»µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓÃÖÖšüß ŸÖã´Æüß úÖÆüß ŸÖ•Ö¾Öß•Ö êú»Öß †ÖÆêü úÖµÖ?" ´Öß
×Ö³Öá›ü¯ÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê, "ÊÖ ÆüŸÖ³ÖÖÖß ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê ¯Öã¹ýÂÖÖÓ¯ÖêÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß †ŸµÖÓŸÖ ¤ãü²ÖÔ»Ö ¾Ö
êú×¾Ö»Ö¾ÖÖÖß †ÖÆêü, Æêü ´Öß •ÖÖÖæÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ—µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ´ÖÖ—µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ»µÖÖ ´ÖÓ›üôûßÖÖÆüß Æüß •ÖÖÖß¾Ö
†ÃÖ»µÖÖÖê ´ÖÖ—Öß ŸµÖÖÖß ²ÖÆüßÖ †Ö×Ö ¯Öæ•µÖ ´ÖÖŸÖÖ µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ¯ÖÖšü²Öôû ×¤ü»Öê †ÖÆêü." Æüß ¾ÖÖŸÖÖÔ
¤üµÖÖ¸üÖ´Ö•Öà“µÖÖ úÖÖÖ¾Ö¸ü †ÖÖê¤ü¸ü“Ö †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ ³Öê™üß»ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ †ÃÖê
úôûúôûß“Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê. ŸµÖÖÓÖß ¯Öãœêü ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê, "ÊÖ †Ã¯Öé¿µÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖê¾ÖêÃÖÖšüß †Ö´Æüß úÖµÖ
úºþ ¿Öæú?" ´Öß ˆ¢Ö¸ü ×¤ü»Öê. "†Ö´Ö“µÖÖ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá †ÖÁÖ´ÖÖŸÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖê¾ÖÖÃÖ¤üÖ µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖÖ»Öß ‹ú
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¿ÖÖÖÖ †Ö´Æüß úÖœæü." ¤üµÖÖ¸üÖ´Ö•ÖàÖß ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö ¤ü¸ü´ÖÆüÖ 100 ¹ý. “Öß ´Ö¤üŸÖ ¤êü‰ú êú»Öß †ÖÛÖ
Æêü ÃÖ¤üÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê.
¯Ö×Æü»Öß ¿ÖÖôûÖ : ×´Ö¿ÖÖ“Öß ¯Ö×Æü»Öß ¿ÖÖôûÖ 18 †ÖòÖÃ™ü, 1906 ÃÖÖ»Öß ‹»±úßÃ™üÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸üß»Ö,
Ã™êü¿ÖÖ“µÖÖ ¯Öæ¾ÖìÃÖ ´Öã¸üÖ¸ü•Öß ¾ÖÖ»Ö•Öß“µÖÖ ²ÖÓÖ»µÖÖŸÖ ×Ö‘ÖÖ»Öß, †ÃÖê ´ÖÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê“Ö †ÖÆêü. ¯ÖÖ úÖ´ÖÖ“Öß
¾ÖÖœü —ÖÖ»µÖÖÖê Æüß •ÖÖÖÖ ¯Öã¸êüÖÖ, ´ÆüÖæÖ ÊÖ Ã™êü¿ÖÖÖ“Öê ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ »ÖÖê²Ö ×´Ö»Ö•Ö¾Öôû ‹úÖ “ÖÖôûßŸÖ
†×¬Öú ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ •ÖÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ×´Ö¿ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ‹ú ¤Óü›üú šü¸ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ úß, ×´Ö¿ÖÖ´Ö¬µÖê
úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖÓÖß •µÖÖ ×šüúÖÖß †Ã¯Öé¿µÖ »ÖÖêú ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ ŸÖê£Öê“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ×´ÖôæûÖ×´ÖÃÖôæûÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê.
úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖÃÖÆü µÖê‰úÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê. ×´Ö¿ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖµÖúÖ´Öã»ÖÖÓÖß †Ã¯Öé¿µÖ ´ÖÖÖ»Öê»µÖÖ
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²ÖÖµÖúÖ´Öã»ÖÖÓ´Ö¬µÖê ×´ÖôæûÖ×´ÖÃÖôæûÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê. ÊÖ ˆ§êü¿ÖÖ»ÖÖ †ÖãÃÖºþÖ »ÖÖê²Ö ×´Ö»Ö•Ö¾Öôû“µÖÖ ‹úÖ “ÖÖôûßŸÖ
×´Ö¿ÖÖÖê †Ö¯Ö»Öê šüÖÖê ‘ÖÖŸÖ»Öê. ÖÖ»Ö“µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖŸÖ ¿ÖÖôûÖ, ¤ü¾ÖÖÖÖÖÖ, ˆªÖêÖÖ»ÖµÖ ¾ÖÖî¸êü“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †Ö×Ö ¾Ö¸ü“µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖŸÖ ´ÖÖ—Öê ¾Öé¨ü †Ö‡Ô²ÖÖ¯Ö, ÃÖµµÖ¤ü, †²Ö¤ãü»Ö úÖ¤ü¸ü, ŸµÖÖÓ“Öß
²ÖÆüßÖ †Ö×Ö ×ŸÖ“ÖÖ Ö¾Ö¸üÖ ‡ŸÖŒµÖÖÓ“Öß ¸üÖÆüµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸÖê£Öê ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¤üÖÖ“Öß
ÃÖÓÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ 21 ´Öê 1907 ¸üÖê•Öß —ÖÖ»Öß. »ÖÖê²Ö ×´Ö»Ö“µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ µÖÖ “ÖÖôûß»ÖÖ »ÖÖÖæÖ“Ö ‹ú ´ÖÖêšêü
¯Ö™üÖÓÖÖ ÆüÖêŸÖê. µÖê£Öê ¿ÖÆü¸üÖ“Öß ¾ÖÃŸÖß ÃÖÓ¯Ö»Öß ÆüÖêŸÖß †Ö×Ö ˆÆüÖóµÖÖ“µÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ÖêôûÖ¾ÖµÖÖÃÖ
¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ •ÖÖÖÖ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖ µÖÖ •ÖÖÖêŸÖ ´ÖÖêšüß ¤ü»Ö¤ü»Ö ´ÖÖ•ÖæÖ ¤üÖêÖŸÖßÖ ´Ö×ÆüÖê ¯ÖÖÖß ÃÖÖ“ÖæÖ
¸üÖÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üÖÆüµÖÖ»ÖÖ •ÖÖÖÖ ¸üÖêÖ¸üÖ‡Ô“Öß †Ö×Ö Öî¸üÃÖÖê‡Ô“Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖæÖ »Ö¾Öú¸ü“Ö Æüß •ÖÖÖÖ
ÃÖÖê›æüÖ Ã™êü¿ÖÖ»ÖÖ »ÖÖÖæÖ“Ö Ö¾ÖßÖ ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ ²ÖÓÖ»ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¾Ö ŸÖê£Öê µÖÖ ÃÖ¤üÖÖ“Öê úÖ´Ö •ÖÖê¸üÖŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê.
ÆêüŸÖæ ¾Ö úÖµÖÔ : ×´Ö¿ÖÖ“Öê ÆêüŸÖæ ¯Ö×Æü»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÆüÖêŸÖê : (1) ×¿ÖÖÖ-¯ÖÏÃÖÖ¸ü,
(2) ÖÖêú·µÖÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüÖê, (3) ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †›ü“ÖÖß“Öê ×Ö¾ÖÖ¸üÖ ú¸üÖê †Ö×Ö (4) ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Öú ¬Ö´ÖÔ,
¾µÖÛŒŸÖÖŸÖ ¿Öß»Ö †Ö×Ö ÖÖÖ×¸üúŸÖÖ ¾ÖÖî¸êü ÖãÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ÊÖ Ö¸üß²Ö »ÖÖêúÖŸÖ ú¸üÖê. ¿Öê¾Ö™ü“Öê ŸÖßÖ ÆêüŸÖæ
¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¤üÖ ×Ö‘Öê¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖÖ¬ÖÖê †¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ ÊÖ ÃÖ¤üÖÖ“Öê ÆêüŸÖæ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê šêü¾ÖµÖÖŸÖ
†Ö»Öê. ¾Ö×¸üÂšü ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö •Öê úÖêÖß ˆŸÃÖÖÆüß Ã¡Öß-¯Öã ¹ýÂÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ³Ö×ÖÖß-†Ö¯ÖÖÖÃÖ ¾ÖÖÆæüÖ
‘Öê‰úÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß µÖêµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü †ÃÖŸÖß»Ö ŸµÖÖ“µÖÖ´Ö¬µÖê úÖ´ÖÖ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ µÖêµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖÖ
ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê †Ö×Ö †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔŸÖ»µÖÖ Ö¸üß²Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ úÖ´Öê ¤êüÖê. ×´Ö¿ÖÖ“Öê úÖ´Ö ˆ¤üÖ¸ü
¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖ»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ¤ü¸ü ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸üß ¾µÖÖµÖÖÖê †Ö×Ö úßŸÖÔÖê ÆüÖêŸÖ, ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß
ÃÖúÖôûß ¬ÖÖÙ´Öú ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¾ÖÖÔ †Ö×Ö ÃÖÖµÖÓúÖôûß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ÆüÖêŸÖ. ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö Æêü úÖ´Ö ´Öß Ã¾ÖŸÖ:“Ö
´ÖÖ—µÖÖ ²Ö×ÆüÖß“µÖÖ ÃÖÖÆüÖµµÖÖÖê ú¸üßŸÖ †ÃÖê. ÃÖ¤üÖ ×Ö‘ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ“Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ “ÖÖÓÖ»Öß —ÖÖ»Öß.
ÃÖÖÖ“Öê ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´Öêôêû ÆüÖêŸÖ. ŸµÖÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖáµÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ¾Ö×¸üÂšü ¾ÖÖÖÔŸÖ»µÖÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖÖŸÖ
ÃÖ´ÖÖÖŸÖêÖê ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ. ¯Ö×Æü»µÖÖ ¾ÖÂÖá 9 •ÖÖÆüß¸ü ¾µÖÖµÖÖÖê, 4 úßŸÖÔÖê, 5 ¯Öã¸üÖÖ¾ÖÖ“ÖÖê †ÃÖê ¯ÖÏÃÖÓÖ
—ÖÖ»Öê. ³Ö•ÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö ˆ‘Ö›üµÖÖ“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ¯Ö¸üôû †Ö×Ö ¤êü¾ÖÖÖ¸ü µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»ÖÖÓÖÖ Û¾ÆüŒ™üÖê×¸üµÖÖ
ÖÖ›ÔüÖ´Ö¬µÖê ×±ú¸ü¾ÖæÖ †ÖÖæÖ ×´ÖšüÖ‡Ô ¾ÖÖ™üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ´ÖÖêÆü¸ü´Ö“Öê ÃÖã™üßŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»ÖÖÓÖÖ †ÖÖÖß úÖÆüß
¾Ö›üß»Ö ´ÖÖÖÃÖÖÓÖÖ ‘ÖÖ¸üÖ¯Öã¸üß µÖê£Öß»Ö »ÖêÖß ¤üÖÖ¾ÖæÖ †ÖÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ŸÖê£Öê ¯ÖÏß×ŸÖ³ÖÖê•ÖÖ
—ÖÖ»Öê. ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ •ÖãÖê ¾ÖÖ Ö¾ÖßÖ ú¯Ö›êü (ÃÖã´ÖÖ¸êü 1500) ÖÖêôûÖ úºþÖ Ö¸üß²Ö »ÖÖêúÖÓÃÖ
¾ÖÖ™üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. Ö¸üß²Ö ²ÖÖµÖÖÓÃÖÖšüß-×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ãú´ÖÖ¸üß ¾Ö ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß-×¿Ö¾ÖÖúÖ´ÖÖ“ÖÖ
¾ÖÖÔ ÃÖãºþ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ú¯Ö›êüÆüß ¾ÖÖ™üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÊÖ »ÖÖêúÖÓŸÖ
Ã¾Ö“”ûŸÖê“µÖÖ ÃÖ¾ÖµÖß ¾ÖÖœüÖ¾µÖÖ ´ÆüÖæÖ ¤ü¸ü ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸üß ¿ÖÖôûÖÓŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓÖÖ ÃÖ¤üÖÖŸÖ ÃÖÖÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ÊÖ ÃÖÖ¬µÖÖ ÖÖêÂ™üß“ÖÖÆüß ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö Öî¸üÃÖ´Ö•Ö ÆüÖê‰úÖ ²Ö·µÖÖ“Ö †›ü“ÖÖß µÖê‰ú
»ÖÖÖ»µÖÖ. †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ •ÖÖŸÖß“Öß ´Öã»Öê ‹ú´ÖêúÖÓŸÖ ×´ÖÃÖôûµÖÖÃÖ ú“Ö¸üŸÖ. ×“ÖúÖ™üßÖê
†Ö×Ö “ÖŸÖã¸üÖ‡ÔÖê úÖ´Ö “ÖÖ»Ö¾ÖæÖ µÖÖ †›ü“ÖÖßŸÖæÖ ¯ÖÖ¸ü ¾ÆüÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê.
¿ÖÖôûÖ •Ö¸üß úÖœü»µÖÖ ŸÖ¸üß ŸµÖÖ¾Öêôûß †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖáµÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ¸üÖê•Ö“µÖÖ ¸üÖê•Ö •ÖÖµÖÖ“Öß
ÃÖ¾ÖµÖ ÖÃÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ»ÖúÖÓÖÖ ¸üÖê•Ö“µÖÖ ¸üÖê•Ö ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖ“Öß †Ö¾Ö›ü ÖÃÖê. ×¿ÖÖÖÖ“Öß †×³Ö¹ý“Öß
»ÖÖ¾ÖæÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¤üÖÖŸÖß»Ö Ã¡Öß¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖÓÖÖ ‘Ö¸üÖê‘Ö¸üß ³Öê™üß ‘µÖÖ¾µÖÖ »ÖÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. Æêü úÖ´Ö ×õÖÃŸÖß
¾ÖÖµÖ 473-64

437

´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü, ÃÖ´ÖÖÏ ¾ÖÖ’ûË´ÖµÖ, ÖÓ›ü 2 ¸üÖ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

»ÖÖêúÖÓ“Öê †ÖÆêü, †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖæÖ Æêü ×´Ö¿ÖÖ¸üß ×õÖÃŸÖß †ÃÖÖ¾Öê †ÃÖÖ Öî¸üÃÖ´Ö•Ö ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ“Öê
×Ö¸üÖú¸üÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú ²ÖÖµÖÖÓÖß ³ÖÖ¸üŸÖ, ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ, ¸üÖ´ÖÖµÖÖ ¾ÖÖî¸êü ØÆü¤æü »ÖÖêúÖÏÓ£ÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖê‘Ö¸üß
¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖãºþ êú»Öê. ‹úÖ¤ü¿Öß, ×¿Ö¾Ö¸üÖ¡Ö ¾ÖÖî¸êü ØÆü¤æü ÃÖÖÖÓ“Öê ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖ¤üÖÖ´Ö¬µÖê ³ÖÛŒŸÖ×¾Ö•ÖµÖÖÃÖÖ¸üÖß ØÆü¤æü
ÃÖÓŸÖÖÓ“Öß “Ö×¸ü¡Öê ¾ÖÖ“ÖæÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. †Ö•ÖÖ·µÖÖÓ“Öß ¿ÖãÁÖãÂÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö ²ÖÖôÓûŸÖ¯ÖÖÖŸÖ
´Ö¤üŸÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¤üÖÖŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖ ¤êü‰úÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÁÖß´ÖŸÖß ¾ÖêÖæ²ÖÖ‡Ô,
«üÖ¸üúÖ²ÖÖ‡Ô †Ö×Ö ÁÖß´ÖŸÖß ú»µÖÖÖß²ÖÖ‡Ô ÃÖµµÖ¤ü ÊÖ ŸÖßÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ÃÖ¤üÖÖŸÖ ¸üÖÆæüÖ Æüß úÖ´Öê ˆŸéúÂ™ü
¸üßŸÖßÖê ú¸üßŸÖ. µÖÖ ÃÖ¤üÖÖŸÖß»Ö ‘Ö¸üÖãŸÖß ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Öê ´ÖÖ—Öß ²ÖÆüßÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üßÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üß.
²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ úÖ´ÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖê•ÖÖ ¸üÖ. ÃÖµµÖ¤ü †²Ö¤ãü»Ö úÖ¤ü¸ü µÖÖÓÖß ˆ“Ö»Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß
×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö Æüß ×Ö¸üÖôûß ÃÖÓÃ£ÖÖ“Ö •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÔÖê úÖœü»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ
¾ÖÖÙÂÖúÖêŸÃÖ¾Ö ´Ö¤üÖ¯Öã¸üÖ ´ÖÖê¸ü»ÖÑ›ü ¸üÖê›ü¾Ö¸üß»Ö ‡Ó¯ÖÏã¾Æü´Öë™ü ™ÒüÃ™ü“µÖÖ “ÖÖ¸ü ´ÖÖ›ü¶ÖÓÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö ´ÖÓ›ü¯ÖÖŸÖ ŸµÖÖ¾Öêôûß
ÃÖÖî. »Öê›üß »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü ÊÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ÃÖÖ•Ö¸üÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö
¯ÖÏ´ÖãÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸµÖÖ. µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß úÖ´Öê ³ÖÖµÖÖôûÖ ¾Ö ¯Ö¸üôû µÖê£Öê ¤üÖêÖ ×šüúÖÖß
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê “ÖÖ»ÖŸÖ †ÃÖŸÖ.
ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü : ‘Ö¸üÖê‘Ö¸üß ³Öê™üß»ÖÖ •ÖÖ‰úÖ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü ‘ÖêµÖÖ“Öê úÖ´Ö ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü “ÖÖ»ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ
úÖ´ÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ †Ö´Ö“µÖÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ³Ö×ÖÖàÖÖ ×úŸÖ¯ÖŸÖ ×´ÖôûŸÖÖê Æêü †Ö´ÆüÖÃÖ ÃÖÖÓÖ¾ÖŸÖ ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖã
ŸµÖÖ“ÖÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ´ÖÖ¡Ö ×Ö¸üßÖÖ¥üÂ™ü¶Ö ²Ö¸üÖ“Ö ×´ÖôûŸÖÖê. ÊÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖî. ú»µÖÖÖß²ÖÖ‡Ô ÃÖµµÖ¤ü µÖÖÓÖß
³ÖÖµÖÖôûÖ µÖê£Öß»Ö úÖ´ÖÖ²Ö§ü»Ö“ÖÖ ¾ÖÖ“Ö»Öê»ÖÖ ×¸ü¯ÖÖê™Ôü ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü. '‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÔ ÃÖã´ÖÖ¸êü 6 ´Ö×ÆüÖê
“ÖÖ»Ö»Öê. Öê»µÖÖ ¾ÖÂÖá ‹Óú¤ü¸ü 13 ²ÖÖµÖúÖÓ“Öß ¯ÖÏÃÖæŸÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¯ÖãÂúôûÖÓÖÖ ¤ü¾ÖÖÖÖµÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö
¤êüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú×´Ö¿ÖÖ¸üú›æüÖ ²Öê¾ÖÖ¸ü¿Öß ´Öã»Öê ¾Ö ²ÖÖµÖúÖ ×´ÖôæûÖ 5 †Ö»Öß. ŸµÖÖÓ“Öß ×ÖÖÖ
šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
ÃÖÖê´Ö¾ÖÓ¿ÖßµÖ ×´Ö¡ÖÃÖ´ÖÖ•Ö : ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“ÖÖÆüß ÃÖÖê´Ö¾ÖÓ¿ÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ‡Ó¯ÖÏã¾Æü´Öë™ü ™ÒüÃ™ü´Ö¬Öß»Ö “ÖÖôû ÖÓ. 3 ´Ö¬µÖê ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ŸÖÖ¸üßÖ 24 ´ÖÖ“ÖÔ, 1907 ¸üÖê•Öß
Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ÊÖ“ÖÖ ÆêüŸÖæ †Ã¯Öé¿µÖ »ÖÖêúÖÓú¸ü¾Öß“Ö Ã¾ÖÖê¨üÖ¸üÖ£ÖÔ ¬ÖÖÙ´Öú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸ü¾ÖæÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. 1910 †Öê¸ü ¯Ö™üÖ¾Ö¸ü 40 ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ¤ü¸ü´ÖÆüÖ 4 †ÖÖê
¾ÖÖÔÖß ¤êüŸÖ. ¤ü¸ü ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ‹êúÀ¾Ö¸üß ´ÖÖŸÖÖ“µÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖêÃÖÖšüß “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ. 1910 ÃÖÖ»Öß
†Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ´ÖÖêÆü»»µÖÖÓŸÖæÖ ÊÖ »ÖÖêúÖÓÖß 11 •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖ»µÖÖ. †¿ÖÖ“Ö
‹úÖ ÃÖ³Öê“Öê¾Öêôûß ‹úÖÖ£Ö ¾Ö †Ã¯Öé¿µÖ •ÖÖŸÖß µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öê •ÖÖÆüß¸ü ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ÊÖ ´ÖÓ›üôûß“ÖÖ
ˆŸÃÖÖÆü ‡ŸÖúÖ ¾ÖÖœü»ÖÖ úß, ÊÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖšüß ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ´ÖÓ¤üß¸ü ²ÖÖÓ¬ÖÖ¾Öê †ÃÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü 1909
ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü´Ö¬µÖê šüºþÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÃÖ³ÖÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»µÖÖ. ÊÖÃÖÖšüß ±Óú›ü •Ö´ÖÖ ÆüÖê‰úÖ 650 ¹ý. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ²ÖÑêúŸÖ
šêü¾Ö šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸÖß šêü¾Ö ¯ÖÓ“ÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾Öê ÆüÖêŸÖß. ¯Ö¸ÓüŸÖã úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖ´ÖÖŸÖ Ã£ÖÖ¾Ö¸ü ×´ÖôûúŸÖ µÖê‰ú
»ÖÖÖ»Öß ´ÆüÖ•Öê ¾ÖÖ¤üÖ“Öß ´Öãôûß ¯Öê¸ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÆüÖêŸÖê. ÆüÖ †Öã³Ö¾Ö ÊÖ »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ úÖ´ÖÖŸÖÆüß µÖê‰úÖ úÖÆüß
¾ÖÂÖÖÔÖß Æêü úÖ´Ö ²ÖÓ¤ü ¯Ö›ü»Öê.
†Öã³Ö¾ÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ : ÊÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖê¾ÖÖÃÖ¤üÖÖ“µÖÖ Ö“ÖÖÔÃÖÖšüß ¤üµÖÖ¸üÖ´Ö ×Ö›ãü´Ö»Ö µÖÖÓÖß
¤ü¸ü´ÖÆüÖ 100 ¹ý. ¤êüÖÖß ×¤ü»Öß ÆüÖŸê Öß. ŸÖß ŸÖßÖ ¾ÖÂÖÖÕ¯Öã¸üŸÖß“Ö ÆüÖŸê Öß. ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß“Öê †Öã³Ö¾Ö ‘Öê‰úÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß“Ö
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Æêü ¯ÖÏµÖÖêÖ “ÖÖ»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÖÆüŸÖÖ ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ ±úÖ¸ü »ÖÖ³Ö —ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖÓÖÖ †¿ÖÖ úÖ´ÖÖ“ÖÖ
†Ö×Ö ´ÖÖãÂµÖÃ¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •ÖÖê †Öã³Ö¾Ö †Ö»ÖÖ ŸÖÖê ¯ÖÏŸµÖÖ úÖ´ÖÖ¯ÖêÖÖÆüß †×¬Öú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ™ü»ÖÖ.
»ÖÆüÖÖ ´Öã»Öê †Ö×Ö ¾ÖµÖ¯Ö¸üŸ¾Öê †Ó£Ö¹ýÖÖ»ÖÖ ™êüú»Öê»Öß ´ÖÖÖÃÖê µÖÖÓ“Öê ±úÖ¸ü ÆüÖ»Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ, Æêü ´ÖÖ—µÖÖ Ö•Ö¸êüÃÖ
µÖêŸÖ †ÃÖê. ×Ö¸üÖßŸÖ 12 ŸÖÖÃÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»Öß ¯ÖÖê™ü“Öß ´Öã»Öê †ÖÛÖ ¾Öé¨ü •Ö¸üÖÖÏÃŸÖ
†Ö‡Ô²ÖÖ¯Ö µÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖê¯ÖÖÃÖÖêÃÖ ¾Öêôû ×´ÖôûŸÖ ÖÃÖê, ´ÆüÖæÖ †¿ÖÖÓ“Öß ÃÖê¾ÖÖ Æêü“Ö ÃÖ¤üÖÖ“Öê ´ÖãµÖ úÖ´Ö †ÃÖê.
ÃÖ¤ü¸ü úÖœü»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´ÖÖ—Öê †Ö‡Ô, ¾Ö›üß»Ö ¾Ö ŸÖ¹ýÖ ²Ö×ÆüÖß »ÖÖê²Ö ×´Ö»Ö“µÖÖ ‘ÖÖÖê¸ü›ü¶Ö “ÖÖôûßŸÖ
•ÖÖ‰úÖ ¸üÖ×Æü»Öß.
´ÖÖŸÖê“ÖÖ »ÖôûÖ : †¿ÖÖ úÖ´ÖÖŸÖß»Ö †Öã³Ö¾ÖÖ“Öß úÖÆüß ˆ¤üÖÆü¸üÖê »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖß †ÖÆêüŸÖ.
´Öã»ÖÖÓÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö´Ö“µÖÖ¾Ö¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ²ÖÃÖÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ÃÖ¤üÖÖ“µÖÖ ×šüúÖÖß ´ÖÖ—µÖÖ
†Ö‡Ô²ÖÖ¯ÖÖÓú›êü ´Öã»Öê †ÖÖæÖ šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ úºþÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. »ÖÂú¸üÖŸÖæÖ ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢Ö —ÖÖ»Öê»Öê ‹ú
´ÖÆüÖ¸ü •Ö´ÖÖ¤üÖ¸ü ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ¤üÖ¸ü ÖéÆüÃ£Ö ÆüÖêŸÖê. 8 ¾ÖÂÖÖÕ“Öß ‹ú ´Öã»ÖÖß ¾Ö 6 ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ ‹ú ´Öã»ÖÖÖ †¿Öß ¤üÖêÖ
†Ö¯ÖŸµÖê ŸµÖÖÓÖÖ ÆüÖêŸÖß. †Öšü-†Öšü ×¤ü¾ÖÃÖ ŸµÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖ¤üÖÖŸÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖ ŸÖê ú²Öæ»Ö —ÖÖ»Öê.
†Ö¤üß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖê™ü“µÖÖ ¯ÖÖê¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ šêü¾ÖæÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ ´ÖÖ—Öß †Ö‡Ô¤êüÖß»Ö ú²Öæ»Ö —ÖÖ»Öß. “ÖÓ¦üÖ²ÖÖ‡Ô
ÖÖ¾ÖÖ“Öß ´ÖÖ—Öß ¬ÖÖú™üß ²ÖÆüßÖ ÖãúŸÖß“Ö ¾ÖÖ¸ü»µÖÖ´Öãôêû ×¾Ö¸üÆüÖ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¬ÖŒúÖ ×²Ö“ÖÖ¸üß»ÖÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ŸµÖÖŸÖæÖ £ÖÖê›üÖÃÖÖ ×¾Ö¸ÓüÖãôûÖ ×´ÖôûÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ×ŸÖÖê Æêü ÃÖÓÖÖê¯ÖÖÖ“Öê úÖµÖÔ ¯ÖŸú¸ü»Öê. ‹êú ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖ¤üÖÖŸÖ
ÖÖê›ü¬ÖÖê›ü —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ »ÖÆüÖÖµÖÖ ÖÓÖæÖê (´Öã»Öß“Öê ÖÖ¾Ö) ÖêÆü´Öß¯ÖêÖÖ •Ö¸üÖ •ÖÖÃŸÖ ÖÖ»»Öê. ÖÓÖæ»ÖÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ×²Ö”ûÖµÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ †Ö‡Ô ×Ö•ÖŸÖ †ÃÖê. †ÃÖÖ »ÖôûÖ »ÖÖ¾Ö»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´Öã»Öê ‘Ö¸ü ÃÖÖê›æüÖ
¸üÖÆüµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖß Ö¾ÆüŸÖß. ´Ö¬µÖ¸üÖ¡ÖßÖÓŸÖ¸ü ÖÓÖæ»ÖÖ †Ó£ÖºþÖÖŸÖ“Ö •Öã»ÖÖ²Ö ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê.
×²Ö“ÖÖ·µÖÖ †Ö‡ÔÖê ÃÖ¾ÖÔ †Ó£ÖºþÖ ¬Öã‰úÖ úÖœæüÖ, ´Öã»Öß»ÖÖ ÃÖÖ±úÃÖæ±ú úºþÖ, ‰ú²Ö¤üÖ¸ü ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ
ˆ•ÖÖ›üµÖÖ“Öê ¯Öæ¾Öá Öß™üÖß™üêú êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ´Öß ¸üÖÖÖ¾ÖêÖ ´ÆüÖæÖ ‘Ö›ü»Öê»ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ×ŸÖÖê ´Ö»ÖÖ úôû×¾Ö»ÖÖ
ÖÖÆüß. ŸÖ¸üß ŸÖÖê ´Ö»ÖÖ ¯Öãœêü úôû»ÖÖ“Ö. ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô“Öê ¯ÖÖµÖ ¬Ö¸ü»Öê. †¿ÖÖ ÖÖêÂ™üàÖß µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ
×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ †Ö´Ö“µÖÖ¾Ö¸ü ÆüôæûÆüôæû ²ÖÃÖæÖ ¯Öãœêü »Ö¾Öú¸ü“Ö †Ö´Ö“µÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú †Ö×Ö ¤ãüµµÖ´Ö ¿ÖÖôûÖ ¾Ö ‹ú
´ÖÖêšêü ×¾ÖªÖ£Öá ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆü “ÖÖÓÖ»Öê ÖÖ¾ÖÖºþ¯ÖÖÃÖ †Ö»Öê.
†ÖÖÖß úÖÆüß ¯ÖÏµÖÖêÖ : ´ÖÖ—Öß ²ÖÆüßÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸üÖÃÖ ‘Ö¸üÖê‘Ö¸üß •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ×ŸÖ»ÖÖ
Ö›üŸÖ¸ü †Öã³Ö¾Ö †Ö»Öê : (1) ‹úÖ ‘Ö¸üß ‹ú †Ö¤üß ¾Öé¨ü ²ÖÖ‡Ô †Ó£Ö¹ýÖÖÃÖ ×Öôû»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯Ö›æüÖ ¯Ö›æüÖ
×ŸÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß»ÖÖ •ÖÖ´ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ¸üÖê•Ö ×ŸÖ“Öß ¯ÖÖšü ¿ÖêúµÖÖÃÖ •ÖÖ‡Ô. ×ŸÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß»ÖÖ
¿ÖêúµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖÖß ŸÖÖ¯Ö¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô “Öã»Ößú›êü •ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»Öß, ŸÖê¾ÆüÖ ²ÖÖ‡Ô ´ÆüÖÖ»Öß, "²ÖÖ‡Ô,
ŸÖã´Ö“Öê ±úÖ¸ü ˆ¯ÖúÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ ; ¯ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ “Öã»Öß»ÖÖ ×¿Ö¾Öæ ÖúÖ ŸÖã´ÆüÖ ×õÖÃŸÖß »ÖÖêúÖÓÖß “Öæ»Ö ²ÖÖ™ü×¾Ö»µÖÖÃÖ
»ÖÖêú ´Ö»ÖÖ ÖÖ¾Öê šêü¾ÖæÖ ¾ÖÖôûßŸÖ ™üÖúŸÖß»Ö." •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸ü“ÖÖ Ã™üÖê¾Æü Öê‰úÖ †Ö¯Ö»Öê Ã¾ÖßéúŸÖ
úÖ´Ö ´ÖãúÖ™ü¶ÖÖê ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. (2) ¸üÖÆüß ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ‹úÖ ¾Öé¨ü ²ÖÖ‡Ô»ÖÖ †ÃÖÖ¬µÖ •ÖÖ´ÖÖ
—ÖÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÖµÖÖÃÖÖÖê ÊÖ ²ÖÖ‡Ô»ÖÖ •Öê. •Öê. ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»ÖÖŸÖ ¯ÖÖê“Ö¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß
×ŸÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô •ÖÖ‰úÖ ¯ÖÖÆüŸÖê ŸÖÖê ×ŸÖ“µÖÖ ŸÖ¹ýÖ ´Öã»ÖÖÖê ×ŸÖ»ÖÖ ‘Ö¸üß Öê»Öê»Öê
†Öœüôû»Öê †Ö×Ö ÆüÖ ˆ¯Ö¤Ëü¾µÖÖ¯Ö êú»µÖÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖ“µÖÖú›æüÖ ²Ö¸üÖ“Ö ×¿Ö¾µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¤üÆüß ×´ÖôûÖ»ÖÖ.
‘Ö¸üß Öê‰úÖ ´Öã»ÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ¾Öé¨ü †Ö‡Ô“µÖÖ £ÖÖê²ÖÖ›üÖŸÖÆüß ´ÖÖ¸ü»µÖÖ“Öê úôû»Öê. ´Öã»ÖÖÖ ¤üÖºþ“µÖÖ Ö¿ÖêŸÖ
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ÆüÖêŸÖÖ, ´ÆüÖæÖ“Ö Æüß éúŸµÖê ŸµÖÖ“µÖÖú›æüÖ ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»Öß. ŸÖÖê úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü Öê»µÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ²ÖÖ‡Ô»ÖÖ ³Öê™üµÖÖÃÖ
‘Ö¸üß Öê»µÖÖ. ´Öã»ÖÖÖ ¸êü»¾ÖêŸÖ ´Ö•Öæ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ¤üÖ¹ý“µÖÖ Ö¿ÖêŸÖ ¸êü»¾Öê †Öê»ÖÖÓ›üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ ¤üÖêÆüß ›ü²µÖÖŸÖ
“ÖëÖºþÖ ŸÖÖê •ÖÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖß šüÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖ“Öß †Ö‡Ô, "²ÖÖôûÖ, ´ÖÖ—µÖÖ ŸÖÖë›üÖŸÖ ´ÖÖ¸üÖµÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß
¯ÖãÆüÖ µÖê¸êü!" †ÃÖê ÆÓü²Ö¸ü›êü ±úÖê›æü »ÖÖÖ»Öß. ŸµÖÖ“Ö ¿ÖÖêúÖŸÖ ´ÆüÖŸÖÖ¸üß“ÖÖ ŸµÖÖ ¸üÖ¡Öß ¿Öê¾Ö™ü —ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö
•ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“Öê Æêü Çü¤üµÖ×¾Ö¤üÖ¸üú úÖ´ÖÆüß ÃÖÓ¯Ö»Öê. (3) ÖÖ»Ö“µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ ´Öã¸üôûß ÃÖÖê›üµÖÖ“Öß “ÖÖ»Ö ŸµÖÖ ¾Öêôûß
•ÖÖ¸üß †ÃÖê. ´Ö¤üÖ¯Öã·µÖÖŸÖ †Ö´Ö“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ‹úÖ ´Öã»Öß»ÖÖ ÃÖÖê›üÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê úôû»µÖÖ¾ÖºþÖ
ÃÖ¤üÖÖÓŸÖß»Ö ³Ö×ÖÖà “ÖÖ¸ü ÃÖ´Ö•ÖãŸÖß“µÖÖ ÖÖêÂ™üß ÃÖÖÓÖµÖÖÃÖ ŸµÖÖ ´Öã»Öß“µÖÖ †Ö‡Ôú›êü Öê»µÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ
¬Ö´ÖÖÔŸÖ ÆüÖŸÖ ‘ÖÖŸÖ»µÖÖ²Ö§ü»Ö †ŸµÖÓŸÖ ÃÖÓŸÖÖ¯Ö µÖê‰úÖ ¯ÖãÆüÖ †Ö´Ö“µÖÖ †ÓÖÖÖŸÖ µÖê‰ú ÖúÖ †ÃÖê ŸµÖÖ
´Öã»Öß“µÖÖ †Ö‡ÔÖê ¤ü¸ü›üÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †Ö×Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»Öß»ÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖæÖ úÖœæüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. (4) ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ
›üÖò. ´ÖòÖú›æüÖ ´Öã¸üôûß ÃÖÖê›ü»Öê»Öß ´Öã»ÖÖß ÃÖ¤üÖÖÓŸÖ †Ö»Öß. ×ŸÖ»ÖÖ †ÓÖ³ÖºþÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ¸üÖêÖ •Ö›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
×ŸÖ“Öß úÖêšêüÆüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÆüÖêŸÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê ×Ö¾ÖÖÔÖß“ÖÖ ˆ¯ÖÖµÖ ´ÆüÖæÖ Æüß ´Öã»ÖÖß ÃÖ¤üÖÖŸÖ ¯ÖÖšü¾Ö»Öß Öê»Öß;
¯ÖÖ ´Öã»ÖÖÓ²ÖÖôûÖÓÖß ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ÃÖ¤üÖÖÓŸÖ Æüß ´Öã»ÖÖß šêü¾ÖÖê ¬ÖÖêŒµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ †Ö´Ö“µÖÖ ³ÖÖµÖÖôûÖ
µÖê£Öß»Ö ¿ÖÖôêû•Ö¾Öôû ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÖÖê»Öß ‘Öê‰úÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô»ÖÖ ×ŸÖ“µÖÖÃÖÖšüß ×Ö¸üÖôêû ¸üÖÆüÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ´Öã»ÖÖß
±úÖ¸ü †Ö›ü¤üÖÓ›ü Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. ²Ö¸êü“Ö ×¤ü¾ÖÃÖ ×ŸÖÖê ±úÖ¸ü ¡ÖÖÃÖ ×¤ü»ÖÖ. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ×ŸÖ»ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ×¿Öú¾ÖæÖ
²Ö¸üß êú»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö×Ö ŸÖß “ÖÖÓÖ»Öß ×¿Öú»µÖÖ¾Ö¸ü ×ŸÖ“ÖÖ µÖÖêµÖ Ã£Öôûß ×¾Ö¾ÖÖÆü úºþÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. Æüß
´Öã»ÖÖß ´ÖÆüÖ¸üÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖß Æü»»Öß ×Ö•ÖÖ´Ö Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü µÖê£Öê ×¿ÖÖúßÖ †ÖÆêü.
¯ÖãÂúôû ²ÖÖµÖÖÓÖÖ Ö¸üÖê¤ü¸ü¯ÖÖß ¾Ö ²ÖÖôÓûŸÖ¯ÖÖß ±úÖ¸ü ÖÖ•Öæú ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÖôûß µÖê‡Ô. ×´Ö¿ÖÖ“Öê
×ÆüŸÖØ“ÖŸÖú ´ÖÖêšü´ÖÖêšêü Ã¡Öß-›üÖòŒ™ü¸ü †ÃÖŸÖ. ŸÖê †ÖîÂÖ¬ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸ü ÃÖÖÓÖŸÖ; ¯ÖÖ ¿ÖãÁÖãÂÖê“Öß úÖ´Öê ÃÖ¤üÖÖŸÖß»Ö
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ¯Ö›üŸÖ ‹×Ö´ÖÖ ¤êüÖê ¾ÖÖî¸êü Ö¾ÖßÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ“Öê úÖ´Ö †Ö»µÖÖÃÖ •ÖãµÖÖ ´ÖŸÖÖ“µÖÖ ¸üÖêµÖÖÓÖÖ †Ö¾Ö¸üÖê
±úÖ¸ü úšüßÖ ÆüÖê‡Ô. ŸÖê †ŸµÖÓŸÖ ²Öß³ÖŸÃÖ ×¿Ö¾µÖÖ ¤êü‰úÖ ×Ö‘ÖæÖ •ÖÖŸÖ. ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓú›æüÖ †ÖÖ£Ö
†³ÖÔêú ÃÖ¤üÖÖŸÖ ¯ÖÖšü¾Ö»Öß •ÖÖŸÖ. †Ã¯Öé¿µÖ ´ÆüÖæÖ ‡ŸÖ¸ü †ÖÖ£ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¿Ö¸üúÖ¾Ö ÆüÖêÖê †¿ÖŒµÖ
ÆüÖêŸÖê. †¿ÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü“µÖÖ †ÖÁÖ´ÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ¤üµÖÖ¸üÖ´Ö¿ÖêšüÖß ´ÖÖ»ÖÖ›ü µÖê£Öê úÖœü»Öê»µÖÖ †ÖÁÖ´ÖÖŸÖ
¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô.
¯ÖÏ×ŸÖÛÂšüŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ú×´Ö™üß : †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ¤üµÖÖ¦ÔüŸÖê“Öß úÖ´Öê ú¸üµÖÖÃÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÓ¯ÖêÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ
†ÓŸÖ:ú¸üÖÖ“Öß •ÖÖê›ü ×´Öôû×¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê. µÖÖ ÃÖ¤üÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ´Öãôêû ŸÖêÆüß »Ö¾Öú¸ü ‘Ö›æüÖ †Ö»Öê.
1908 ÃÖÖ»Öß ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖÛÂšüŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ú×´Ö™üß Öê´ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. »Öê›üß ´µÖæ¸ü ´Öòëú—Öß--†¬µÖÖ ;
»Öê›üß “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü--ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ ; ×´ÖÃÖêÃÖ Ã™òüÖ»Öê ¸üß›ü--“Öê†¸ü´ÖÖ; ÃÖÖî. ÃÖßŸÖÖ²ÖÖ‡Ô ÃÖãÖ™üÖú¸ü †Ö×Ö
ÃÖÖî. »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô ¸üÖÖ›êü ÊÖ •ÖÖò‡Õ™ü ÃÖêÎêú™ü¸üß; ãú. ‹ÃÖ. êú. úÖ²ÖÎÖ•Öß--Ö×•ÖÖ¤üÖ¸ü; ÊÖ¯Öîúß ›üÖò. ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö
ÊÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß ÃÖÖî. ÃÖßŸÖÖ²ÖÖ‡Ô ÃÖãÖ™üÖú¸ü ÊÖ ¯Öæ¾ÖÖÔÁÖ´Öß“µÖÖ ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü ›üÖê´ÖêÛÃ™üú ×´Ö¿ÖÖ“Öê “ÖÖ»Öú
¸êü¾Æü¸Óü›ü ×²Ö¿Ö¯Ö ÊÖÓ“Öß úµÖÖ. ÊÖÓÖß ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬µÖê †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ ŸÖê£Öß»Ö µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖ
»ÖÖêúÖÓ“Öß ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ×´Öôû¾ÖæÖ ‹Óú¤ü¸ü 700 ¹ý. ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß
ÊÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ú×´Ö™üß“ÖÖ ÃÖêÎêú™ü¸üß¯ÖÖÖ ¯ÖŸú¸ü»ÖÖ; ¯ÖÖ ¯Öãœêü ›üÖò. ÃÖãÖ™üÖú¸üÖÓÖÖ »Ö¾Öú¸ü“Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô
ÃÖÖê›æüÖ »ÖÖÆüÖê¸ü»ÖÖ •ÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»µÖÖÖê ÊÖ ²ÖÖ‡Ô“ÖÖ ×´Ö¿ÖÖ¿Öß ±úÖ¸üÃÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ˆ¸ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ÊÖ ú×´Ö™üß¾Ö¸ü“µÖÖ
´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö ‘Ö¸Óü¤üÖ•Ö ²ÖÖµÖúÖÓÖß ¾µÖÛŒŸÖ¿Ö: ×´Ö¿ÖÖ“Öß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ±úÖ¸ü úÖôû•Öß ‘ÖêŸÖ»Öß †Ö×Ö ´ÖÖêšü´ÖÖêšêü
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×Ö¬Öß •Ö´Ö¾ÖæÖ ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ ×¤ü»Öê. »Öê›üß ´µÖæ¸ü ´Öòëú—Öß µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖŸÖß úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖ †òÜŒ™üÖ Ö¾ÆüÖÔ¸ü
†ÃÖŸÖÖÖÖ 1909 ÃÖÖ»Öß ´ÖÆüÖ²ÖôêûÀ¾Ö¸ü µÖê£Öß»Ö ¿ÖÖÖÖ ˆ‘Ö›üµÖÖÃÖ Ö¾ÆüÖÔ¸ü“µÖÖ ²ÖÓÖ»µÖÖŸÖ ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü¾ÖæÖ
¯ÖÏŸµÖÖ ´Ö¤üŸÖ êú»Öß. 1909 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ ²Ö×ÖÃÖÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖŸÖ †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ
Ã¾ÖßúÖºþÖ »Öê›üß ´µÖæ¸ü ´Öòëú—ÖßÖê •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü ³ÖÖÂÖÖ úºþÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ¾ÖÖÖÔ“Öê »ÖÖ ×´Ö¿ÖÖú›êü ¾Öôû×¾Ö»Öê.
´Ö»Ö²ÖÖ¸ü ×Æü»Ö¾Ö¸üß»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ²ÖÓÖ»µÖÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ú×´Ö™üß“Öß ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ×Ö¬Öß ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
ÖÖÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ˆ¯ÖÖµÖ ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê. '™üÖ‡´ÃÖ †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ' úŸÖì ÃÖ¸ü Ã™òüÖ»Öê ¸üß›ü µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖàÖß 1909
ÃÖÖ»Öß ×´Ö¿ÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ‹ú ´ÖêôûÖ ³Ö¸ü¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÖÖ‰ú ¾ÖÖ™ü»ÖÖ. ÃÖÖî. »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô ¸üÖÖ›êü ÊÖ
ŸÖ¸ü ¸üÖ¡ÖÓ×¤ü¾ÖÃÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üµÖÖŸÖ “Öæ¸ü †ÃÖŸÖ. »Öê›üß »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ
ÃÖ¤üÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸üÖ»ÖÖ µÖê‰úÖ ÖÖ‰ú“µÖÖ ¯ÖÖ™ü¶ÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ™ü¶Ö ³ÖºþÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¾ÖÖ™üßŸÖ †ÃÖŸÖ. ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
¤üÖ¤üÖ³ÖÖ‡Ô ÖÖî¸üÖê•Öß µÖÖÓ“Öß ÖÖŸÖ ÃÖÖî. ¯Öß. òú¯™üÖ (´ÖãÓ²Ö‡Ô †×ÃÖ. ¯ÖÖêÃ™ü´ÖÖÃŸÖ¸ü •ÖÖ¸ü»Ö µÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß) ÊÖ
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¤êü¿ÖÖ×³Ö´ÖÖÖß ²ÖÖ‡ÔÖê ÃÖÖî. ÃÖãÖ™üÖú¸üÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖÖê ÃÖêÎêú™ü¸üß¯ÖÖÖ ¯ÖŸú¸ü»ÖÖ. ¯Öãœêü ¯ÖãµÖÖ“Öß ¿ÖÖÖÖ
ÃÖãºþ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖôêûÖÖ¾Ö-¤üÖ³ÖÖ›êü µÖê£Öê ¸üÖ¡Öß“Öß †Ö×Ö ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ ×´Ö¿ÖÖÖê úÖœü»Öß. ×ŸÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
Ö“ÖÔ ÊÖ ¤Óü¯ÖŸÖßÖê ×¤ü»ÖÖ †Ö×Ö ¯ÖãµÖÖŸÖ»µÖÖ ¿ÖÖÖê»ÖÖ ‹ú ×¿Ö¾ÖµÖÖ“Öê µÖÓ¡Ö ¾Ö ÆüÖ´ÖÖì×ÖµÖ´Ö ²ÖÖßÃÖ ×¤ü»ÖÖ.
×¾ÖªÖ£Öá ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆü : ÊÖ ÃÖ¤üÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖæÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ“µÖÖ •µÖÖ ´ÖãµÖ ´ÖãµÖ †ÓÖÖ“Öß
×ÖÂ¯Ö¢Öß —ÖÖ»Öß ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê úÖ´Ö ´ÆüÖ•Öê ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¿ÖÖÖê“Öê ¯Ö¸üôû µÖê£Öß»Ö ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆü ÆüÖêµÖ.
†Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ×úŸÖßÆüß ¿ÖÖôûÖ †Ö×Ö ˆªÖêÖÖ»ÖµÖê úÖœü»Öß ŸÖ¸üß ŸµÖÖ“Öß Ö¸üß ˆ®ÖŸÖß
‹¾Öœü¶ÖÖê“Ö ÆüÖêÖê ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß. †¿ÖÖ ¿ÖÖôûÖÓŸÖæÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß ´Öã»Öê ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖæÖ ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü 5 ŸÖÖÃÖ ¸üÖÆæüÖ
²ÖÖúß“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ úÖôû •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üÖãŸÖß ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ †Ö×Ö ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÛÃ£ÖŸÖßŸÖ
‘ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖÖ, ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ Öî×ŸÖú •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖê ÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö “ÖÖ»ÖúÖÓÖÖ ¯Öæ¾Öá¯ÖÖÃÖæÖ
ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß Ã¾Ö“”û ‹êÃÖ¯ÖîÃÖ •ÖÖÖêŸÖ ÊÖ úÖ´ÖÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ãú»ÖÖãºþ“µÖÖ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú
Ö•Ö¸êüÖÖ»Öß ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖæÖ 24 ŸÖÖÃÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ¸üÖÆüµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ¾ÆüÖ¾Öß, ´ÆüÖæÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖÓ“Öß •Ö¹ý¸üß;
¯ÖÖ Æêü ¬µÖêµÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ“Ö úÃÖê ÖÖšüŸÖÖ µÖÖ¾Öê? ÖãÃÖŸÖê ×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ µÖêµÖÖÃÖ •µÖÖÓ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß
ÖÖÆüß ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ¾Ö †Ö‡Ô²ÖÖ¯ÖÖÓÖÖ ÃÖÖê›æüÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖÖ¸üµÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ úÖêšæüÖ ¸üÖÆüÖµÖ»ÖÖ µÖêÖÖ¸ü? ¯ÖÖ
×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖ¤üÖÖ“Öê úÖµÖÔ ŸÖßÖ ¾ÖÂÖì “ÖÖ»Ö»µÖÖÖê Æêü ¬µÖêµÖ ÃÖÖ¬ÖµÖÖ“Öß ×“ÖÆüê ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öß. ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ
¿ÖÖôûÖÓ“Öß ¾ÖÖœü µÖÖ ŸÖßÖ ¾ÖÂÖÖÕŸÖ ¤ãüµµÖ´Ö ¿ÖÖôûÖ ´ÆüÖ•Öê ‡ÓÖÏ•Öß 4£Öß ‡µÖ¢ÖÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ —ÖÖ»Öß. ÊÖ
†¾Ö¬ÖßŸÖ ¿ÖÖôûÖÓ“µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“µÖÖ ×Ö¾Ö›üú ´Öã»ÖÖÓÖÖ ‘Ö¸üß ¤üÖêÖ¤üÖ ±úŒŸÖ •Öê¾ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ •ÖÖ‰úÖ ²ÖÖúß“ÖÖ
¾Öêôû ÃÖ¤üÖÖŸÖ“Ö ‘ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖµÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ÃÖÖÖ ‘ÖÖ»ÖÖê, ú¯Ö›êü»Ö¢Öê, †³µÖÖÃÖÖ“Öß
¯ÖãÃŸÖêú, ÖêôûÖÓ“Öß ˆ¯Öú¸üÖß †Ö×Ö ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ ¯Ö™üÖÓÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ¯Öã¸ü¾ÖæÖ ‘Ö¸üÖ¯ÖêÖÖ ¿ÖÖôûÖ“Ö ŸµÖÖÓÖÖ †×¬Öú
×¯ÖÏµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö †ÃÖÖ úÃÖæÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß 4 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 1909 ¸üÖê•Öß ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆü ¸üßŸÖÃÖ¸ü
ˆ‘Ö›üµÖÖŸÖ µÖê‰úÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¯Ö™üÖ¾Ö¸ü 11 ´Öã»Öê Ö´Öæ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ÃÖ¯™ëü²Ö¸,ü 1909 ¯ÖÖÃÖæÖ ŸµÖÖ“µÖÖ
•Öê¾ÖµÖÖÖÖµÖÖ“ÖßÃÖã¨üÖ ÃÖÖêµÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. 1910 ×›üÃÖë²Ö¸ü†Öê¸ü ¯Ö™üÖ¾Ö¸ü 36 ´Öã»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
¤üÖÖ»Ö —ÖÖ»Öß ŸµÖÖŸÖæÖ •Ö¸üß úÖÆüß ´Öã»Öê Öê»Öß ŸÖ¸üß 21 ´Öã»Öê úÖµÖ´Ö“Öß ×¿Ö»»Öú ˆ¸ü»Öß. ŸµÖÖ¯Öîúß 3
´Öã»Öß ÆüÖêŸµÖÖ. ×´Ö¿ÖÖ •Ö¸üß ´ÖãµÖŸÖ: †Ã¯Öé¿µÖÖÓÃÖÖšüß úÖœü»Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸üß ¯Ö™üÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓµÖê¯Öîúß ×Ö¤üÖÖ
‹ú“ÖŸÖã£ÖÖÕ¿ÖÖÆæüÖ •ÖÖÃŸÖ ÖÖÆüß ‡ŸÖúß Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖáµÖ ´Öã»Öê ‘ÖêµÖÖ»ÖÖ ´Öã³ÖÖ šêü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÊÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ¤ãüÆêü¸üß
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ÆüÖêŸÖÖ. Ã¯Öé¿µÖ ´Öã»ÖÖÓ¿Öß ×´ÖôæûÖ×´ÖÃÖôæûÖ ¾ÖÖÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß †³µÖÖÃÖÖŸÖ “ÖœüÖ†Öêœü úºþÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖ¾ÖµÖß“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‘Öê‰úÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ úºþÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ. ˆ»Ö™ü¯ÖÖß †Ã¯Öé¿µÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß •ÖÖê
×¾ÖÖÖú¸üÖ ×ŸÖ™üúÖ¸üÖ Ã¯Öé¿µÖÖÓ´Ö¬µÖê †ÃÖŸÖÖê ŸÖÖê ×Ö¸üÖ¬ÖÖ¸ü †ÖÆêü Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ¯ÖÏŸµÖÖ ×´ÖÃÖôæûÖ ¯ÖÖÆüµÖÖ“Öß
ÃÖÓ¬Öß ÊÖ Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖ ×´ÖôûÖ¾Öß. êú¾Öôû ´Öã»ÖÖÓ¿Öß ¾ÖÖÖµÖÖŸÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ´ÖÖêšü¶Ö ´ÖÖÖÃÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü
ú¸üŸÖÖÓÖÖÆüß ¯ÖãœüÖ¸ü»Öê»µÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¿Öß ¾ÖÖÖŸÖÖÓÖÖ, ¾µÖÖµÖÖÖ¯ÖßšüÖ¾ÖºþÖ ²ÖÖê»ÖŸÖÖÖÖ
¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖÓÖÖ ÆüÖ ¤ãüÆêü¸üß ÆêüŸÖæ ÃÖÖÓ³ÖÖôûÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü †Ã¯Öé¿µÖÖÓ¯ÖêÖÖ Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖ“Ö ×¿ÖÖÖ
¤êüµÖÖ“Öê úÖ´Ö ×úŸµÖêú ¾ÖêôûÖ †×¬Öú †¾Ö‘Ö›ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖÖ ¤îü×Öú úÖµÖÔÎú´Ö µÖêÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê :ÃÖúÖôûß 5-00 ×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÖê ÃÖúÖôûß ˆšüÖê
11-00 ŸÖê 1-00 ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ
5-30 ÃÖúÖôûß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ
1-00 ŸÖê 1-30 ³ÖÖê•ÖÖ
6-00 úÖÓ•Öß
1-30 ŸÖê 5-00 ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ
6-30 ²Öãú²ÖÖ‡ÔØ›üÖ“Öê úÖ´Ö
5-00 ŸÖê 6-00 ¾µÖÖµÖÖ´Ö
7-30 ¿ÖÖ»ÖêµÖ †³µÖÖµÖ
6-00 ³ÖÖê•ÖÖ
9-00 ÃÖÖÖ ¾Ö µÖÖÆüÖ¸üß
7-30 ¿ÖÖ»ÖêµÖ †³µÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ¸üÖ¡Öß“Öß
10-00 ²Öãú²ÖÖ‡ÔØ›üÖ“Öê úÖ´Ö
¿ÖÖôûÖ
10-00 —ÖÖê¯ÖÖê
µÖÖÖê¸üß•Ö ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ÃÖúÖôûß Öî×ŸÖú ×¿ÖÖÖ, ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê “Ö“ÖÖÔ´ÖÓ›üôû ¾Ö ÃÖÖµÖÓúÖôûß
ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖúÖú×¸üŸÖÖ ‹ú ²ÖÖ‡Ô Öê´Ö»Öê»Öß †ÃÖê. ‘Ö¸üúÖ´ÖÖú×¸üŸÖÖ ‹úÆüß
ÖÖêú¸ü ÖÃÖê. †Ö¯ÖÖ¯Ö»Öß úÖ´Öê úºþÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ úÖ´ÖÖ“Öß ¾ÖÖ™üÖß ´Öã»Öê“Ö ×²ÖÖ²ÖÖê³ÖÖ™ü ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ.
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸êü úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏÃÖÓÖß •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü ¯ÖÖôû»ÖÖ •ÖÖŸÖ ÖÃÖê. µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ úÖêÖß ú¬Öß ŸÖÎúÖ¸üÆüß
êú»Öß ÖÖÆüß. †®Ö ÖêÆü´Öß ¿ÖÖúÖÆüÖ¸üß †ÃÖê †ÖÛÖ ŸÖê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö»ÖêÆüß. Ã¾Ö“”ûŸÖÖ †ÖÛÖ Öî×ŸÖú ²ÖÓ¬ÖÖê
ÊÖ ¥üÂ™üßÖê ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“µÖÖ ¾ÖŸÖÔÖÖú›êü úÃÖÖê¿ÖßÖê ¯ÖÖÆüµÖÖŸÖ µÖê‡.Ô ¯Öã¸üê¿ÖÖ •ÖÖÖê“Öß ´ÖÖêšüß ˆÖß¾Ö ³ÖÖÃÖŸÖ †ÃÖê.
´ÖÖê±úŸÖ ¤ü¾ÖÖÖÖÖÖ : Æêü úÖ´ÖÆüß ¯ÖÏµÖÖêÖÖ¤üÖÖ»Ö 1906 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü¯ÖÖÃÖæÖ 1908 †Öê¸ü “ÖÖ»Ö»Öê.
ˆ§êü¿Ö ÆüÖ ÆüÖêŸÖÖ úß, †ÖîÂÖ¬ÖÖ“Öê «üÖ¸êü ×´Ö¿ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö µÖÖ »ÖÖêúÖÓ¿Öß •Ö›üÖ¾ÖÖ ¾Ö Ö¾ÖßÖ †ÖîÂÖ¬ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸üÖ“Öß
µÖÖ »ÖÖêúÖÓÃÖ ÃÖ¾ÖµÖ »ÖÖÖÖ¾Öß. ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 1906 ¯ÖÖÃÖæÖ ×›üÃÖë²Ö¸,ü 1908 †Öê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì ¤ü¾ÖÖÖÖÖÖ
Öã»ÖÖ ¸üÖÆæüÖ ŸµÖÖŸÖ 1239 ¸üÖê µÖÖÓÖÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ¾Ö 3444 ¾ÖêôûÖ †ÖîÂÖ¬ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸ü ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
•ÖÖŸÖ †Ö×Ö Ø»ÖÖ µÖÖ ³Öê¤üÖ“Öß ¾ÖÖÔ¾ÖÖ¸üß --•ÖÖŸÖß

¯Öã¹ýÂÖ

ÛÃ¡ÖµÖÖ

´Öã»Öê

´Ö¸üÖšüÖ
´ÖÆüÖ¸ü
´ÖÖê“Öß
´ÖÖÓÖ
³ÖÓÖß

161
222
48
17
9

96
64
22
22
1

81
160
75
3
6

442

‹æúÖ
=
=
=
=
=

338
446
145
42
16

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

•ÖÖŸÖß

¯Öã¹ýÂÖ

ÛÃ¡ÖµÖÖ

´Öã»Öê

ÃÖã¸üŸÖß
27
´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ
35
×õÖÃŸÖß
11
•µÖæ
5
‹æúÖ - 535

26
41
12
12
296

86
21
9
1
442

úÖµÖÖÔ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ

‹æúÖ
=
=
=
=

139
97
32
18
1273

ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ úÖ´ÖÖ“ÖÖ Ö“ÖÔ 233 ¹ý. 9 †Ö. 9 ¯Öî †Ö»ÖÖ. ÊÖ¾ÖºþÖ ×úŸÖß úÖ™üúÃÖ¸üßÖê Æêü úÖ´Ö
ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê, Æêü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
¿ÖÖôûÖÖÖŸÖê : ¸üÖÆüŸÖÖ ¸üÖ×Æü»Öê»Öê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê úÖ´Ö ´ÆüÖ•Öê ×¿ÖÖÖÖ“Öê. µÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖôûÖÖÖŸÖê ¯ÖÃÖÓŸÖ
ú¸üß»Ö †¿ÖÖ ŸÖ•–ÖÖ“Öß ´ÖÖêšüß •Öºþ¸üß ÆüÖêŸÖß. ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖê¾ÖÖÃÖ¤üÖÖ“Öê úÖ´Ö ¯ÖÖÆæüÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß
×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖß ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß ¯ÖÖÆæüÖ ¸üÖ. ¾ÖÖ´ÖÖ¸üÖ¾Ö ÃÖÖêÆüÖêÖß µÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖÆæüÖ ‘Öê‰úÖ úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏê¸üÖÖ —ÖÖ»Öß. ŸÖê ÊÖ úÖ´ÖÖ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔŸÖÖê¯Ö¸üß
¯ÖÖ¡Ö ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¤üÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú´ÖÓ›üôûß ÃÖ¤üÖÖÓŸÖß»Ö úÖ´Öê úºþÖ“Ö ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öß. ¸üÖ. ÃÖÖêÆüÖêÖß †ÖÖê¤ü¸ü
²ÖÖÆêü¸ü ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖê‰úÖ“Ö ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ 1908 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ †Ö¸Óü³Öß µÖê‰úÖ ×´ÖôûÖ»Öê. ŸÖê †Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß
×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ¯Ö¸üôû µÖê£Öß»Ö ¿ÖÖôêû“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôêûŸÖæÖ ¤ãüµµÖ´Ö ¿ÖÖôêûŸÖ ¾ÖÖœü×¾Ö»ÖÖ. ¸üÖ. ÃÖÖêÆüÖêÖà“Öê
úÖ´Ö ´ÖÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»µÖÖ ¤üÖêÖ ¯Ö¨üŸÖß¯Öîúß ÃÖã¾ÖÖÔúÖ¸ü ¯Ö¨üŸÖß“Öê (Intensive) ÆüÖêŸÖê. ¿ÖÖôûÖÖÖŸµÖÖ“Öê
ÃÖ¾ÖÔ ×ÖµÖ´Ö ÃÖÖÓ³ÖÖôæûÖ ŸµÖÖÓÖß Æêü úÖ´Ö ±úÖ¸ü “ÖÖêÖ¯ÖÖê êú»Öê.
(1) ¯Ö¸üôû µÖê£Öß»Ö ¤ãüµµÖ´Ö ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ¯Ö™üÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓµÖÖ --‡ÓÖÏ•Öß
‡µÖ¢ÖÖ 4 £Öß
3 ´Ö¸üÖšüß ‡µÖ¢ÖÖ ×ŸÖÃÖ¸üß 17
-,,-,,3 ¸üß
2
-,,-,,- ¤ãüÃÖ¸üß
15
-,,-,,2 ¸üß
7
-,,-,,- ¯Ö×Æü»Öß 28
-,,-,,1 »Öß 15
-,,-,,- ×²ÖÖ¸ü
54
27
114
(2) ¤êü¾ÖÖÖ¸ü ú“Ö¸üÖ¯Ö¼üß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖ --‡µÖ¢ÖÖ
¯Ö™üÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓµÖÖ
Æü•Öê¸üß
2 ¸üß
3
3
1 »Öß
4
3
²ÖÖ»Ö¾ÖÖÔ
33
25
Æüß ¿ÖÖôûÖ šüÖÖê ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö “Öë²Öæ¸ü µÖê£Öê ˆ‘Ö›üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ÊÖ ¿ÖÖôêû“ÖêúÖ´Öß ´Öã²Ó Ö‡Ô úÖ¯ÖÖì¸üê¿ÖÖ´Ö¬Öß»Ö
‡Ó×•Ö×ÖµÖ¸ü, ¸üÖ. †´ÖéŸÖ»ÖÖ»Ö šüŒú¸ü µÖÖ“Öê †×¾ÖÁÖÖÓŸÖ ÁÖ´Ö ±úÖ¸ü ˆ¯ÖµÖÖêÖß ¯Ö›ü»Öê.
(3) ´Ö¤üÖ¯Öã¸üÖ -- ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ---¯Ö™üÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓµÖÖ 122, ¯Öîúß 97 ´Öã»Öê †Ö×Ö 25 ´Öã»Öß.
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(4) úÖ´Öšüß¯Öã¸üÖ-³ÖÓÖß »ÖÖêúÖÓÃÖÖšüß ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ---Æüß ‹ú Öã•Ö¸üÖ£Öß ÖéÆüÃ£ÖÖ“µÖÖ ˆ¤üÖ¸ü
†ÖÁÖµÖÖÖê “ÖÖ»Öæ ÆüÖŸê Öß. ×Æü»ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö •ÖÖÖÖ“Ö ×´ÖôêûÖÖ¿Öß —ÖÖ»Öß. ³ÖÓÖß »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ×ŸÖ¸üÃúÖ¸ü ‡ŸÖ¸ü †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖÆüß
¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê. ×¿ÖÖú ×´ÖôûµÖÖ“Öß ´ÖÖ¸üÖ´ÖÖ¸ü ¯Ö›æü »ÖÖÖ»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¿ÖÖôûÖ ²ÖÓ¤ü ¯Ö›êü»Ö úß úÖµÖ †ÃÖê
¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê. ¿Öê¾Ö™üß ²Ö›üÖêªÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öê ‹ú ¬Öê›ü •ÖÖŸÖß“Öê ÖéÆüÃ£Ö ×´ÖôûÖ»Öê. ¯Ö™üÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓµÖÖ
76 ÆüÖêŸÖß. ¸üÖê•Ö“Öß Æü•Öê¸üß 66 ÆüÖêŸÖß. ´Ö¸üÖšüß 4 ‡µÖ¢Öê¯ÖµÖÕŸÖ ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖ‡Ô.

444

14
×´Ö¿ÖÖ“Öß ‘Ö™üÖÖ
×´Ö¿ÖÖ“Öß ‘Ö™üÖÖü : µÖêÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öß»Ö ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß úÖ´Öê ÆüÖê‰ú »ÖÖÖæÖ ‹úÖ
Ö´ÖãÖê¤üÖ¸ü ´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£Öê“Öß ˆ³ÖÖ¸üÖß —ÖÖ»Öß. µÖÖ¯Öãœêü µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖÖ»Öß ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú ´ÖãµÖ
¿ÖÖÖÖÓ“Öß ‘Ö™üÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üß »ÖÖÖ»Öê. ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ¤êü“Öê •Öê ×ÖµÖ´Ö ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ
†¾ÖµÖê ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÖÖÓ“Öê ŸÖßÖ ¯ÖÏúÖ¸ü šü¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Ö×Æü»ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü †ÓÖ³ÖæŸÖ ¿ÖÖÖÖÓ“ÖÖ. ÊÖ ¿ÖÖÖÖ
×´Ö¿ÖÖ“Öß •Öß ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá úÖµÖÔ¾ÖÖÆüú ú×´Ö™üß ÆüÖêŸÖß ×ŸÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ †Ó´Ö»ÖÖÖÖ»Öß “ÖÖ»ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
•Ö´ÖÖÖ“ÖÖÔ“Öß ÃÖ¾ÖÔ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü úÖ¸ü³ÖÖ¸ü ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ú×´Ö™üß“µÖÖ ÃÖÓ´ÖŸÖßÖê “ÖÖ»ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
¯ÖÏÖÓ×ŸÖú ¿ÖÖÖÖÓ“Öê ´ÖãµÖ “ÖÖ»Öú †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖÖßÃÖ ú×´Ö™üß“Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü Æêü ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ú×´Ö™üß“µÖÖ
ÃÖÓ´ÖŸÖßÖê Öê´Ö»Öê •ÖÖŸÖ. ÆüÖ “ÖÖ»Öú Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ¾ÖÖÆæüÖ ‘Öê‰úÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸üÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖ¸üÖ“Öß
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ú×´Ö™üßú›êü †ÃÖê. ²ÖÖúß“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ Ö“ÖÔ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÊÖ ´ÖãµÖ
“ÖÖ»ÖúÖÓ¾Ö¸ü †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ú×´Ö™üß¾Ö¸ü †ÃÖê. ¾ÖÂÖÔ†Öê¸ü •Ö´ÖÖÖ“ÖÖÔ“ÖÖ Ö›üÖÔ Ã£ÖÖ×Öú †Öò×›ü™ü¸üÖê ´ÖÓ•Öæ¸ü
êú»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖê Ö›üÖÔ †Ö×Ö ¾ÖÖÙÂÖú †Æü¾ÖÖ»Ö ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ú×´Ö™üß“µÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖß»ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ¯ÖÖšü¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô.
¾ÖêôûÖê¾Öêôûß µÖÖ ¿ÖÖÖÖÓ“Öß †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖÁÖµÖÖÖÖ»Öß “ÖÖ»Ö»Öê»µÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¿ÖÖÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß
•ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üßú›æüÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ÊÖ ¿ÖÖÖÖÓ“Öß ¾ÖÂÖÔ†Öê¸ü •Öß ×¿Ö»»Öú †ÃÖê ŸÖß ¯Öîúß •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ
1000 ºþ. ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ú×´Ö™üß“µÖÖ«üÖ¸êü ´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£Öêú›êü µÖêŸÖ. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÆêüŸÖãÖê ×¤ü»Öê»Öê úÖµÖ´Ö“Öê
×Ö¬Öß †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü Æêü ™ÒüÃ™ü±Óú›ü µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê ¾Ö¸üß»Ö ™ÒüÃ™üßú›êü µÖêŸÖ.
¤ãüÃÖ¸üÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖÓ»ÖÖ ¿ÖÖÖÖÓ“ÖÖ. ÊÖ ¿ÖÖÖÖÓ“Öß •Ö´ÖÖÖ“ÖÖÔ“Öß †Ö×Ö úÖ´ÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÏŸµÖÖ¯ÖÖê
´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ú×´Ö™üßú›êü ÖÃÖê. ´ÖÖ¡Ö úÖ´ÖÖ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ÆêüŸÖã»ÖÖ ¬ÖºþÖ “ÖÖ»Ö»Öê †ÖÆêü úß ÖÖÆüß Æêü
•ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ŸÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÖÆüÖŸÖ. ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖÙÂÖú ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †¿ÖÖ ¿ÖÖÖÖÓ“µÖÖ •Ö´ÖÖÖ“ÖÖÔ“ÖÖ ŸÖŒŸÖÖ †Ö×Ö úÖ´ÖÖ“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üß“µÖÖ
†Öò×±úÃÖÖŸÖ ¾Öêôêû¾Ö¸ü µÖêŸÖ †ÃÖê.
×ŸÖÃÖ¸üÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖÆüúÖ¸üß ¿ÖÖÖÖÓ“ÖÖ. ÊÖ ²ÖÆãüŸÖêú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê “ÖÖ»ÖŸÖ. ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¬ÖÖê¸üÖ †Ö×Ö
¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß †ÃÖ»Öß úß †¿ÖÖ ¿ÖÖÖÖ ×´Ö¿ÖÖ ´ÖÖµÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖê.
´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£Öê“Öê †Öª ™ÒüÃ™üß --- (1) ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü ÖÖêãúôû¤üÖÃÖ úÆüÖÖ¤üÖÃÖ ¯ÖÖ¸êüÖ, ²Öß.‹.‹»Ö.‹»Ö.²Öß.,
(2) ¿Öêšü ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü¤üÖÃÖ ÖÖê¾Ö¬ÖÔÖ¤üÖÃÖ ÃÖãÖ›ü¾ÖÖ»ÖÖ ¾Ö (3) ÁÖß. ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü, ²Öß. ‹. ŸÖÖ¸üßÖ
1 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß¯ÖÖÃÖæÖ 31 ×›üÃÖë²Ö¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öê ¤ü¯ŸÖ¸üß ¾ÖÂÖÔ šü¸ü»Öê»Öê †ÃÖê.
¯ÖãÖê ¿ÖÖÖÖ : ×´Ö. ‹. êú. ´Öã¤ü×»ÖµÖÖ¸ü Æêü ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê“Öê ÃÖ´ÖÖµÖ ÃÖêÎêú™ü¸üß. ÊÖÓÖß ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê»µÖÖ
¯Ö×Æü»µÖÖ ÃÖÆüÖ´ÖÖÆüß †Æü¾ÖÖ»ÖÖ“ÖÖ ¯Öãœüß»Ö ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö †ÖÆêü. 1908 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ ‹×¯ÖÏ»Ö´Ö¬µÖê ¯ÖãÖê µÖê£Öß»Ö úÖÆüß
¾ÖÖµÖ 473-65
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†Ã¯Öé¿µÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ“µÖÖ úôûúôûß“µÖÖ ×¾ÖÖÓŸÖß¾ÖºþÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öê •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üß ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß
¯ÖãµÖÖÃÖ ³Öê™ü ×¤ü»Öß. ×´Ö¿ÖÖ“Öß ¯Ö×Æü»Öß †ÓÖ³ÖæŸÖ ¿ÖÖÖÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ †ÃÖÖ¾Öß †ÃÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü šü¸ü»ÖÖ.
¯Öãœêü ¤üÖêÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓÖß ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ´Ö¤üŸÖÖßÃÖ ¸üÖ. ÃÖµµÖ¤ü †²Ö¤ãü»Ö úÖ¤ü¸ü µÖÖÓÖÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ
¯ÖÖšü×¾Ö»Öê ŸµÖÖÓÖß 22 •ÖæÖ, 1908 ¸üÖê•Öß ¯ÖãÖê »ÖÂú¸ü, ÃÖë™ü¸ü Ã™Òüß™ü, µÖê£Öß»Ö ‹úÖ ‘Ö¸üÖŸÖ µÖÖ ¿ÖÖÖê“Öß
¯ÖÖ×Æü»Öß ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ ˆ‘Ö›ü»Öß. ¯Öî¿ÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖß“Ö ÆüÖêŸÖß. ¿ÖÖôêû“Öê ÃÖÖ´ÖÖÖ úÖÆüß“Ö
Ö¾ÆüŸÖê. ‹úÖ †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖáµÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖú›æüÖ ‹ú ™êü²Ö»Ö ¾Ö Öã“Öá ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖß ×´ÖôûÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯Öãœüß»Ö ÃÖ¾ÖÔ
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö ¸üÖ. ‹. êú. ´Öã¤ü×»ÖµÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê¾Ö¸ü ÃÖÖê¯Ö¾ÖæÖ ¸üÖ. ÃÖµµÖ¤ü ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ¯Ö¸üŸÖ Öê»Öê.
¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ ¯Ö¡ÖÖÓŸÖæÖ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß ¤êü‰úÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ 577 ºþ. •Ö´Ö×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ²Öò. ‹“ÖË. ‹.
¾ÖÖ×›üµÖÖ µÖÖ ˆ¤üÖ¸ü ÖéÆüÃ£ÖÖÖê 100 ºþ. “Öß ¯Ö×Æü»Öß ¤êüÖÖß ×¤ü»Öß. ÖÓŸÖ¸ü ×´Ö. ›ü²»µÖæ ™üß. ´ÖÖò×¸üÃÖÖ. †ÖµÖ.
ÃÖß. ‹ÃÖ. ´Ö¬µÖ³ÖÖÖ ú×´Ö¿ÖÖ¸ü, ¾Ö ›êüŒúÖ úÖò»Öê•Ö“Öê ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü ¾Öã›üÆüÖˆÃÖ µÖÖÓÖß ¯ÖÏŸµÖêúß 30 ºþ. ¤êü‰úÖ
ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß“µÖÖ †›ü“ÖÖß ³ÖÖÖ×¾Ö»µÖÖ; ¯ÖÖ ×¿Öú×¾ÖµÖÖÃÖ ×¿ÖÖú úÖêÖß ×´ÖôêûÖÖ. ´ÆüÖæÖ ´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£ÖêŸÖæÖ
´ÖãÓ²Ö‡ÔÆæüÖ ‹. ¾Æüß. Öã•ÖÔ¸ü µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÖéÆüÃ£ÖÖÃÖ ¯ÖÖšü¾ÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. Ö“ÖÖÔ“Öß ¸üÖ¡ÖÓ×¤ü¾ÖÃÖ ŸÖôû´Öôû »ÖÖÖ»Öß
†ÃÖŸÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öê ŸµÖÖ ¾Öêôû“Öê Ö¾ÆüÖÔ¸ü ÃÖ¸ü •ÖÖ•ÖÔ Œ»ÖÖÔú µÖÖÓ•Öú›êü ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê“Öê ×“Ö™üÖßÃÖ ¸Öü. ´Öã¤ü×»ÖµÖÖ¸ü
µÖÖÓÖß ‹ú ×¾ÖÖÓŸÖß¯Ö¡Ö ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖ“Öê ¬ÖÖ›üÃÖ êú»Öê. ×´Ö¿ÖÖ“Öê “ÖÖ»Öú úÖêÖ †ÖÆêüŸÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öê úÖµÖÔ
úÃÖê “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü µÖÖ“Öß µÖÖêµÖ ŸÖß “ÖÖîú¿Öß êú»µÖÖ¾Ö¸ü Ö¾ÆüÖÔ¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖµÖ¾Æêü™ü ÃÖêÎêú™ü¸üßú›æüÖ
¸üÖ. ´Öã¤ü×»ÖµÖÖ¸ü µÖÖÓÃÖ ŸÖÖ¸üßÖ 18 †ÖòÖÃ™ü, 1908 ¸üÖê•Öß ÖÖ»Öß»Ö ˆ¢Ö¸ü †Ö»Öê, "†Ö¯Ö»µÖÖ Öê»µÖÖ
´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ 19 ŸÖÖ¸üÖê“µÖÖ ¯Ö¡ÖÖÃÖ ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü Ö¾ÆüÖÔ¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö–ÖêÖê úôû×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß,
†Ö¯Ö»Öê ×´Ö¿ÖÖ ´Ö¤üŸÖß»ÖÖ »ÖÖµÖú †ÖÆêü †Ö×Ö ŸÖê µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖê¾ÖÖê †¿Öß Ö¾ÆüÖÔ¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß ‡“”ûÖ
†ÖÆêü. ´Ö¤üŸÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †Ö¯ÖÖÖÃÖ úôû×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß, Ö¾ÆüÖÔ¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß úµÖÖ ×´ÖÃÖ
¾ÆüÖµÖÖê»Öê™ü Œ»ÖÖÔú µÖÖÓÖÖ ¯Öãœüß»Ö ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ‹ú •ÖÖÆüß¸ü ÖÖµÖÖÖ“ÖÖ •Ö»ÖÃÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß
×¤ü»Öß †ÖÆêü. •Ö»Ö¿ÖÖ“µÖÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖŸÖæÖ ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ ²Ö¸üß“Ö¿Öß ×¿Ö»»Öú ˆ¸êü»Ö †¿Öß †Ö¿ÖÖ †ÖÆêü."
´Ö¤üŸÖßÃÖÖšüß •Ö»ÖÃÖÖ : ÆüÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÖÖµÖÖ¾ÖÖ¤üÖÖ“ÖÖ •Ö»ÖÃÖÖ ¯ÖãÖê µÖê£Öê ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ¯ÖÏŸµÖÖ Ö¾ÆüÖÔ¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“ÖÖ †Ö×Ö ¯ÖãÖê µÖê£Öß»Ö ÃÖîµÖ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê ú´ÖÖÓ›ü¸ü ´Öê•Ö¸ü †Ö»›ü¸üÃÖÖ
µÖÖÓ“ÖÖ †ÖÁÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ, ´ÆüÖæÖ ÊÖ ‡»ÖÖµÖÖŸÖß»Ö ²Ö·µÖÖ“Ö ¸üÖ•Öê¸ü•Ö¾ÖÖ›ü¶ÖÓÖß †Ö×Ö ¿Öêšü--ÃÖÖ¾ÖúÖ¸üÖÓÖß
´ÖãŒŸÖ ÆüÃŸÖê ˆ¤üÖ¸ü †ÖÁÖµÖ ×¤ü»ÖÖ. ÃÖ¾ÖÔ Ö“ÖÔ ¾Ö•ÖÖ •ÖÖŸÖÖ 3,467 ¹ý. 13 †ÖÖê 6 ¯Öî Æüß ×¿Ö»»Öú
ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß. ŸÖß ´ÖÖŸÖéÃÖÓÓÃ£Öê“µÖÖ †¬µÖÖÖú›êü ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¸üÖ•Öê¸ü•Ö¾ÖÖ›êü
†Ö×Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¯ÖãœüÖ¸üß ÖéÆüÃ£ÖÖÓ“µÖÖ Ö•Ö¸êü»ÖÖ ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öê úÖµÖÔ †Ö»µÖÖ´Öãôêû ÊÖ ¯ÖÏÃÖÓÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ×¤üÃÖæÖ
µÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêü.
µÖÖ •Ö»Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖÆüß ¤êüÖÖß¤üÖ¸üÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê --ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖ¸ü ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü ...
500 ºþ.
ÁÖß´ÖÓŸÖ ¿ÖÖÆæü ”û¡Ö¯ÖŸÖß´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö
... ...
200 ºþ.
†Ö´ÖÖê¤ü“Öê šüÖæú¸üÃÖÖÆêü²Ö ...
...
...
100 ºþ.
ÃÖÖ“ÖßÖ“Öê Ö²ÖÖ²ÖÃÖÖÆêü²Ö ...
...
...
103 ºþ.
¬Ö¸ü´Ö¯Öæ¸ü“Öê †×¬Ö¯ÖŸÖß ...
...
...
10 ºþ.
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ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü †ÖÖÖÖÖÖ ...
³ÖÖê¸ü“Öê †×¬Ö¯ÖŸÖß
...
êú¸ü¾ÖÖ›ü“Öê šüÖæú¸üÃÖÖÆêü²Ö ...
‡“Ö»Öú¸üÓ•Öß“Öê †×¬Ö¯ÖŸÖß ...

...
...
...
...

...
...
...
...

×´Ö¿ÖÖ“Öß ‘Ö™üÖÖ

500 ºþ.
200 ºþ.
100 ºþ.
25 ºþ.

•Ö»ÖÃÖÖ —ÖÖ»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü Æêü ´ÖãÓ²Ö‡ÔÆæüÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖÓÖß ¯ÖãÖê ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö †Ö×Ö
†ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“µÖÖ Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö †Ã¯Öé¿µÖ ´ÖÖÖ»Öê»µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ´ÖÖêšüß ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü×¾Ö»Öß †Ö×Ö Ö¾ÆÔüÖ¸ü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ
†Ö³ÖÖ¸üÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ¯ÖÃÖÖ¸ü úºþÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü ¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ. ÊÖÖÓŸÖ¸üÆüß ÁÖß´ÖÓŸÖ »ÖÖêúÖÓú›æüÖ úÖÆüß ¤êüÖµÖÖ
µÖê‰ú »ÖÖÖ»µÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ÃÖ¸ü •Öêú²Ö ÃÖÃÖæÖ µÖÖ•Öú›æüÖ ¹ý¯ÖµÖê 500 †Ö×Ö ´Öã¬ÖÖêôû“µÖÖ †×¬Ö¯ÖŸÖßú›æüÖ
¹ý. 100 †Ö»Öê. ›êüŒúÖ úÖò»Öê•Ö“Öê ×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖò»Ö ›üÖò. ‹±ú. •Öß. ÃÖê»²Öß, †¬µÖÖ, ×´Ö. ‹. êú. ´Öã¤ü×»ÖµÖÖ¸ü,
ÃÖêÎêú™ü¸üß, ×´Ö. †•ÖãÔÖ¸üÖ¾Ö, †Ö¸ü. ´Öã¤ü×»ÖµÖÖ¸ü, Ö×•ÖÖ¤üÖ¸ü ÊÖÓ“Öß ´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ †Öã´ÖŸÖßÖê ú×´Ö™üß Öê´ÖæÖ
•ÖÖê¸üÖÖê úÖ´Ö “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê. 1908 †Öê¸ü ÊÖ ¿ÖÖÖê“µÖÖ ¯Öãœüß»Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ : (1) ¯ÖãÖê, »ÖÂú¸ü,
×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ, (2) ¯ÖãÖê, »ÖÂú¸ü, ¸üÖ¡Öß“Öß ¿ÖÖôûÖ, (3) ¯ÖãÖê, »ÖÂú¸ü, ¾ÖÖ“ÖÖÖ»ÖµÖ, (4) ÖÓ•Ö ¯Öêšü,
¸üÖ¡Öß“Öß ¿ÖÖôûÖ, (5) ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü ¯Öêšü, ¸üÖ¡Öß“Öß ¿ÖÖôûÖ. ¿Öê¾Ö™ü“Öß ¿ÖÖôûÖ ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß 1905 ÃÖÖ»Öß
ˆ‘Ö›æüÖ ¯ÖãÖê ¯ÖÏÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖú›êü “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖÃÖ ×¤ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖß †ÖŸÖÖ ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸ü ¯ÖêšêüŸÖ Öê‰úÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ
úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö úºþÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
1910 “µÖÖ •ÖæÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓ¯ÖÖÖ·µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ †Öê¸üßÃÖ ÊÖ ¿ÖÖÖê“µÖÖ úÖ´ÖÖ“ÖÖ •ÖÖê¸ü
†Ö×Ö ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ²Ö¸üÖ“Ö ¾ÖÖœü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. Ö¾ÖßÖ •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü ú×´Ö™üß ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê Öê´ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß :›üÖ.ò Æòü¸üÖ»ê ›ü ‹“ÖË. ´ÖòÖ, ¿ÖêŸÖúß úÖò»Öê•Ö“Öê ×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖò»Ö, †¬µÖÖ, ×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖò»Ö †Ö¸ü. ¯Öß. ¯Ö¸üÖ•Ó Ö¯Öê,
ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ, ¸üÖ. ²Öß. ‹ÃÖË. úÖ´ÖŸÖ, òú. ‹“Ö. ÃÖß. Ã™üß¾Æü, ×¤ü. ²Ö. ¾Æüß. ‹´ÖË. ÃÖ´Ö£ÖÔ, ¸üÖ. ‹´ÖË. ›üß. »ÖÖê™ü»Ößú¸ü,
(ÃÖêúêÎ ™ü¸üß, ¯ÖãÖê ¯ÖÏÖ. ÃÖ´ÖÖ•Ö) Ö×•ÖÖ¤üÖ¸ü, ¸üÖ. ‹. êú. ´Öã¤ü×»ÖµÖÖ¸ü, ÃÖêúêÎ ™ü¸üß.
×¿ÖÖÖÖÖê¸üß•Ö ‡ŸÖ¸ü úÖ´Öê —ÖÖ»Öß ŸµÖÖŸÖ ×¿Ö´ÖµÖÖŸÖß»Ö †ÖëÖôû ¯ÖÏúÖ¸ü ²ÖÓ¤ü ¾ÆüÖ¾ÖêŸÖ ´ÆüÖæÖ
×šüú×šüúÖÖß •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ ³ÖºþÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öú ÁÖß. ÖÖê¯ÖÖôû
éúÂÖ ¤êü¾Ö¬Ö¸ü ÊÖÓÖß ¯ÖÏ´ÖãÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ÊÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ×¾Öºþ¨ü ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ£ÖÔ úÖÆüß ÖÖÖß ÁÖß. ´Öã¤ü»ÖßµÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öß
úµÖÖ ãú. šüæúŸÖÖ‡Ô ×ÆüÖê êú»Öß ÆüÖêŸÖß.
¯Ö×Æü»ÖÖ ²Ö×ÖÃÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö : 26 ÃÖ¯™êü²Ö¸ü, 1909 ¸üÖê•Öß ÁÖß´ÖÓŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ÃÖ¸ü ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ
ÆüÃŸÖê †Ö×Ö †¬µÖÖŸ¾ÖÖÖÖ»Öß ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö ´ÖÖêšü¶Ö £ÖÖ™üÖÖê ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ. ‡›üÖ¸ü“Öê †×¬Ö¯ÖŸÖß ÁÖß´ÖÓŸÖ
¯ÖÏŸÖÖ¯ÖØÃÖÖ, »Öê›üß ´µÖæ¸ü ´Öòëú—Öß, ³ÖÖê¸ü“Öê †×¬Ö¯ÖŸÖß ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö, ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü ÖÖêÖ»Öê, ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü, ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü
ÖÖî¸üÖê•Öß ¯Ö¤Ëü´Ö•Öß ¾ÖÖî¸êü £ÖÖê¸ü ´ÖÓ›üôûß ¯ÖÏ´ÖãÖ Ã£ÖÖÖß ²ÖÃÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ‡Ã»ÖÖ×´ÖµÖÖ Ãæú»Ö ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê ×“ÖŒúÖ¸ü
Ö¤üá ³Ö¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ú×´Ö™üß“Öê †¬µÖÖ ›üÖò. ´ÖòÖ µÖÖÓÖß ¯ÖÖÆãüµÖÖÓ“Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê. ÊÖ ¾Öêôûß ‹ú ¾ÖÖ¤üÖÏÃŸÖ
¯ÖÏ¿Ö ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»ÖÖ. ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖß“Öê ¯ÖãœüÖ¸üß ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö •ÖÖÖ²ÖÖ úÖÓ²Öôêû µÖÖÓ“Öê ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß ‹ú ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü šü¸ü»ÖÖ; ¯ÖÖ Æêü ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖßú›æüÖ“Ö •ÖÖ¾Öê †ÃÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ †ÖÖÏÆü
¯Ö›ü»ÖÖ. ‡ŸÖ¸ü †Ã¯Öé¿µÖ •ÖÖŸÖßÖÖÆüß ŸµÖÖŸÖ ³ÖÖÖ ‘µÖÖ¾ÖÖÃÖÖ ¾ÖÖ™ü»ÖÖ. ÆüÖ ¾ÖÖ¤ü »Ö¾Öú¸ü ×´Ö™êüÖÖ †Ö×Ö
ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖ“ÖÖ ŸÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖ †Ö»ÖÖ, ´ÆüÖæÖ ´Ö»ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÆæüÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÖÖ
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²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ´Öß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß, "×´Ö¿ÖÖ“Öê ¸ü×•ÖÃ™ü›Ôü ™ÒüÃ™ü›üß›ü †ÖÆêü. ŸµÖÖ²Ö¸üÆãüæú´Ö ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ“Ö
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ •ÖÖ×ŸÖ×¾Ö×¿ÖÂ™ü úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ÖÖÆüß. ×´Ö¿ÖÖ“Öê úÖµÖÖÔ´Ö¬µÖê •Öß ¾Ö×¸üÂšü¾ÖÖáµÖ
´ÖÖÖÃÖê †ÖÆêüŸÖ ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß“Öß ¾Ö ¬Ö´ÖÖÔ“Öß †ÖÆêüŸÖ; ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖÆüß ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Öú ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ
¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü“Ö ×´Ö¿ÖÖ“Öê úÖµÖÔ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖ †ÖÆêü Ã¾ÖŸÖ: ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÃÖ¸üúÖ¸üÖÓÖÖÆüß •ÖÖ×ŸÖ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
¹ý“ÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ÊÖ ˆ¯¯Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸ü »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ †ÖÖÏÆü“Ö †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †Ö×Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö †ÃÖê ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
Ã¾ÖßúÖ¸üßŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ÊÖ ´ÖÓ›ü¯ÖÖ“Öê ²ÖÖÆêü¸ü †µÖ ×šüúÖÖß ¾Ö †µÖ ¾Öêôûß ãúÖßÆüß ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ªÖ¾Öê.
µÖê£Öê“Ö †Ö×Ö †ÖŸÖÖ“Ö ªÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖê»Ö ÃÖ¾ÖÔ †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔÖê ‹ú¡Ö ÆüÖê‰úÖ ªÖ¾Öê. ŸµÖÖÓÖß ÆüÖ ‹ú¡Ö¯ÖÖÖ
¤üÖÖ×¾Ö»ÖÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß úÖ´Ö ú¸üµÖÖ´Ö¬µÖê ¾Ö×¸üÂšü ¾ÖÖÖÔ»ÖÖÆüß ×¾Ö‘Öê µÖê‰ú »ÖÖÖŸÖß»Ö." ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß
ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ¯Ö™æüÖ ×´ÖôæûÖ×´ÖÃÖôæûÖ ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö —ÖÖ»ÖÖ. ÊÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖêÎêú™ü¸üß ´Öã¤ü×»ÖµÖÖ¸ü µÖÖÓÖß †Æü¾ÖÖ»Ö
¾ÖÖ“Ö»ÖÖ. »Öê›üß ´µÖæ¸ü ´Öòëú—Öß µÖÖ“Öê ÃÖãÓ¤ü¸ü ¾Ö •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê. ¿Öê¾Ö™üß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß µÖ£ÖÖê×“ÖŸÖ ³ÖÖÂÖÖ
úºþÖ 1000 ¹ý. “Öß ¤êüÖÖß ×¤ü»Öß. ŸÖÖê úÖµÖ´Ö×Ö¬Öß ÃÖ´Ö•ÖæÖ ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü ÃúÖò»ÖÙ¿Ö¯Ö µÖÖ
ÖÖ¾ÖÖÖê ÆüÖêŸÖúºþ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ÃúÖò»ÖÙ¿Ö¯Ö ¤êüµÖÖ“Öê šü¸ü»Öê. ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖÖ ÊÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß
´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸ü, ´ÖÖÓÖ ¾Ö “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü •ÖÖŸÖß“µÖÖ ŸÖßÖ ²ÖÖµÖúÖÓÖß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖÖ †Ö¸üŸÖß
†Öê¾ÖÖôû»Öß. ŸÖê¾ÆüÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ¯ÖÏŸµÖêú †Ö¸üŸÖßŸÖ ‹ú ‹ú ÃÖÖêµÖÖ“Öß ×ÖÖß ™üÖú»Öß.
¯ÖãµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ : ŸÖÖ¸üßÖ 18 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü, 1909 ¸üÖê•Öß ÆüÖ ×›ü¯ÖÏêÃ›ü Œ»ÖÖÃÖ ×´Ö¿ÖÖ ›êü ÃÖÖ•Ö¸üÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖãÖê ¿ÖÆü¸üß ×ú»ÖÖìÃú¸ü ×£Ö‹™ü¸üÖŸÖ ‹ú ¯ÖÏ“ÖÓ›ü •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¯ÖãÖê
¿ÖÆü¸üÖŸÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß Æüß ¯Ö×Æü»Öß“Ö ÃÖ³ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ “ÖÖêÆüßú›æüÖ •Ö¸üß ´Ö¤üŸÖ ×´ÖôûÖ»Öß ŸÖ¸üß
¯ÖãµÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ •ÖãµÖÖ ¾ÖôûÖÖ“µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖ“Öß †ªÖ¯Ö ×´ÖôûÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß, ´ÆüÖæÖ ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö ‘Ö›ü¾ÖæÖ
†ÖÖ»ÖÖ. ×¯ÖÏ. ¸ü. ¯Öã. ¯Ö¸üÖÓ•Ö¯Öê ÊÖÓÖß †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê. ´ÖÆüÖ¸üÖÓ“Öê ¯ÖãœüÖ¸üß ÁÖß¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö £ÖÖê¸üÖŸÖ,
ÃÖã¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¾Öúß»Ö »Ö. ²Ö. ³ÖÖê¯Ö™üú¸ü ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓ“Öê ¯ÖãœüÖ¸üß ‡Ã´ÖÖ‡»Ö ²ÖÆüÖ¤æü¸ü, ÆÓü¯Öß µÖê£Öß»Ö ¿ÖÓú¸üÖ“ÖÖµÖÖÔ“Öê
‹•ÖÓ™ü ¸üÖ. Æü¸üúÖ¸êü, ¸üÖ. Ö. Ø“Ö. êúôûú¸ü, ¯ÖÏÖê. ¬Ö´ÖÖÔÖÓ¤ü úÖêÃÖÓ²Öß µÖÖÓÖß •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü ³ÖÖÂÖÖê êú»Öß. †¬µÖÖÖÓ“Öê
†Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖÖŸÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÖê. ¬ÖÖë›üÖê êú¿Ö¾Ö ú¾Öì µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß 100 ºþ. “Öß ¤êüÖÖß ×¤ü»Öß. ¸üÖ. Æü¸üúÖ¸êü µÖÖÓÖß
†Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖ“Öê ¿Öê¾Ö™üß ÆÓü¯Öß“Öê ¿ÖÓú¸üÖ“ÖÖµÖÖÔ“Öê ¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß“Öê ªÖêŸÖú ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öê †Ö–ÖêÖãÃÖÖ¸ü
300 ¹ý. “Öß ¤êüÖÖß ×¤ü»Öß. ÊÖ ÃÖ³Öê´Öãôêû ÊÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¿ÖÆü¸üÖ“Öê Çü¤üµÖú¯ÖÖ™ ˆ‘Ö›ü»Öê.
´Öã¸üôûß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú ÃÖ³ÖÖ : 25 ‹×¯ÖÏ»Ö, 1910 ¸üÖê•Öß •Öê•Öã¸üß“µÖÖ µÖÖ¡ÖêŸÖ Æüß ÃÖ³ÖÖ ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖêú›æüÖ
³Ö¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. Ö›üúß“Öê »Ö´ÖÖ¸üÖ¾Ö ÃÖŸÖæ¸ü, ´ÖãÓ²Ö‡ÔÆæüÖ ´Öß Ã¾ÖŸÖ: ¾Ö ÃÖ. êú. ÖÖ‡Ôú ÊÖ ÃÖ³ÖêÃÖ
´Öã§üÖ´Ö Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. ´Öã¸üôûß ÃÖÖê›üµÖÖ“Öß ¥üÂ™ü “ÖÖ»Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü“Ö †ÖÆêü. ´Öã¸üôûß ÃÖÖê›üµÖÖ“ÖÖ
¬ÖÖÙ´Öú ×¾Ö¬Öß †Ö×Ö ×ŸÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ÊÖ ÖÓ›üÖê²ÖÖ“Öê ¤êü¾ÖôûÖŸÖæÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖê. Æüß “ÖÖ»Ö ²ÖÓ¤ü ¯ÖÖ›üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß
†ÃÖÖ ÊÖ ÃÖ³Öê“ÖÖ ÆêüŸÖæ ÆüÖêŸÖÖ; ¯ÖÖ †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖáµÖ •ÖÖŸÖê»ÖÖ ´ÖÖµÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ŸÖÖê úÖôû Ö¾ÆüŸÖÖ.
×úŸµÖêú »ÖÖêú ¤üÖ¹ýÖê Ø—ÖÖæÖ ÃÖ³Öê»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö úºþ »ÖÖÖ»Öê. ÃÖ³ÖÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê †¿ÖŒµÖ —ÖÖ»Öê. ×´Ö¿ÖÖ´Ö¬Öß»Ö
³Ö•ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕú›æüÖ ÖÖÖß ´ÆüÖ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ´ÖÖ ÃÖ³Öê»ÖÖ ¸ÓüÖ µÖê‰úÖ ŸÖß µÖ¿ÖÃ¾Öß ¸üßŸÖßÖê
¯Ö¸ü ¯ÖÖ›ü»Öß. ¯Öãœüê •Öß ´Öã¸üôûß¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú “Öôû¾Öôû ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öß ×ŸÖ“Öê ´Öæôû ÊÖ ÃÖ³ÖêŸÖ †ÖÆêü.
´Öê‘Ö¾ÖéÂ™üßÖê ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü : µÖê£Ö¯ÖµÖÕŸÖ †ÓÖ³ÖæŸÖ ¿ÖÖÖÖÓŸÖß»Ö ëú¦üß³ÖæŸÖ úÖµÖÖÔ“Öê ¾ÖÖÔÖ êú»Öê. †ÖŸÖÖ
´Öê‘Ö¾ÖéÂ™üßÖê ÃÖ¾ÖÔ ¤êü¿Ö³Ö¸ü •Öê úÖµÖÔ —ÖÖ»Öê ŸµÖÖ“Öê ú£ÖÖ ú¸üŸÖÖê. Æüß ¤üÖêÖ ×³Ö®Ö úÖµÖì ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö×Ö ÃÖÖ¸üÖß
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×´Ö¿ÖÖ“Öß ‘Ö™üÖÖ

“ÖÖ»Öæ šêü¾ÖÖê †¾Ö¿µÖ †ÃÖŸÖê. 1910 ÃÖÖ»Öß µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖÖê¿Ö»Ö ×¸ü±úÖò´ÖÔ †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖ“Öê ÃÖÆüúÖµÖÔ
»ÖÖ³Ö»Öê. ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ¯ÖÖê“ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ŸÖÖ¸üßÖ 18 †ÖòŒ™üÖ²ê Ö¸ü, 1906 ÆüÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÊÖ“Öê Ã´Ö¸üÖ ÃÖ¾ÖÔ
¤êü¿Ö³Ö¸ü ¾ÆüÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ ×šüú×šüúÖÖß •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¸ü¯ÖÖê™Ôü ´ÖÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ
ŸµÖÖ“Öê úÖêÂ™üú ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÖÖÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü.
¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ : ³Ö×ÖÖß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ÊÖ 3 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü, 1912 ¸üÖê•Öß ¾Ö·ÆÖ›üÖŸÖ ØÆü›æüÖ
ŸÖê£Öß»Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÖÆæüÖ ±Óú›ü •Ö´Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¤üÖî·µÖÖ¾Ö¸ü ×Ö‘ÖÖ»µÖÖ. †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß, µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû, µÖæÖÖÓ¾Ö,
¸üÖ´ÖÃÖÖî¸ü, ÖÖ´ÖÖÖ¾Ö, ´Ö»ÖúÖ¯Öæ¸ü, ¬Öãôêû ¾ÖÖî¸êü ×šüúÖÖß ±Óú›ü •Ö´Ö¾ÖæÖ ŸµÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ. Ö“ÖÔ
¾Ö•ÖÖ •ÖÖ‰úÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖã´ÖÖ¸êü 600 ¹ý. ±Óú›ü •Ö´Ö¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ´Öß Ã¾ÖŸÖ: ¯ÖãÆüÖ †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß,
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖê£Öê •ÖÖ‰úÖ ¾µÖÖµÖÖÖê ¤êü‰úÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖê£Öê ‹ú †Ã¯Öé¿µÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆü úÖœüµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß
úºþÖ †Ö»ÖÖê. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû“Öê ¸üÖ. ²Ö. ´ÖãÓ²Öã»Öê ¾Öúß»Ö; •Ö´ÖßÖ¤üÖ¸ü »ÖÖÓ›üÖê, ×•ÖØÖÖ ±òúŒ™ü¸üß“Öê ¦ü¾Öß›ü µÖÖÓ“Öê
ÃÖÖÆüÖµµÖÖÖê ŸÖê£Öê ‹ú ²ÖÖêÚ›üÖ Ã£ÖÖ¯ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ³Ö×ÖÖß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“µÖÖú›êü ÃÖÖê¯Ö¾ÖæÖ
ŸµÖÖÓÖÖ ×ŸÖú›êü ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öê ¸üÖ. •Öß. êú. ú¤ü´Ö, ¾Öúß»Ö ÊÖÓÖÖÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÃÖ
¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
“ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ¤üÖî¸üÖ : 1914 “µÖÖ ×›üÃÖë²Ö¸ü ¯ÖÖÃÖæÖ 1915 “µÖÖ ‹×¯ÖÏ»Ö†Öê¸ü ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ
ÃÖÖÆüÖµµÖúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß“Öê †¬µÖÖ ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü µÖÖÓÖß ÃÖ¤ü¸ü ´ÖÓ›üôûß“Öê úÖµÖÖÔŸÖ ¯ÖÏŸµÖÖ
ÆüÖŸÖ³ÖÖ¸ü »ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¤ü×ÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ¤üÖî¸üÖ úÖœü»ÖÖ. ´Ö¦üÖÃÖ“µÖÖ ›üß. ÃÖß. ‹´Ö. “µÖÖ
¿ÖÖÖêÖê †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ×›üÃÖë²Ö¸ü 1911 ÃÖÖ»Öß †Ñ›ü¸üÃÖÖ ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê ¯Ö×¸üÂÖ¤ü
³Ö¸ü×¾Ö»Öß. ×ŸÖ“Öê †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸üÖÓÖß ¯ÖŸú¸ü»Öê. ¯Öãœêü ŸµÖÖ“Ö ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ´Ö¦üÖÃÖ“Öê Ö¾ÆüÖÔ¸üÖÓ“Öê
†¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ‹ú ´ÖÖêšüß •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸üÖÓÖß
³ÖÖÂÖÖ úºþÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ôú›üß»Ö úÖµÖÖÔÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß úôû×¾Ö»Öß. Ö¾ÆüÖÔ¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ
úÖµÖÖÔ“ÖÖ ÖÖî¸ü¾Ö úºþÖ ´Ö¤üŸÖß“Öê †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ ×¤ü»Öê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾Ö úÖê‡Ô´ÖŸÖæ¸ü, ¯ÖÖ»Ö‘ÖÖ™ü,
ŸÖê»Öß“Öê¸üß ‡ŸµÖÖ¤üß ×šüúÖÖß ØÆü›ü»Öê ¾Ö ÖÖê¸üÖ×¸ü²ÖÖÓŸÖ ×´ÖÃÖôæûÖ ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ²ÖÖ¸üúÖ‡ÔÖê ×Ö¸ü×Ö»Öß.
¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ×Ö¸üßÖÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öß ¯Ö¡Öê ŸµÖÖÓÖß ™üÖ‡´ÃÖ †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ ¾Ö ÃÖÖê¿Ö»Ö ×¸ü±úÖò´ÖÔ¸ü´Ö¬µÖê
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öß. ´ÖÓÖôæû¸ü“Öê êú. ¸ÓüÖ¸üÖ¾Ö, ¯ÖÖ»Ö‘ÖÖ™ü“Öê ÁÖß. ¿ÖêÂÖµµÖÖ †Ö×Ö ¾Ö»»Ö³Ö¸üÖ•ÖÖ, úÖ×»ÖúŸÖ“Öê
×´Ö. ¸üÖ´ÖÖß, ×´Ö. ´ÖÖê´ÖÖË, ×´Ö. ´ÖÓ•Ö¸üß ¸üÖ´ÖµµÖÖ, ŸÖê»Öß“Öê¸üß“Öê ×´Ö. êúôæû ¾ÖÖî¸êü úÖµÖÔúŸµÖÖÕ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ³Öê™üß
‘Öê‰úÖ ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ˆ¢Öê•ÖÖ ×¤ü»Öê. Æüß ÃÖ¾ÖÔ ˆÃŸÖÖÆüß ´ÖÓ›üôûß •Ö¸üß £ÖÖê›üß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öê
´ÖÆü¢¾Ö ±úÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ÊÖ ¤üÖî·µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ¤ü×ÖÖêú›üß»Ö úÖµÖÖÔŸÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ —ÖÖ»ÖÖ.
ÃÖ³Öê“Öê Ã£Öôû
†Æü´Ö¤üÖ²ÖÖ¤ü

ŸÖÖ¸üßÖ
--

†Æü´Ö¤üÖÖ¸ü

--

†¬µÖÖ
¯Ö×¸üÖÖ´Ö
¸üÖ. ²Ö. »ÖÖ»Ö¿ÖÓú¸ü
-ˆ×´ÖµÖÖ¿ÖÓú¸ü
¸üÖ. ‹´ÖË. ¾Æüß. úÖ£Ö¾Ö™êü, šü¸üÖ¾Ö :-ÁÖß´ÖÓŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö
ÃÖ²ÖË •Ö••Ö
ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü
µÖÖÓ“Öê ¾Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
†×³ÖÖÓ¤üÖ. Ã£ÖÖ×Öú
úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ú×´Ö™üß.
449

¿Öê¸êü
ÃÖ³ÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»Öß.
ÃÖ³ÖêÃÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß“Öê
ÃÖã´ÖÖ¸êü 1000 »ÖÖêú
•Ö´Ö»Öê ÆüÖŸê Öê.
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ÃÖ³Öê“Öê Ã£Öôû
†úÖê»ÖÖ
†×»Ö²ÖÖÖ

²ÖêôûÖÖ¾Ö
×¾Ö•ÖÖ¯Öæ¸ü

ŸÖÖ¸üßÖ
--

†¬µÖÖ
¾Æüß. ‹´ÖË. ´ÖÆüÖ•ÖÖß,
×¸ü™üÖµÖ›Ôü ‹•µÖãúê ¿ÖÖ»Ö
‡Ã¯ÖêŒ™ü¸ü
16-10-1910 ×´Ö. úÖ²ÖÎÖ•Öß,
×›üÛÃ™ÒüŒ™ü ú»ÖêŒ™ü¸ü

¯Ö×¸üÖÖ´Ö
--

¿Öê¸êü
ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß“Öê 500»ÖÖêú
•Ö´Ö»Öê ÆüÖŸê Öê. ŸÖßÖ ´ÖÆüÖ¸ü
ÛÃ¡ÖµÖÖ Æü•Ö¸ü ÆüÖŸê µÖÖ.
--

šü¸üÖ¾Ö :-›üß. ÃÖß. ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ
ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ¾Ö ¯ÖÖØšü²ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ
µÖê‰úÖ 117 ¹ý. ¾ÖÖÔÖß ÖÖêôûÖ
êú»Öß. ×´ÖÃÖêÃÖ •Ö´Ö¿Öê™ü•Öß
²ÖÖê´ÖÖ•Öß µÖÖ ²ÖÖ‡ÕÖß 96 ¹ý.
†Ã¯Öé¿µÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ
ÃúÖò»ÖÙ¿Ö¯ÖÃÖÖšüß ×¤ü»Öê.
17-10-1909 --ü
šü¸üÖ¾Ö :- ›üß. ÃÖß. ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ »ÖÖêúÖÓÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öß ÃÖ×ÆüŸÖ 200 »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ
•Ö´ÖÖ¾Ö ÆüÖŸê ÖÖ.
18-10-1909 ×´Ö. ›ü²»µÖæ. ÃÖß. ¿Öê±ú›Ôü, šü¸üÖ¾Ö :-×´Ö¿ÖÖ“Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖß
ú»ÖêŒ™ü¸ü
Ã£ÖÖ¯ÖÖê †Ö×Ö ú×´Ö™üß
ˆŸÃÖÖÆüÖÖê ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.
Öê´ÖÖê.
¯Ö¸îüµÖÖ ¾Ö ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖß“µÖÖ
ÛÃ¡ÖµÖÖ Æü•Ö¸ü ÆüÖŸê µÖÖ.

¾Öê›ü¶ÖÓ“Öê ‡ÛÃ¯ÖŸÖôû : †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖß šü¸üÖ×¾Öú ¸üÃŸµÖÖ¾ÖºþÖ “ÖÖ»ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÖÖÆüß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¸üÃŸµÖÖ¾ÖºþÖ
“ÖÖ»ÖŸÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖãúÖ¸üÖ ú¸üßŸÖ “ÖÖ»ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê, ÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ´Ö»Ö²ÖÖ¸ü¾ÖÖ“ÖæÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß
¯ÖÏÖÓŸÖÖÓŸÖ ÖÖÆüß. ´Ö»Ö²ÖÖ¸üÖŸÖ •ÖÖŸÖß•ÖÖŸÖß“µÖÖ ÃÖæ´Ö ³Öê¤üÖ“Öê †¾Ö›Óü²Ö¸ü ±úÖ¸ü †ÃÖæÖ ú›üú ×ÖµÖ´Ö ¯ÖÖôûµÖÖŸÖ
µÖêŸÖÖŸÖ. Æêü ¯ÖÖÆæüÖ Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖÖÓ¤üÖÓÖß ´Ö»Ö²ÖÖ¸ü Æêü ‹ú ¾Öê›ü¶ÖÓ“Öê ‡ÛÃ¯ÖŸÖôû †ÖÆêü, †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü.
†Ã¯Öé¿µÖÖÃÖ ³Ößú ´ÖÖÖµÖÖ“ÖßÆüß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ÖÖÆüß, ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú¯ÖÖê úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öß ´Öã³ÖÖ ÖÖÆüß, µÖÖ²Ö§ü»Ö
ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾ÖÖÓÖß ú›üú ™üßúÖ úºþÖ ŸµÖÖÓÖÖ ˆªÖêÖ ú¸üµÖÖ“Öß ŸÖ¸üß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß, †¿Öß
ú¹ýÖÖ ³ÖÖú»Öß. ´Ö»Ö²ÖÖ¸üÖŸÖ ÖÖµÖÖ¤üß ´ÆüÖæÖ Öß“ÖŸÖ´Ö ´ÖÖÖ»Öê»Öß ‹ú •ÖÖŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ »ÖÖêúÖÓ¿Öß ÃÖ¸ü
ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾ÖÖÓÖß ³ÖÖÂÖÖ êú»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖŸÖ '¾Öî¸üÖµÖÖ' ÃÖÖ¸üÖê ¯ÖãÂúôû ¿Ö²¤ü †Ö»Öê»Öê ¯ÖÖÆæüÖ ÃÖ¸ü
ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾ÖÖÓÃÖ ±úÖ¸ü †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê. Öß“ÖÖŸÖ»ÖÖ Öß“Ö, †Ö¸ü¿Ö¡Öã, “ÖÖÓ³ÖÖ¸üÖ¯ÖÖÃÖæÖÆüß ¿ÖÓ³Ö¸ü µÖÖ›Ôü ¤æü¸ü
¸üÖÆüÖ¾Öê ÆüÖ ŸµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü. †Ö¯Ö»Öß †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ¯ÖãúÖ¸üßŸÖ ³ÖßŸÖ ³ÖßŸÖ •ÖÖê ÖÖ¾ÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ŸÖÖë›üß ‡ŸÖêú ÃÖÓÃéúŸÖ ¿Ö²¤ü! ŸµÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê ˆ““Ö¾ÖÖáµÖÖÃÖÖ¸üÖß Æêü úÃÖê . ÊÖ“Öê ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ ÊÖÃÖ
±úÖ¸ü †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê. “ÖÖîú¿Öß†ÓŸÖß ŸµÖÖÃÖ †ÃÖê úôæûÖ †Ö»Öê úß, ÖÖµÖÖ¤üß »ÖÖêúÖÓ“Öê ´Öæôû ÖÓ²Öã¦üß
²ÖÎÖÉÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖê“ÖŸÖê! úÖÆüß ÖÓ²Öã¦üß ²ÖÎÖÉÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“Öê ÆüÖŸÖæÖ úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖÖ¤ü ‘Ö›ü»Öê, ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÃÖ ²Ö×ÆüÂéúŸÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖ“Öê ¯ÖŸÖÖ ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖ ŸµÖÖÃÖ †Ö•Ö ÖÖµÖÖ¤üß •ÖÖŸÖß“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öß. ÃÖ¸ü
ÖÖ¸üÖµÖÖ ÊÖÓÖß ´Ö»Ö²ÖÖ¸üÖŸÖ êú»Öê»ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ †Ã¯Öé¿µÖÖê¨üÖ¸üÖ“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ²Ö¸üÖ“Ö •ÖÖÖéŸÖßÃÖ úÖ¸üÖ —ÖÖ»ÖÖ.
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×Ö¬Öß“Öß µÖÖê•ÖÖÖ
×Ö¬Öß“Öß ™Óü“ÖÖ‡Ô : ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖßÃÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖê¾ÖÖÃÖ¤üÖ “ÖÖ»Öæ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¤ü¸ü´ÖÆüÖ
100 ¹ý. “Öß ¤êüÖÖß ¤üµÖÖ¸üÖ´Ö ×Ö›ãü´Ö»Ö µÖÖÓÖß ×¤ü»Öß Æêü ´ÖÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê“Ö †ÖÆêü. Æüß ¤êüÖÖß ŸÖßÖ
¾ÖÂÖÖÕÃÖÖšüß“Ö ÆüÖêŸÖß. ÊÖ ŸÖßÖ ¾ÖÂÖÖÕŸÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öß ²Ö¸üß“Ö ¾ÖÖœü —ÖÖ»Öß; ¯ÖÖ 1910 “µÖÖ •ÖæÖ†Öê¸ü Æüß ¾ÖÖÔÖß
²ÖÓ¤ü —ÖÖ»Öß. úÖ´Ö ¾ÖÖœü»Öê ¯ÖÖ ´Ö¤üŸÖ ÖÖÆüß, †¿Öß ¯ÖÓ“ÖÖ‡ÔŸÖ ¯Ö›ü»Öß. Ö×¸ü²ÖÖÓ“Öß »ÖÖê ú¸üµÖÖŸÖ »ÖÖêú ´ÖÖêšüÖ
¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸ü ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖŸÖ; ¯ÖÖ »ÖÖÖ´Öãôêû ÃÖÓÃÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÃÖÖ¸üÖ ÆüÖê‰úÖ Ö×¸ü²ÖÖÓ“Öê ±úÖ¸ü ÆüÖ»Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖÖ“Ö
ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ. ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖê¾ÖÖÃÖ¤üÖ ²ÖÓ¤ü ¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖŸÖß»Ö úÖµÖÔúŸµÖÖÕ“Öß ‡ŸÖ¸ü
úÖ´ÖÖÓú›êü ¾ÖÖ™üÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ÁÖß´ÖŸÖß ¾ÖêÖæ²ÖÖ‡ÔÃÖ ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÖêŸÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê. ³Ö×ÖÖß •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÔÃÖ
¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖµÖÖÔÃÖÖšüß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ³Ö×ÖÖß ŸÖÖµÖÖ²ÖÖ‡ÔÃÖ ¯Ö¸üôû“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ×¿ÖÖúßÖ ´ÆüÖæÖ
šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÃÖµµÖ¤ü †²Ö¤ãü»Ö úÖ¤ü¸ü µÖÖÃÖ ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ ¿ÖÖÖÖÓ“Öß ¯Öæ¾ÖÔŸÖµÖÖ¸üß ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ
†Ö»Öê. ¯ÖÖ ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ úÖ´ÖÖÃÖ ×Ö¬Öß“Öß ±úÖ¸ü •Öºþ¸ü »ÖÖÖ»Öß. ŸÖß ¯Öã¸êü¿Öß Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖÖê •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô»ÖÖ •Öê
†»¯Ö¾ÖêŸÖÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖêÆüß ²ÖÓ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ×¿ÖÖ×úÖß“Öß úÖµÖ´Ö“Öß ÖÖêú¸üß ÃÖÖê›æüÖ ŸµÖÖ ×´Ö¿ÖÖ´Ö¬µÖê
†Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ; ¯ÖÖ †ÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê úÖ´Ö ´ÖÖ¡Ö ±úÖ¸ü ¾ÖÖœü»Öê ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö †»¯Ö¾ÖêŸÖÖÆüß ²ÖÓ¤ü —ÖÖ»Öê.
ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖêšüß ÖÖ•ÖÖß †Ö¯Ö¢Öß †Öêœü¾Ö»Öß. ÃÖµµÖ¤ü †²Ö¤ãü»Ö úÖ¤ü¸ü ¾Ö ‡ŸÖ¸ü úÖµÖÔúŸÖì ÊÖÓ“Öß ¾ÖêŸÖÖê ²ÖÓ¤ü
ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ ¾Ö ‡Â™ü Ö¾ÆüŸÖê; ´ÆüÖæÖ †Ö´Æüß ºþ¯Öß ±Óú›ü, ŸÖÖÓ¤æüôû ±Óú›ü, ú¯Ö›êü ±Óú›ü, ¯Öê™üß ±Óú›ü ‡ŸµÖÖ¤üß
µÖãŒŸµÖÖ úÖœæüÖ ³Öãêú“µÖÖ ¾Öê¤üÖÖ ú¿ÖÖ²Ö¿ÖÖ ¿Ö´Ö¾Öæ »ÖÖÖ»ÖÖê. ¯ÖãµÖÖÃÖ ÖÖ. Ö¾ÆüÖÔ¸ü ÃÖ¸ü •ÖÖò•ÖÔ Œ»ÖÖÔú
ÊÖÓ“µÖÖ úµÖêÖê •Ö»ÖÃÖÖ úºþÖ •Öß ×¿Ö»»Öú ˆ¸ü»Öß ŸµÖÖŸÖ £ÖÖê›ü¶Ö ¸üú´Öê“Öß ³Ö¸ü ‘ÖÖ»ÖæÖ 5000 ¹ý. “Öß
¸üŒú´Ö ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö ™ÒüÃ™üßú›êü ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¯ÖÖ ŸÖÖê úÖµÖ´Ö ×Ö¬Öß ´ÆüÖæÖ ¸üÖÖæÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ
†Ö»µÖÖÖê “ÖÖ»Öæ Ö“ÖÖÔÃÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡ÔÖÖ.
ÃÖÓÃ£ÖÖ¯ÖÖê“ÖÖ ×¤üÖÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö : ŸÖÖ¸üßÖ 18 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸,ü 1909 ¸üÖê•Öß ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ¯ÖÖê“ÖÖ
×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖÖ•Ö¸üÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö ¿ÖÖôûÖÓŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ²ÖÖßÃÖÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ™üÖ‰úÖ
ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê ‹ú †¯Öæ¾ÖÔ •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ×ŸÖ“Öê †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖ¸ü ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö
µÖÖÓÖß ´ÖÓ×›üŸÖ êú»Öê. ŸµÖÖ¾Öêôûß ×´Ö¿ÖÖ“Öê †¬µÖÖ “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü, ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü •Öß. êú. ÖÖêÖ»Öê, ×´Ö. ×¾Ö´ÖÖ
¤ü»ÖÖ»Ö, ²Ö›üÖêªÖ“Öê ¯ÖÓ. †ÖŸ´ÖÖ¸üÖ´Ö ÊÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖê —ÖÖ»Öß. ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖÖÓÖß ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ ™üÖ‰úÖ
ÆüÖò»Ö ×“ÖŒúÖ¸ü ³Ö¸ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê †¬µÖÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖ ÃÖÓ¯Ö¾ÖæÖ †Ö¯Ö»Öß 2000 ¹ý. “Öß
¤êüÖÖß ¤êü‰ú êú»Öß. ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ×ŸÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
×´Ö¿ÖÖ“Öê ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ ¿Öêšü ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü¤üÖÃÖ ÃÖãÖ›ü¾ÖÖ»ÖÖ ÊÖÓÖß 5000 ºþ. “Öß ¤êüÖÖß ×¤ü»Öß. ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ
‘Ö™üÖê“µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ †ÖÁÖµÖ¤üÖŸÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÊÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¸üú´ÖÖ úÖµÖ´Ö
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×Ö¬Ößú›êü Öê»µÖÖ´Öãôêû “ÖÖ»Öæ Ö“ÖÖÔ“Öß ÆüôûÆüôû ˆ¸ü»Öß“Ö. ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖÃÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ¾Ö ‡ŸÖ¸ü
¯ÖÏ×ŸÖÂšüßŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖ¯Öîúß úÖÆüß “ÖÖ»Öæ ÃÖÓ¬Öß“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‘Öê‰úÖ ×Ö¬Öß •Ö´Ö×¾ÖµÖÖÃÖ ¯Öãœêü
†Ö»µÖÖ. ™üÖ‰úÖ ÆüÖò»Ö“Öê ¯Öãœü“Öê ŸÖßÖ ¤ü¸ü¾ÖÖ•Öê ŸµÖÖÓÖß ¸üÖêÖ»Öê. ‹êúúÖ ¤ü¸ü¾ÖÖ•µÖÖŸÖ ¤üÖê‘ÖÖ ¤üÖê‘ÖÖ ³Ö×ÖÖàÖß
†Ö¯Ö»Öß ¿ÖÖ»Ö ¯ÖÃÖºþÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ÃÖ´Öã¤üÖµÖÖŸÖß»Ö ²ÖÖÆêü¸ü •ÖÖÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêúÖÃÖ úÖÆüß ŸÖ¸üß ¤êüÖÖß
™üÖúµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖ †ÖÖÏÆü úºþ »ÖÖÖ»µÖÖ. µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖÖî. »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô ¸üÖÖ›êü ÊÖÓÖß ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖÖ¸üÖ •Ö´ÖÖ¾Ö •ÖÖæ úÖµÖ îú¤ü —ÖÖ»µÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ; ¯ÖÖ úÖêÖßÆüß ŸÖÎúÖ¸ü Ö ú¸üŸÖÖ
ˆ»Ö™ü µÖÖ ²ÖÖµÖÖÓ“Öê úÖîŸÖãú úºþÖ †Ö¯ÖÖã¿ÖßÖê ¿ÖÖ»ÖßŸÖ ¤êüÖµÖÖ ™üÖæú »ÖÖÖ»Öê. ÊÖ îú¤êüŸÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
ú×´Ö¿ÖÖ¸ü ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê ÆüÖŸê Öê. ×ÖÃÖê “ÖÖ“Ö¯Ö›ü»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ×Ö¿ÖÖŸÖ úÖÆüß Ö ÃÖÖ¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû ú×´Ö¿ÖÖ¸üÃÖÖÆêü²Ö
ÖµÖÖ¾ÖµÖÖ úºþ »ÖÖÖ»Öê. »Ö´Öß²ÖÖ‡ÔÖß ‹ú ×¿ÖÃÖ¯ÖêÛÃÖ»Ö †Ö×Ö úÖÖ¤üÖ“ÖÖ ŸÖãú›üÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖß ¤êü‰úÖ;
"—ÖÖêôûßŸÖ †Öú›üÖ ™üÖúÖ ´ÆüÖ•Öê ÃÖã™üúÖ ÆüÖê‡Ô»Ö, ‹¸ü¾Æüß ÖÖÆüß;" †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ú×´Ö¿ÖÖ¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß
¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ¤êüÖÖß“Öß ¸üÖêú›ü ÃÖêÎêú™ü¸üßú›êü ¯ÖÖšü×¾Ö»Öß. ŸÖê¾ÆüÖ, 'Æüß ´ÖÖ—Öß ÖÓ›üÖß ‘Öê‰úÖ ´ÖÖ—Öß ´ÖãŒŸÖŸÖÖ
ú¸üÖ,' †¿Öß ŸµÖÖÓÖß ×¾ÖÖÓŸÖß êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ¤êüÖÖß“ÖÖ †Öú›üÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ²Ö¸üÖ“Ö ´ÖÖêšüÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ÃÖ³Öê“Öê Ã£Öôû
ŸÖÖ¸üßÖ
†¬µÖÖ
´ÖãÓ²Ö‡Ô (™üÖ‰úÖ 17-10-1909 ÃÖ¸ü ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö
ÆüÖ»ò Ö)
´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü

¯Ö×¸üÖÖ´Ö
¤üÖ¸üÖ¾Ö¸ü ±Óú›ü ÖÖêôûÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.

¿Öê¸êü
´Öã²Ó Ö‡ÔŸÖß»Ö ²Ö·µÖÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ
¾µÖŒŸÖàÖß ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖ¾ÆÕü™üÃÖ †Öò±ú
‡Ó×›üµÖÖ, †ÖµÖÔÃÖ´ÖÖ•Ö
×£Ö†ÖòÃÖÖò×±úú»Ö
ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß, ÃÖÖê¿Ö»Ö
×¸ü±úÖò´ÖÔ ¾ÖÖî¸êü ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê.
ÃÖ³ÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»Öß.

¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ
¬Öãôûê

šü¸üÖ¾Ö :- †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔ“Öß
ÛÃ£ÖŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ
¾ÖÚúÖ ú×´Ö™üß Öê´Ö»Öß.

600 »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ
•Ö´ÖÖ¾ÖÖ¯Öîúß 150 ´ÖÆüÖ¸ü
ÆüÖêŸÖê. ÃÖ³ÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß
—ÖÖ»Öß.

Ö¤üÖ

--

×´Ö. ‹. ÃÖß. ÃÖêÖ
¸üÖ. ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ÖÖ. Ö¦êü,
×¸ü™üÖµÖ›Ôü ¯ÖÛ²»Öú
¯ÖÏÖ×ò ÃÖŒµÖæ™ü¸ü

17-10-1909 ¸üÖ. ÃÖÖ. ×¾Öºþ¯ÖÖÖ¯¯ÖÖ
´ÖÖÖ¾Öß

úÖ¸ü¾ÖÖ¸ü 17-9-1909 ¸üÖ. ²Ö. ÖÖÓÖÖê»Öß

šü¸üÖ¾Ö :- ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖÆüÖã- Ö¤üÖ ¾Ö ²ÖêÆü×Ö¸üß
³ÖæŸÖß ¤ü¿ÖÔ¾ÖæÖ ±Óú›ü-ÖÖêôûÖ ÖÖ¾ÖÖÆæüÖ ¯ÖãÂúôû »ÖÖêú
ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ Ã™òüØ›üÖ
ÃÖ³ÖêÃÖ †Ö»Öê ÆüÖŸê Öê.
»ÖÖêú»Ö ú×´Ö™üß Ã£ÖÖ×¯Ö»Öß.
šü¸üÖ¾Ö :- ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ- ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß“Öê 200 »ÖÖêú
ÃÖÖšüß úÖµÖÔúÖ¸üß ÃÖ×´ÖŸÖß †Ö»Öê ÆüÖŸê Öê.
Ã£ÖÖ×¯Ö»Öß.

´Ö¦üÖÃÖ †Ñ›ü¸ü- 17-10-1909 •ÖÛÃ™üÃÖ ¿ÖÓú¸ü ÖÖµÖ¸ü
ÃÖÖ ÆüÖò»Ö
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ÃÖ³Öê“Öê Ã£Öôû

ŸÖÖ¸üßÖ

´ÖÓÖôæû¸ü 23-10-1909
ÖÖ×¿Öú

¯ÖãÖê

--

†¬µÖÖ

¯Ö×¸üÖÖ´Ö

-×´Ö. ‹. ‹´Ö.™üß.
•ÖòŒÃÖÖ, ú»ÖêŒ™ü¸ü

18-10-1909 ×´Ö. ¸ü. ¯Öã. ¯Ö¸üÖ•Ó Ö¯Öê

-±Óú›ü ÖÖêôûÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‰úÖ
Ã£ÖÖ×Öú ú×´Ö™üß Ã£ÖÖ¯ÖµÖÖŸÖ
†Ö»Öß.
±Óú›ü ÖÖêôûÖ êú»ÖÖ.

×Ö¬Öß“Öß µÖÖê•ÖÖÖ
¿Öê¸êü

úÖê™üÔ ×Æü»Ö ¯ÖÓ“Ö´Ö Ãæú»Ö“ÖÖ
²ÖÖßÃÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö —ÖÖ»ÖÖ.
--ÆÓü¯Öß“µÖÖ ¿ÖÓú¸üÖ“ÖÖµÖÖÕÖß
300 ¹ý. ×¤ü»Öê Æüß
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ÖÖêÂ™ü.
ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ²ÖÎÖÉÖ
Æü•Ö¸ü ÆüÖŸê Öê.

¸üÖ•ÖúÖê™ü 17-10-1909 ¸üÖ•ÖúÖê™ü“Öê šüÖúÖê¸-ü
ÃÖÖÆêü²Ö

šü¸üÖ¾Ö :-¬Öê›ü »ÖÖêúÖÓú×¸üŸÖÖ 700 »ÖÖêú ÃÖ³ÖêÃÖ †Ö»Öê.
¿ÖÖôûÖ Ã£ÖÖ×¯Ö»Öß. šüÖúÖê¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß 2000 ¹ý. “Öß †Ö×Ö
‹ÃÖ. ‹Ö. ¯ÖÓ×›üŸÖ µÖÖÓÖß 100 ¹ý.
“Öß ¤êüÖÖß ×¤ü»Öß.

¸üŸÖÖ×Ö¸üß 18-10-1909 ×´Ö. ÖÖ¸êü‘ÖÖ™ü ÃÖê¿ÖÃÖ
•Ö••Ö

šü¸üÖ¾Ö :-†Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ
×¿ÖÖÖÖ£ÖÔ ¾ÖÖÔÖß ÖÖêôûÖ
êú»Öß.

‹´Ö. †Ö¸ü. ŸÖÖ¸üúÓã ›êü
µÖÖÓÖß ÃÖ³Öê¯ÖÏßŸµÖ£ÖÔ
Ö™ü¯Ö™ü êú»Öß.

ÃÖÖÃÖ¾Ö›ü

šü¸üÖ¾Ö :- (1)›üßü. ÃÖß. ú×´Ö¿ÖÖ,
ÃÖÖê¿Ö»Ö ×¸ü±úÖò´ÖÔ †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖ
¾Ö ÁÖß´ÖÓŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö
ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖ²Ö§ü»Ö
ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß. (2) ´ÖÆüÖ¸ü ×¾ÖªÖ£µÖâ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ£ÖÔ ±Óú›ü ÖÖêôûÖ
ú¸üÖê †Ö×Ö †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖß ´ÖéŸÖ´ÖÖÓÃÖ Ö ÖÖ¾Öê µÖÖú×¸üŸÖÖ “Öôû¾Öôû
ú¸üÖê. (3) †Ã¯Öé¿µÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß ¿ÖÖôûÖŸÓ ÖæÖ
¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×´ÖôûÖ¾ÖÖ ÊÖ šü¸üÖ¾ÖÖ“µÖÖ
†Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖßÃÖÖšüß ú×´Ö™üß
Öê´ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß.

ÃÖÖÃÖ¾Ö›ü“µÖÖ †ÖÃÖ´ÖÓŸÖÖŸÖß»Ö Öê›ü¶ÖŸÖæÖ
600 ŸÖê 750 †Ã¯Öé¿µÖ
ÃÖ³ÖêÃÖ Æü•Ö¸ü ÆüÖŸê Öê. Öã§ü
ÃÖÖÃÖ¾Ö›ü µÖê£Öß»Ö 500600 »ÖÖêú Æü•Ö¸ü ÆüÖŸê Öê.
Ã£ÖÖ×Öú »ÖÖêúÖÓÖß
1500 ´ÖÖÖÃÖÖÓú×¸üŸÖÖ
³Ö¾µÖ ´ÖÓ›ü¯Ö ˆ³ÖÖ¸ü»ÖÖ
ÆüÖŸê ÖÖ. ŸÖ¹ýÖÖÓÖß Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾ÖúÖ“Öê úÖ´Ö úºþÖ
¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß ¾Ö †×¬ÖúÖ¸üß
¾ÖÖÖÔÖê ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖßÖê ²Ö¸êü“Ö ÃÖÆüÖµµÖ
êú»Öê.

¾ÖÖµÖ 473-66

--

¸üÖ. ÖÖê. éú. ¤êü¾Ö¬Ö¸ü
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ÃÖ³Öê“Öê Ã£Öôû
ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ

šüÖÖê

ŸÖÖ¸üßÖ
--

†¬µÖÖ
¸üÖ. ²Ö. ¾Æüß. ‹ÖË.
¯ÖÖšüú

17-10-1909 ¸üÖ. ²Ö. ¯ÖÏ³ÖÖú¸ü ×¾Ö÷ü»Ö
Öã¯ŸÖê Ã´ÖÖò»Ö úÖê™üÖ“Ô Öê
ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢Ö •Ö••Ö

¯Ö×¸üÖÖ´Ö

¿Öê¸êü

šü¸üÖ¾Ö :-†Ã¯Öé¿µÖÖÓú×¸üŸÖÖ ¸üÖ¡Öß“Öß
¿ÖÖôûÖ Ã£ÖÖ×¯Ö»Öß. †Ã¯Öé¿µÖÖê¨üÖ¸üÖ£ÖÔ ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ¯ÖÏÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê
•Öê 13 ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖÖÃÖæÖ úÖ´Ö êú»Öê
ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö †×³ÖÖÓ¤üÖ ú¸üµÖÖŸÖ
µÖê‰úÖ ŸÖê úÖ´Ö ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×»Ö²Ö¸ü»Ö
†ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖÖê ÆüÖŸÖß ‘µÖÖ¾Öê
†ÃÖê šü¸ü»Öê.

¸üÖ. ¸üÖ. ¸üÖ. úÖôêû µÖÖÓÖß
ÃÖ³ÖÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖ»Öß.
Æêü ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×»Ö²Ö¸ü»Ö
†ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖ“Öê ÃÖêúêÎ ™ü¸üß
ÆüÖŸê Öê. ÃÖ³ÖêÃÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß“Öê
»ÖÖêú ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü
Æü•Ö¸ü ÆüÖŸê Öê.

×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ×ŸÖ- ÃÖ³ÖêÃÖ 500 ¾Ö¸ü »ÖÖêú
×Ö×¬Öú ú×´Ö™üß Ã£ÖÖ¯ÖµÖÖŸÖ •Ö´Ö»Öê ÆüÖŸê Öê. Ã£ÖÖ×Öú
†Ö»Öß.
úÖµÖÃ£Ö ¯ÖÏ³Öæ †Ö×Ö
ÃÖÖê¿Ö»Ö ×¸ü±úÖò´ÖÔ Œ»Ö²Ö“Öê
ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖß ÆüÖÙ¤üú
ÃÖÖÆüÖµµÖ ÃÖ³Öê“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ
êú»Öê. ÃÖ³ÖÖ×¾ÖÃÖ•ÖÔÖÖÖÓŸÖ¸ü †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖß ÃÖ³ÖÖ•ÖÖÖÓÃÖ ¯ÖãÂ¯ÖÆüÖ¸ü †¯ÖÔÖ
êú»Öê.

454

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

×±ú¸üŸÖß

¾Ö·ÆÖ›ü

úÖšêü¾ÖÖ›ü

×Ö¬Öß“Öß µÖÖê•ÖÖÖ

Ã£Öôêû

×úŸÖß ×¤ü¾ÖÃÖ
¸üÖ×Æü»ÖÖê ?

†úÖê»ÖÖ
(1)

‹×¯ÖÏ»Ö,
9 ŸÖê 14

(1) ×£Ö‹™ü¸üÖŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ, (2) •ÖÖÖÖê•Öß ×›ü¯ÖÏêÃ›ü
Œ»ÖÖÃÖ ²ÖÖêÚ›üÖ´Ö¬µÖê ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ, (3) ´ÖÆüÖ¸ü¾ÖÖ›üÖ ¸üÖ¡Öß“µÖÖ
¿ÖÖôêû´Ö¬µÖê †Ã¯Öé¿µÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓú×¸üŸÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖ,
(4) ´ÖÆüÖ¸ü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ úßŸÖÔÖ.

ˆ´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß
(2)

‹×¯ÖÏ»Ö,
15 ŸÖê 22

¸üÖ. ²Ö. †Ö¸ü. ‹Ö. ´Öã¬ÖÖêôûú¸ü ¾Ö •Öß. ‹Ö. úÖÖê ÊÖÓÖß
×´Ö¿ÖÖ¿Öß ÃÖÆüúÖµÖÔ ú¸üµÖÖ“Öê †×³Ö¾Ö“ÖÖ ×¤ü»µÖÖ¾Ö¸ü
ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖê ÊÖ ³ÖÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖãÆüÖ ‹ú¾ÖÖ¸ü ´Öã§üÖ´Ö
³Öê™ü ªÖ¾Öß †ÃÖê šü¸ü»Öê.

£ÖãÖÖ¾Ö
(3)

‹×¯ÖÏ»Ö,
16 ŸÖê 19

(1) †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß ´ÖÖêšüß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü. ÊÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖ †ÖÃÖ´ÖÓŸÖÖÓŸÖß»Ö 80 Öê›ü¶ÖÓŸÖæÖ 4000 »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ÃÖ´Öæ¤üÖµÖ
»ÖÖê™ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. Æüß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖ “ÖÖ»Ö»Öß.
(2) £ÖãÖÖ¾Ö“µÖÖ ¯ÖÏÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö¾Ö»Öß.

´Öã²Ó Ö‡Ô

‹×¯ÖÏ»Ö, 23

¸üÖ•ÖúÖê™ü
‹×¯ÖÏ»Ö,
(4) 23 ŸÖê ´Öê 25

úÖµÖÔ :-- ¾µÖÖµÖÖÖê, ³Öê™üß ¾ÖÖî¸êü

¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖê.
(1) òúÖÖò™ü ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê ¾µÖÖµÖÖÖ, (2) ¸üÖ. •Öß. ‹Ö.
¯ÖÓ×›üŸÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß úßŸÖÔÖ, (3) †Ã¯Öé¿µÖ »ÖÖêúÖÓú×¸üŸÖÖ
†ÃÖ»Öê»Öß ¿ÖÖôûÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ»Öß.
(µÖÖ ¯Öãœüß»Ö ´Ö•Öæú¸ü ¯Öãœüß»Ö ¯ÖéÂšüÖ¾Ö¸ü)
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†¬µÖÖ

Ã£ÖÖ×Öú ú×´Ö™üß

±Óú›üÖ“Öß ¸üÖêÖ
¸üŒú´Ö
¹ý.-†Ö.-¯Öî.

¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“ÖÔ
¹ý.-†Ö.-¯Öî.

Ã£ÖÖ×Öú ‡ÓÖÏ•Öß Ã£ÖÖ×Öú ú×´Ö™üß“Öê ´Öë²ÖÃÖÔ- 275-00-0 36-08-6
¿ÖÖôêû“Öê
²Ö¸üÖê²Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ úºþÖ ´ÖÖŸÖéÆêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£Öê¿Öß ŸµÖÖÓ“ÖÖ úÖµÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
†ÖÆêü, µÖÖ“Öê ×¾Ö¾Öê“ÖÖ.
Ã£ÖÖ×Öú ú×´Ö™üß“µÖÖ
ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖšüß ‘ÖêŸÖ»µÖÖ.

‹æúÖ --

¿Öê¸êü

•ÖÖÖÖê•Öß ±Ïúß ²ÖÖêÚ›üÖ ÆüÖˆÃÖ“Öß
úÖµÖÔÖ´ÖŸÖÖ †×¬Öú “ÖÖÓÖ»µÖÖ
¸üßŸÖßÖê ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öß •ÖÖ¾Öß.
Ã£ÖÖ×Öú »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ¤ãü¤üÔ´ÖÖßµÖ
ˆŸÃÖÖÆüÖ´Öãôêû Æüß ¿ÖÖÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ ¾Ö·ÆÖ›üÖŸÓ Öß»Ö ›üßü. ÃÖß. ‹´Ö.
¿ÖÖÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ´ÖãÖ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá
¿ÖÖÖÖ ÆüÖêµÖÖÃÖ µÖÖêµÖ †ÖÆêü.

¾Ö·ÆÖ›ü´Ö¬ÖæÖ ±Óú›üÖ“Öß
275-00-0 36-08-6

×Æü•Ö ÆüÖµÖÖêÃÖ ¤üß Ã£ÖÖ×Öú ú×´Ö™üß ×´Ö¿ÖÖ¿Öß 299-00-0
šüÖúÖê¸üÃÖÖÆêü²Ö ÃÖÓ»ÖÖ ÖÃÖŸÖÖÆüß ×ŸÖ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖ†Öò±ú ¸üÖ•ÖúÖê™ü ÃÖ¤üÖÓÖß ×´Ö. Ø¿Ö¤êü ÊÖÃÖ ÃÖ¾ÖÔŸÖÖê¯Ö¸üß ÃÖÆüÖµµÖ êú»Öê; ´ÆüÖæÖ
¸üÖ•ÖúÖê™ü»ÖÖ •Ö´Ö»Öê»µÖÖ ±Óú›üÖŸÖß»Ö †¬Öá ¸üŒŒ´Ö Ø¿ÖªÖÓÖß
ÊÖ ú×´Ö™üß“µÖÖ Ã£ÖÖ×Öú ˆ¯ÖµÖÖêÖÖú×¸üŸÖÖ Æü¾ÖÖ»Öß êú»Öß.
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´ÖãÓ²Ö‡Ô ¿ÖÖÖêÖê µÖê£Öß»Ö ³Ö•ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖú›êü †¾Ö¿µÖ »ÖÖ
¯Öã¸ü¾ÖÖ¾Öê. úÖ¸üÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÓŸÖß»Ö
20 ´ÖÆüÖ¸ü ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
¾Ö ¬ÖÖÙ´Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ²Ö¸üß“Ö
¯ÖÏÖÖ×ŸÖú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß ´ÖŸÖê
†ÖÆêüŸÖ.
ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö úÖšêü¾ÖÖ›üÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß
‹ú ¬Öê›ü »ÖÖêúÖÓ“Öß úÖÔ»Ö
†»úÖò™ü ±Ïúß Ãæú»Ö µÖÖ ÖÖÓ¾ÖÖ“Öß
ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÃÖæÖ ×ŸÖ“µÖÖ ³Ö¸ü³Ö¸üÖ™üß“Öê
™üß“Öê ÁÖêµÖ ¸üÖ•ÖúÖê™ü“µÖÖ šüÖúÖê¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ˆ¤üÖ¸ü ÃÖÆüÖÖã³Öæ×ŸÖ»ÖÖ“Ö
†ÖÆêü.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

×Ö¬Öß“Öß µÖÖê•ÖÖÖ

Ã£Öôêû

×úŸÖß ×¤ü¾ÖÃÖ
¸üÖ×Æü»ÖÖê ?

ÖÖë›ü»Ö
(5)

‹×¯ÖÏ»Ö,
28 ŸÖê 29

³ÖÖ¾ÖÖÖ¸ü
(6)

´Öê,
3 ŸÖê 8

(1) ÃÖÖ´Öôû¤üÖÃÖ úÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê ¾µÖÖµÖÖÖ, (2) ¬Öê›ü
»ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ¾ÖÃŸÖß“Öê ×Ö¸üßÖÖ êú»Öê.

´ÖÖÓÖ¸üÖ»ê Öü
(7)

´Öê,
10 ŸÖê 12

(1) ÆÓü™ü¸ü Ãæú»Ö´Ö¬µÖê •ÖÖÆüß¸ü ¾µÖÖµÖÖÖ, (2) ´ÖÖÓÖ¸üÖê»Öû“µÖÖ “Öß±ú-ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ¿Öß ´Öã»ÖÖÖŸÖ, (3) ×´Ö. ‡Ô. ´ÖòúÖÖò“Ö,
¯ÖÖê×»Ö×™üú»Ö ‹•ÖÓ™ü, µÖÖÓ¿Öß ´Öã»ÖÖÖŸÖ, (4) ¬Öê›ü »ÖÖêúÖÓ“Öß
¾ÖÃŸÖß ¯ÖÖ×Æü»Öß.

(2) úÖšêü¾ÖÖ›ü •ÖãÖÖÖ›ü
(8)

´Öê,
12 ŸÖê 13

(1) •ÖãÖÖÖ›ü“Öê †ò›ü×´Ö×ÖÃ™Òêü™ü¸ü ×´Ö. ¸ëü›üÖò»Ö µÖÖÓ¿Öß
´Öã»ÖÖÖŸÖ, (2) Ã£ÖÖ×Öú ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ.

¾ÖÖ×¤üµÖÖ
(9)
¸üÖ•ÖúÖê™ü

´Öê, 14

¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖÆüß¸ü ¾µÖÖµÖÖÖ.

´Öê , 16

¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖê.

´Öã²Ó Ö‡Ô

´Öê , 18

¯Ö¸üŸÖ»ÖÖê.

×±ú¸üŸÖß
úÖšêü¾ÖÖ›ü

úÖµÖÔ :-- ¾µÖÖµÖÖÖê, ³Öê™üß ¾ÖÖî¸êü
(1) ¯ÖÏ×¿ÖµÖÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ, (2) ÁÖß´ÖÓŸÖ
šüÖúÖê¸üÃÖÖÆêü²Ö ÃÖ¸ü ³ÖÖ¾ÖÓŸÖØÃÖÖ•Öß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ×“Ö¸Óü•Öß¾Ö
µÖÖÓ¿Öß ´Öã»ÖÖÖŸÖ.

(µÖÖ ¯Öãœüß»Ö ´Ö•Öæú¸ü ¯Öãœüß»Ö ¯ÖéÂšüÖ¾Ö¸ü)

457

´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü, ÃÖ´ÖÖÏ ¾ÖÖ’ûË´ÖµÖ, ÖÓ›ü 2 ¸üÖ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
†¬µÖÖ

Ã£ÖÖ×Öú ú×´Ö™üß

±Óú›üÖ“Öß ¸üÖêÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ¸üŒú´Ö
Ö“ÖÔ
¹ý.-†Ö.-¯Öî. ¹ý.-†Ö.-¯Öî.

ÖÖë›ü»Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê
×¤ü¾ÖÖÖ

ÁÖß´ÖÓŸÖ šüÖúÖê¸üÃÖÖÆêü²Ö ‡Ó»Ö›ü»ÖÖ
•ÖÖµÖÖ“Öê Ö›ü²Ö›üßŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê
úÖµÖ´Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê ×¾Ö¬ÖÖµÖú
úÖµÖÔ ÆüÖê‰ú ¿Öú»Öê ÖÖÆüß.

×¤ü¾ÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö
‹ú Ö¾ÖßÖ Ã£ÖÖ×Öú ú×´Ö™üß 405-00-0
¯ÖÏ³ÖÖ¿ÖÓú¸ü Ã£ÖÖ¯ÖæÖ ×ŸÖ“Öê †¬µÖÖ ¾Ö ÃÖêÎêú™ü¸üß
¯Ö¼üÖß
†ÖãúÎ ´Öê ›üÖò. ¤êü¾Ö †Ö×Ö
‹»Ö. ²Öß. ¾Öîª µÖÖÓÖÖ Öê´Ö»Öê. ÊÖ
ú×´Ö™üßÖê ‹ú Ö¾ÖßÖ ¿ÖÖôûÖ
Ã£ÖÖ¯ÖµÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö êú»ÖÖ. ŸÖß
¿ÖÖôûÖ †ªÖ¯Ö “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü.
×¤ü¾ÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö ‹ú Ö¾ÖßÖ ú×´Ö™üß Ã£ÖÖ×¯Ö»Öß.
²Öò. †×»Ö´ÖÆÓü´Ö¤ü ›üÖò. ¸ü×¾Ö¿ÖÓú¸ü †Ó•ÖÖ¸üß µÖÖÓÃÖ
¤êüÆü»Ö¾Öß
ÃÖ´ÖÖµÖ ÃÖêÎêú™ü¸üß úºþÖ
ú×´Ö™üßŸÖ±ìú ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öß
¿ÖÖôûÖ ˆ‘Ö›ü»Öß.
•ÖãÖÖÖ›ü“Öê ›üÖµÖ¸êüŒ™ü¸ü †Öò±ú
¯ÖÛ²»Öú ‡Ã™Òüú¿ÖÖ ×´Ö.
ŸÖÖÔ›ü

¿Öê¸êü

Ã£ÖÖ×Öú ú×´Ö™üß“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ
úºþÖ ×´Ö. ŸÖÖÔ›ü µÖÖÓÖÖ “Öê†¸ü´ÖÖ ¾Ö ×´Ö. ¯Öß. ²Öß. ÖÖÖÖ¾Ö™üß
µÖÖÓÃÖ ÃÖêÎêú™ü¸üß úºþÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß ¿ÖÖôûÖ Ã£ÖÖ×¯Ö»Öß.

×¤ü ¾ ÖÖÖ ¯ÖÏ ³ ÖÖ¿ÖÓ  ú¸ü ¯Ö¼ü  Öß
µÖÖÓÖß ÆüÖÙ¤üú ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ¤ü¿ÖÔ¾ÖæÖ
Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“µÖÖ¾ÖŸÖßÖê
µÖ£ÖÖê×“ÖŸÖ ÖÖî¸ü¾Ö êú»ÖÖ.

25-00-0

´ÖÖÓÖ¸üÖ»ê Ö“Öê “Öß±úÃÖÖÆêü²Ö ×Æü•Ö
ÆüÖµÖÖêÃÖ ¿ÖêÖÃÖÖÆêü²Ö ¾Ö ×¤ü¾ÖÖÖ
×´Ö. ¤êüÆêü»Ö¾Öß µÖÖÓÖß ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ
úÖµÖÖÔÃÖ µÖÖêµÖ ŸÖê ÃÖÖÆüÖµµÖ ¤êüµÖÖ“Öê
†×³Ö¾ÖÖ“ÖÖ ×¤ü»Öê.

350-00-0

ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê ˆŸÃÖÖÆüß †ò›ü×´ÖÖêÃ™Òüê™ü¸ü ×´Ö. ¸êü›üÖ»ò Ö µÖÖÓÖß ¾µÖÛŒŸÖ¿Ö:
†ÖÙ£Öú ´Ö¤ü Ÿ Ö ŸÖ¸ü ×¤ü » Öß“Ö,
¯ÖÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖôêû“ÖÖ
ÃÖÖ¸üÖ Ö“ÖÔ ÃÖÓÃ£ÖÖÖú›æüÖ
“ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“Öê ¾Ö“ÖÖ ×¤ü»Öê.

250-00-0

×»Ö´Ö›üß“µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓú›æüÖ
¯ÖÖê¸ü²ÖÓ¤ü¸ü“µÖÖ †ò›ü×´Ö×ÖÃ™Òüê™ü¸üú›æüÖ.

¾ÖÖ×¤üµÖÖ“Öê
×“Ö±úÃÖÖÆêü²Ö

úÖšêü¾ÖÖ›üÖŸÓ Öß»Ö
‹æúÖ --

100-00-0 57-13-6
1429-00-0 57-13-6
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×Ö¬Öß“Öß µÖÖê•ÖÖÖ

Ã£Öôêû

×úŸÖß ×¤ü¾ÖÃÖ
¸üÖ×Æü»ÖÖê ?

(3) úÖÖÔ™üú ¯ÖãÖê
¯ÖÏÖÓŸÖ
(10)

†ÖòÖÃ™ü,
12 ŸÖê 14

(1) •ÖÖòÖ Ã´ÖÖò»Ö ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê ¾µÖÖµÖÖÖ. (2) ›üßü. ÃÖß.
‹´Ö. Ãæú»Ö“Öß ¯ÖÖÆüÖÖß, (3) ¹ý¯Öß ±Óú›üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ±úµÖãÃÔ ÖÖ úÖò»Öê•Ö
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¿Öß “Ö“ÖÖÔ.

ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ
(11)

†ÖòÖÃ™ü,
15 ŸÖê 21

(1) †Öò£ÖÔ¸ü ÆüÖ»ò Ö´Ö¬µÖê •ÖÖÆüß¸ü ¾µÖÖµÖÖÖ, (2) ÃÖ¾ÖÔŸÖÖê¯Ö¸üß
†Ã¯Öé¿µÖÖÓú›æüÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ
¯ÖÏÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÓŸÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ, (3) ¸üÖ. ²Ö. ¾Æüß. ‹Ö. ¯ÖÖšüú µÖÖÓ“Öê
‘Ö¸üß ¾Ö×¸üÂšü ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ²Öîšüú.

ÃÖÖÓÖ»Öß
(12)
×´Ö¸ü•Ö
(13)
²Öã¬ÖÖÖ¾Ö
(14)

†ÖòÖÃ™ü,
22 ŸÖê 25
†ÖòÖÃ™ü,
23
†ÖòÖÃ™ü,
24

(1) ÆüÖµÖÃæú»Ö´Ö¬µÖê ¾µÖÖµÖÖÖ, (2) ÃÖÖÓÖ»Öß“Öê ¸üÖ•ÖêÃÖÖÆêü²ÖÖÓ¿Öß ´Öã»ÖÖÖŸÖ, (3) ´ÖÆüÖ¸ü¾ÖÖ›üÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ.
×“Ö±úÃÖÖÆêü²ÖÖÓ¿Öß ´Öã»ÖÖÖŸÖ.

²ÖêôûÖÖ¾Ö
(15)

†ÖòÖÃ™ü,
27 ŸÖê 31

(1) ´µÖã×Ö×ÃÖ¯Ö»Ö †Öò×±úÃÖÖŸÖ ¾µÖÖÖÖÖ, (2) ´ÖÆüÖ¸ü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ, (3) †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß ¿ÖÖôûÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ»Öß.
(4) ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ²Ö§ü»Ö úôûúôû †ÃÖÖÖ·µÖÖ
ú»ÖêŒ™ü¸üÖÓ¿Öß ´Öã»ÖÖÖŸÖ.

¬ÖÖ¸ü¾ÖÖ›ü
(16)

ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü,
1 ŸÖê 5

×±ú¸üŸÖß

úÖµÖÔ :-- ¾µÖÖµÖÖÖê, ³Öê™üß ¾ÖÖî¸êü

(1) ×“Ö±úÃÖÖÆêü²ÖÖÓ¿Öß ´Öã»ÖÖÖŸÖ, (2) †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß
¿ÖÖôûÖ ¯ÖÖ×Æü»Öß.

(1) ÃÖÖê¿Ö»Ö Œ»Ö²ÖÖŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ, (2) ¤üÖêÖ ÖÖ»Ö“µÖÖ
•ÖÖŸÖß“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ»µÖÖ. (3) ´Öã»Öà“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ¾Ö×¸üÂšü¾ÖÖáµÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ¿Öß “Ö“ÖÖÔ, (4) ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öê ¾Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ™ÒêüØÖÖ
úÖò»Öê•ÖÖÃÖ ³Öê™üß ¤êü‰úÖ ×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖò»Ö ¾Ö »Öê›üß ÃÖã¯Ö×¸ü™ëü›ëü¿Öß
†Ã¯Öé¿µÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ “Ö“ÖÖÔ, (5) ¬Öê›ü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖß²Ö§ü»Ö “Ö“ÖÖÔ.
(µÖÖ ¯Öãœüß»Ö ´Ö•Öæú¸ü ¯Öãœüß»Ö ¯ÖéÂšüÖ¾Ö¸ü)
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†¬µÖÖ

Ã£ÖÖ×Öú ú×´Ö™üß
¸üŒú´Ö

±Óú›üÖ“Öß ¸üÖêÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ
Ö“ÖÔ
¹ý.-†Ö.-¯Öî. ¹ý.-†Ö.-¯Öî.

¿Öê¸êü

±úµÖãÃÔ ÖÖ úÖò»Öê•Ö“Öê
¯ÖÏÖê. ×»Ö´ÖµÖê,
±úµÖãÃÔ ÖÖ úÖò»Öê•Ö“Öê
¯ÖÏÖê. êú. ¸üÖ. úÖ×Ö™üú¸ü

¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê“µÖÖ ÃÖãŸÖÖ¸üúÖ´ÖÖ“µÖÖ
¾ÖÖÖÔ´Ö¬µÖê ¯ÖãÂúôû ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ‘Ö›æüÖ
µÖêŸÖ †ÃÖæÖ ×ŸÖ“Öê ³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖ ²Ö¸êü“Ö
ˆ••¾Ö»Ö †ÖÆêü.

×›üÛÃ™ÒüŒ™ü •Ö••Ö Ã£ÖÖ×Öú ú×´Ö™üß“Öß ¯ÖãÖ‘ÖÔ™üÖÖ 594-00-0
ü
úºþÖ ×ŸÖ“Öê “Öê†¸ü´ÖÖ ¸üÖ. ¸üÖ.
úÖôêû µÖÖÓÖÖ êú»Öê.

Ã£ÖÖ×Öú ³Ö•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ´ÖÆüÖ¸
üÃÖ¤üÃµÖ ´ÖÖÓÖ »ÖÖêúÖÓ¿Öß ˆ‘Ö›ü¯ÖÖê
¸üÖê™üß¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê
†Öœüôû»Öê.†ÃÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ‡ŸÖ¸ü¡Ö
úÖêšêü“Ö †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüß. ´ÖÆüÖ¸ü
ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ ›üßü. ÃÖß. ‹´Ö. “µÖÖ
úÖµÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖÖÆüÖã³Öæ×ŸÖ¯Ö¸ü
†Ö¤ü¸ü †ÖÆêü.

10-00-0

ú»ÖêŒ™ü¸ü

Ã£ÖÖ×Öú ú×´Ö™üß Ã£ÖÖ¯ÖæÖ 210-00-0
ÖÖêØ¾Ö¤ü ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü †Öêú, ²Öß.‹.,
‹»Ö.‹»Ö.²Öß. µÖÖÓÃÖ ÃÖêÎêú™ü¸üß
Öê´Ö»Öê.

×´Ö. ¸üÖêøüÖ

Ö¾ÖßÖ ú×´Ö™üß Ã£ÖÖ¯ÖæÖ ×´Ö. 34-08-0
‹Ö. †Ö¸ü. ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü, ²Öß.‹.,
‹»Ö.‹»Ö.²Öß. µÖÖÓÃÖ ÃÖêÎêú™ü¸üß
¾Ö ×´Ö. ¸üÖêøüÖ µÖÖÓÃÖ “Öê†¸ü´ÖÖ
Öê´Ö»Öê.
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ÖÖ»Ö“µÖÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ
´Öã»Öà“Öß ÃÖÓµÖÖ ´Öã»ÖÖÓ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ
ÆüÖŸê Öß. ¯ÖÖ ²ÖÆãüŸÖêú ´Öã»Öß µÖ»»ÖÖ´´ÖÖ
¤êü¾Öß“µÖÖ •ÖÖêÖ×ŸÖÖß ÆüÖêŸµÖÖ. Æüß
²ÖÖŸÖ´Öß ›üÖò. ´ÖòÖ µÖÖÓÃÖ úôû¾Ö»Öß.
Æêü ²ÖÖ»ÖÃÖÓ¸üÖÖ ´ÖÓ›üôûß µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öê
ÆüÖŸê Öê.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

×±ú¸üŸÖß

Ã£Öôêû

×úŸÖß ×¤ü¾ÖÃÖ
¸üÖ×Æü»ÖÖê ?

×Ö¬Öß“Öß µÖÖê•ÖÖÖ

úÖµÖÔ :-- ¾µÖÖµÖÖÖê, ³Öê™üß ¾ÖÖî¸êü

(3) úÖÖÔ™üú Æãü²Öôûß
¯ÖÏÖÓŸÖ
(17)

ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü,
5 ŸÖê 12

(1) ´µÖã×Ö×ÃÖ¯Ö»Ö ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê ¾µÖÖµÖÖÖ. (2) Ø»ÖÖÖµÖŸÖ
´Ö×Æü»ÖÖÓ¿Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü×¾Ö×Ö´ÖµÖ, (3) †ÓŸµÖ•Ö¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ¤üÖê Ö ¿ÖÖôûÖ
ŸÖ¯ÖÖÃÖ»µÖÖ. (4) Ã¾ÖÖ´Öß ×ÃÖ¨üÖºþ›ü µÖÖÓ“Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖšüÖŸÖ
³Öê™ü †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öê ×¿ÖÂµÖ ×¿Ö¾ÖÖÖÓ¤ü µÖÖÓÖß ×¾ÖªÖ£Öá-¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖÃÖÖšüß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öß ×ŸÖ“Öß ¯ÖÖÆüÖß.

•Ö´ÖÖÓ›üß
(18)

ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü,
14 ŸÖê 15

(1) ÆüÖµÖÃæú»ÖÖŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ,
¯ÖÖ×Æü»Öß (3) ÁÖß´ÖÓŸÖÖÓ“Öß ³Öê™ü.

´Öã¬ÖÖêôû
(19)

ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü,
16 ŸÖê 17

(1) ¾ÖÖ“ÖÖÖ»ÖµÖÖÓŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ, (2) †ÓŸµÖ•Ö ¿ÖÖôûÖ
ŸÖ¯ÖÖÃÖ»Öß (3) †×¬Ö¯ÖŸÖà¿Öß ´Öã»ÖÖÖŸÖ, (4) ¸üÖ. ¯Ö¸üÖÓ•Ö¯Öê
µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß ¾Ö×¸üÂšü¾ÖÖáµÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖ³ÖÖ.

ŸÖê¸ü¤üÖôû
(20)

ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü,
18 ŸÖê 20

(1) ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ (2) †ÓŸµÖ•Ö ¿ÖÖôûÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ»Öß.
(3) ´ÖÆüÖ¸ü¾ÖÖ›ü¶ÖÃÖ ³Öê™ü.

´ÖÓ²ã Ö‡Ô
22

ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü,

´ÖÓÖôæû¸ü
(21)

†ÖòŒ™üÖ²ê Ö¸üü,
2 ŸÖê 10

êú. ¸ÓüÖ¸üÖ¾Ö“Öß ¿ÖÖôûÖ, ˆªÖêÖÖ»ÖµÖ †Ö×Ö †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß
¾ÖÃÖÖÆüŸÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ»Öß.

¾ÖëÖã»ÖÖÔ
(22)

†ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü
14 ŸÖê 15

(1) ¾ÖÖ“ÖÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ, (2) ´ÖÆüÖ¸ü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ³Öê™ü,
(3) †ŸµÖÓ•Ö ¿ÖÖôûÖÓ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß.
(µÖÖ ¯Öãœüß»Ö ´Ö•Öæú¸ü ¯Öãœüß»Ö ¯ÖéÂšüÖ¾Ö¸ü)

¾ÖÖµÖ 473-67

(2) †ÓŸµÖ•Ö ¿ÖÖôûÖ

¯Ö¸üŸÖ»ÖÖê.
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†¬µÖÖ

×´Ö. ãÓú¤üÖ,
´µÖã×Ö×ÃÖ¯Ö»Ö
†¬µÖÖ

Ã™êü™ü úÖ¸ü³ÖÖ¸üß
²ÖÖ¯Ö™ü

Ã£ÖÖ×Öú ú×´Ö™üß

±Óú›üÖ“Öß ¸üÖêÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ
¸üŒú´Ö
Ö“ÖÔ
¹ý.-†Ö.-¯Öî. ¹ý.-†Ö.-¯Öî.

Ö¾ÖßÖ ú×´Ö™üß Öê´Ö»Öß 457-00-0
¸üÖ. éúÂÖ¸üÖ¾Ö †Ö¸ü.
¾ÖÖôû¾Öêú¸ü ¯ÖÏê×ÃÖ›ëü™ü ×´Ö.
¾ÖÖÖôêû ¾Öúß»Ö †Ö×Ö
×ŸÖ´´ÖÖ¯¯ÖÖ ´Öã¤ü¸üøüß, ÃÖêêúÎ ™ü¸üß.

..

29-08-0

¿Öê¸êü

..

úÖÖÔ™üú ¯ÖÏÖÓŸÖÖÃÖÖšüß ‹ú •ÖÖê¸ü¤üÖ¸
†ÓÖ³ÖæŸÖ ¿ÖÖÖÖ ˆ‘Ö›üµÖÖÃÖ Æêü
“ÖÖÓÖ»Öê Ã£Öôû †ÖÆêü. ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖ“Öê
´ÖãµÖ ëú¦ü, ¸êü»¾Öê •ÖÓŒ ¿ÖÖ,
†Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖáµÖ ×Ö¸üÖß úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“Öß
´ÖÖêšüß ÃÖÓµÖÖ, ŸµÖÖ¯Öîúß ²Ö¸êü“Ö
×¿ÖÖÖÖ×³Ö´ÖãÖ.

..

²ÖÎÖÉÖß ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ÁÖß. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öß
•Ö´Ö³Öæ´Öß.

ÆüÖµÖÃæú»Ö“Öêü
Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸ü

Ö¾ÖßÖ ú×´Ö™üß Ã£ÖÖ×¯Ö»Öß,
¤ü¢ÖÖê¯ÖÓŸÖ ×´Ö¸ü•Öú¸ü, ÃÖêêúÎ ™ü¸üß.

..

.. ´Ö¸üÖšüÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ, ÖÖ¾Ö ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»Öê
†ÃÖæÖÃÖã¨üÖ Ö¾ÖßÖ úÖµÖÖÔ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ.

ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“Öê
´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü

Ö¾ÖßÖ ú×´Ö™üß Ã£ÖÖ¯Ö»Öß.
¸üÖ. ¤ãü¾ÖÖÔÃÖ ¾Öúß»Ö, ÃÖêÎêú™ü¸üß.

..

..

ÁÖß. Ø¿Ö¤êü ÊÖÓ“Öê ²ÖÖ»Ö×´Ö¡Ö ¸üÖ.
×¾ÖÂÖã¯ÖÓŸÖ ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü ´Ö¸üôûßú¸ü.
›üß. ÃÖß. ×´Ö¿ÖÖ“Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÊÖÓ“ÖÖ
ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü.

úÖÖÔ™üú ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö
100-00-0 73-08-0 ãú¹Óý¤ü¾ÖÖ›ü †×¬Ö¯ÖŸÖàú›æüÖ
‹æúÖ -- 1435-00-0 73-08-0 2
..
¸üÖ. ÃÖÖ´ÖÓŸÖ
¾Öúß»Ö

..

5-00-0

..

Ã£ÖÖ×Öú ú×´Ö™üß Ã£ÖÖ×¯Ö»Öß. 5-00-0
¸üÖ. †Ö¸ü. ¾Æüß. ¸üÖÓÖÖêú¸ü,
ÃÖêúêÎ ™ü¸üß.

..
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Æüß ÃÖÓ»ÖÖ ¿ÖÖÖÖ ÆüÖŸê Öß. †Ã¯Öé¿µÖ
¾ÖÃÖÖÆüŸÖ Æêü úÖ´ÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê
†ÓÖ ÆüÖêŸÖê.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

×±ú¸üŸÖß
¯ÖÛ¿“Ö´Ö
×úÖÖ¸üÖ

×Ö¬Öß“Öß µÖÖê•ÖÖÖ

Ã£Öôêû

×úŸÖß ×¤ü¾ÖÃÖ
¸üÖ×Æü»ÖÖê ?

ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ¾ÖÖ›üß
(23)

†ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü
15 ŸÖê 18

†ÖÓ²ÖÖê»Öß
(24)

†ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü
17

¯ÖÖê×»Ö×™üú»Ö ‹•ÖÓ™ü †Ö×Ö †ò›ü×´Ö×ÖÃ™Òêü™ü¸ü µÖÖÓ¿Öß
´Öã»ÖÖÖŸÖ.

´ÖÖ»Ö¾ÖÖ
(25)

†ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü
19 ŸÖê 22

(1) ³ÖÓ›üÖ¸üß ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ, (2) ¤ü¢Ö´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ
¾µÖÖµÖÖÖ †Ö×Ö (3) úßŸÖÔÖ.

¸üŸÖÖ×Ö¸üß
(26)

†ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü
23 ŸÖê 25

(1) ú»ÖêŒ™ü¸ü Œ»Öê™üÖ µÖÖÓ¿Öß ´Öã»ÖÖÖŸÖ, (2) ´ÖÆüÖ¸ü¾ÖÖ›üÖ †Ö×Ö ˆªÖêÖ¿ÖÖôûÖ ¯ÖÖ×Æü»Öß.

¤üÖ¯ÖÖê»Öß
(27)

†ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü
26 ŸÖê 28

(1) úÖ¦üß Û¾Æü»ÖÖ µÖê£Öê ¾µÖÖµÖÖÖ, (2) ´ÖÆüÖ¸ü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ
úßŸÖÔÖ.

´Öã²Ó Ö‡Ô

†ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü
29

úÖµÖÔ :-- ¾µÖÖµÖÖÖê, ³Öê™üß ¾ÖÖî¸êü
ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ, †ÓŸµÖ•Ö¿ÖÖôêûÃÖ ³Öê™ü.

¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖê.
(µÖÖ ¯Öãœüß»Ö ´Ö•Öæú¸ü ¯Öãœüß»Ö ¯ÖéÂšüÖ¾Ö¸ü)
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†¬µÖÖ

Ã£ÖÖ×Öú ú×´Ö™üß

±Óú›üÖ“Öß ¸üÖêÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ
¿Öê¸êü
¸üŒú´Ö
Ö“ÖÔ
¹ý.-†Ö.-¯Öî. ¹ý.-†Ö.-¯Öî.
¸üÖ. †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ..
..
.. †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ †ÖîªÖê×Öú ˆ®ÖŸÖßÃÖÖšüß
ÃÖ²ÖÖßÃÖ
‹ÖÖ¤ü ß µÖÖê • ÖÖÖ ¯ÖÖšü × ¾Ö»µÖÖÃÖ
Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸ü
¯ÖÖê×»Ö×™üú»Ö ‹•ÖÓ™ ×´Ö. ‹. ‹ÃÖ.
¯ÖÖòØ™ü•Ö¸ü ÊÖÓÖß ÃÖÓÃ£ÖÖÖß ´Ö¤üŸÖß“Öê
†ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ ×¤ü»Öê.
..
..
..
.. ‘ÖÖ™üÖŸÖß»Ö ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ.
¸üÖ. ²Ö. ‹´Ö.
Ö¾ÖßÖ ú×´Ö™üß Ã£ÖÖ¯Ö»Öß.
..
.. ´ÖÖ»Ö¾ÖÖ“ÖÖ •ÖÓ×•Ö¸üÖ ×ú»»ÖÖ †Ö×Ö
‹ÃÖ. ´ÖÖê¸êü ¸üÖ. ‹ÃÖ. •Öß. êúÖß †Ö×Öü
ŸµÖÖÓŸÖß»Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß“ÖÖ ¯ÖãŸÖôûÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ.
†Ö¸ü. ›üß. ¯Öî, ÃÖêÎêú™ü¸üß.
..
..
66-00-0
.. ˆªÖêÖ¿ÖÖôêûŸÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓÃÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö
ÖÖÆüß †Ö×Ö ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üßÖê
úÖêÖŸÖßÆüß †Ã¯Öé¿µÖÖÓÃÖÖšüß ÃÖÓÃ£ÖÖ
†ÖÖ»Öß ÖÖÆüß, Æüß ²ÖÖ²Ö ú»ÖêŒ™ü¸ü“µÖÖ
Ö•Ö¸êüÃÖ †ÖÖ»Öß. ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ
ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö »ÖêÖß ˆ¢Ö¸üÖ“Öê †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ
ú»ÖêŒ™ü¸üÖÖê ×¤ü»Öê.
..
Ã£ÖÖ×Öú ú×´Ö™üß¿Öß
..
.. µÖê£Öê “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü »ÖÖêúÖÓú›æüÖ »ÖÂú¸üß
´Öã»ÖÖÖŸÖ.
¯Öê¿ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ ÆüÖêŸÖ
†ÖÆêüŸÖ. †¬µÖÖ úÖ¦üßÃÖÖÆêü²Ö Æêü
´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ÖéÆüÃ£Ö †ÖÆêüŸÖ.
30-10-3
¯ÖÛ¿“Ö´Ö ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ‹æúÖ 71-00-0 30-10-3
“ÖÖ¸üÆüß ¤üÖî·µÖÖÓ“Öß ‹æúÖ 3210-00-0 198-08-3
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×Ö¬Öß“Öß µÖÖê•ÖÖÖ

ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ“ÖÖ ²ÖÖê»Ö²ÖÖ»ÖÖ »Ö¾Öú¸ü“Ö ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“Öê ¾ÆüÖ‡ÃÖ¸üÖµÖ »ÖÖò›Ôü ÆüÖÚ›ü•Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß »Öê›üß
ÆüÖÙ›ü•Ö µÖÖÓ“Öê úÖÖß Öê»Öß. Ö ´ÖÖÖŸÖÖ »Öê›üß ÆüÖÙ›ü•Ö µÖÖÓÖß ´ÖÖêšü¶Ö ˆ¤üÖ¸ü¯ÖÖê 2000 ¹ý. ¸üÖêÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê.
¹ý¯Öß ±Óú›ü : Ö“ÖÖÔŸÖ µÖêÖÖ¸üß ŸÖæ™ü ³ÖºþÖ úÖœüµÖÖÃÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¬Ö›ü¯Ö›ü úºþÖÆüß ŸÖæ™ü ³ÖºþÖ
µÖê‡ÔÖÖ ; ´ÆüÖæÖ ›üß. ÃÖß. ‹´Ö. ¹ý¯Öß ±Óú›ü ÖÖ¾ÖÖ“Öß ‹ú Ö¾ÖßÖ µÖÖê•ÖÖÖ 1911 “µÖÖ •Öã»Öî ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ
†ÖÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸµÖÖ ±Óú›üÖ“µÖÖ ˆ³ÖÖ¸üÖßÃÖÖšüß ÃÖã´ÖÖ¸êü ¤üÆüÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öú ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü ‹ú òú¯™üÖ ¾Ö
†ÃÖê ¤üÆüÖ òú¯™üÖ †¿Öß µÖÖê•ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¯ÖÏŸµÖêú Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾ÖúÖÖê 1 ¹ý¯ÖµÖÖ ¾ÖÖÔÖß ÖÖêôûÖ úºþÖ
¾ÖÂÖÔ†Öê¸ü 100 ¹ý¯ÖµÖê •Ö´Ö¾ÖÖ¾ÖêŸÖ.
±Óú›üÖ“µÖÖ ²ÖÖê›üÖÔ¾Ö¸ü ÖÖ»Öß»Ö 6 òú¯™üÃÖ ×´ÖôûÖ»Öê. (1) ÃÖÖî. »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô ¸üÖÖ›êü ÊÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖÖÖ»Öß
15 Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öú, (2) ¯Öß. ²Öß. ÖÖêšüÃú¸ü ÊÖÓ“Öê ÆüÖŸÖÖÖÖ»Öß 16 Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öú, (3) †´ÖéŸÖ»ÖÖ»Ö ¾Æüß.
šüŒú¸ü--11 Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öú, (4) ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü--11 Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öú, (5) ÃÖµµÖ¤ü †²Ö¤ãü»Ö úÖ¤ü¸ü--17
Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öú, (6) ‹»Ö. ²Öß. ÖÖµÖú--10 Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öú.
µÖêÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê 80 Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾ÖúÖÓÖß 31 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 1911 ¸üÖê•Öß ÃÖÓ¯ÖÖÖ·µÖÖ ÃÖÆüÖ´ÖÖÆüß“µÖÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏŸµÖêúß
100 ¹ý. •Ö´Ö×¾ÖµÖÖ“Öê ¯ÖŸú¸ü»Öê. ¯ÖÖ †ÖòÖÃ™ü 12 ¯ÖÖÃÖæÖ 31 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1911 “µÖÖ †ÖŸÖ ÊÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾ÖúÖÖß
1471 ¹ý. •Ö´Ö×¾Ö»Öê. †ÖúÖÓ×ÖŸÖ 4000 ¹ý. “µÖÖ ´ÖÖÖÖÖê ÆüÖ †Öú›üÖ ±úÖ¸ü“Ö ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ. ²ÖÖê›üÖÔ“Öß
‹ú ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³ÖÖ †Ö×Ö ¤üÖêÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´Öêôêû ÊÖ ÃÖÆüÖ´ÖÖÆüßŸÖ ³Ö¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾ÖúÖ“ÖÖ
¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ÆüÖê‰úÖ ÃÖêÆüÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¾ÖÖœüµÖÖ»ÖÖ ÊÖ ÃÖ³ÖÖÓ“ÖÖ ±úÖ¸ü ˆ¯ÖµÖÖêÖ —ÖÖ»ÖÖ. ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ “ÖÖ»Öæ ÃÖÖ»Öß
1316 ¹ý. 15 †Ö. 1 ¯Öî ŸÖæ™ü †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. †Ö×Ö ˆŸ¯Ö®ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²Öß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯Öãœüß»Ö
ÃÖÖ»Öß †×¬Öú ŸÖæ™ü µÖêÖÖ¸ü, Æêü Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾ÖúÖÓÖÖ ¯Ö™ü¾ÖæÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
1912 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ †Öê¸üßÃÖ 12 ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ‹Óú¤ü¸ü 1016 ¹ý. •Ö´ÖÖ —ÖÖ»Öê. †ÖúÖÓ×ÖŸÖ 5000 ¹ý.
¯ÖêÖÖ Æüß ¸üŒú´Ö ±úÖ¸ü“Ö ú´Öß ÆüÖêŸÖß. Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾ÖúÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ 60 ÆüÖêŸÖß. ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖ¸üÖß
ÖÖêÂ™ü Æüß úß, •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üß“Öß ¯ÖŸÖß ÃÖÖî. ¹ýÛŒ´ÖÖß²ÖÖ‡Ô Ø¿Ö¤êü ÊÖÓÖß Ã¾ÖµÖÓÃÖê×¾ÖúÖ ´ÆüÖæÖ ‹Óú¤ü¸ü
560 ¹ý. •Ö´Ö×¾Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ òú¯™üÖ ³Ö×ÖÖß •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÔÖß ÊÖ úÖ´Öß ÃÖÖî. ¹ýÛŒ´ÖÖß²ÖÖ‡ÔÖÖ ²Ö¸üß“Ö ´Ö¤üŸÖ êú»Öß
ÆüÖêŸÖß. ‹ú“Ö ¹ý¯ÖµÖÖ •Ö´Ö×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖŸÖ ŸÖÖê ¤êüÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê Çü¤üµÖ †ÃÖŸÖê Æüß“Ö ³ÖÖ¾ÖÖÖ ÆüÖ ±Óú›ü
•Ö´Ö×¾ÖŸÖÖÖÖ ÆüÖêŸÖß. †¿ÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÖÆüŸÖÖ ±Óú›ü •Ö¸üß ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß“Öê ¾Ö»ÖµÖ ¾ÖÖœü»Öê, Æüß
ÖÖêÂ™ü ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú ÆüÖêŸÖß.
ŸÖÖÓ¤æüôû ±Óú›ü : ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖê¾ÖÖÃÖ¤üÖ µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêŸÖæÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öê ¯Ö¸üôû µÖê£Öê ×¾ÖªÖ£Öá ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆü ×Ö‘ÖÖ»Öê
ÆüÖêŸÖê. •Öê¾ÖæÖ ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ÃÖÓµÖÖ 1912 ´Ö¬µÖê 40 ÆüÖêŸÖß. ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖÖ¸üµÖÖ ¿ÖÆü¸üÖ´Ö¬µÖê ÊÖ
ÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ Ö“ÖÔ ±úÖ¸ü µÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ. ¸üÖêÖßÖê ×Ö¬Öß ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ¯Öã¸êü ¯Ö›êüÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖÖÓ¤æüôû ±Óú›ü
´ÆüÖæÖ ‹ú µÖãŒŸÖß úÖœü»Öß. Öé×ÆüÖßÖê ¸üÖê•Ö ´Öæšü³Ö¸ü ŸÖÖÓ¤æüôû ™üÖúµÖÖÃÖÖšüß ‘Ö¸üÖê‘Ö¸üß ŸÖÖÓ¤æüôû ¾Ö ‡ŸÖ¸ü
¬ÖÖµÖÖ“µÖÖ ×¯Ö¿Ö¾µÖÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ¤ü¸ü †Öšü¾Ö›ü¶ÖŸÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾ÖúÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘Öê‰úÖ
Æêü ¬ÖÖµÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖ´Ö¬µÖê †ÖÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô. 1912 ÃÖÖ»Öß 34 ±ú¸êü ŸÖÖÓ¤æüôû, 2…… ±ú¸êü ÖÆæü †Ö×Ö 8 ±ú¸êü
›üÖôû ÖÖêôûÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. Øú´ÖŸÖß“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê Æüß ´Ö¤üŸÖ ±úÖ¸ü ÖÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ¯ÖÏŸµÖêú ´Öæšü³Ö¸ü
ŸÖÖÓ¤üôûÖ“µÖÖ ´ÖÖÖê ‹êúú Ã¡Öß“Öê ´ÖÖÖ¾Öß Çü¤üµÖ ÆüÖêŸÖê. ÊÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÖÆüŸÖÖ ¹ý¯Öß ±Óú›üÖ¯ÖêÖÖÆüß µÖÖ ±Óú›üÖÖê
ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß“Öê ¾Ö»ÖµÖ ×úŸÖß ŸÖ¸üß ¾ÖÖœü×¾Ö»Öê. †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üµÖÖ“Öê úÖ´Öß »ÖÖêú´ÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê
×´Ö¿ÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖãµÖ úÖ´Ö †¿ÖÖ µÖãŒŸµÖÖ--¯ÖÏµÖãŒŸµÖÖÓÖß ×²ÖÖ²ÖÖê³ÖÖ™ü “ÖÖ»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
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úÖ¯Ö›ü ±Óú›ü ¾Ö ¯Öê™üß ±Óú›ü : ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ •Öê¾ÖÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ Ö¾Öê •ÖãÖê ú¯Ö›êü, ×²Ö”ûÖÖê, ³ÖÖÓ›üß,
ÃÖÖ²ÖÖ, †ÖîÂÖ¬Öê, ¯ÖãÃŸÖêú ¾ÖÖîê¸êü †Öêú ‘Ö¸üÖãŸÖß ¾ÖÃŸÖæÓ“Öß •Ö¹ý¸üß »ÖÖÖê. ŸÖß Ö¸ü•Ö ÊÖ úÖ¯Ö›ü ±Óú›üÖÖê
³ÖÖÖ×¾Ö»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ÃÖß»Ö²ÖÓ¤ü êú»Öê»µÖÖ »ÖÆüÖÖ »ÖÆüÖÖ »ÖÖú›üß ¯Öê™ü¶Ö, ´ÖãµÖ ´ÖãµÖ ú“Öê·µÖÖ, ÖÖ•ÖÖß
¤ü¾ÖÖÖÖÖê, ¾Ö×ú»ÖÖÓ“Öß ‘Ö¸êü †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß •ÖÖ-µÖê ¯ÖãÂúôû †ÖÆêü †¿ÖÖ ×šüúÖÖß šêü¾ÖµÖÖŸÖ
†Ö»µÖÖ. ŸµÖÖ ×šüúÖÖß ÖêÆü´Öß †ÃÖÖÖ·µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖØ“ÖŸÖúÖ»ÖÖ ÊÖ ¯Öê™üß“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¤êüµÖÖŸÖ
†Ö»Öß. ¤ü¸ü ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ ¿Öê¾Ö™üß Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾ÖúÖÖê •ÖÖ‰úÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ×ÆüŸÖØ“ÖŸÖúÖ“Öê ÃÖ´ÖÖê¸ü ŸÖß ˆ‘Ö›æüÖ
†ÖŸÖß»Ö ¸üú´Öê“Öß ¯ÖÖ¾ÖŸÖß ¤êü‰úÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öú ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ Ö×•ÖÖ¤üÖ¸üÖú›êü ÆüÖ ×Æü¿Öê²Ö ¤êü‡Ô. Ö×•ÖÖ¤üÖ¸üÖ“Öß
¯ÖÖ¾ÖŸÖß †Öê¸ü“Öß ÃÖ´Ö•Ö»Öß •ÖÖ‡Ô.
ÊÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ±Óú›üÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¿ÖÖÖÖÓŸÖæÖ ÃÖãºþ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
ŸÖÖÓ¤æüôû †Ö×Ö úÖ¯Ö›ü ±Óú›ü •Ö´Ö×¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Öß ¹ý¯Öß ±Óú›üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖî. ¹ýÛŒ´ÖÖß²ÖÖ‡Ô Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ´ÖÖêšêü
µÖ¿Ö ×´Öôû×¾Ö»Öê. ŸµÖÖ •Öê£Öê •ÖÖŸÖ ŸÖê£Öê úÖ¾ÖÖôæû ÛÃ¡ÖµÖÖ ´ÖãšüßÖê ŸÖÖÓ¤æüôû Ö ¤êüŸÖÖ ÃÖã¯ÖÖÖê ŸÖÖÓ¤æüôû ³Ö¸ü³ÖºþÖ
‡ŸÖêú ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖ úß, ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ŸÖê ˆ“Ö»ÖæÖ †ÖÖÖê ¤êüÖß»Ö •Ö›ü •ÖÖŸÖ †ÃÖê.
†ÖîªÖê×Öú ×¿ÖÖÖ : ×¾ÖªÖ£Öá ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆêü †Ö×Ö ˆªÖêÖ¿ÖÖôûÖ Æüß ×´Ö¿ÖÖ“Öß Ã¾ÖßéúŸÖ úÖ´Öê ±úÖ¸ü
Ö“ÖÖÔ“Öß †Ö×Ö ¤üÖ¤üÖß“Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö ¯Ö¸üôû ¿ÖÖôêûŸÖ ²Öãú-²ÖÖ‡ÓØ›üÖ ¾Ö ×¿Ö¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö, ´ÖÓÖôæû¸ü
µÖê£Öê ÆüÖŸÖ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ×¾ÖÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö, ´ÖÆüÖ²ÖôêûÀ¾Ö¸ü µÖê£Öê úÖ£µÖÖ“Öê ¤üÖê¸üÖÓ›ü †Ö×Ö ¾ÖêŸÖÖ“µÖÖ ™üÖê¯Ö»µÖÖ ¾ÖÖî¸êü
ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö, †¿Öß †ÖîªÖê×Öú úÖ´Öê ¯ÖÏ£Ö´Ö¯ÖÖÃÖæÖ “ÖÖ»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß“Ö. 1912 ÃÖÖ»Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ¯Ö¸üôû
µÖê£Öß»Ö ¿ÖÖôêû»ÖÖ ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ˆªÖêÖ¿ÖÖôûÖ •ÖÖê›üµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ³ÖÖÃÖæ »ÖÖÖ»Öß. †ÖîªÖê×Öú ×¿ÖÖÖÖ“Öß
´ÖãµÖ ú»¯ÖÖÖ Æüß †ÖÆêü úß, ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖÓÖÖ †Ö×Ö ›üÖêóµÖÖÓÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú ¾ÖôûÖ »ÖÖÖÖ¾Öê
†Ö×Ö ŸÖ¤Ëü«üÖ¸üÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ»ÖÖ ³ÖÖ¾Öß †ÖµÖãÂµÖÖ´Ö¬µÖê úÖêÖŸÖÖ ŸÖ¸üß ÆüÃŸÖúÖî¿Ö»µÖÖ“ÖÖ ¬ÖÓ¤üÖ ú¸üŸÖÖ µÖÖ¾ÖÖ.
²ÖÆãüŸÖêú †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÔ †ÃÖÖ úÖêÖŸÖÖ ÖÖ úÖêÖŸÖÖ ¬ÖÓ¤üÖ úºþÖ †Ö¯Ö»Öê ¯ÖÖê™ü ³Ö¸üŸÖß †ÃÖŸÖÖê. ´ÆüÖæÖ
†¿ÖÖ ¬ÖÓªÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß »ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö êú»Öß ÖÖÆüß, ŸÖ¸ü ŸÖê ¯Öãœêü ¯ÖÖêúôû ¯ÖÓ×›üŸÖ ²ÖÖæÖ †Ö‡Ô²ÖÖ¯ÖÖÓ“µÖÖ
†Ö×Ö Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ×Ö¸üÖ¿Öê»ÖÖ úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ ÆüÖêŸÖß»Ö.
¾ÖÖ×›üµÖÖ ™ÒüÃ™üà“Öß ´Ö¤üŸÖ : ÊÖ úÖ´Öß ¯Öã¸êüÃÖÖ ×Ö¬Öß ×´ÖôûÖ¾ÖÖ, ´ÆüÖæÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ‹Ö. ‹´Ö.
¾ÖÖ×›üµÖÖ ™ÒüÃ™üßú›êü †•ÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ ±Óú›üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ ™ÒüÃ™üß ÃÖ¸ü •Ö´Ö¿Öê™ü•Öß •Öß•Öß³ÖÖ‡Ô †Ö×Ö
²Öò. ‹“Ö. ‹. ¾ÖÖ×›üµÖÖ µÖÖÓÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öß ¯Ö¸üôû µÖê£Öß»Ö ¤ãüµµÖ´Ö ¿ÖÖôûÖ ÃÖ´ÖÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ÃÖ¾ÖÔ
úÖ´Öê ²ÖÖ¸üúÖ‡ÔÖê ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ¾Ö¸ü †ÖîªÖê×Öú ¿ÖÖôûÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖÃÖ ×´Ö¿ÖÖ ¯ÖÖ¡Ö †ÖÆêü, †¿Öß µÖÖ ™ÒüÃ™üß“Öß
ÖÖ¡Öß —ÖÖ»Öß †Ö×Ö ¤ü¸üÃÖÖ»Ö 6000 ¹ý. “Öß ¤êüÖÖß µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸÖßÖ ¾ÖÂÖì¯ÖµÖÕŸÖ ‹æúÖ 18,000 ¹ý.
¤êüµÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖß ú²Öæ»Ö êú»Öê. ŸµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê Æüß Ö¾ÖßÖ ˆªÖêÖ¿ÖÖôûÖ ×Ö‘ÖÖ»Öß. ÊÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ÃÖãŸÖÖ¸üúÖ´Ö,
×“Ö¡Öú»ÖÖ ¾Ö ¸ÓüÖúÖ´Ö, ×¿Ö¾ÖÖúÖ´Ö, ¯ÖãÃŸÖêú ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö †ÃÖê “ÖÖ¸ü ×Ö¸ü×Ö¸üÖôêû ¾ÖÖÔ µÖÖêµÖ
×¿ÖÖúÖÓ“µÖÖ Ö•Ö¸êüÖÖ»Öß ˆ‘Ö›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. úÖêÖŸµÖÖ ÖÖ úÖêÖŸµÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ ŸÖ¸üß ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»ÖÖÓÖß×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖÓŸÖ»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß--×¤ü¾ÖÃÖÖÓŸÖæÖ ¤üÖêÖ ŸÖÖÃÖ Æêü †ÖîªÖê×Öú ×¿ÖÖÖ †¾Ö¿µÖ
‘µÖÖ¾Öê, †¿Öß µÖÖê•ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖêŸÖ ×¾ÖªÖ£Öá ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖ“Öß ¯Öæ¾ÖÔŸÖµÖÖ¸üß 1912 †Öê¸ü
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê£ÖêÆüß †¿ÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
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´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯Ö×¸üÂÖ¤ü
×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ : ´Öê‘Ö¾ÖéÂ™üßÖê ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê ŸÖßÖ ¯ÖÏúÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ---(1) ×šüú×šüúÖÖ“µÖÖ
×ÆüŸÖØ“ÖŸÖú ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ“Öß ´ÖÖê ¾Öôû¾ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ »ÖÖêú´ÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾Öß
¯ÖÏ“ÖÓ›ü ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü×¾ÖÖê. (2) †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê »ÖÖêú´ÖŸÖ †•Ö´ÖÖ×¾Ö»µÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêêúÎ ™ü¸üßÖê (´ÖãµÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖÖê)
¯ÖÏÖÓŸÖÖ“µÖÖ ‹úÖ ´ÖãµÖ ×šüúÖÖß †ÓÖ³ÖæŸÖ ¿ÖÖÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖæÖ ×ŸÖ“µÖÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖÖÖ»Öß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ×šüúÖÖß ˆ¯Ö
¿ÖÖÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖÓŸÖÖ“Öê ×Ö¸üßÖÖ úºþÖ †Ö×Ö ×Ö¬Öß ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¤üÖî¸êü úÖœüÖê. (3) ×ŸÖÃÖ¸üÖ
¯ÖÏúÖ¸ü ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ÖÖÃÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ ³Ö¸ü×¾ÖÖê. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³Öê“Öß ²Öîšüú ÖÖŸÖÖôûÖŸÖ •Öê£Öê •Öê£Öê ÆüÖêŸÖ
†ÃÖê ŸÖê£Öê ŸÖê£Öê ‹êúÀ¾Ö¸üß ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ³Ö¸ü×¾ÖµÖÖÃÖ ´Ö»ÖÖ •ÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ“Ö ¾Öêôûß ´Öß ÊÖ
×´Ö¿ÖÖ“µÖÖÆüß ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ ºþ¯ÖÖÖê ³Ö¸ü¾ÖßŸÖ †ÃÖê. 1906 ´Ö¬µÖê ×´Ö¿ÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü 1907 ´Ö¬µÖê
ÃÖã¸üŸÖ, 1908 ´Ö¬µÖê ´Ö¦üÖÃÖ, 1909 »ÖÖÆüÖê¸ü, 1910 †»ÖÖÆüÖ²ÖÖ¤ü, 1912 ²ÖÖÓúß¯Öæ¸ü, 1913 ú¸üÖ“Öß µÖê£Öê
úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ ¾Öêôûß µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ ³Ö¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ²ÖÖÓúß¯Öæ¸ü µÖê£Öê úÖÑÖÏêÃÖ“Öê †¬µÖÖ, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß“Öê
ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü ´Öã¬ÖÖêôûú¸ü ¾Öúß»Ö Æêü“Ö ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê †¬µÖÖ ÆüÖêŸÖê. ú¸üÖ“Öß“µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ »ÖÖ»ÖÖ
»Ö•Ö¯ÖŸÖ¸üÖµÖ Æêü †¬µÖÖ ÆüÖêŸÖê. ÊÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖÓ´Öãôêû ¯ÖÏÖÓŸÖÖ¯ÖÏÖÓŸÖÖÓŸÖæÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ“Öê »ÖÖ ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ
úÖµÖÖÔú›êü »ÖÖÖŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öß ˆ³ÖÖ¸üÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †Ö×Ö
´Ö¤üŸÖ ×´ÖôûŸÖ †ÃÖê. ¯ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÊÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ»ÖÖ ×¿Ö¸üúÖ¾Ö ÆüÖêµÖÖ»ÖÖ
ŸµÖÖ ¾Öêôûß †Öãæú»ÖŸÖÖ ´Öãôûß“Ö Ö¾ÆüŸÖß. ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ †ÖÆêü; ŸµÖÖ“Öß ³ÖêÃÖôû ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ÖúÖê, †¿Öß
ÃÖ²Ö²Ö ÃÖÖÓÖæÖ ŸµÖÖ ¾Öêôû“Öê •ÖÆüÖ»Ö †£Ö¾ÖÖ ´Ö¾ÖÖôû ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯Öã¹ýÂÖ ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö ÃÖ±úÖ‡Ô¤üÖ¸ü¯ÖÖê ™üÖôûßŸÖ †ÃÖŸÖ.
¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß ŸÖµÖÖ¸üß : 1906 ÃÖÖ»Öß Æêü ×´Ö¿ÖÖ ×Ö‘ÖæÖ ŸµÖÖ“Öê †¬Öì ŸÖ¯Ö 1912 †Öê¸ü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ
—ÖÖ»Öê. ÊÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÊÖ †¬µÖÖÔ ŸÖ¯ÖÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüßµÖÖÓÖß ˆ“Ö»Ö ÖÖ‰úÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÖŸÖÖÓŸÖ
†Ö‘ÖÖ›üß ´ÖÖ¸ü»Öß. ´ÖãÓ²Ö‡Ô, ´Ö¦üÖÃÖ, ´Ö¬µÖ¯ÖÏÖÓŸÖ ÊÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ŸÖßÖ ‡»ÖÖµÖÖŸÖ ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ «üÖ¸êü
¾Ö ¿ÖÖÃÖÖÖÖÖ»Öß ÊÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ“Öß †¯Öæ¾ÖÔ ‘Ö™üÖÖ êú»Öß. ´ÆüÖæÖ ´Ö»ÖÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê úß, ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öß
ÖÖÃÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ³Ö¸ü¾ÖæÖ »ÖÖêú´ÖŸÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ. ÊÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖÃÖÖšüß ¯ÖãÖê ¿ÖÆü¸ü Æêü“Ö
µÖÖêµÖ ×šüúÖÖ †ÃÖê šü¸ü×¾Ö»Öê. ´ÖãÓ²Ö‡Ô Æêü ¯Öî¿ÖÖ“Öê ëú¦ü †Ö×Ö ¯ÖãÖê Æêü “Öôû¾Öôûß“Öê ëú¦ü ÆüÖ †Ö¬Öã×Öú
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö †ÖÆêü. ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê“Öê ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆü Ã£ÖÖ¯ÖÖ¾Öê, ÃÖ¾ÖÔ ×´Ö¿ÖÖ“ÖÖ ‹ú ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá †ÖÁÖ´Ö
Ã£ÖÖ¯ÖÖ¾ÖÖ, ÃÖÖÖŸÖÖß ¯ÖÖÖ»ÖÖ ÆüÖ»Ö¾ÖæÖ ¯ÖÖÆüÖ¾Öê, ×³Ö®Ö•ÖÖŸÖßµÖ ¾Ö ×³Ö®Ö¬Ö´ÖáµÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ“Öß ÃÖÎúßµÖ ÃÖÆüÖÖã³Öæ×ŸÖ
úÃÖÖê™üßÃÖ »ÖÖ¾ÖæÖ ¯ÖÆüÖ¾Öß ¾ÖÖî¸êü ‡ŸÖ¸ü †Öêú ÆêüŸÖã ÆüÖêŸÖê“Ö. Æüß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¾Ö×¸üÂšü ¾ÖÖÔ †Ö×Ö †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÔ
ÊÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
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¯Ö×¸üÂÖ¤ü ±úµÖãÃÔ ÖÖ úÖò»Öê•Ö“µÖÖ †Ñ×±ú-×£Ö‹™ü¸ü´Ö¬µÖê ÃÖ¸ü ¸üÖ´ÖéúÂÖ¯ÖÓŸÖ ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü µÖÖÓ“Öê †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß
ÃÖÖ 1912 †ÖòŒ™üÖ²ê Ö¸ü ŸÖÖ¸üßÖ 5, 6, 7 ÊÖ ŸÖßÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ³Ö¸ü»Öß. ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ úÖ´ÖÖú×¸üŸÖÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾ÖúÖÓ“Öß
•ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü ‘Ö™üÖÖ êú»Öß. ŸµÖÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¯ÖãÖê µÖê£Öß»Ö ¿ÖêŸÖúß úÖò»Öê•Ö“Öê ¾Ö ‡ŸÖ¸ü úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö ²Ö·µÖÖ“Ö
ŸÖºþÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾ÖúÖÓÖß ‰úÖ, ¾ÖÖ¸üÖ, ¯ÖÖ‰úÃÖ µÖÖÓÖÖ Ö •Öã´ÖÖÖŸÖÖ ‹úÃÖÖ¸üÖß ´ÖêÆüÖŸÖ êú»Öß. ÃÖ¾ÆÕü™ËüÃÖ †Öò±ú
‡Ó×›üµÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ¸üÖ. ¾Ö—Öê µÖÖÓÖß †Ö×Ö ‡ŸÖ¸üÖÓÖß ±úÖ¸ü“Ö ÁÖ´Ö ‘ÖêŸÖ»Öê. ¯Ö×¸üÂÖ¤êüú×¸üŸÖÖ
†Ö»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ¤æü¸ü¤æü¸ü“µÖÖ ¯ÖÖÆãüµÖÖÓ“Öß •Öê¾ÖµÖÖ“Öß ¾Ö ¸üÖÆüµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ »ÖÂú¸üÖÓŸÖß»Ö
¿ÖÖôêûŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. •Öê¾ÖÖÖÃÖÖšüß ³Ö¾µÖ ´ÖÓ›ü¯Ö ‘ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß“Öê ×´ÖôæûÖ
260 ¯ÖÖÆãüÖê †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öß ‹ú¡Ö ³ÖÖê•ÖÖê ŸÖßÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ×´ÖôæûÖ-×´ÖÃÖôæûÖ ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ
¤ãüÃÖ·µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ´ÆüÖ•Öê ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öú, ¾Ö×¸üÂšü •ÖÖŸÖß“Öê ×ÆüŸÖØ“ÖŸÖú †Ö×Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ
†Ã¯Öé¿µÖ •ÖÖŸÖß“Öê ¯ÖÖÆãüÖê ×´ÖôæûÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 400 ¯ÖÖÖÖÓ“Öê £ÖÖ™üÖ“Öê ¯ÖÏß×ŸÖ³ÖÖê•ÖÖ —ÖÖ»Öê. ÊÖ ³ÖÖê•ÖÖÖŸÖ
50 ¾Ö×¸üÂšü •ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖß ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ú×´Ö™üß“Öê Ã¾ÖÖÖŸÖÖ¬µÖÖ ´ÆüÖæÖ ›üÖ.ò ´ÖòÖ µÖÖÓÖß ¯ÖÏßŸÖß³ÖÖê•ÖÖÖŸÖ
ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ×´ÖÃÖôæûÖ ³ÖÖê•ÖÖ êú»Öê.
ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖÆãüÖê´ÖÓ›üôûß ¯ÖãµÖÖÃÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö, •ÖÖŸÖ ÊÖÓ“Öß ÖÖë¤ü ÆüÖê‡Ô. ÃÖúÖôû“ÖÖ “ÖÆüÖ
—ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ÆüÖê‰úÖ ³ÖÖê•ÖÖ ÆüÖê‡Ô. ÃÖ³Öê“ÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö šü¸ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ˆ¸üúµÖÖŸÖ µÖê‡Ô. ÃÖ¾ÖÔ
úÖµÖÔÎú´ÖÖ»ÖÖ ³Ö•ÖÖÖÖê ¾Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖêÖê †Ö¸Óü³Ö ÆüÖê‡Ô. ¯ÖÖ×Æü»Öê ×¤ü¾Ö¿Öß ¸üÖ. ²Ö. úÖ×¿ÖÖÖ£Ö ²ÖÖôûéúÂÖ ´Ö¸üÖšêü
µÖÖÓÖß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ Æü×¸ü´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê
†¬µÖÖ ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü µÖÖÓÖß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê ²ÖÖÆêü¸üÖÖ¾Ö“Öê 250 ¯ÖÖÆãüÖê Æü•Ö¸ü
ÆüÖêŸÖê. ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ×´Ö¿ÖÖ“Öê ¿ÖÖôêûŸÖ ´Öß Ã¾ÖŸÖ: ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´ÖãÓ²Ö‡ÔÆæüÖ †Ö»Öê»µÖÖ
¯Ö¸üôû ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖß ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ-¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ êú»µÖÖ.
¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ´ÖêôûÖ¾ÖÖ : ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß †¬µÖÖ ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü Ã£ÖÖÖÖ¯Ö®Ö —ÖÖ»Öê. •Ö´Ö»Öê»µÖÖ £ÖÖê¸ü
´ÖÓ›üôûßŸÖ ÃÖ¸ü “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü, ›üÖò. ´ÖòÖ, ³ÖÖ¾ÖÖÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê ×¤ü¾ÖÖÖ ¯Ö¼üÖß, ÖÖ. ´ÖÖî»Ö¾Öß ¸ü×±úˆ§üßÖ,
‡“Ö»Öú¸Óü•Öß“Öê †×¬Ö¯ÖŸÖß ÁÖß´ÖÓŸÖ ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ‘ÖÖê¸ü¯Ö›êü, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öê ³ÖÖÃú¸ü¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, ÖÖê¯ÖÖôû¸üÖ¾Ö
¤êü¾Ö¬Ö¸ü, ²Öß. ‹ÃÖ. úÖ´ÖŸÖ, ¯ÖÏÖê. ¬ÖÖë›üÖê¯ÖÓŸÖ ú¾Öì, ¸êü¾Æü¸Óü›ü ¸üÖò²Ö™ÔüÖË, ŸÖê»ÖãÖæ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖãœüÖ¸üß ›üÖò. úÖê¸êü•Ö,
†Ã¯Öé¿µÖÖÓ¯Öîúß ÃÖã³Öê¤üÖ¸ü ´Öê•Ö¸ü ³ÖÖ™üÖú¸ü, ÖÖ¸ü“Öê ›üÖÓÖôêû, ¯ÖãµÖÖ“Öê úÖÓ²Öôêû, ³ÖÓµÖÖ“Öê ¯ÖãœüÖ¸üß ÖÖ£ÖÖ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö,
ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ“Öê ´ÖÖŸÖÓÖ ¯ÖãœüÖ¸üß ÁÖß¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ÖÖÓ¤üÖê ¾ÖÖî¸êü †Öêú ¯ÖãœüÖ¸üß ÆüÖêŸÖê.
úÖµÖÖÔ“Öê Öê¡Ö : ¯ÖÏ£Ö´Ö ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖŸÖ ÊÖ “Öôû¾Öôûß“ÖÖ £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÃÖÖÓÖæÖ
×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ Æü»»Öß“µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ¯Öãœüß»Ö úÖêÂ™üú ¤êü‰úÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»ÖÖ.
†.Îú. ×šüúÖÖê
ÃÖÓÃ£ÖÖ
1 ´ÖãÓ²Ö‡Ô -- 5 ×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ ¾Ö 1 ¸üÖ¡Öß“Öß ¿ÖÖôûÖ, 500 ×¾ÖªÖ£Öá, 1 ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆü
¾Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö 26 ´Öã»Öê, 2 ³Ö•ÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö, 1 ¬ÖÓ¤êü×¿ÖÖÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ.
2 ¯ÖãÖê
-- ‹ú 200 ´Öã»ÖÖÓ“Öß ¿ÖÖôûÖ, 1 ³Ö•ÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö, 1 ¾ÖÖ“ÖÖÖ»ÖµÖ, ×Îúêú™ü Œ»Ö²Ö ¾ÖÖî¸üê.
3 Æãü²Öôûß -- 1 ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ, 1 ¸üÖ¡Öß“Öß ¿ÖÖôûÖ, 1 ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆü.
4 ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ -- 1 ¸üÖ¡Öß“Öß ¿ÖÖôûÖ, 1 ³Ö•ÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö.
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×šüúÖÖê
ÃÖÓÃ£ÖÖ
šüÖÖê
-- Ö¸üß²Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖÖ¸üß Ã£ÖÖ×Öú ´ÖÓ›üôûß.
¤üÖ¯ÖÖê»Öß -- --,,---,,---,,-´ÖÖ»Ö¾ÖÖ -- --,,---,,---,,-´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü -- 1 ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ, 1 ¸üÖ¡Öß“Öß ¿ÖÖôûÖ, 1 ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆü, 1 ÆüÖŸÖ´ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖÔ.
´Ö¦üÖÃÖ -- 2 ×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ ¾Ö 2 ¸üÖ¡Öß“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ, ‹Óú¤ü¸ü ´Öã»Öê 130.
†úÖê»ÖÖ -- 3 ¸üÖ¡Öß“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ, 1 ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆü.
†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß -- 2 ¸üÖ¡Öß“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ.
‡Ó¤æü¸ü
-- 1 ¸üÖ¡Öß“Öß ¿ÖÖôûÖ.
³ÖÖ¾ÖÖÖ¸ü -- 1 ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ.
úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü -- 1 ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆü.
ÃÖ¬µÖÖ ‹Óú¤ü¸ü 14 ×šüúÖÖß 23 ¿ÖÖôûÖ, 55 ×¿ÖÖú, 1100 ´Öã»Öê, 5 ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆêü, ‡ŸÖ¸ü
12 ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö 5 ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú †ÃÖæÖ Ö“ÖÔ ‹Óú¤ü¸ü ¹ý. 24485 †ÖÆêü.
¾Ö¸üß»Ö ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ“Öê ×Ö¸üßÖÖ êú»µÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖê‡Ô»Ö úß, ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ 4 ³ÖÖÂÖÖ “ÖÖ»Öæ
†ÃÖ»Öê»µÖÖ 7 ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ´ÖÓ›üôûß»ÖÖ †Ö¯Ö»Öê ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ; ´ÆüÖæÖ“Ö ×ŸÖ»ÖÖ Æü»»Öß ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ
¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖÖ¸üµÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ×šüúÖÖß ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ ³Ö¸ü×¾ÖµÖÖ“Öß •Ö¹ý¸üß †ÖÆêü. †¿ÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü×¿Ö¾ÖÖµÖ
´ÖÓ›üôûß»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ¾Ö ¥üœüßú¸üÖ ú¸üµÖÖÃÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ´ÖÖÖÔ ÖÖÆüß.
ÃÖ¸üúÖ¸ü, ÃÖÓÃ£ÖÖ×Öú, ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™ü¶Ö †Ö×Ö ¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß †Ö×Ö ÃÖ¾ÖÔ ¬Ö´ÖÔ‹æúÖ ÊÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¿Öã³Ö ¿ÖŒŸÖß --- ÊÖÓ“Öê ëú¦ü ÊÖ úÖµÖÖÔŸÖ ×•ÖŸÖŒµÖÖ †Ó¿ÖÖÖê •ÖÖÃŸÖ
ÃÖÖ¬Öê»Ö ×ŸÖŸÖŒµÖÖ“Ö †Ó¿ÖÖÖê †×¬Öú µÖ¿Ö µÖê‡Ô»Ö Æêü ¬µÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖÖ¾ÖæÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÃÖÖÛ¢¾Öú
¾Öé¢ÖßÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖß»Ö †¿Öß ˆ´Öê¤ü †ÖÆêü.
³ÖÖÂÖÖê : †¬µÖÖ ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü µÖÖÓ“Öê ×¾Ö«ü¢ÖÖ¯ÖÏ“Öã¸ü †Ö×Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸ´Öú †ÃÖê ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê.
†Ã¯Öé¿µÖŸÖê“Öê ´Öæôû †Ö×Ö ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¾Öê¤ü, ˆ¯Ö×ÖÂÖ¤êü, ¯ÖÖ»Öß ÖÏÓ£Ö, ´Ö¸üÖšüß ÃÖÓŸÖú¾Öß µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü
¾Ö ¯ÖÏÖ“ÖßÖ †Ö×Ö †¾ÖÖÔ“ÖßÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ»ÖÖ ¬ÖºþÖ ´ÖÖêšü¶Ö †×¬ÖúÖ¸üµÖãŒŸÖ ¾ÖÖÖßÖê êú»Öß. µÖÖÖÓŸÖ¸ü ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ
¾µÖŒŸÖßÖß ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¾Ö«ü¢ÖÖ¯ÖæÖÔ †¿Öß ¾µÖÖµÖÖÖê ×¤ü»Öß.
†.Îú. ¾ÖŒŸÖÖ
×¾ÖÂÖµÖ
1 ÖÖê¿Ö †ŒúÖ•Öß Ö¾Ö‡Ô
... ¾Ö·ÆÖ›üÖŸÖ ×õÖ¿“ÖÖ ×´Ö¿ÖÖÖê †Ã¯Öé¿µÖÖÓÃÖÓ²ÖÓ¬Öß êú»Öê»Öê
úÖ´Ö ¾Ö ŸµÖÖ“Öß ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ¿Öß ŸÖã»ÖÖÖ.
2 ²Öß. ‹ÃÖ. úÖ´ÖŸÖ
... Öã¹ýãú»ÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ.
3 ÃÖÖî. »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô ¸üÖÖ›êü
... ÃÖ¤ü¸ü.
4 ¸üÖ. ÖÖê¯ÖÖôû¸üÖ¾Ö ¤êü¾Ö¬Ö¸ü
... ˆ¯Ö¤êü¿ÖúÖ“Öß •Ö¹ý¸üß.
µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖÃÖÖšüß ×³ÖÖÖ¯ÖÖ¡Ö ×±ú¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
¾ÖÖµÖ 473-68
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†.Îú.
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

18
19

¾ÖŒŸÖÖ
¸üÖ. êú¿Ö¾Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü úÖ×Ö™üú¸ü
¸üÖ. ³ÖÖÃú¸ü¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö
¸üÖ. ÖÖ£ÖÖ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö (³ÖÓÖß ¯ÖãœüÖ¸üß)
ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö
‡“Ö»Öú¸Óü•Ößú¸ü

×¾ÖÂÖµÖ
...
†ÖîªÖê×Öú ×¿ÖÖÖÖ“Öß ×¤ü¿ÖÖ.
...
ÃÖ¤ü¸ü.
...
ÃÖ¤ü¸ü.
...
ˆ¨üÖ¸üÖ“µÖÖ úÖ´Öß †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖß ¾Ö×¸üÂšü ¾ÖÖÖÔ¿Öß
×´ÖôæûÖ- ×´ÖÃÖôæûÖ ¾ÖÖÖÖ¾Öê. µÖÖÓÖß 50 ¹ý. ¤êüÖÖß
•ÖÖÆüß¸ü êú»Öß.
¯ÖÏÖê. ÖÖê. Ø“Ö. ³ÖÖ™êü
...
ÃÖ¾ÖÖÔÃÖ †¾Ö¿µÖ ×¿ÖÖÖ ªÖ¾Öê.
Ö. Ø“Ö. êúôûú¸ü
...
´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™ü¶Ö »ÖÖêú×ÖµÖãŒŸÖ ¾ÆüÖ¾µÖÖŸÖ ¾Ö
ŸµÖÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ.
¸üÖ. †Ö¸ü. •Öß. ¯ÖÏ¬ÖÖÖ
...
--- ÃÖ¤ü¸ü --¯ÖÏÖê. Æü×¸ü³ÖÖ‰ú ×»Ö´ÖµÖê
... ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üßŸÖ †Ã¯Öé¿µÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß µÖêµÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü
Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ˆ®ÖŸÖß“Öß ÃÖÖêµÖ ú¸üÖ¾Öß.
¸üÖ. ³ÖÖÃú¸ü¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö ... †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖß ÃÖ¸üúÖ¸üß ÖÖêú¸üßŸÖ ×¿Ö¸üµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ
¾Ö úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏµÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß Æü¢Öß¾Ö¸ü
†Ã¯Öé¿µÖ ´ÖÖÆæüŸÖ Öê´Ö»µÖÖ“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ.
¸üÖ. •ÖÖêÖ ‡“Ö»Öú¸Óü•Ößú¸üÖÓ“Öê ... ‡“Ö»Öú¸Óü•Öß ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖÓŸÖß»Ö ¯ÖÏµÖŸÖ.
×“Ö™üÖßÃÖ
¸üÖ. ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü
... ´ÖãÓ²Ö‡Ô, ¯ÖãÖê µÖê£Öê ×´Ö¿ÖÖ“Öê Ã¾ÖŸÖ:“Öê ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öß •Ö¹ý¸üß.
‹»Ö. ²Öß. ÖÖµÖ›æü
... -- ÃÖ¤ü¸ü -ÁÖß. ´ÖÆüÖ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ
... ÃÖÓÃéúŸÖ´Ö¬µÖê. ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ¯ÖÏµÖŸÖÖÓ“Öß µÖÖêµÖŸÖÖ.
(³ÖÖ¾Öß ¿ÖÓú¸üÖ“ÖÖµÖÔ)
Æêü ¯ÖÏµÖŸÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖÖ“µÖÖ“Ö ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ.
ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ×´Ö¿ÖÖ“Öê †Ö¬ÖÖ¸ü.
¯ÖÏÖê. »Ö´ÖÖ¿ÖÖÃ¡Öß »Öê»Öê ... ¾Öê¤üÖê¯Ö×ÖÂÖ¤üÖÓŸÖß»Ö ˆŸÖÖ¸êü. ¾Öê¤üúÖôûß †¿Öß †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ
Ö¾ÆüŸÖß. Æü»»Öß“Öê ×¾ÖéúŸÖ Ã¾Öºþ¯Ö Öê»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
†¬µÖÖ ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü
... ÃÖ´ÖÖ¸üÖê¯Ö ¾Ö ¸üÖ. ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê †Ö³ÖÖ¸ü.

ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ÃÖ³ÖÖ : ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ÁÖß´ÖŸÖß ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡ÔÃÖÖÆêü²Ö ¸üÖÖ›êü µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ÃÖ³ÖÖ »ÖÂú¸ü µÖê£Öß»Ö ¿ÖÖôêûŸÖ ³Ö¸ü»Öß. ¾Ö×¸üÂšü ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü 50 ¾Ö †Ã¯Öé¿µÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
ÃÖã´ÖÖ¸êü 200 ÛÃ¡ÖµÖÖ Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸµÖÖ. ÃÖÖî »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô ¸üÖÖ›êü, ÃÖÖî. ÃÖßŸÖÖ²ÖÖ‡Ô ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü, ÃÖÖî. úÖ¿Öß²ÖÖ‡Ô
úÖ×Ö™üú¸ü ¯ÖÏ´ÖãÖ Ã£ÖÖÖß ²ÖÃÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. †¬µÖÖßÖ²ÖÖ‡Ô ´ÆüÖÖ»µÖÖ, "†¿Öß úÖ´Öê †Ö´ÆüÖ ²ÖÖµÖúÖÓ“µÖÖ
†ÓÖ¾ÖôûÖß ¯Ö›ü»Öß ÖÖÆüßŸÖ, ¯ÖÖ ŸÖß ¯Ö›êü¯ÖµÖÕŸÖ úÖ´ÖÖ»ÖÖ Ö¸üÖ •ÖÖê¸ü µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ»µÖÖ
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖê ¯ÖãÖê, ´ÖãÓ²Ö‡Ô, µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû, †úÖê»ÖÖ, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ¾ÖÖî¸êü ×šüúÖÖß •Öê
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¯ÖÏµÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ ´Öß ¯ÖÖ×Æü»Öê †ÖÆêüŸÖ. †úÖê»ÖÖ µÖê£Öê ÁÖß´ÖŸÖß ²Öê¦üÖ²ÖÖ‡Ô µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÆüÖ¸ü
•ÖÖŸÖßŸÖß»Ö 14…15 ´Öã»ÖÖÓ“Öê ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆü “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖÓŸÖ ‡ŸÖúß Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ¾Ö ™üÖ¯Ö™üß¯Ö
×¤üÃÖ»Öß úß, Æüß ´Öã»Öê ×ÖéúÂ™ü •ÖÖŸÖß“Öß †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê úÖêÖÖ»ÖÖÆüß †ÖêôûÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß." ÖÓŸÖ¸ü ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ
¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ×¿Ö×ÖúÖ ¯ÖÖ¾ÖÔŸÖß²ÖÖ‡Ô •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖ ´ÖÆüÖ¸ü ²ÖÖ‡Ô“Öê ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê. ÊÖ ²ÖÖ‡Ô ×´Ö¸ü•ÖêÆæüÖ †Ö»µÖÖ
ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖ ´ÆüÖÖ»µÖÖ-- "ÊÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖ µÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá †Ö´Ö“Öß ˆŸÖ¸üµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ÆüÖê‡Ô»Ö úÖµÖ µÖÖ“Öß
¯ÖÓ“ÖÖ‡ÔŸÖ †Ö´ÆüÖÓÃÖ ¯Ö›ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ µÖê£Öê †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÎÖÉÖÖ×¤ü ¾Ö×¸üÂšü •ÖÖŸÖß“µÖÖ ²ÖÖµÖúÖÓÖß
†Ö´Ö“Öß ˆ¢Ö´Ö ²Ö›ü¤üÖÃŸÖ šêü¾Ö»Öß. ˆ»Ö™ü ´ÖÆüÖ¸ü, ´ÖÖÓÖ, “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü ¾ÖÖî¸êü †Ö´Æüß »ÖÖêú“Ö ‹ú´ÖêúÖÓ“µÖÖ
¯ÖÓŒŸÖßÃÖ ²ÖÃÖµÖÖÃÖ ãú¸üãúºþ »ÖÖÖ»ÖÖê. ŸÖê¾ÆüÖ 'ŸÖã´ÆüÖÓÃÖ (´ÖÆüÖ¸üÖÓÃÖ) ²ÖÎÖÉÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÓŒŸÖßÃÖ ²ÖÃÖµÖÖ“Öß ÆüÖîÃÖ
¾ÖÖ™üŸÖê †Ö×Ö ´ÖÖÓÖÖÃÖ ¯ÖÓŒŸÖßÃÖ µÖê‰ú ¤êüµÖÖÃÖ ŸÖã´Æüß ÖÖ¸üÖ•Ö ÆüÖêŸÖÖ Æêü úÃÖê?' †ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê. ÊÖ¾Ö¸ü
ÃÖ¾ÖÖÔ“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ¯Ö™æüÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 300 ´ÖÆüÖ¸ü--´ÖÖÓÖ ‹ú¡Ö ²ÖÃÖ»Öê»Öê ¯ÖÖÆæüÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ´ÖÖêšüÖ †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ."
ÖÓŸÖ¸ü ãú. Ø¿ÖÖÖê ¾Ö ¯ÖãÖê µÖê£Öß»Ö †Ã¯Öé¿µÖ ¯ÖãœüÖ¸üß ÁÖß¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö £ÖÖê¸üÖŸÖ µÖÖÓ“Öß úµÖÖ ãú. »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô
µÖÖÓ“Öê ×Ö²ÖÓ¬Ö¾ÖÖ“ÖÖ —ÖÖ»Öê. †úÖê»µÖÖ“µÖÖ ÁÖß´ÖŸÖß ‡Ó×¤ü¸üÖ²ÖÖ‡Ô ¯Ö¸ü“Öã¸êü µÖÖÓ“Öê ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê. ¿Öê¾Ö™üß
ÃÖÖî. »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô ¸üÖÖ›êü ÊÖÓÖß †¬µÖÖßÖ²ÖÖ‡Õ“Öê †Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖÖ»Öê.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖ ‹æúÖ 17 ×•Ö»ÊÖÓŸÖß»Ö 54 ÖÖ¾ÖÖÓŸÖ»µÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ 10 •ÖÖŸÖß“µÖÖ
230 ¯ÖÖÆãüµÖÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ŸÖ·Æê“Öß ÃÖÖêµÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ú×´Ö™üß´ÖÖ±ÔúŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÊÖÖê¸üß•Ö ‡ŸÖ¸ü
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ¯ÖãÖê ¿ÖÆü¸üÖÓŸÖß»Ö Ã£ÖÖ×Öú ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖß ÆüÖêŸÖê.
¤üÖêÖ ×¾Ö‘Öê : ÊÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Öê †ŸµÖÓŸÖ ˆŸÃÖÖÆüÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»Öß; ŸÖ¸üß ¤üÖêÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ×¾Ö‘Öê
†Ö»µÖÖÖê ¯Ö×¸üÂÖ¤êü»ÖÖ ´ÖÖêšüß ´ÖÖÖê¸Óü•ÖúŸÖÖ †Ö»Öß. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ´ÖÖêšü¶Ö £ÖÖ™üÖ“Öê 400 »ÖÖêúÖÓ“Öê
ÃÖÆü³ÖÖê•ÖÖ šü¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖß»Ö ¯ÖÖÆãüµÖÖÓ“Öê ŸÖßÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖÆü³ÖÖê•ÖÖ “ÖÖ»Ö»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê“Ö! ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖ
²ÖÎÖÉÖ †Ö“ÖÖ¸üß Öã¿ÖßÖê Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê; ¯ÖÖ ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü“µÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÆü³ÖÖê•ÖÖÖ“Öê ×¤ü¾Ö¿Öß ¯ÖãÖê
¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ²Ö¸üß“Ö ²ÖÎÖÉÖ-´ÖÓ›üôûß •Öê¾ÖµÖÖÃÖ µÖêÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß, Æêü ‹æúÖ ÃÖúÖôûß ¤üÆüÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖŒµÖÖÓÖß
ÃÖÓ¯Ö úºþÖ ´ÖÖêšüÖ †›ü£ÖôûÖ †ÖÖ»ÖÖ. “ÖÖ»ÖúÖÓÖß »ÖÖê“Ö ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÓ›ü¯ÖÖŸÖæÖ •ÖÖµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ²ÖÖÆêüºþÖ
†Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÖÆãüµÖÖ´ÖÓ›üôûß¯Öîúß ²ÖÎÖÉÖ ²ÖÖµÖúÖÓÖß †Ö×Ö Ã¾ÖÖÖŸÖ ú×´Ö™üßŸÖß»Ö †Ã¯Öé¿µÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“µÖÖ
²ÖÖµÖúÖÓÖß Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖúÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Ö ‹ú¤ü´Ö †ÓÖÖ¾Ö¸ü ‘Öê‰úÖ šü¸ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê 12 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ŸÖµÖÖ¸üß êú»Öß.
ÃÖÖî. ¹ýÛŒ´ÖÖß²ÖÖ‡Ô Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß ×²ÖÖ²ÖÖê³ÖÖ™ü ÃÖ¾ÖÔ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öß ¯ÖÖÆæüÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖÆãüµÖÖÓÖÖ
†Ö¿“ÖµÖÔ ¾Ö †ÖÖÓ¤ü ¾ÖÖ™ü»ÖÖ. ¤üÖêÖ ŸÖÖÃÖÖÓŸÖ ¤üÖêÖ ¯ÖÓŒŸÖß ˆšæüÖ ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖê•ÖÖÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö †Ö™üÖê¯Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
•ÖÖê¸üÖ“Öß ¯Ö•ÖÔµÖ¾ÖéÂ™ßü ‹ú ŸÖÖÃÖ³Ö¸ü —ÖÖ»Öß. »ÖÂú¸üÖŸÖ»µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ¯ÖÖÆãüÖê´ÖÓ›üôûß“µÖÖ ˆŸÖ¸ü»Öê»µÖÖ
×šüúÖÖÖÆæüÖ ±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê•Ö“Öê ÃÖ³ÖÖÖéÆü 2 ´Öî»Ö »ÖÖÓ²Ö ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸üß Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾ÖúÖÓÖß †¯Öæ¾ÖÔ ŸÖÃÖ¤üß ‘Öê‰úÖ
ÃÖ³Öê“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ˆÖß¾Ö ³ÖÖÃÖæ ×¤ü»Öß ÖÖÆüß. ‹ú ŸÖÖÃÖÖ“µÖÖ ×¾Ö»ÖÓ²ÖÖÖê ÃÖ³Öê“Öê úÖ´Ö
ÃÖã¸üôûßŸÖ¯ÖÖê ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»Öê. ¤êü¾Ö ŸÖÖ¸üß ŸµÖÖ»ÖÖ úÖêÖ ´ÖÖ¸üß!
†¯Öæ¾ÖÔ úÖ´Ö×Ö¸üß : ¯Ö×¸üÂÖ¤êüú×¸üŸÖÖ •Ö¾Öôû •Ö¾Öôû 2000 ¯Ö¡Öê ²ÖÖÆêü¸ü ¯ÖÖšü¾ÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß ˆ¢Ö¸êüÆüß
†Ö»Öß. Æêü ‹ú ¤üß›ü ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ“Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ²ÖÖÆêü¸üÖÖ¾ÖÖÆæüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖÖšüß µÖêÖÖ·µÖÖ ´ÖÓ›üôûßÖÖ
¸êü»¾Öê-×ŸÖ×ú™üÖ“Öß ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ ×´ÖôûÖ¾Öß ´ÆüÖæÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¸êü»¾Öê Óú¯ÖµÖÖ ¾Ö †ÖÖ²ÖÖê™ü Óú¯ÖµÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß
´Öß ¯ÖãÆüÖ ¯ÖãÆüÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü êú»ÖÖ. ŸÖ¸üß ÃÖ¾ÖÖÔú›æüÖ ¿Öê¾Ö™üß ÖúÖ¸üÖ£Öá“Ö ˆ¢Ö¸ü †Ö»Öê. Ã¾ÖÖÖŸÖ ú×´Ö™üß“Öê
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¤ãüµµÖ´Ö ×“Ö™üÖßÃÖ ¸üÖ. ¤üÖ. ÖÖ. ¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖ ÊÖÓÖß Æüß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß •Öê †×¾ÖÁÖÖÓŸÖ ÁÖ´Ö
êú»Öê ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÔÖ ¿Ö²¤üÖÖê ú¸ü¾ÖŸÖ ÖÖÆüß. ¸üÖ. ‹. êú. ´Öã¤ü×»ÖµÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ÆüÖŸÖÖÖÖ»Öß ŸµÖÖÓÖÖ ¤üÖŸÖê“Öê †Ö×Ö
ŸÖŸ¯Ö¸üŸÖê“Öê ¾ÖôûÖ »ÖÖÖ»Öê ÆüÖŸê Öê. ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê ²ÖÆãüŸÖêú ÁÖêµÖ ŸµÖÖÓÖÖ“Ö †ÖÆêü. ÃÖã´ÖÖ¸êü ¯ÖÖ‰úÖ¿Öê ¯ÖÖÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“ÖÖ
†Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖãÃŸÖúºþ¯ÖÖÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü úºþÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖ ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ‹ú ÃÖÓÃ´Ö¸üÖßµÖ ³Ö¸ü ™üÖú»Öß.
ˆ¤üÖ¸ü ¤êüÖÖß : Æüß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¯ÖãÖê µÖê£Öß»Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ±Óú›üÖÃÖÖšüß ´ÖãÖŸ¾ÖêúºþÖ ³Ö¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß
ÆüÖêŸÖß. ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ŸÖÖê ±Óú›ü Ö ×´ÖôûŸÖÖ ˆ»Ö™ü Ö“ÖÖÔŸÖ“Ö 259 ¹ý. 14 †Ö. 3 ¯Öî. ŸÖæ™ü †Ö»Öß. ¯ÖãÖê
¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“Öê µÖÖÆæüÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ ¤ãüÃÖ¸üßú›êü úÖêšêü ×¤üÃÖÖÖ¸ü! ¯ÖÖ ×“Ö™üÖßÃÖ ¸üÖ. ¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖ
µÖÖÓ“Öê ÃÖÖÛ¢¾Öú ¯Ö×¸üÁÖ´ÖÖ»ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üßú›æüÖ“Ö µÖ¿Ö µÖêÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“ÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü †Æü¾ÖÖ»Ö ¾ÖÖ“ÖæÖ ‡Ó¤æü¸ü“Öê
´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ÁÖß´ÖÓŸÖ ŸÖãúÖê•Öß¸üÖ¾Ö ÆüÖêôûú¸ü µÖÖÓÖÖ ¤üµÖê“ÖÖ ¯ÖÖ—Ö¸ü ±ãú™ü»ÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖß ¯Öãœüß»Ö ´Ö×ÆüµÖÖÓŸÖ“Ö
•ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üß ´ÆüÖæÖ ´Ö»ÖÖ ŸÖÖ•Ö´ÖÆü»Ö ÆüÖò™êü»Ö´Ö¬µÖê ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ 20,000 ¹ý. “ÖÖ “Öêú ´ÖÖ—Öê ÆüÖŸÖß
×¤ü»ÖÖ. ÊÖÓŸÖ“Ö ¯Öãœêü ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ 87,000 ¹ý. “Öß ³Ö¸ü ¯Ö›æüÖ ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖêÃÖÖšüß ³ÖÖêú¸ü¾ÖÖ›üßŸÖ
'†Æü»µÖÖÁÖ´Ö' µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ‡´ÖÖ¸üŸÖßŸÖ †ÖÁÖ´Ö ˆ‘Ö›üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
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†ÓŸÖ²ÖÖÔÊ Öôû²Öôû
‹ú ¯ÖÏ¿Ö : ¯Ö×Æü»µÖÖ ÃÖÆüÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öß ¾Ö¸üß»Ö ¾ÖÖœü —ÖÖ»Öß Æêü Ö¸êü! ¯ÖÖ ŸÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ
†Öêú †›ü“ÖÖß, ×¾Ö‘Öê, Öî¸üÃÖ´Ö•Ö †Ö×Ö ¯Ö×¸üÖê“Öê ¯ÖÏÃÖÓÖ †Ö»Öê ÆêüÆüß Ö¸êü“Ö. ¾ÖÖœü —Ö¯ÖÖ™ü¶ÖÖê ÆüÖê‰ú
»ÖÖÖ»Öß †ÃÖŸÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö †ÃÖÖ ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»ÖÖ úß, Æêü ×´Ö¿ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ
†Ö×Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üßÖÖ»Öß †Ö¯Ö»Öê“Ö ‹ú †ÓÖ³ÖæŸÖ úÖ´Ö †¿ÖÖ ¥üÂ™üßÖê “ÖÖ»Ö¾ÖÖ¾Öê úß, ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê
úÖ´Ö †ÖÆêü ´ÆüÖæÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ÃÖÆüúÖµÖÔ ×´Öôû¾ÖæÖ ¿ÖŒµÖ ŸÖê¾Öœüß ŸµÖÖ»ÖÖ ²ÖÖÆêüºþÖ“Ö ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖ¾Öß?
›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸üÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ¯Ö›ü»Öê. †Ö¸Óü³Öß ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ú×´Ö™üß¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖúÖ¸üß
†Ö×Ö ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê“Ö ¯ÖãœüÖ¸üß ÆüÖêŸÖê. †¬µÖÖ †Ö×Ö ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖÖÖê †Ö×Ö
²ÖôûÖ¾Ö¸ü“Ö ´Öß Æêü úÖ´Ö úÖœü»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Öãœêü ²Ö¸üß“Ö ¾ÖÂÖì ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ÃÖÆüÖÖã³Öæ×ŸÖ †Ö×Ö ´Ö¤üŸÖ ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ
×²ÖÖŸÖÎúÖ¸ü ¾Ö †ÖÖÓ¤üÖÖê ×´ÖôûŸÖ ÆüÖêŸÖß. ×´Ö¿ÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÆêüŸÖã ÃÖ´Ö•ÖÖ»ÖÖ ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ´ÖÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ. ‡ŸÖêú“Ö
Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ×´Ö¿ÖÖ“Öê úÖµÖÔ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü“Ö “ÖÖ»Ö¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖÖê ¯ÖÖµÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ.
´ÖÖ¡Ö †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔŸÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ×´ÖôûÖ¾Öê †ÃÖÖ ÆêüŸÖæ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ú¬Öß“Ö ²ÖÖôûÖ»ÖÖ ÖÖÆüß †Ö×Ö
ŸÖ¿Öß ŸÖÎúÖ¸üÆüß ú¬Öß úÖêÖß ²ÖÖÆêü“µÖÖÓÖß êú»Öß ÖÖÆüß. ´ÆüÖæÖ ÃÖÖÆü×•Öú“Ö ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üúÖ¸üÖÓÖÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê
úß, ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê Æêü úÖ´Ö †Ö¯Ö»µÖÖ“Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß¾Ö¸ü “ÖÖ»Ö¾ÖÖ¾Öê. ²ÖÓÖ»µÖÖŸÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê †Ö×Ö
¯ÖÓ•ÖÖ²ÖÖŸÖ †ÖµÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öê úÖ´Ö ‡ŸÖ¸üÖÓ“Öß ´Ö¤üŸÖ ‘Öê‰úÖ ¯ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ“Ö ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖÖÖ»Öß
“ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸üÖÓ“Öê ´ÖŸÖÖŸÖ úÖÆüß ¾ÖÖ¾ÖÖê ÆüÖêŸÖê †ÃÖê ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öê úÖ´Ö
ÖêÆü´Öß ¾ÖÖœüŸÖê ¸üÖÆüÖÖ¸ü. ¯ÖÏ¿Ö •Ö¸üß ØÆü¤æü¯Öã¸üŸÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ×²ÖÎ×™ü¿Ö
ÃÖ¸üúÖ¸ü †Ö×Ö ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖÓŸÖ ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú •ÖÖŸÖß“µÖÖ †Ö×Ö ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö›üŸÖê, Æêü †Ö´Æüß
¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ²Ö•ÖÖ¾ÖæÖ“Ö úÖ´Ö “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Öî¿ÖÖ“Öß ´Ö¤üŸÖ •Ö¸ü ÃÖ¾ÖÖÕú›æüÖ ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ŸÖ¸ü
ŸµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö×ÖµÖÖêÖ †Ö×Ö ÃÖ¾ÖÔ úÖ´ÖÖÓ“µÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß“ÖÖ ¾ÖÖ™üÖ Öã¿ÖßÖê ‘ÖêŸÖß»Ö ŸµÖÖÓÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ“Ö ¿ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ
†ÖÆêü, Æêü †Ö´Æüß •ÖÖÖæÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖê. ´ÆüÖæÖ“Ö ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾Ö †Ö×Ö ú×´Ö™üß“Öê ‡ŸÖ¸ü ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÖÖ
×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖÓŸÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ´ÖÖêúôûßú šêü¾ÖÖ¾Öß †ÃÖê ¾ÖÖ™ü»Öê ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸üÖÓÖÖÆüß »Ö¾Öú¸ü“Ö ŸÖê ¯Ö™ü»Öê
†Ö×Ö ÆüÖ ¾ÖÖ¤ü ±úÖ¸üÃÖÖ ´ÖÖ•Ö»ÖÖ ÖÖÆüß.
´ÖÖ—Öß ÛÃ£ÖŸÖß : úÖ´Ö —Ö¯ÖÖ™ü¶ÖÖê ¾ÖÖœæü »ÖÖÖ»µÖÖ´Öãôêû †£ÖÖÔŸÖ“Ö ´ÖÖ—ÖÖ ¾ÖêôûÆüß ÊÖ úÖ´ÖÖŸÖ
†×¬Öú †×¬Öú •ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ. ´Öß ´Öæôû ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ×Æü»Öê»ÖÖ. †»¯Ö úÖ ÆüÖê‡ÔÖÖ
¯ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ µÖÖêÖÖê´ÖÖ“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê êú»Öê»Öß. †£ÖÖÔŸÖ“Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ úôûúôûß“µÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÖÖ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: •µÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ´Ö¤üŸÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß ŸµÖÖÓÖÖ--ÃÖÆüÖ×•Öú¯ÖÖê ÊÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¾ÖîÂÖ´µÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê.
ÆüôæûÆüôæû ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ ¾ÖÖ¤üÖÏÃŸÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ, †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖ úÖêÖÖ“ÖÖ úÖµÖ ‡»ÖÖ•Ö! •ÖÖŸÖê“Öß ÃÖê¾ÖÖ Æüß“Ö
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‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ †ÃÖê ²ÖÎÖÉ †Ö×Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ÖêÆü´Öß †Öê¸ü›æüÖ ÃÖÖÓÖŸÖ †ÖÆêü. Æü×¸ü•ÖÖÃÖê¾ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ
¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ ´Öß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ˆŸú™üŸÖêÖê ú¸üßŸÖ †ÖÆêü †ÃÖêÆüß ´ÖÖ:¯Öæ¾ÖÔú ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ´Öß
×´Ö¿ÖÖ´Ö¬µÖê ¾Öêôû Ö Ö“ÖÔŸÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ“Ö ×“Öú™æüÖ ¸üÆüÖ¾Öê †ÃÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ¿Ö: ´Ö•ÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¾ÖÖ¤ü ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ;
ŸÖê¾ÆüÖ ´ÖÖ—Öß ÛÃ£ÖŸÖß ÖÖ•Öæú —ÖÖ»Öß. ´Ö»ÖÖ ¤üÖ¤üÖ, Ø“ÖŸÖÖ ¯Ö›üŸÖ ÆüÖêŸÖß; ŸµÖÖÓŸÖ †ÖŸ´ÖÃÖ´Ö£ÖÔÖÖ“ÖÖ ²ÖÖê•ÖÖ
´ÖÖ—µÖÖ¾Ö¸ü µÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ. ŸÖÖê •Ö›ü ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»ÖÖ. ×´Ö¿ÖÖÖÓ“Öß †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¤üÖêÆüß úÖ´Öê ´Öß
ÃÖÖÓ³ÖÖôûßŸÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖê.
´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖÖê ´ÖÖ—Öê ¯Ö¸ü´Ö ×´Ö¡Ö ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ÃÖãÖ™üÖú¸ü Æêü ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ¬Ö´ÖÔ×¿ÖÖÖÖ£ÖÔ
Öê»Öê. ‡Ó»ÖÓ›üÖŸÖ ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì ¸üÖÆæüÖ ¾Ö •Ö´ÖÔÖßŸÖ †ÖÖÖß ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì ¸üÖÆæüÖ 1907 ÃÖÖ»Öß ŸÖê ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ¯Ö¸üŸÖ
†Ö»Öê †Ö×Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ŸµÖÖÓÖß †ÓÖÖ¾Ö¸ü ‘ÖêŸÖ»Öß. ¯ÖÖ µÖÖêÖÖµÖÖêÖ †ÃÖÖ
†Ö»ÖÖ úß, ŸµÖÖÓÖß Æêü úÖ´Ö ¾ÖÂÖÔ-ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓŸÖ“Ö ÃÖÖê›æüÖ ×¤ü»Öê. ´ÆüÖæÖ ´ÖÖ—µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
úÖ´ÖÖ“ÖÖ ²ÖÖê•ÖÖ ¯Ö›ü»µÖÖÖê ´Öß ×ŸÖú›êü †×¬Öú »ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖÖ¾Öê Æêü ´ÆüÖÖê ÃÖéú§ü¿ÖÔÖß ÃÖÓµÖãÛŒŸÖú ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸üß
¯ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †¬µÖÖ, ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ †Ö×Ö ²ÖÆãüŸÖêú ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü µÖÖÓÖÖ úôæûÖ “Öãú»Öê ÆüÖêŸÖê úß, ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ
úÖ´ÖÖŸÖæÖ ´ÖÖ—Öß ÃÖã™üúÖ ÆüÖêÖê êú¾Öôû †¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖß úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß Æü¸üúŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß
ÖÖÆüß; ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ÃÖÖ»ÖÖêÃÖÖ»Ö †×¬Öú Öê™üÖÖê ÃÖÆüúÖµÖÔ êú»Öê.
×™üôûúÖÓÃÖ ×¿ÖÖÖ : ¾ÖÖ¤üÖ“Öê ×ŸÖÃÖ¸êü ‹ú úÖ¸üÖ ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»Öê. ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
¯ÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÏÖÖ×ŸÖú ¯ÖÖ †ÃÖê ¤üÖêÖ ³Öê¤ü ¯Ö›æüÖ ‹úÖ“Öê »ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üÖêú›êü †Ö×Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü¿Öß
•ÖãôûŸÖê ‘Öê‰úÖ úÖ´Ö ú¸üµÖÖú›êü †×¬Öú ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ“Öê »ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ µÖ¿ÖÖú›êü †Ö×Ö ŸÖêÆüß ÃÖ¸üúÖ¸ü¿Öß
×¾Ö¸üÖê¬Ö úºþÖ, ×Ö¤üÖÖ ±ú™üæúÖ ¸üÖÆæüÖ, ×´ÖôûµÖÖú›êü ÆüÖêŸÖê. †Ö×Ö ´Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ´ÖÖ ŸÖê
¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †ÃÖÖê, ×´Ö¿ÖÖ“Öê †ÃÖÖê úß ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸÖê †ÃÖÖê, ÆüÖêŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ŸÖÖê ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ÃÖÆüúÖµÖÔ
×´Öôû×¾ÖÖê †¾Ö¿µÖ ÆüÖêŸÖê. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ´ÖÖ—ÖêÆüß ´ÖŸÖÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †Ö×Ö †Ö“ÖÖ¸üÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ úÖêÖŸÖßÆüß
†Ö¯Ö¢Öß †Ö»Öß ŸÖ¸üß ¯ÖæÖÔ ¸üÖÖæÖ šêü¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÆüŒúÖ»ÖÖ ´Öß ú¬ÖßÆüß ²ÖÖ¬ÖÖ µÖê‰ú ×¤ü»Öß ÖÖÆüß. ¯Ö›êü»Ö ŸÖÖê
ŸµÖÖÖ ú¸üÖê, µÖêŸÖß»Ö ŸµÖÖ ÃÖÓú™üÖÓÖÖ ŸÖÖë›ü ¤êüÖê, ÊÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ‘Ö¸üÖ¤üÖ¸üÖ“ÖÖÆüß ´Öã»ÖÖ×Æü•ÖÖ Ö ¸üÖÖÖê Æüß
ÖÖêÂ™ü ¾ÖêÖôûß. ¯ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê ¾µÖÛŒŸÖÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ‘ÖÖ»Ö¾ÖæÖ ‘Öê‰úÖ, †Ö¯Ö»Öê ¾µÖÛŒŸÖŸ¾Ö“Ö ÖÂ™ü úºþÖ ‘ÖêÖê
Æüß ÖÖêÂ™ü ¾ÖêÖôûß. ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ´ÖÖ—Öê ´ÖŸÖ †Ö×Ö ú»Ö ¯ÖæÖÔŸÖ: ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ²ÖÖ•Öæú›êü ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ´Öß
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÖÖ¿Öß ŸÖÖ¤üÖŸ´µÖ ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖê ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ´ÖŸÖ Ã¯ÖÂ™ü ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö ŸÖ¤ËüÖãºþ¯Ö ¾ÖÖÖÖµÖ»ÖÖ
´Öß ú¬ÖßÆüß ú“Ö¸ü»ÖÖê ÖÖÆüß. ´ÖÖ—Öß ´ÖŸÖê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖ¤üµÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖÖ×ŸÖú ²ÖÖ•Öæ“Öß ´ÖŸÖê ‡ŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü »ÖÖ¤üµÖÖ“ÖÖ ´Öß ú¤üÖ×¯ÖÆüß ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ ÖÖÆüß.
¯ÖÖ ‹ú¤üÖ ‹ú “Ö´ÖŸúÖ×¸üú µÖÖêÖ †Ö»ÖÖ. 1907 “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûúÖÓÖß
´Öª¯ÖÖÖ×ÖÂÖê¬ÖÖ“Öß ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¬ÖÖ´Ö¬Öæ´Ö ˆšü×¾Ö»Öß. ŸÖßŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖÖÓÖß †Ö×Ö úÖÆüß ×õÖ¿“ÖÖ ×´Ö¿ÖÖ¸üßÃÖÖ¸üµÖÖ
»ÖÖêúÖÓÖß ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. †¿ÖÖ“Ö ¾Öêôûß ÃÖã¸üŸÖ µÖê£Öê —ÖÖ»Öê»Öê úÖÑÖÏêÃÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓÖß ˆ¬ÖôæûÖ
»ÖÖ¾ÖæÖ úÖÑÖÏêÃÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ úÖêŸÖ Öê“Ö»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖê ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ›üÖêóµÖÖÓ¾Ö¸ü †Ö»Öê. »Ö¾Öú¸ü“Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü Ö™ü»ÖÖ ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÆüÖ ¾ÖÂÖì úÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖÖ“Öß •Ö²Ö¸ü ×¿ÖÖÖ —ÖÖ»Öß. ×¿ÖÖÖ ±úÖ¸ü ×ÖÂšãü¸ü
—ÖÖ»Öß, ´ÆüÖæÖ ¯ÖãÂúôûÖÓÖÖ ×ŸÖ“ÖÖ ±úÖ¸ü “Ö™üúÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. ´Öª¯ÖÖÖ×ÖÂÖê¬ÖÖ“Öß “Öôû¾Öôû †ÖÛÖ ŸµÖÖŸÖ ãúšêü
ú´Öß•ÖÖÃŸÖ ²ÖÖê»Ö»µÖÖ²Ö§ü»Ö Æüß ×¿ÖÖÖ. ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ´Ö»ÖÖÆüß ±úÖ¸ü ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ×¿ÖÖÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü
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†ÓŸÖ²ÖÖÔÊ Öôû²Öôû

»Ö¾Öú¸ü“Ö ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü“ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß“Ö ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“Öß ´ÖÖ—Öß ¯ÖÖôûß
ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖê“µÖÖ ¾Öêôûß ´Öß Ö×Æü¾ÖºþÖ »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ. ‹¾Öœü¶Ö ´ÖÖêšü¶Ö úÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ÊÖ
•ÖÖŸÖê“µÖÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖ»ÖÖ †ÖµÖã¸üÖ¸üÖêµÖ »ÖÖ³ÖÖê, ¿Ö×¸ü¸üÖ»ÖÖ ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß †Ö×Ö ´ÖÖÖ»ÖÖ ¿ÖÖÓŸÖß ×´ÖôûÖê, ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü
ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öê úÖêšêü úÖÆüß “ÖãúŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ˆ““Ö ÃÖŸµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖÔ ×¤üÃÖÖê †¿Öß ´Öß Ã¯ÖÂ™ü ¿Ö²¤üÖŸÖ
¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ êú»Öß. ÊÖ²Ö§ü»Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ Öôû²Öôû ˆ›üÖ»Öß. ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾Ö “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü ¾Ö ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü
¾ÖÖî¸êü Öã¹ý•ÖÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ ‘Öê‰úÖ Öã»ÖÖÃÖÖ ´ÖÖ×ÖŸÖ»ÖÖ. ´Öß Ö´ÖÏŸÖÖ¯Öæ¾ÖÔú ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß,
''´Ö»ÖÖ †Ö¯ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÖê †Ö“ÖÖµÖÔ †Ö×Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú Öê´Ö»Öê †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß, ÃÖ¾ÖÔ ´ÖŸÖÖÓ“Öß
†Ö×Ö ÃÖ¾ÖÔ ¤ü•ÖÖÔ“Öß ´ÖÖÖÃÖê †ÖÆêüŸÖ, Æêü ´Öß ¯ÖæÖÔ •ÖÖÖæÖ †ÖÆêü. ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ¯Öãœêü ˆ³ÖÖ ¸üÖÆæüÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ú¸üßŸÖ
†ÃÖŸÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ÃÖÓú×»ÖŸÖ ³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖ †ÖêôûÖæÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ú¸üÖê ´ÖÖ—Öê •Öºþ¸ü †Ö×Ö ¯Ö×¾Ö¡Ö úŸÖÔ¾µÖ †ÖÆêü.
ÊÖŸÖ ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öß ú¤ü¸ü †ÖêôûÖæÖ ´ÖÖ—Öê †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú úŸÖÔ¾µÖ ú¸üÖê ³ÖÖÖ †ÖÆêü. ÊÖŸÖ ´Öß ú“Ö
ÖÖ»»Öß ŸÖ¸ü ´Öß Ã¾ÖŸÖ:¿Öß“Ö †¯ÖÖ¡Ö šü¸êüÖ. †Ö¯Ö»ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ´Ö»ÖÖ ÊÖ •ÖÖÖê¾Ö¸ü šêü¾ÖÖ. ¯ÖÖ
´ÖÖ—µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ: ´Ö»ÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖ—µÖÖ ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ»ÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¸üÖÆæü ªÖ." Æêü ×Ö¾ÖÖÔÖß“Öê ˆ¢Ö¸ü ‹êæúÖ
Öã¹ý•ÖÖÖÓÖß “ÖÖÓÖ»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ †Ö×Ö Æêü ÃÖÓú™ü ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖê ×´Ö™ü»Öê ÊÖ²Ö§ü»Ö ´Öß Öã¹ý•ÖÖÖÓ“ÖÖ ×Ö¸ÓüŸÖ¸ü
†Ö³ÖÖ¸üß ¸üÖ×Æü»ÖÖê.
‹ú úÖÆæü¸ü : ¯ÖÖ ÊÖÖÓŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸êü“Ö ‹ú ¯ÖÏ“ÖÓ›ü úÖÆæü¸ü †úÃ´ÖÖŸÖ ˆšü»Öê. 1907 ÃÖÖ»Öß
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ‹ú †¿ÖÖÓŸÖß“Öß ¾ÖÖ¾Ö™üôû ÃÖã™ü»Öß. ŸÖß ¾ÖÂÖÔ ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì “ÖÖ»Ö»Öß. ŸÖßŸÖ 1908 ÃÖÖ»Öß ÖÖ×¿Öú
×•Ö»ÊÖŸÖ ‹ú †ŸµÖÓŸÖ Öê¤ü•ÖÖú ¯ÖÏúÖ¸ü ‘Ö›ü»ÖÖ. ŸµÖÖ ×•Ö»ÊÖ“Öê »ÖÖêú×¯ÖÏµÖ ú»ÖêŒ™ü¸ü •ÖòŒÃÖÖ ÊÖÓ“ÖÖ
ÖæÖ ‹úÖ ´ÖÖ£Öê×±úºþÖê êú»ÖÖ. ÃÖ¸üúÖ¸üß †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖÖ †Ö×Ö ÃÖ´ÖÓ•ÖÃÖ »ÖÖêú-¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¬ÖŒúÖ
²ÖÃÖ»ÖÖ. £ÖÖê›ü¶Ö“Ö ´Ö×ÆüµÖÖÓ¯Öæ¾Öá ÊÖ“Ö ú»ÖêŒ™ü¸üÖÓ“µÖÖ ˆ¤üÖ¸ü ÃÖÆüÖµµÖÖÖê ÖÖ×¿Öú µÖê£Öê †Ö´Ö“µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öß
Ã£ÖÖ×Öú ú×´Ö™üß Ã£ÖÖ×¯Ö»Öß Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß“Öê ŸÖ¹ýÖ ´ÖÆüÖ¸ü ¯ÖãœüÖ¸üß µÖÖÓÖß ÊÖ ú×´Ö™üß“µÖÖ
Ã£ÖÖ¯ÖÖêÃÖÖšüß ÖÖ×¿Öú ×•Ö»ÊÖŸÖ ØÆü›æüÖ, ¾µÖÖµÖÖÖê ¤êü‰úÖ »ÖÖêú´ÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ÊÖ¯Öæ¾Öá ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü
Ö¾ÆüÖÔ¸üÃÖÖÆêü²Ö ÃÖ¸ü •ÖÖò•ÖÔ Œ»ÖÖÔú µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß úµÖÖ ×´ÖÃÖË ¾ÆüÖµÖÖê»Öê™ü Œ»ÖÖÔú µÖÖÓ“µÖÖú¸ü¾Öß ´ÖÖêšüÖ
•ÖÖÆüß¸ü •Ö»ÖÃÖÖ ³Ö¸ü¾ÖæÖ ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖêšüß ¤êüÖÖß ¤êü‰úÖ †Ö¯Ö»Öß ÃÖÎúßµÖ ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ¤üÖÖ×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.
´ÖÖêšü´ÖÖêšêü ÃÖÓÃ£ÖÖ×Öú, ØÆü¤ãü, ¯ÖÖ¸ü¿Öß, ×õÖÃŸÖß ¾ÖÖî¸êü »ÖÖêúÖÓ“Öê ¯ÖãœüÖ¸üß ÊÖ“Öê »ÖÖ ×´Ö¿ÖÖÖê ¾Öê¬Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ×•Ö»ÊÖ“Öê ú»ÖêŒ™ü¸ü, †×ÃÖÃ™Óü™ü ú»ÖêŒ™ü¸ü ¾ÖÖî¸êü µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ ´Ö¤üŸÖ
úºþ »ÖÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ›üÖò. Æòü¸üÖê»›ü ‹“Ö. ´ÖòÖ, úÖÔ»Ö Ã™üßÖ, ×´ÖÃ™ü¸ü ÃÖêÛ•¾Öú ¾ÖÖî¸êü ÃÖÖ¸üÖê ´Öã»Öúß †Ö×Ö
»ÖÂú¸üß †×¬ÖúÖ¸üß ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê“µÖÖ ú×´Ö™üß¾Ö¸ü ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÆüÖê‰úÖ ×Ö×¬Ö •Ö´Ö×¾ÖµÖÖ“µÖÖ úÖ´Öß ´Ö¤üŸÖ ú¸üßŸÖ
ÆüÖêŸÖê. †¿ÖÖ ¿Öã³Ö ¾Öêôûß ÊÖ ³ÖµÖÓú¸ü ÖãÖÖ´Öãôêû ´ÖÖêšüÖ †¯Ö¿ÖæúÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¾ÖÃŸÖãŸÖ: ÊÖ ÖãÖÖ“ÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ
úÖµÖÖÔ¿Öß úÖ›üß´ÖÖ¡Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö Ã£ÖÖ×Öú †×¬ÖúÖ·µÖÖÓŸÖ Öôû²Öôû ˆ›üÖê ÃÖÖÆü×•Öú ÆüÖêŸÖê.
¯ÖãÖê ¿ÖÖÖêú›æüÖ ´Ö»ÖÖ †Ö×Ö †¬µÖÖ “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸üÖÓÖÖ ŸÖÖŸÖ›üß“Öß ¯Ö¡Öê †Ö»Öß. ÃÖÖÆü×•Öú“Ö “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸üÖÓÖÖ
Ø“ÖŸÖÖ »ÖÖÖ»Öß. ŸµÖÖÓÖÖ ´Öß ÃÖ´ÖÖ ³Öê™æüÖ ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö ¯ÖãµÖÖÃÖ •ÖÖ‰úÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ¿ÖµÖ ×Ö¾ÖÖ¸üÖ úºþÖ µÖêŸÖÖê
†ÃÖê †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ ¤êü‰úÖ ´Öß ¯ÖãµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ÃÖ¸ü •ÖÖòÖ ´µÖæ¸ü ´Öòëú—Öß ´ÖÓã²Ö‡Ô ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ
úÖµÖÔúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ´ÖãµÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÆüÖêŸÖê. ¯Öãœêü ŸÖê úÖÆüß ¾Öêôû ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖê Ö¾ÆüÖÔ¸üÆüß —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß
»Öê›üß ´µÖæ¸ü ´Öòëú—Öß µÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ú×´Ö™üß“µÖÖ †¬µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ´Öß ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ
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ÃÖÖê•¾Öôû¯ÖÖÖ²Ö§ü»Ö ÊÖ ¤üÖê‘ÖÖ Ö¾Ö¸üÖ²ÖÖµÖúÖê“Öß ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖ—µÖÖ ´Öã»ÖÖÖŸÖßŸÖ ÃÖ¸ü •ÖÖòÖ µÖÖÓÖß
Ã¯ÖÂ™ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß, "ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸üÖÓ“Öê ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû †Ö×Ö ŸÖã´Ö“µÖÖ úÖ´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö¾ÖÖ¸ü
´ÖÖ×ÆüŸÖß´Öãôêû ŸÖã´Ö“µÖÖ²Ö§ü»Ö ×ŸÖôû´ÖÖ¡ÖÆüß ÃÖÓ¤êüÆü †Ö´Ö“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß Æêü ¯ÖŒêú ¬µÖÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ †Ö×Ö
ŸÖã´Ö“Öê úÖ´Ö ×Ö¾Öì¬Ö¯ÖÖê ¯Öãœêü “ÖÖ»Ö¾ÖÖ. —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÖãÊÖ²Ö§ü»Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü µÖÖêµÖ ŸÖÖê ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ ú¸üß»Ö.
ŸµÖÖ“Öß —Öôû ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ »ÖÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß." ´ÖÖ—ÖÖ •Öß¾Ö ÖÖ»Öß ¯Ö›ü»ÖÖ. ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê“µÖÖ ú×´Ö™üß»ÖÖ Ö¾ÖßÖ
¬Öß¸ü †Ö×Ö Ö¾ÖßÖ •ÖÖê´Ö †Ö»ÖÖ. ú×´Ö™üß“Öê †¬µÖÖ ›üÖ.ò ´ÖòÖ Æêü ¤ü´Ö¤üÖ¸ü úÖµÖÔúŸÖì. ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾ÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö
ŸÖê ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖ´Öß •ÖÖŸÖßÖê »ÖÖ ‘ÖÖ»ÖßŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ÃÖÓ¿ÖµÖ †Ö»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ¯ÖÖ ´Öß
´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ¯Ö¸üŸÖ µÖê‰úÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖê ŸÖÖê ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖßÖÖ´µÖÖ“Öê ¯Ö¡Ö ´ÖÖ—µÖÖ ™êü²Ö»ÖÖ¾Ö¸ü †Öœüôû»Öê.
´Öß ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü •ÖÖ‰úÖ ‘Ö›ü»Öê»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»ÖÖ. †¿ÖÖ ¬ÖÖ´Ö¬Öã´Öß“µÖÖ ¾Öêôûß ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü
Ö¾ÆüÖÔ¸üÖÓ“Öß ³Öê™ü ‘ÖêÖê ˆ×“ÖŸÖ Ö¾Æêü; Æüß »ÖÖ™ü ˆÃÖôæûÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü ‹ú ×¿ÖÂ™ü´ÖÓ›üôû Öê‰úÖ
‘Ö›ü»Öê»µÖÖ ¿ÖÖê“ÖÖßµÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ“ÖÖ ŸµÖÖŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö Ö ¤üÖÖ¾ÖŸÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ †Öêú Ö¸ü•ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê¯Öãœêü šêü¾ÖæÖ
ÃÖ¸üúÖ¸üß ¸üßŸµÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“ÖÖ †Ö´Æüß ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖÖ. †ÃÖÖ ¯ÖÏê´Öôû †Ö×Ö ¯ÖÖêŒŸÖ
ÃÖ»»ÖÖ ÃÖ¸ü •ÖÖòÖ ´µÖæ¸ü ´Öòêú—Öß µÖÖÓÖß ×¤ü»ÖÖ ¾ÖÖî¸êü ´Ö•Öæú¸üÆüß ´Öß ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾ÖÖÓÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»ÖÖ. ´ÖÖ
ŸµÖÖÓÖß ¸üÖ•ÖßÖÖ´µÖÖ“ÖÖ †ÖÖÏÆü ¬Ö¸ü»ÖÖ ÖÖÆüß.
¤ãüÂ™ü ¾ÖÖŸÖÖÔ : ¯Öãœêü 1909 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ †Ö¸Óü³Öß ´Öß ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ×´ÖÃÖË ¾ÆüÖµÖÖê»Öê™ü Œ»ÖÖÔú
ÊÖÓ“µÖÖú›æüÖ ‹ú ÖÖ•ÖÖß ¯Ö¡Ö †Ö»Öê. ÊÖ ˆ¤üÖ¸ü Ã¡ÖßÖê •Ö»ÖÃÖÖ úºþÖ ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ ¤êüÖÖß ×¤ü»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
×´Ö¿ÖÖ“Öê úÖµÖÔ ¯ÖÏŸµÖÖ ¯ÖÖÆüÖ¾Öê †¿Öß ‡“”ûÖ ¬Ö¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÏ×ŸÖÛÂšüŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ú×´Ö™üßú›æüÖ †Ö×Ö
×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖê¾ÖÖÃÖ¤üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖÓú›æüÖ †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ÓúÖÖ»ÖÖÖµÖÖŸÖæÖ µÖÖ Ö¸üß²Ö »ÖÖêúÖÓ“Öß •Öß
¯ÖÏê´Öôû ¿ÖãÁÖãÂÖÖ ¾Ö ×Ö:Ã¾ÖÖ£ÖÔ ÃÖê¾ÖÖ “ÖÖ»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß ×ŸÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ÊÖ ˆ¤üÖ¸ü Ã¡Öß“Öê úÖÖÖÓ¾Ö¸ü Öê»ÖÖ †ÃÖ»ÖÖ
¯ÖÖ×Æü•Öê. ´ÆüÖæÖ“Ö ×ŸÖÖê ´Ö•Ö»ÖÖ ÖÖ•ÖÖß ¯Ö¡Ö ×»ÖÆæüÖ Ö×¸ü²ÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖê‘Ö¸ü •ÖÖ‰úÖ Æüß ÃÖê¾Öê“Öß úÖ´Öê
†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ ¯ÖÖÆüÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖß»Ö úÖµÖ †ÃÖÖ ¯ÖÏ¿Ö êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †£ÖÖÔŸÖË ´Öß †Öãæú»Ö ˆ¢Ö¸ü
×¤ü»Öê. »Ö¾Öú¸ü“Ö 1909 “µÖÖ ´ÖÖ“ÖÔ´Ö¬µÖê ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖôêû“ÖÖ ²Ö×ÖÃÖÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖ“ÖÖ ²ÖêŸÖ šü¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
‹Û»±úÃ™üÖ ¸üÖê›ü•Ö¾Öôûß»Ö ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ×šüúÖÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ‹ú ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ¯Ö™üÖÓÖÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖê£Öê ³Ö¾µÖ
´ÖÖÓ›ü¾Ö ‘ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´ÖêôûÖ, ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ÃÖ³ÖÖ, ¯ÖÏß×ŸÖ³ÖÖê•ÖÖ ¾ÖÖî¸êü ¯Öæ¾Öá“Öß úÖ´Öê ¤êüÖß»Ö
†Ö™üÖê¯ÖæÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ´ÖãµÖ ²ÖÖßÃÖÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖ“Öê ×¤ü¾Ö¿Öß †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ Ã¾ÖßúÖºþÖ †Ö¯Ö»µÖÖ úµÖê“µÖÖ
ÆüÃŸÖê ´Öã»ÖÖÓÖÖ ²Ö×ÖÃÖê ¾ÖÖ™üµÖÖ“Öê Ö¾ÆüÖÔ¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ú²Öæ»Ö êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ¤îü¾Ö¤ãüÙ¾Ö»ÖÖÃÖ úÖÆüß ×Ö¸üÖôûÖ“Ö
ÆüÖêŸÖÖ. †Ö´Æüß ÊÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü ¯ÖÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖ“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß ‹ú ³ÖµÖÓú¸ü ¾µÖÖ¬Öß †“ÖÖÖú¯ÖÖê
ÆüÖê‰úÖ Æüß ¯ÖÏê´Öôû ŸÖ¹ýÖ ãú´ÖÖ¸üß ×õÖÃŸÖ¾ÖÖÃÖß —ÖÖ»Öß †¿Öß ¤ãüÂ™ü ¾ÖÖŸÖÖÔ ÖÖ¾Ö³Ö¸ü ¯ÖÃÖ¸ü»Öß. †Ö¿“ÖµÖÔ †Ö×Ö
¤ãü:Ö µÖÖÓÖß †Ö´ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÕÃÖ ‘Öê¸ü»Öê †Ö×Ö ‡ÔÀ¾Ö¸üß ‡“”êûÃÖ ´ÖãúÖ™ü¶ÖÖê ´ÖÖÖ ªÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. †£ÖÖÔŸÖ ×´ÖÃÖ
Œ»ÖÖÔú µÖÖÓÖÖ Ö×¸ü²ÖÖÓ“Öß ¤ãü:Öê ÃÖ´ÖÖ ²Ö‘ÖµÖÖÃÖ ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûÖ»Öß ÖÖÆüß. ¯Öãœêü úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÖß ÃÖ¸ü •ÖÖò•ÖÔ
µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖßÆüß ×Ö¾ÖŸÖÔ»µÖÖ, ´ÆüÖæÖ ¸ü•ÖÖ ‘Öê‰úÖ ŸÖê úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖ ‹›üÖ µÖê£Öê ¸üÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü
¸üßŸÖÃÖ¸ü ×´Ö¿ÖÖ“Öê ¤ãüÖ¾Ö™êü Öê»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖÖß ÃÖ¸ü •ÖÖòÖ ´µÖæ¸ü Æêü ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖê Ö¾ÆüÖÔ¸ü —ÖÖ»Öê. ¯Öãœêü
œüú»ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ²ÖÖßÃÖÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö ŸÖÖ¸üßÖ 12 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü, 1909 ¸üÖê•Öß ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖ¸ü ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö
ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü µÖÖÓ“µÖÖ ÆüÃŸÖê ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öß»Ö ™üÖ‰úÖ ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê ™üÖê»Öê•ÖÓÖ ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü¾ÖæÖ ˆ¸üúµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
ŸµÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ ´ÖÖÖê †Ö»Öê“Ö †ÖÆêü.
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†ÓŸÖ²ÖÖÔÊ Öôû²Öôû

¯Öãœêü ÖÖ. Ö¾ÆüÖÔ¸üÃÖÖÆêü²Ö ‹›üÖÆæüÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ“Öê ¯ÖãÆüÖ »ÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ×Ö×´Ö¢Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ
³ÖÖµÖÖôûÖ µÖê£Öß»Ö ‡Ó¯ÖÏã¾Æü´Öë™ü ™ÒüÃ™ü“µÖÖ ¯Ö™üÖÓÖÖÖÓŸÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖáµÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü»Öß.
Æüß ÃÖ³ÖÖ ŸÖÖ¸üßÖ 5 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü, 1910 ¸üÖê•Öß ³Ö¸ü»Öß. ×ŸÖ“Öê †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ÃÖê¾ÖÖÃÖ¤üÖÖ“µÖÖ
úÖµÖÔúŸµÖÖÔ ÃÖÖî. µÖ¿ÖÖê¤üÖ²ÖÖ‡Ô šüÖæú¸ü µÖÖÓÖß ´ÖÓ×›üŸÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ÖÖ. Ö¾ÆüÖÔ¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖÖ“ÖÖ †×³ÖÖÓ¤üÖ¯Ö¸ü
šü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖÃÖ ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
×¿ÖÂ™ü´ÖÓ›üôû : ÃÖ¸ü •ÖÖòÖ ´µÖæ¸ü ´Öòêú—ÖßÖß ÃÖã“Ö×¾Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×´Ö¿ÖÖ“Öê ‹ú ¾Ö•ÖÖ¤üÖ¸ü ×¿ÖÂ™ü´ÖÓ›üôû
ŸÖÖ¸üßÖ 25 †ÖòÖÃ™ü, 1910 ¸üÖê•Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öê Ö¾ÆüÖÔ¸ü ÃÖ¸ü •ÖÖò•ÖÔ Œ»ÖÖÔú µÖÖÓ“Öêú›êü ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö Ö¾ÆüÖÔ´Öë™ü
ÆüÖˆÃÖ´Ö¬µÖê Öê»Öê. ŸµÖÖŸÖ ÃÖÖî. ÃÖ‡Ô²ÖÖ‡Ô ¯Ö¸üÖÓ•Ö¯Öê--×¯ÖÏ. ¸ü. ¯Öã. ¯Ö¸üÖÓ•Ö¯Öê µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß, ›üÖò. Æòü¸üÖê»›ü ‹“Ö. ´ÖòÖ,
²Öò. ‹“Ö. ‹. ¾ÖÖ×›üµÖÖ, ×¤ü. ²Ö. ÖÖê›ü²ÖÖê»Öê, ¯ÖÏÖê. ¬ÖÖë. êú. ú¾Öì †Ö×Ö ´Öß ‡ŸÖúß ´ÖÓ›üôûß Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖß.
¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖÖî. ÃÖ‡Ô²ÖÖ‡ÔÖß ³ÖÖÂÖÖ úºþÖ ×¿ÖÂ™ü´ÖÓ›üôûÖ“Öê ´ÖãµÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü »Öê›üß ´µÖæ¸ü ´Öòêú—Öß ÊÖ ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖê»ÖÖ
Öê»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüŸÖÖ †Ö»Öê ÖÖÆüß µÖÖ²Ö§ü»Ö Öê¤ü ¾µÖŒŸÖ êú»ÖÖ. ÖÓŸÖ¸ü ´Öß ³ÖÖÂÖÖ úºþÖ ×´Ö¿ÖÖ“ÖÖ
ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü »ÖêÖß †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»ÖÖ.
ŸµÖÖ †•ÖÖÔ´Ö¬µÖê ¯Öãœüß»Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÖÖµÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ : (1) ÖÖ. Ö¾ÆÔüÖ¸üÖÓÖß ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ
‘Ö™üÖÖŸ´Öú ×ÖµÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×´Ö¿ÖÖ“Öê ¯Öê™ÒüÖ ´ÆüÖæÖ ¯ÖÖ“Ö Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê ¤êü‰úÖ ˆ¤üÖ¸ü †ÖÁÖµÖ¤üÖŸÖê ¾ÆüÖ¾Öê.
(2) ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ ˆ¤üÖ¸ü ÖÏÑ™ü-‡Ö-‹›ü (¾ÖÂÖÖÔÃÖÖ) ªÖ¾Öß. (3) ×´Ö¿ÖÖ“ÖÖ 5000 ¹ý. ±Óú›ü
¾ÖêÖôûÖ úÖœæüÖ šêü¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ‡»ÖÖµÖÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖ³ÖÖÖÖ“µÖÖ 3 ×•Ö»ÊÖŸÖæÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß
´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ¿ÖÖôûÖŸÖæÖ †Ã¯Öé¿µÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢µÖÖ ¤êüµÖÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê †ÖÆêü. ÊÖ Ö“ÖÖÔ“ÖÖ
1/ Ö“ÖÔ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ÖÏÑ™ü ´ÆüÖæÖ ¤ü¸üÃÖÖ»Ö ªÖ¾ÖÖ. (4) ÊÖ ±Óú›üÖ»ÖÖ ×´ÖÃÖ ¾ÆüÖµÖÖê»Öê™ü Œ»ÖÖÔú
3
´Öê´ÖÖê×¸üµÖ»Ö ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢µÖÖ ±Óú›ü Æêü ÖÖ¾Ö ¤êüµÖÖ»ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß †ÃÖÖ¾Öß. (5) ´ÖãÓ²Ö‡Ô ‡»ÖÖµÖÖ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖÖŸµÖÖÖê
‡»ÖÖµÖÖÓŸÖß»Ö ¤ãüµµÖ´Ö ¿ÖÖôûÖŸÖæÖ †Ã¯Öé¿µÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖÖ †×¬Öú ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¾ÆüÖ¾ÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öê
ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü †Æü¾ÖÖ»Ö ×¿ÖÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üÖ¾Öê †ÃÖê ŸµÖÖ ÖÖŸµÖÖ»ÖÖ Æãüæú´Ö ÃÖã™üÖ¾Öê. ‡»ÖÖµÖÖÓŸÖß»Ö
´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™ü¶ÖÓÖÖ †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü Ã£ÖÖ×Öú ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓÃÖÖšüßÆüß Ö¾ÖßÖ ¿ÖÖôûÖ úÖœüµÖÖÃÖÖšüß
†Ö×Ö •ÖãµÖÖ ¿ÖÖôûÖŸÖæÖ Æü•Öê¸üß“Öß ÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖæ“ÖÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾µÖÖŸÖ.
¾Ö¸üß»Ö ´ÖÖÖµÖÖÓÖÖ ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü Ö¾ÆüÖÔ¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖ¤ãü¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ˆ¢Ö¸êü ×¤ü»Öß. ŸµÖÖÓÖß ÃÖæ“ÖÖÖ
êú»Öß úß, »ÖÖêú´ÖŸÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öê ×´Ö¿ÖÖ“Öê úÖ´Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü †Ö×Ö ×¿ÖÖÖÖ“Öê
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÖãÃÖŸÖê ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖßÖ ×¿ÖÖÖ ¤êü‰úÖ Ö ¸üÖÆüŸÖÖ †ÖîªÖê×Öú ×¿ÖÖÖÖú›êü ×´Ö¿ÖÖÖê »ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖÖ¾Öê.
ÊÖÖÓŸÖ¸ü ›êü¯µÖã™êü¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÖÖ Ö¾ÆüÖÔ¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß †»¯ÖÖê¯ÖÆüÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖ“Öê
¯ÖÏê´Öôû¯ÖÖÖÖê Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê.
ÖÖî¸ü¾Ö¯ÖæÖÔ ˆ»»ÖêÖ : ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖµÖÖÓ“ÖÖ †•ÖÔ †Ö×Ö ŸµÖÖ»ÖÖ Ö¾ÆüÖÔ¸üÖê ×¤ü»Öê»Öê ÃÖ´Ö¯ÖÔú
ˆ¢Ö¸ü ÊÖÓ“µÖÖ ×Ö¸üÖóµÖÖ ¯ÖÏŸÖß ”ûÖ¯ÖæÖ ¯ÖÏŸµÖêú ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü ¯ÖÖšü¾ÖæÖ ªÖ¾µÖÖŸÖ †Ö×Ö
×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖµÖÖÓú›êü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™ü¶ÖÓ“Öê »ÖÖ ¾Öê¬Ö¾ÖÖ¾Öê †ÃÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ¸üúÖ¸üÖê »Ö¾Öú¸ü“Ö
šü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖÃÖ êú»ÖÖ. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü Ã¾ÖŸÖ: Ö¾ÆüÖÔ¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ¯ÖãÖê µÖê£Öß»Ö ±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê•ÖÖÃÖ ³Öê™ü
×¤ü»Öß ŸµÖÖ ¾Öêôûß •Öê ³ÖÖÂÖÖ êú»Öê ŸµÖÖŸÖ úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ŸÖ¹ýÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê »ÖÖ ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔú›êü
¾ÖÖµÖ 473-69
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¾Öôû×¾Ö»Öê. ŸÖê ´ÆüÖÖ»Öê, "ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ×´ÖÁÖ •ÖÖŸÖàÖÖ ‹ú¡Ö ú¹ýÖ »Ö¾Öú¸ü“Ö ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ
‹ú¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß ˆ³ÖÖ¸üÖß ú¸üÖ¾Öß ÆüÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü“ÖÖ ÆêüŸÖæ †Ö×Ö úŸÖÔ¾µÖ †ÖÆêü. Æêü úÖµÖÔ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö “ÖÖ»Öæ —ÖÖ»µÖÖ“Öß
»ÖÖÖê Æü»»Öß ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÊúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß“Öê úÖµÖÖÔ´Öãôêû ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ
×¾ÖÀ¾Ö²ÖÓ¬Öã¢¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“ÖÖ ´Öß µÖê£Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ˆ»»ÖêÖ ú¸üŸÖÖê. ‡Ó»ÖÓ›üÖÓŸÖß»Ö ¯ÖãÂúôû úÖò»Öê•ÖÖÓú›æüÖ
†¿ÖÖ ×´Ö¿ÖÖÃÖÖšüß ×´Ö¿ÖÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ŸÖã´Æüß ¤êüÖß»Ö ÊÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¿ÖŒµÖ ŸÖÖê ¾Öêôû
¯Öã¸ü¾ÖæÖ ¯ÖãÖê µÖê£Öß»Ö úÖµÖÖÔ»ÖÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖ»Ö ŸÖ¸ü ²Ö¸êü ÆüÖê‡Ô»Ö."
×´Ö¿ÖÖ“ÖÖ ²ÖÖßÃÖÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö : ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ 4 £µÖÖ ²ÖÖßÃÖ-ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖ×Ö×´Ö¢Ö 5 ×¤ü¾ÖÃÖ ˆŸÃÖ¾Ö
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖ “ÖÖêÖÖ´ÖêóµÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü Æü×¸ü¤üÖÃÖ ¬ÖÖë›üß²ÖÖ ÃÖÖÃÖ¾Ö›üú¸ü µÖÖÓ“Öß úµÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
úßŸÖÔÖúÖ¸ü ÃÖÖî. ²ÖÖµÖ•ÖÖ²ÖÖ‡Ô ×Æü“Öß ŸÖßÖ úßŸÖÔÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ³ÖÖµÖÖôûÖ µÖê£Öß»Ö ´Ö¤üÖ¯Öã¸üÖ ´ÖÖê™üÖ¸üÃ™òü›ü¾Ö¸ü
³Ö¾µÖ ´ÖÓ›ü¯Ö ‘ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß“Öê ×Ö¸üÖßúÖ´ÖÖÖ¸ü †Ö×Ö †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÔ
ÊÖÓ“µÖÖ Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öß †»ÖÖê™ü Ö¤üá •Ö´Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ²ÖÖ‡Ô“Öß úßŸÖÔÖê ²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ ‡ŸÖúß †Ö¾Ö›ü»Öß úß,
×ŸÖÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß“Öß ¸üÖ¡Öß“Öß Ö¤üá †ÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öß. ´ÖÖÓ›ü¾ÖÖ“Öê ÖÖÓ²Ö ¯ÖÖ›æüÖ Ö¤üá †ÖŸÖ ×¿Öºþ »ÖÖÖ»Öß. ´ÖÖÓ›ü¾Ö
•Ö´ÖßÖ¤üÖêÃŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖê úßŸÖÔÖ ²ÖÓ¤ü ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ¤ãüÃÖ¸êü“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß ´ÖãµÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖ“ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ †ÃÖæÖ
ÖÖ. Ö¾ÆüÖÔ¸ü ÃÖ¸ü •ÖÖò•ÖÔ Œ»ÖÖÔú Æêü †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸üÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. †ÖµÖŸµÖÖ¾Öêôûß ŸµÖÖÓ“Öß úµÖÖ
¾ÖÖ¸ü»µÖÖ´Öãôêû Öê»µÖÖ ¾ÖÂÖá ×¾Ö¸üÃÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ“Öß ¯Öã¸üÖ¾Öé¢Öß ÊÖ ¾ÖÂÖá ÆüÖ ´ÖÓ›ü¯Ö ¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû ÆüÖêŸÖê
úß úÖµÖ †¿Öß ³Öß×ŸÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öß. ×´Ö¿ÖÖ“Öê ˆŸÃÖÖÆüß úÖµÖÔúŸÖì ¸üÖ. †´ÖéŸÖ»ÖÖ»Ö šüŒú¸ü, ŸµÖÖ ¾Öêôû“Öê
´ÖãÓ²Ö‡Ô úÖ¯ÖÖì¸êü¿ÖÖ“Öê ‡Ó×•Ö×ÖµÖ¸ü µÖÖÓÖß ¸üÖ¡Öß“ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ úºþÖ ¿Öêú›üÖê ´Ö•Öæ¸ü »ÖÖ¾ÖæÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ¯ÖêÖÖÓÆüß “ÖÖÓÖ»ÖÖ
´ÖÓ›ü¯Ö ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ¤ãü¯ÖÖ¸ü“Öê †ÖŸÖ ˆ³ÖÖ úºþÖ ²Öîšüúß“Öß •ÖµµÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸üß úºþÖ ×¤ü»Öß. ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö
ÖÖ´ÖÖÓ×úŸÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß Ö¤üá ˆÃÖôû»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾Ö µÖÖÓÖß Ö¾ÆüÖÔ¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê µÖÖêµÖ Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê.
ÃÖÓ¿ÖµÖÖ“Öê ×Ö¸üÖú¸üÖ : ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü Ö¾ÆüÖÔ¸üÖÓÖß µÖÖ ¾Öêôûß êú»Öê»µÖÖ ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß¯Ö¸ü ³ÖÖÂÖÖÖ“Öê
ÖÖ»Öß»Ö ˆ¤ËüÖÖ¸ü ×“Ö¸üúÖ»Ö ÃÖÓÃ´Ö¸üÖßµÖ ¸üÖÆüŸÖß»Ö. "ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öê úÖ´Ö ¤ãüÆêü¸üß. ‹úÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¾Ö×¸üÂšü
¾ÖÖÖÔ“Öê »ÖÖ †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ¤ãü:ÖÖ“µÖÖ úÆüÖÖßú›êü ¾Öê¬ÖÖê, ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ÊÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖ
¤êü‰úÖ ¾Ö¸ü †ÖÖÖê. ´ÖÖ—µÖÖ¯Öæ¾Öá“Öê ‹ú ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü Ö¾ÆüÖÔ¸ü ´ÖÖï™ü Ã™ãü†™Ôü ‹Û»±úÃ™üÖ ÊÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖ“ÖÔ
1824 “µÖÖ Ö×»ÖŸµÖÖÓŸÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ´Æü™ü»Öê úß, ÊÖ †Ã¯Öé¿µÖ ¾ÖÖÖÔ“Öê »ÖÖêú ÃÖÓµÖêÖê
†ŸµÖÓŸÖ ´ÖÖêšêü †Ö×Ö †ŸµÖÓŸÖ ×ŸÖ¸üÃéúŸÖ ÖÖ»Öê Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖ¸üúÖ¸üÖê •Ö¸ü ÊÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê
ŸÖ¸ü ŸÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ –ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê ×¿ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ²ÖÃÖŸÖß»Ö; ¯ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¾Ö×¸üÂšü ¾ÖÖÖÔ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö§ü»Ö“ÖÖ ×ŸÖ¸üÃúÖ¸ü
úÖµÖ´Ö ¸üÖÆüß»Ö †Ö×Ö ×¿ÖÖÖ ‘Öê‰úÖ Æêü –ÖÖÖÃÖÓ¯Ö®Ö —ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ ÊÖÓ“ÖÖ ×ŸÖ¸üÃúÖ¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ
²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ‹úÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ šêü¾ÖæÖ ÊÖ ×ŸÖ¸üÃéúŸÖ ¯ÖÖ Ö¾ÖßÖ ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖÖÓÖÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ÆüÖŸÖÖ¿Öß ¬Ö¸üÖ¾Öê
»ÖÖÖê»Ö. 87 ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ´ÖãŸÃÖ§ü¶Ö“Öê Æêü ˆ¤ËüÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ÊÖ ×ŸÖ¸üÃéúŸÖ ¾ÖÖÖÔÃÖ •Ö¸ü †Ö´Æüß
×¿ÖÖÖ ¤êü‰ú ŸÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ“Ö ¾Ö×¸üÂšü »ÖÖêú ×ŸÖ¸üÃúÖ¸ü úºþ »ÖÖÖŸÖß»Ö †¿Öß ³ÖßŸÖß ÊÖ
´ÖãŸÃÖ§ü¶Ö»ÖÖ ¯Ö›ü»Öß ÆüÖêŸÖß. †ÖŸÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ×úŸÖß ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖê¾ÆüÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ØúŸÖã µÖê‰ú Ö ¤êüŸÖÖ ×¿ÖÖÖ ªÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. †ÖŸÖÖ úÖÆüß —ÖÖ»Öê ŸÖ¸üß ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ
´ÖÖ¤æü¸ü †Ö×Ö ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖ ×¿ÖÖÖ ‘µÖÖ †¿Öß ‹ú“Ö †Öê¸ü›ü ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. †ÖŸÖÖ ŸÖã´Ö“µÖÖ
×´Ö¿ÖÖ“Öß ‡“”ûÖ †ÖÆêü úß, †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔÖÖÆüß ŸµÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖæÖÔ ¾ÖÖ™üÖ ×´ÖôûÖ¾ÖÖ."
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†ÓŸÖ²ÖÖÔÊ Öôû²Öôû

ÊÖÖÓŸÖ¸ü ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü Ö¾ÆüÖÔ¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß ¯ÖæÖÔ ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ¾µÖŒŸÖ úºþÖ ³ÖÖÂÖÖ ÃÖÓ¯Ö×¾Ö»Öê.
Öê»µÖÖ ¾ÖÂÖá ×´Ö. •ÖòŒÃÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ÖãÖÖ´Öãôêû ×´Ö¿ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß úÖÆüß ÃÖ¸üúÖ¸üß †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ •ÖÖê
¾µÖ£ÖÔ Öî¸üÃÖ´Ö•Ö ¯ÖÃÖ¸ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖ×¬Ö¯ÖŸÖß“Öê Æêü ¸üÖêÖšüÖêú ˆ¤ËüÖÖ¸ü •ÖÖ‰úÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÓ¿ÖµÖÖ“ÖÖ ×Ö¸üÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ †¿Öß ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ “ÖÖ»ÖúÖÓ“Öß †Öê¸ü“Öß ÖÖ¡Öß —ÖÖ»Öß.
úšüßÖ ¯Ö¸üßÖÖ : ÊÖ“Ö ¾Öêôûß ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖÓÖß †´ÖŒµÖÖ †´ÖŒµÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖÖÖÖ¾Öê, ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß
úÖ´ÖÖ“Öê †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÖšü¾ÖÖ¾ÖêŸÖ, ¸üÖê•Ö×Ö¿Öß šêü¾ÖÖ¾Öß ¾ÖÖî¸êü ×ú¸üúÖêôû ¾ÖÖ¤ü ¬Öã´ÖÃÖŸÖ“Ö ÆüÖêŸÖê. †Æü¾ÖÖ»Ö ŸÖ¸ü
¾ÖÂÖÖÔúÖšüß ´Öß ×»ÖÆüßŸÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖê †Ö×Ö ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ´ÖÖ—µÖÖ úÖµÖÖÔÃÖ
†¿ÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß“Öß •Öºþ¸üß“Ö †ÃÖê. ¯ÖÖ Æüß úÖ´Öê »ÖêÖß ×ÖµÖ´ÖÖÓ“µÖÖ “ÖÖîú™üßŸÖ ²ÖÃÖ×¾ÖÖê †Ö×Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü
†ÖÖÏÆü ¬Ö¸üÖê Æêü ´Ö»ÖÖ êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ¯Ö¸ü¾Ö›üŸÖ ÖÃÖê. ÊÖ´Öãôêû ´Öß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¸Óü•ÖßÃÖ µÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖê.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê úÖ´Ö ´Öß ´ÖÖ—Öê †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú úÖ´Ö ´ÆüÖæÖ ¯ÖŸú¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ‹ÖÖªÖ ‹ê×Æüú ÖÖêú¸üß¯ÖÏ´ÖÖÖê »ÖêÖß
¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ ¤êü‰úÖ ŸÖßŸÖæÖ ÃÖã™æüÖ •ÖÖÖê ´Ö»ÖÖ ‡Â™ü ¾ÖÖ™êüÖÖ. •µÖÖ ÖÖêú¸üß“ÖÖ ´Öß †•ÖÔ êú»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ ŸÖß
ú¿Öß ÃÖÓ¯ÖÖÖ¸ü? ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÖê ´Ö»ÖÖ ÆüÖú ´ÖÖ¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß ŸÖß ´Öß ×ŸÖŸÖŒµÖÖ“Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÖê úÃÖ»µÖÖÆüß
‹ê×Æüú †™üß Ö ‘ÖÖ»ÖŸÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖæÖ ÆüÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ †ÓŸÖÃ£Ö Öôû²Öôûß“ÖÖ ÆüÖê‰úÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ.
ÊÖŸÖæÖ ´Ö»ÖÖ ‹ú“Ö ´ÖÖÖÔ ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»ÖÖ. ŸÖÖê ÆüÖ“Ö úß, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ´Ö»ÖÖ •Öê †»¯ÖÃÖê ¾ÖêŸÖÖ ¤êü‰ú êú»Öê
ŸÖê ²ÖÓ¤ü ú¸üÖ¾Öê; ¯ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ÖÖêú¸üß ÃÖÖê›æü ÖµÖê. ´Öß ÖêÆü´Öß ×±ú¸üŸÖß¾Ö¸ü ØÆü›üŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ‘Ö¸üß ¯Ö¡Ö ×»Ö×Æü»Öê
úß, ´ÖÖ—µÖÖ ¯Ö¿“ÖÖŸÖ úÖêÖß Æêü ¾ÖêŸÖÖ †ÖÖæÖ ×¤ü»µÖÖÃÖ ‘Ö¸ü“µÖÖ ´ÖÓ›üôûßÖß ŸÖê Ã¾ÖßúÖºþ ÖµÖê. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ
ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ´ÆüÖ•Öê 1910 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¾Ö ´ÖÖ—ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê
ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÃÖã™ü»ÖÖ, †ÃÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ú×´Ö™üßÖê šü¸üÖ¾Ö úºþÖ ´Ö»ÖÖ úôû×¾Ö»Öê. ´ÖÖ—Öê ´ÖÖ ¿ÖÖÓŸÖ —ÖÖ»Öê.
×´Ö¿ÖÖ“Öß ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖê¾ÖÖÃÖ¤üÖÖ“Öß ¤üµÖÖ¸üÖ´Ö ×Ö›æü´Ö»Ö µÖÖÓ“Öß ¤êüÖÖß ÊÖ“Ö ÃÖÖ»Öß ¤üß›ü ´Ö×ÆüÖÖ †ÖÖê¤ü¸ü
²ÖÓ¤ü —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖæÖ ´ÖÖ—Öß ²ÖÆüßÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“ÖêÆüß ¾ÖêŸÖÖ ²ÖÓ¤ü —ÖÖ»Öê. ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓÖß ¯Öæ¾Öá¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö úÖ´Ö
“ÖÖ»Öæ šêü¾Ö»Öê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê ´Öß †Ö¯Ö»Öê úÖ´Ö 1903 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü¯ÖÖÃÖæÖ 1910 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü†Öê¸ü
ÃÖŸÖŸÖ 7 ¾ÖÂÖì êú»Öê. ŸµÖÖŸÖ ´Öß ´ÖÖêšüß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¤üÖÖ×¾Ö»Öß †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ´Öãôûß“Ö ¾ÖÖ™üŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. úÖ´Ö“Ö †ÃÖê
ÆüÖêŸÖê úß, ŸµÖÖŸÖ †ÖŸ´ÖÃÖÓŸÖÖêÂÖÖ»ÖÖ •ÖÖÖÖ“Ö ÖÖÆüß.
´ÖÖŸÖÖ×¯ÖŸµÖÖÓ“ÖÖ †ÓŸÖ : ´ÖÖ—µÖÖ ‘Ö¸üß ´Öß †Ö×Ö •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ‹¾Öœüß“Ö úÖµÖ ŸÖß ×´Öôû¾ÖŸÖß ´ÖÖÖÃÖê.
úÖ´Ö †´ÖµÖÖÔ¤ü †Ö×Ö ×´ÖôûúŸÖ ´ÖÖ¡Ö †ŸµÖÓŸÖ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †Ö×Ö †×ÖÛ¿“ÖŸÖ. †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ‘Ö¸ü“µÖÖ
´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öê ÆüÖ»Ö ÆüÖêÖê Æêü ÃÖÖÆü×•Öú“Ö ÆüÖêŸÖê. †Ö´Æüß ²ÖÖÆêü¸üÖÖ¾Öß ´ÖÖêúóµÖÖ Æü¾ÖêŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê»ÖÖê. ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖÖ¸üµÖÖ
¤üÖ™ü ¾ÖÃŸÖß´Ö¬µÖê ‘Ö¸ü“µÖÖ ´ÖÓ›üôûß“Öß ¯ÖÏéúŸÖß Öß™ü ¸üÖÆüßÖÖ. 1906 ÃÖÖ»Öß ¬ÖÖú™üß ²ÖÆüßÖ “ÖÓ¦üÖ²ÖÖ‡Ô ÖÖ¸ü
µÖê£Öê ¾ÖÖ¸ü»Öß. ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖŸÖß¾Ö¸ü ²ÖÖôÓûŸÖ¯ÖÖÖŸÖ †ŸµÖÓŸÖ ú×šüÖ ¿ÖÃ¡Ö×ÎúµÖÖ ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß. ¯ÖÖ“ÖÃÖÆüÖ
´Ö×ÆüµÖÖÓÖß Ö¾ÖßÖ •Ö´Ö»Öê»Öê ´Öæ»Ö ¾ÖÖ¸ü»Öê. ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖŸÖÖêÁÖß»ÖÖ òúÃÖ¸ü“ÖÖ †ÃÖÖ¬µÖ ¸üÖêÖ •Ö›ü»ÖÖ. 1910
ÃÖÖ»Öß ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖŸÖß“ÖÖ †Ö•ÖÖ¸ü ²ÖôûÖ¾ÖæÖ †ÛÃ£Ö-ÖµÖ (Bone Tuberculosis) —ÖÖ»µÖÖÖê ×ŸÖ»ÖÖ
ÃÖã´ÖÖ¸êü 6 ´Ö×ÆüÖê ÖÖ™êü¿Öß •ÖÖ›æüÖ šêü¾ÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. 1910 ÃÖÖ»Öß ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 8 »ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖŸÖÖêÁÖß“ÖÖ †ÓŸÖ
ÆüÖê‰úÖ ×ŸÖ“Öß ŸµÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ú×šüÖ ¾µÖÖ¬ÖßŸÖæÖ ´ÖãŒŸÖŸÖÖ —ÖÖ»Öß. ×ŸÖ“ÖÖ ¬µÖÖÃÖ ‘Öê‰úÖ ´ÖÖ—Öê ²ÖÖ²ÖÖÆüß ŸµÖÖ“Ö
ÃÖÖ»ÖÖŸÖ •ÖæÖ“µÖÖ 27 ŸÖÖ¸üÖêÃÖ úÖ»Ö¾Ö¿Ö —ÖÖ»Öê.
479

´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü, ÃÖ´ÖÖÏ ¾ÖÖ’ûË´ÖµÖ, ÖÓ›ü 2 ¸üÖ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

´ÖÖŸµÖÖ×¯ÖŸµÖÖÓ“Öê úÖµÖÔ : ¾ÖÖ¬ÖÔŒµÖÖŸÖß»Ö †Ö×Ö ¾µÖÖ¬Öà“µÖÖ ¾Öê¤üÖÖ ÃÖÖêÃÖæÖÆüß ´ÖÖ—Öß †Ö‡Ô ¾Ö ²ÖÖ²ÖÖ
´ÖÆüÖ¸ü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ‘ÖÖÖê¸ü›ü¶Ö ¾ÖÃŸÖßŸÖ Ã¾ÖŸÖ: ¸üÖÆæüÖ ´Ö»ÖÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. ´Ö»ÖÖ ´ÖÖ¡Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖúÖ•ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖµÖ †ÖÁÖ´ÖÖŸÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê »ÖÖÖê. ¯Öãœêü ×´Ö¿ÖÖ“Öß †ÖÙ£Öú
ÛÃ£ÖŸÖß ÃÖã¬ÖÖºþÖ ÃÖãÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆêü ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß. ¯ÖÖ ŸµÖÖ¯Öæ¾Öá †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß ¯ÖÖê¸üúß †Ö×Ö ÆüÖêŸÖúºþ
´Öã»Öê †Ö´Ö“µÖÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖê¾ÖÖÃÖ¤üÖÖŸÖ µÖêŸÖ. ŸÖß ¾ÖµÖÖÖê »ÖÆüÖÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖ“Öê ÃÖÓÖÖê¯ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö
´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡ÔÖê †ÖÖÓ¤üÖÖê ¯ÖŸú¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖªÖ£ÖÖÕÃÖÖšüß ×ÆüŸÖØ“ÖŸÖúÖÓú›æüÖ •Öê •ÖãÖê ú¯Ö›êü µÖêŸÖ
ŸµÖÖŸÖ úÖÆüß “ÖÖÓÖ»Öß »ÖãÖ›üß µÖêŸÖ. ŸÖß úÖ¯ÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öê »ÖÆüÖÖ »ÖÆüÖÖ ¯Ö¸üú¸ü, ¯ÖÖê»Öúß, †ÓÖ›üß, ™üÖê¯Ö›üß
¾ÖÖî¸êü ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö †Ö‡Ô úÖ™üúÃÖ¸üßÖê ú¸üßŸÖ †ÃÖê. ™üÖµÖ×¯ÖÃ™ü †Ö×Ö úÖ¸üæúÖ Æêü ¯Öãœêü ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ
×´ÖôûÖ»Öê. ¯ÖÖ ŸµÖÖ¯Öæ¾Öá ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖÖÖßµÖ Ö×•ÖÖ¤üÖ¸üÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖÖÖ»Öß ¯Ö¨üŸÖ¿Öß¸ü ×Æü¿ÖÖê²Ö ×»Ö×ÆüÖê,
†Öò×›ü™üÃÖÖšüß ¯ÖÖ¾ÖŸµÖÖÓ“Öß •ÖÓ¡Öß úºþÖ šêü¾ÖÖê ¾ÖÖî¸êü ŸÖ¯Ö×¿Ö»ÖÖ“Öê ¾Ö ¤üÖ¤üÖß“Öê úÖ´Ö ´ÖÖ—Öê ²ÖÖ²ÖÖ “ÖÖêÖ
ú¸üßŸÖ. ÊÖ úÖ´ÖÖŸÖ •Ö´ÖÖÓ›üß ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ŸµÖÖ“Öß µÖÖŸÖß “ÖÖÓÖ»Öß †ÃÖê. Æüß úÖ´Öê ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ
ÊÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö ´ÖÖÖ»ÖÖ ¾ÖêŸÖÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ Ã¯Ö¿ÖÔÆüß —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ÊÖ¯ÖêÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÆüÖ•Öê
×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖ¢¾ÖÖ“Öß ‹úÃÖÖ¸üÖß ¯ÖÖ¸üÖ “ÖÖ»Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ ´Ö»ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô²ÖÖ¯ÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ
†ÖÁÖµÖ †ÃÖê. ŸÖÖê †ÃÖÖ ‹ú¤ü´Ö ŸÖã™ü»µÖÖ´Öãôêû ´Öß ‹ÖÖªÖ ¯ÖÖê¸üŒµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Æü¾ÖÖ»Ö¤üß»Ö —ÖÖ»ÖÖê.
†¿Öß Æüß †ÓŸÖ²ÖÖÔÊ Öôû²Öôû ˆ›æüÖ ´Öß ¾Ö¸ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê 1910 ÖÖê¾Æêü²Ö¸üÖŸÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
¾ÖêŸÖÖÖ“µÖÖ ²ÖÓ¬ÖÖÖŸÖæÖ ÃÖã™ü»ÖÖê. ŸµÖÖ ¾Öêôû¯ÖµÖÕŸÖ ´Öß ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ †ÖÁÖ´ÖÖŸÖ ¸üÖÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ´Öß ÆüÖê‰úÖ“Ö ¾ÖêŸÖÖ
ÖÖúÖ¸ü»Öê; †ÖÁÖ´ÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖÆüß ´Öß ÆüÖê‰úÖ“Ö ÖÖúÖ¸üÖ¾ÖÖ Æêü Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖ»Öê. †ÖÁÖ´Ö •µÖÖ ˆ¤üÖ¸ü ÖéÆüÃ£ÖÖÖê
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ×¤ü»ÖÖ ŸµÖÖ ¿Öêšü ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü¤üÖÃÖÖÓÖß ´Öß †ÖÁÖ´Ö ÃÖÖê›æüÖ •ÖÖ‰ú ÖµÖê †¿Öß ´Ö»ÖÖ Öôû ‘ÖÖŸÖ»Öß. ¯ÖÖ
¿Ö×¸ü¸üÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖÃ£ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖ×ÃÖú ¿ÖÖÓŸÖß“Öß“Ö †×¬Öú •Ö¹ý¸üß †ÃÖŸÖê. ´ÆüÖæÖ ´Öß ²ÖÖÓ¦üÖ µÖê£Öê ´ÖÖêúóµÖÖ
Æü¾ÖêŸÖ ‹ú »ÖÆüÖÖ¿Öß •ÖÖÖÖ ³ÖÖ›ü¶ÖÖê ‘ÖêŸÖ»Öß †Ö×Ö †ÖÁÖ´ÖÖ»ÖÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ´Ö šüÖêú»ÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
ÃÖ»ÖÖêÖÖ ´Öß ×²Ö‘Ö›æü ×¤ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ×“Ö™üÖßÃÖ, ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö ¸üÖ. «üÖ. ÖÖê. ¾Öîª ÊÖÓÖß ´ÖÖ—µÖÖ
µÖÖêÖÖê´ÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¾µÖÛŒŸÖ¿Ö: †Ö¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ‘ÖêŸÖ»Öß. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †Ö×Ö ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ úÖÆüß £ÖÖê›ü¶Ö
“ÖÖÆüŸµÖÖ ´ÖÓ›üôûßú›æüÖ ÖÖÃÖÖß ¸üßŸÖßÖê ¾ÖÖÔÖß •Ö´ÖÖ úºþÖ ´ÖÖ—µÖÖ µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÖê ¯Öãœêü ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì ´ÖÖ—Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü
¸üÖÖ»Öß. úÖêÖÖú›æüÖ ¾ÖÖÔÖß •Ö´Ö×¾Ö»Öß Æêü ŸµÖÖÖê ´Ö»ÖÖ ´Öãôûß“Ö úôæû ×¤ü»Öê ÖÖÆüß. ´ÖÖ¡Ö ´ÖÖ—µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ»ÖÖ
†Ö×Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖúÖµÖÖÔ»ÖÖ ²ÖÖ¬Ö Ö µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ ú¸üÖ¸üÖÖê Æüß ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖ¾Öß †¿Öß †™ü ´Öß ‘ÖÖŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß.
ŸÖß ÊÖ ³Ö»µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÖê ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ¯ÖÖôû»Öß. †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê 60 ¹ý. ¤ü¸ü´ÖÆüÖ ×ÖµÖ´ÖÖÖê µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê, †Ö×Ö
´ÖÖ—µÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¸üÖ“Öê ÖÖ›êü “ÖÖ»Ö»Öê.
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1
†ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖê
´ÖÖ—µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖ“Öê ÃÖÖú»µÖêúºþÖ ×Ö¸üßÖÖ êú»µÖÖÃÖ ŸµÖÖŸÖ ÖÖ»Öß»Ö “Ö´ÖŸúÖ×¸üú µÖÖêÖÖµÖÖêÖ
µÖê‰úÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÕÖß ‹ú ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ‘Ö›æüÖ †Ö»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. ´Öß •µÖÖê×ŸÖÂÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ
†³µÖÖÃÖ êú»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖúÖ»Öß —ÖÖ»Öê»Öß Æüß ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖê ¯ÖÖÆæüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖãôûÖ¿Öß úÖÆüß
ÖÏÆü»ÖÖ‘Ö¾Ö †ÖÆêü †ÃÖÖ ‹ÖÖ¤üÖ •µÖÖê×ŸÖÂÖ¿ÖÖÃ¡Ö–Ö ÃÖÖÓÖæ ¿Öêú»Ö. ´ÖÖ—µÖÖ •Ö´ÖúÖôûß“Ö ´ÆüÖ•Öê ŸÖÖ. 23
‹×¯ÖÏ»Ö, 1873 ¸üÖê•Öß †Ö´Ö“µÖÖ ÖéÆü¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖÖÖê ´ÖÖ—Öß ÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö •Ö´Ö¯Ö×¡ÖúÖ ¾ÖŸÖÔ¾Ö»Öß. ŸÖß ´Öß ÖÖ»Öß
•Ö¿Öß“µÖÖ ŸÖ¿Öß ¤êüŸÖ †ÖÆêü.
•Ö´Ö¯Ö×¡ÖúÖ : Ã¾ÖÛÃŸÖ ÁÖßÖé¯Ö¿ÖÖ×»Ö¾ÖÖÆüÖ ¿Öêú 1795 ¯ÖÏ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖê ÁÖß´ÖãÖÖÖ´Ö ÃÖÓ¾ÖŸÃÖ¸êü…… “Öî¡Ö
¾Öª 11 ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü ‘Ö™üß 15 ¯Öôû 1 ¿ÖŸÖŸÖÖ¸üÖÖÖ¡Ö ‘Ö™üß 0 ¯Öôû 58…… ²ÖÎÉÖÖ´ÖµÖÖêÖ ‘Ö™üß 9 ¯Öôû 48
Ö¸üÖúÖÔ ‘Ö™üß 15 ¯Öôû 28 ‹¾ÖÓ ¯ÖÓ“ÖÖÓÖ¿Öã¨üÖî…… †ÛÃ´ÖÖË ¿Öã³Ö×¤ü¾ÖÃÖê ¸üÖ´Ö²ÖÃÖ¯¯ÖÖ ŸÖÃµÖ ³ÖÖµÖÖÔ
ãúÓ ãú´ÖÖêŒŸÖÃÖÖî³ÖÖµÖ¾ÖŸÖß µÖ´ÖãÖÖ²ÖÖ‡Ô ŸÖéŸÖßµÖ (¯ÖÓ“Ö´Ö ÃÖÓŸÖÖÖÓ †£Ö¾ÖÖ “ÖŸÖã£ÖÔ ¯Öã¡Ö: V. R. Shinde) ´Ö•Öß•ÖÖŸÖË……
†¾ÖúÆü›üÖ“ÖÎúÖÖãÃÖÖ¸êüÖ •ÖÖÖúÖ»Ö ‘Ö™üß ÃÖæµÖÖì¤üµÖÖÖÓŸÖ¸ü 14 ‘Ö×™üúÖ ¯ÖÏÃÖæŸÖúÖ»ÖÖ:…… ¯Öæ¾ÖÖÔ³ÖÖ¦ü¯Ö¤üÖ ÖÖ¡Ö
¯ÖÏ£Ö´Ö “Ö¸üÖ…… •Ö´ÖÖÖ´Ö¿ÖÓúÎ ¯¯ÖÖ‡×ŸÖ…… ¿Öê×¿Ö×Ö¸üß‡×ŸÖ¯ÖÏ×ŸÖÛÂ™üŸÖÓ…… ãÓú³Ö¸üÖ¿Öß´ÖÆüÖÖÖ¡Ö´ÖãÖÓ ¯ÖŸÖ×ŸÖ ˆ¢Ö´ÖÓ……
´ÖãÖê†®ÖÃÖãÖÓ“Öî¾Ö¿ÖßÂÖÖì¸üÖ•ÖÓÀ¾Ö´Öê¾Ö“Ö… ´ÖÖãÂµÖÖÖ… ÆüÖ¸üÖß •ÖÖ×ŸÖ…… †Ö•ÖÖµÖÖêÖß…… •Ö´ÖúÖ»ÖêØ¿ÖÆü»ÖÖ……
•ÖÖúÖ»Öê Öãºþ ´ÖÆü¤Ôü¿Ö…… ...... •Ö´ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÖêôûÖ ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖêÂ™üß ˆ¢Ö´Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ÆüÖê‡Ô»Ö…… 12,
17, 21, 32, 42, 43 µÖêŸÖêÂÖã¿Öã³ÖÖéÆüÖ¾Ö»ÖÖê×úŸÖê…… †ÖµÖãÂµÖ 80…… ´ÖÖŸÖÖ×¯ÖŸÖéÃÖê¾Öú:…… ×¾ÖªÖ¾ÖÓŸÖ:……
²ÖÆãü•ÖÖ×¯ÖÏµÖ:…… ¤êü¾Ö²ÖÎÖÉÖ×«ü•Ö¯Öæ×•Öú:…… ÁÖß´ÖÓÖ»Ö´ÖÖÆêüÀ¾Ö¸üß ¿Öã³ÖÓ ³Ö¾ÖŸÖã…… ŸÖ¤êü¾Ö »ÖÖÓ…… ¿Öã³Ö´ÖÃŸÖã……
ú»µÖÖÖ´ÖÃŸÖã……
•Ö´ÖãÓú›ü»Öß

¸üÖ×¿ÖãÓú›ü»Öß
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´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü, ÃÖ´ÖÖÏ ¾ÖÖ’ûË´ÖµÖ, ÖÓ›ü 2 ¸üÖ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

¾Ö¸üß»Ö †¿Öã¨ü »ÖêÖÖÖ¾ÖºþÖ ¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖ²Öã¾ÖÖ ±úÖ¸üÃÖê ´ÖÖêšêü ³ÖÖÂÖÖ¯ÖÓ×›üŸÖ ÆüÖêŸÖê †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß.
ŸµÖÖÓ“Öê •µÖÖê×ŸÖÂÖ¿ÖÖÃ¡Ö¯ÖÖÓ×›üŸµÖ ×úŸÖß ÆüÖêŸÖê Æêü ÃÖÖÓÖµÖÖ“ÖÖ ´Ö»ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ÖÖÆüß. ãÓú›ü»Öß´Ö¬µÖê úÖÆüß
¤üÖêÂÖÃ£Öôêû †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ´ÖÖ—µÖÖ ŸÖ•–Ö ×´Ö¡ÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ±ú»ÖÁÖãŸÖß“Ö ŸÖÖ›æüÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖ“Öß ŸÖ¸ü ¾Ö¸ü •Öß
´ÖÖ—µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ»Öß ¾ÖÂÖì ¿Öã³ÖÖÏÆüÖ“Öß ´ÆüÖæÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´Ö»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸÖÃÖÖ †Öã³Ö¾Ö †Ö»ÖÖ
ÖÖÆüß. úÖÆüß ¾ÖÂÖì ŸÖ¸ü ´Ö»ÖÖ ˆ»Ö™ü †Öã³Ö¾Ö †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖê úÃÖêÆüß †ÃÖÖê. ´ÖÖ—µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ
×ÖÛ¿“ÖŸÖ¯ÖÖê ¯ÖÏŸµÖêú 10 ¾Öê ¾ÖÂÖá •Öß šüôûú ÛÃ£ÖŸµÖÓŸÖ¸êü †ÖœüôæûÖ †Ö»Öß ŸµÖÖ¾ÖºþÖ ¯Öãœüß»Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖúÖ»Ö
´Öß šü¸ü×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖÖê †ÃÖÖ :-ŸÖÖ. 23 ‹×¯ÖÏ»Ö, 1873 •Ö´ÖúÖ»Ö
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ 1 »Öê :--1882-83 ´ÖÖ—ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü. ¾Ö×›ü»ÖÖê¯ÖÖÙ•ÖŸÖ ‘Ö¸ü ÖÆüÖÖ šêü¾ÖæÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ¯ÖÏßŸµÖ£ÖÔ
ú•ÖÔ. ŸµÖÖ¯ÖÖµÖß ÃÖ¾ÖÔ ×´ÖôûúŸÖ •ÖÖ‰úÖ ³ÖµÖÓú¸ü ¤üÖ×¸ü¦ü¶¯ÖÏÖ¯ŸÖß. ¾Ö›üß»Ö ²ÖÓ¬Öæ“ÖÖ ´ÖéŸµÖæ. ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ ÃÖÓ¯Ö»Öê.
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ 2 ¸êü :--1892-93 ¤ãüµµÖ´Ö ×¿ÖÖÖ ÃÖÓ¯Ö»Öê. ¯Ö×Æü»Öß ÖÖêú¸üß ÃÖã™ü»Öß. úÖò»Öê•Ö×¿ÖÖÖÖ£ÖÔ
¯ÖãµÖÖÃÖ †Ö»ÖÖê.
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ 3 ¸êü :--1903 ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖ ÃÖÓ¯Ö¾ÖæÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖê. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
ÃÖê¾Öê“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ.
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ 4 £Öê :--1912-14 †ÓŸÖ²ÖÖÔÊ Öôû²Öôû, ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÃÖã™ü»ÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
×Ö¸üÖÁÖßŸÖ ÃÖÖÊúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß“Öê ¯Ö×Æü»µÖÖ ÃÖÆüÖ ¾ÖÂÖÖÔ“Öê †¬Öì ŸÖ¯Ö ÃÖÓ¯Ö»Öê. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¿ÖÆü¸Öü“Öß ¾ÖÃŸÖß ÃÖÖê›üæÖ ¯ÖãÖê
¿ÖÖÖê“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ´ÖÖ ŸµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖãµÖÖÃÖ µÖê‰úÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖê.
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ 5 ¾Öê :--1923-24 ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÊúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß“ÖÖ (›üß. ÃÖß. ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ
“ÖÖ»ÖúŸ¾ÖÖ“ÖÖ) ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÃÖã™ü»ÖÖ. ú»Öú¢µÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¯ÖãÆüÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú —ÖÖ»ÖÖê. ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“µÖÖ
ÖîŠúŸµÖ ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ´ÖÓÖôæû¸ü µÖê£Öß»Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ †Ö“ÖÖµÖÔ —ÖÖ»ÖÖê.
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ 6 ¾Öê :--1933-34 ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖòµÖ ¿ÖŸÖÃÖÖÓ¾ÖŸÃÖ×¸üú ×ŸÖ£Öß ¯ÖÏßŸµÖ£ÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ¾Ö
²ÖéÆü´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ £Öê™ü ÖÖÖ¯Öæ¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ×•Ö»ÊÖ-×•Ö»ÊÖŸÖæÖ ¾Ö úÖÆüß ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖæÖÆüß ¾µÖÖµÖÖÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¤üÖî¸üÖ
úÖœü»ÖÖ. ¿ÖßÖ ‡ŸÖúÖ †Ö»ÖÖ úß ´Ö¬Öã´ÖêÆüÖ“Öß ŸÖß¾ÖÎ ¾µÖ£ÖÖ —ÖÖ»Öê»Öß †Öœüôû»Öß. Æü»»Öß ¾ÖÖ¬ÖÔŒµÖ †Ö×Ö
†Ö•ÖÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ Öê»ÖÖê †ÖÆêü.
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ 7 ¾Öê :--1943 ÊÖ ÃÖÖ»Öß Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ †ÖÖê¤ü¸ü úÖµÖ ÆüÖê ÖÖ¸ü Æêü †Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖŸÖ“Ö †ÖÆêü.
¾Ö¸üß»Ö •Öß ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖê —ÖÖ»Öß ŸµÖÖŸÖ Ã£ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü †Ö×Ö ÛÃ£ÖŸµÖÓŸÖ¸ü Æüß ´ÖãµÖ »ÖÖÖê ÆüÖêŸÖß.
1909-10 ÃÖÖ»Öß •Öß †ÓŸÖ²ÖÖÔÊ Öôû²Öôû ´ÆüÖæÖ ¾ÖÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü, ŸÖß 1912-13 “Öê •Öê 4
£Öê ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ‘Ö›ü»Öê ŸµÖÖ“Öß ¯Öæ¾ÖÔŸÖµÖÖ¸üß ÆüÖêŸÖß. †Ö‡Ô-²ÖÖ¯Ö ¾ÖÖ¸ü»Öê, µÖÖêÖÖê´ÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ ÖÖÆüßÃÖê —ÖÖ»Öê.
‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ÃÖÖôûß ´ÖÓ›üôûß ¸üÖêÖÖÏÃŸÖ —ÖÖ»Öß, ´Öß ±úÖ¸ü Óú™üÖôæûÖ Öê»ÖÖê; ŸÖ¸üß¤êüÖß»Ö †ÖÖÖß ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì
×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ“Ö úÖœüÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß. ´ÖãÓ²Ö‡Ô †Ö×Ö ¯ÖãÖê µÖê£Öê ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖà“Öß
±úÖ¸ü •Ö¹ý¸üß ³ÖÖÃÖæ »ÖÖÖ»Öß. ¯ÖÖ ¯Öã¸êü¿Öß Ã¾ÖŸÖ:“Öß •ÖÖÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖÖ¸üµÖÖ ¤üÖ™ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖê
†¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ“Ö Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ú“Öê·µÖÖÃÖÖšüß •ÖÖÖÖ ×´ÖôêûÖÖ. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö »ÖÓ²Ö¸êüÂÖêŸÖ ¾ÖÃŸÖß
¯ÖÃÖºþ »ÖÖÖ»Öß. ´ÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ Ö¸üß²Ö ×´Ö¿ÖÖ“Öß ¤üÖ¤ü úÖêÖü ‘ÖêÖÖ¸ü? ´Öã²Ó Ö‡Ô ¿ÖÆü¸üÖ“ÖÖ †¾ÖÖœü¾µÖ ÖÙ“Öú¯ÖÖÖÆüß
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†ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖê

×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ ×´Öôæû »ÖÖÖ»ÖÖ. ÊÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß ¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß †Ö×Ö “Öôû¾Öôûß“Öê ëú¦ü ¯ÖãÖê ¿ÖÆü¸ü
ÊÖú›êü ´Ö»ÖÖ Ö•Ö¸ü ¾Öôû¾ÖÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß. µÖÖ“Ö ¾Öêôûß ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖêŸÖ ‹ú †“ÖÖÖú úÖ¸üÖ ‘Ö›ü»Öê.
‹. êú. ´Öã¤ü×»ÖµÖÖ¸üü : ÊÖ ¿ÖÖÖê“Öê ÃÖ´ÖÖµÖ ÃÖêÎêú™ü¸üß ¸üÖ. ‹. êú. ´Öã¤ü×»ÖµÖÖ¸ü ÊÖÓÖß ¯Ö×Æü»Öß
6 ¾ÖÂÖì †ŸµÖÓŸÖ •ÖÖê´ÖÖÖê †Ö×Ö ¤üÖŸÖêÖê úÖÆüß ‹ú ¾ÖêŸÖÖ Ö ‘ÖêŸÖÖ ²ÖÖ•Öæ ÃÖÓ³ÖÖôû»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß
ÃÖÖî. ÃÖßŸÖÖ²ÖÖ‡Ô Æüß ‹úÖ‹úß ×Ö¾ÖŸÖÔ»µÖÖ´Öãôêû ´Öã¤ü×»ÖµÖÖ¸ü µÖÖÓ¾Ö¸ü ´ÖÖêšüß †Ö¯Ö¢Öß †Ö»Öß. ŸµÖÖÓÖÖ ‘Ö¸üß úÖêÖß“Ö
•ÖÖê›üß¤üÖ¸ü Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸÖê ¯ÖãÖê µÖê£Öß»Ö µÖæ ‡ÓÛ»Ö¿Ö Ãæú»Ö´Ö¬µÖê ×¿ÖÖú ÆüÖêŸÖê. úÖÆüß úÖ¸üÖÖÖê ŸÖß •ÖÖÖÖÆüß
ÃÖã™ü»Öß. ´Öã¤ü×»ÖµÖÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß“Öß ´ÖÖêšüß ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. µÖÖ¯Öãœêü ÁÖß. ´Öã¤ü×»ÖµÖÖ¸ü
µÖÖÓÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ“ÖÖ ¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ ¤êüÖê ³ÖÖÖ ¯Ö›ü»Öê †Ö×Ö †ÖòÖÃ™ü 1912 ´Ö¬µÖê ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö
ÆüÖê‰úÖ ´Öß •Öºþ¸ü ŸÖß ŸÖ•Ö¾Öß•Ö ú¸üÖ¾Öß ¾Ö ŸÖß ÆüÖê‡ÔŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ´Öß Ã¾ÖŸÖ: ¯ÖãµÖÖÃÖ ¸üÖÆæüÖ úÖ´ÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ŸÖÖ²ÖÖ
‘µÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê ŸÖÖŸÖ›üß“Öê ¯Ö¡Ö †Ö»Öê. ´Öß ŸÖê£Öê Öê»µÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖê †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê úß, ´ÖãÓ²Ö‡Ô¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖãµÖÖ»ÖÖ
‹ú ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆü †ÃÖÖ¾Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ †ÃÖÖ¾Öß. Æüß ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß
•ÖÖŸÖê¯Öãœêü šêü¾ÖæÖ ‹ú ´ÖÖêšüß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ³Ö¸ü¾ÖæÖ •ÖÖŸÖÖ•ÖÖÖ¤ÔüÖÖ¯Öãœêü ‹ú •ÖÖÆüß¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß šêü¾ÖÖ¾Öß. †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü
´Ö×ÆüµÖÖŸÖ •Öß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ³Ö¸ü»Öß ×ŸÖ“Öê ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ¾ÖÖÔÖ ´ÖÖÖê †Ö»Öê“Ö †ÖÆêü.
úÖµÖÔ¾ÖÖÆüúÖÓ“Öß ±êú¸ü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖüü : ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖê¾ÖÖÃÖ¤üÖ ²ÖÓ¤ü ¯Ö›ü»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öê
¯ÖÏ“ÖÖ¸üú-³Ö×ÖÖß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô-µÖÖÓ“Öß ¤ãüÃÖ·µÖÖ úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü ¸ü¾ÖÖÖÖß —ÖÖ»Öß. ¾Ö·ÆÖ›ü“Öß †Ö×Ö ´Ö¬µÖ¯ÖÏÖÓŸÖÖ“Öß
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß †•Ö´ÖÖ¾ÖæÖ ¯ÖÖÆüµÖÖú×¸üŸÖÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ×ŸÖú›êü Öê»µÖÖ †Ö×Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖê£Öê »ÖÆüÖÖÃÖê ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆü
úÖœæüÖ ŸÖê “ÖÖ»Ö¾Öæ »ÖÖÖ»µÖÖ. Æãü²Öôûß µÖê£Öê µÖÖ“Ö ¾Öêôûß úÖÖÔ™üú ¿ÖÖÖÖ ˆ‘Ö›üµÖÖŸÖ µÖê‰úÖ ×ŸÖ“Öê “ÖÖ»ÖúŸ¾Ö
¸üÖ. ÃÖµµÖ¤ü †²Ö¤ãü»Ö úÖ¤ü¸ü µÖÖÓÃÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß ú»µÖÖÖß²ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“Öê ¯ÖæÖÔ ÃÖÖÆüÖµµÖ
×´ÖôûÖ»Öê. ‡ú›êü ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£ÖêÃÖ ¸Ö. ¾ÖÖ´ÖÖ¸üÖ¾Ö ÃÖÖêÆüÖêÖß Æêü Ö¾ÖßÖ ¾ÖÖÆæüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê
úÖµÖÔ¾ÖÖÆüú ×´ÖôûÖ»Öê. ³Ö×ÖÖß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô †Ö×Ö ÃÖµµ¤ü †²Ö¤ãü»Ö úÖ¤ü¸ü µÖÖÓ“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ ¯ÖÖÆæüÖ ¸üÖ.
ÃÖÖêÆüÖàÖÖ †ÖŸ´ÖÃÖ´Ö¯ÖÔÖÖ“Öß ¯ÖÏê¸üÖÖ (1910 “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ) —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì ŸµÖÖÓÖß úÖ´ÖÆüß êú»Öê
†Ö×Ö ¯ÖæÖÔ ¾Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß“Öß ŸÖµÖÖ¸üß êú»Öß. µÖÖ“Ö ÃÖÖ»Öß †ÖîªÖê×Öú ×¿ÖÖÖÖ¯ÖÏßŸµÖ£ÖÔ ¾ÖÖ×›üµÖÖ
™ÒüÃ™ü“Öß ¤ü¸üÃÖÖ»Ö 6000 ¹ý. “Öß ÖÏÑ™ü ×´ÖôæûÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öß»Ö ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖŸÖ 40 ´Öã»ÖÖÓ“Öß ÖÖµÖÖ×¯ÖµÖÖ“Öß
¾ÖÖî¸êü †Ö×Ö ¿ÖÖôûÖÓŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖÔŸÖÖê¯Ö¸üß ÃÖÖêµÖ —ÖÖ»Öß. ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ úÖ´ÖÖ“Öê êú¦üÃ£ÖÖÖ ¯Ö¸üôû µÖê£Öß»Ö
¯ÖÖêµÖ²ÖÖ¾Ö›üß“Öê ÖÖŒµÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ‘Ö×›üµÖÖôûß ÆüÖò»Ö ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‹ú ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ •ÖãÖÖ ²ÖÓÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, ŸÖê£Öê ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öß. ²ÖÓÖ»ÖÖ ¤üÖêÖ ´Ö•Ö»Öß †ÃÖæÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Öß ˆ¯ÖÖéÆêü †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖê¸ü ˆÓ“Ö ¾ÖéÖÖÓ“Öß ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ²ÖÖÖ †Ö×Ö
ŸµÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ˆÓ“Ö ŸÖ™ü²ÖÓ¤üß ÆüÖêŸÖß. ‡Ó¯ÖÏã¾Æü´Öë™ü ™ÒüÃ™ü“µÖÖ ´ÖêÆêü¸ü²ÖÖÖßÖê ÆüÖ ²ÖÓÖ»ÖÖ †Ö¤üß ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß“µÖÖ
³ÖÖ›ü¶ÖÖê ×´ÖôûÖ»ÖÖ. ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ¤Óü›üúÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖ. ÃÖÖêÆüÖêÖß Æêü †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ãú™ãÓü²ÖÖ»ÖÖ ‘Öê‰úÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô
¿ÖÖÖê“Öê ãú»ÖÖãºþ ´ÆüÖæÖ ¾Ö¸üß»Ö †ÖÁÖ´ÖÖŸÖ úÖµÖ´Ö“Öê µÖê‰úÖ ¸üÖ×Æü»Öê. ŸÖê »Ö¾Öú¸ü“Ö ÊÖ úÖ´ÖÖ¿Öß ‡ŸÖêú
ÃÖ´Ö¸üÃÖ —ÖÖ»Öê úß, ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá úÖ´ÖÖ“Öß ´ÖÖ—Öß ÃÖ¾ÖÔ úÖôû•Öß ¤æü¸ü —ÖÖ»Öß †Ö×Ö ´Öß 1913 “µÖÖ †Ö¸Óü³Öß
¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê“µÖÖ ¯ÖãÖ‘ÖÔ™üÖêÃÖÖšüß ¯ÖãµÖÖÃÖ ÃÖÆüãú™ãÓü²Ö µÖê‰úÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖê. ŸµÖÖ ¿ÖÖÖê“Öê Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸ü ¸üÖ. ¤üÖ. ÖÖ.
¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖ ÊÖÓÖß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß •Öãôû¾ÖÖ•Öãôû¾Ö ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Öß ±úÖ¸ü ¤üÖŸÖÖ ¤üÖÖ¾Ö»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÖÆüÖµµÖÖÖê ´Öß ÊÖ ¿ÖÖÖê“ÖÖ, ´ÖÖ—Öê •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üß“Öê úÖ´Ö ÃÖÖÓ³ÖÖôæûÖ, ŸÖÖ²ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. µÖê£Öê ´ÖÖ—µÖÖ
†ÖµÖãÂµÖÖŸÖ»Öê “ÖÖî£Öê ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ †Ö×Ö ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ 6 ¾ÖÂÖÖÕ“Öê ¯Ö×Æü»Öê †¬Öì ŸÖ¯Ö ÃÖÓ¯Ö»Öê!
¾ÖÖµÖ 473-70
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†Æü»µÖÖÁÖ´ÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß
»Öê›üß ×¾ÖØ»Ö›üÖ : 1913 ÃÖÖ»Öß ´Öß ¯ÖãµÖÖÃÖ µÖê‰úÖ ¸üÖÆæüÖ »ÖÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öê Ö¾ÆüÖÔ¸ü“Öê •ÖÖÖß
»ÖÖò›Ôü ×¾ÖØ»Ö›üÖ Æêü †Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“Öß ˆŸÃÖÖÆüß ¯ÖŸÖß »Öê›üß ×¾ÖØ»Ö›üÖ µÖÖÓ“µÖÖ úÖÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ•Öß Ö¾ÆüÖÔ¸üúµÖÖ
×õÖÃŸÖ¾ÖÖÃÖß ×´ÖÃÖË ¾ÆüÖµÖÖê»Öê™ü Œ»ÖÖÔú ×Æü“Öß Æü×úúŸÖ Öê»Öß †ÃÖÖ¾Öß. »Öê›üß ×¾ÖØ»Ö›üÖ ÊÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ
¸üÖÆüµÖÖÃÖ †Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö ×´Ö¿ÖÖ“Öê úÖ´Ö ÃÖ´ÖÖ ¯ÖÖÆüµÖÖ“Öß ‡“”ûÖ ŸµÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ¯Ö¡ÖÖÖê
úôû¾Ö»Öß. ´Ö»ÖÖ ×´ÖÃÖË Œ»ÖÖÔú“Öß †Öšü¾ÖÖ —ÖÖ»Öß. ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö ¯Ö¸üúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸ü“µÖÖ
´ÖÓ›üôûà“Öê úÃÖê ÃÖÆüúÖµÖÔ †ÃÖŸÖê ÊÖ“Öß ´Ö»ÖÖ ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü»Öß. »ÖÖÖ»Öß“Ö ´Öß ‹ú ×´Ö¿ÖÖ“Öß •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ
²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öß. ´ÖÖêšüÖ ¿ÖÖ×´ÖµÖÖÖÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ. †Ã¯Öé¿µÖ ²ÖÖµÖúÖ´Öã»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖß»ÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß µÖêÖÖ·µÖÖ
ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖÛÂšüŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÆüß ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»µÖÖ. šü¸ü»µÖÖ ¾Öêôûß ×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÖê »Öê›üß ×¾ÖØ»Ö›üÖ ¿ÖÖ×´ÖµÖÖÖÖŸÖ
†Ö»µÖÖ. •Ö´Ö»Öê»ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ×´ÖÁÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯ÖÖÆæüÖ ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê. ¯ÖÏ´ÖãÖ Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ
—ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü úÖ´ÖÖ“Öß †¯Öæ¾ÖÔŸÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ŸµÖÖÓÖÖ †ÖÖÓ¤ü ¾ÖÖ™ü»ÖÖ. ¿ÖÖôêû“Öß ™üÖ¯Ö™üß¯Ö, ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ¯ÖÏÃÖ®Ö ¾Ö¤üÖê,
×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ŸµÖÖÓ“Öß ×“Ö¢Ö¾Öê¬Öú ¾Ö ŸÖÖ»ÖÃÖã¸üÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»Öß ú¾ÖÖ‡ÔŸÖ ¯ÖÖÆæüÖ ²ÖÖ‡Ô ¸ü´Ö´ÖÖÖ —ÖÖ»µÖÖ. ¯ÖãÖê
¿ÖÖÖê“µÖÖ †Ã¯Öé¿µÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ú¾ÖÖ‡ÔŸÖ ×¿Öú¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔ“ÖÖ“Ö »ÖÂú¸üß ¯Öê¿ÖÖ¸ü ×´ÖôûŸÖ †ÃÖê.
²ÖÑ›ü“µÖÖ “ÖÖ»Öß¾Ö¸ü ×Ö¿ÖÖÖß“Öß ú¾ÖÖ‡ÔŸÖ ŸÖÖê ±úÖ¸ü ˆšüÖ¾Ö¤üÖ¸ü ú¸üß. ú¾ÖÖ‡ÔŸÖ ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü »Öê›üß
×¾ÖØ»Ö›üÖ ´ÖÖ—µÖÖ úÖÖÖŸÖ ×¾ÖÖÖê¤üÖÖê ´ÆüÖÖ»µÖÖ, ''×´Ö. Ø¿Ö¤êü Æêü Ö¸üß²Ö »ÖÖêú ¯Öãœêü ‹êú úÖôûß ØÆü¤üÃ£ÖÖÖ“Öê
¸üÖ•Öê ÆüÖêŸÖß»Ö!'' ×ŸÖŸÖŒµÖÖ“Ö ×¾ÖÖÖê¤üÖÖê ´Öß ˆ¢Ö¸ü ×¤ü»Öê, ''²ÖÖ‡ÔÃÖÖÆêü²Ö, †Ö¯Ö»ÖÖ †Ö¿Öß¾ÖÖÔ¤ü Ö¸üÖ ÆüÖêÖÖ¸ü µÖÖŸÖ
´Ö»ÖÖ ×ŸÖôû´ÖÖ¡Ö ÃÖÓ¤êüÆü ÖÖÆüß. ¯ÖÖ Æêü »ÖÖêú ¸üÖ•Öê —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯ÖÖ †Ö¯Ö»Öß ŸÖ¿Ö¸üß±ú úÖêšüê µÖÖ»Ö?''
²ÖÖ‡Ô ´ÖÖ:¯Öæ¾ÖÔú ÆüÃÖ»µÖÖ. ¯Öãœêü »ÖÖò›Ôü ×¾ÖØ»Ö›üÖÖê ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ •Öß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ˆ¤üÖ¸ü ´Ö¤üŸÖ êú»Öß †Ö×Ö
×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ “ÖÖ»ÖúÖÓ¿Öß ×´ÖôæûÖ ¾ÖÖÖ»Öê ŸµÖÖ“Öê Æêü ¯Öæ¾ÖÔ×“ÖÆü ÆüÖêŸÖê.
†ÖÁÖ´ÖÖÃÖÖšüß •ÖÖÖÖ : ÊÖ¯Öãœêü ´Öß ÊÖ ¿ÖÖÖê“µÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖß“µÖÖ ŸÖµÖÖ¸üß»ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖê.
ŸµÖÖ¯ÖÏßŸµÖ£ÖÔ ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖ¸ü ŸÖãúÖê•Öß¸üÖ¾Ö ÆüÖêôûú¸üÖÓú›æüÖ 20000 ¹ý. “Öß ¸üÖêÖ ¤êüÖÖß ×´ÖôûÖ»Öß ÆüÖêŸÖß.
¤êüÖÖßŸÖæÖ ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖêÃÖÖšüß •µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß ¾ÆüÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ''†Æü»µÖÖÁÖ´Ö'' Æêü ÖÖ¾Ö ¤êüµÖÖ“Öê
šü¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ †ÖÁÖ´ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ •ÖÖÖÖ Æãü›üæú »ÖÖÖ»ÖÖê. ÖÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖêšêüŸÖ •Öê£Öê Æü»»Öß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
Œ¾ÖÖ™ÔüÃÖÔ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ˆ¢Ö¸êü»ÖÖ ³ÖÖêú¸ü¾ÖÖ›üß ´ÆüÖæÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß ‹ú ÓúÖÖ»Ö ¾ÖÃŸÖß †ÖÆêü. ŸÖß ŸµÖÖ
¾Öêôûß †ŸµÖÓŸÖ Ö×»Ö“”û ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖ“µÖÖ †Ö•Öæ²ÖÖ•ÖæÃÖ •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû ¤üÖêÖ ±ú»ÖÖÕÖ ´Öî¤üÖÖÖ“Öß ˆ‘Ö›üß
•ÖÖÖÖ ÆüÖêŸÖß. ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ Ã£Öôû ‡ŸÖêú ˆ•ÖÖ›ü †Ö×Ö ³ÖµÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖê úß, ×¤ü¾ÖÃÖÖœü¾ÖóµÖÖ ŸÖê£Öê •ÖÖµÖÖ»ÖÖ
úÖêÖß ¬Ö•ÖŸÖ ÖÃÖŸÖ. ÖÖ“ÖÖôûÖê, úÖ™êüÖ›êü“Ö Ö¾Æüê ŸÖ¸ü •ÖÖÖ¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ ÆüÖ›üÖÓ“Öê ´ÖÖêšü´ÖÖêšêü ÃÖÖ¯Öôêû, Ø“Ö¬µÖÖ,
´ÖÖê›üêú ›ü²Öê ¾ÖÖî¸êü ÓúÖÖ»ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê Æêü ´Öî¤üÖÖ ‹ú ˆ‘Ö›êü ³ÖÖÓ›üÖ¸ü“Ö ÆüÖêŸÖê. Æü»»Öß •µÖÖ»ÖÖ '†ÖµÖÙ¾ÖÖ
¸üÖê›ü' ´ÆüÖæÖ ´ÖÖêšêü †Öœü¶ŸÖê“Öê ÖÖ¾Ö †Ö»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ¾ÖÃŸÖß“Öê šüÖÖê †ÃÖæÖÆüß ÆüÖ
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¸üÃŸÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ¯ÖÖê ¤ãü¹ýÃŸÖ †Ö×Ö Ã¾Ö“”û šêü¾ÖÖê Æêü ŸµÖÖ ¾Öêôû“µÖÖ ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üß»ÖÖ †Ö¯Ö»Öê úŸÖÔ¾µÖ
¾ÖÖ™üŸÖ ÖÃÖê. úÖ¸üÖ ŸÖê£Öê ¸üÆü¤üÖ¸üßü ±úÖ¸ü ÖÃÖê. ´ÖéŸÖ´ÖÖÓÃÖ ÖÖµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖµÖ ³ÖÖêú¸ü¾ÖÖ›üßŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓÖÖ
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖê£Öê †ÖëÖôû †¾Ö¿ÖêÂÖ “ÖÖêÆüßú›üê †ÃŸÖÖ¾µÖÃŸÖ ¯Ö›ü»Öê»Öê †ÃÖŸÖ. ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ •ÖãµÖÖ
¾Öšü»Öê»µÖÖ ¾Ö™ü¾ÖéÖÖ¾Ö¸ü ³ÖµÖÖÖú ¯ÖÖÓœü·µÖÖ ×Ö¬ÖÖ›üÖÓ“Öê úôû¯Ö ¾ÖÃŸÖß úºþÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏÃÖÓÖß ÖæÖ-´ÖÖ¸üÖ´ÖÖ·µÖÖÆüß
ÆüÖêŸÖ. †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ»Öê Æêü ÃÖÖŸÖ ‹ú¸üÖÓ“Öê ´Öî¤üÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ †Ö´Ö“µÖÖ ³ÖÖ¾Öß ''†Æü»µÖÖÁÖ´ÖÖ»ÖÖ'' Æêü ×šüúÖÖ
µÖÖêµÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´Öß šü¸ü×¾Ö»Öê. ´ÖÖ×ÖŸÖ»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü Æüß ÃÖÖŸÖ ‹ú¸üÖÓ“Öß •ÖÖÖÖ (¯ÖãÖê ¿ÖÆü¸ü ÃÖ¾Æìü ÖÓ. 7)
†Ö´Ö“µÖÖ †ÖÁÖ´ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖãÖê ¿ÖÆü¸ü ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üßÖê 99 ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ ú¸üÖ¸üÖÖê ¤üÖêÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ³ÖÖ›êü¯Ö¼ü¶Ö
úºþÖ †Ö´Ö“µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖ¬ÖßÖ êú»Öß. ¯ÖÏ£Ö´Ö ŸÖÖ. 22-7-15 ¸üÖê•Öß ¯Ö×Æü»ÖÖ ¯Ö¼üÖ 2 ‹ú¸ü 30
ÖãÓšü¶ÖÓ“ÖÖ ¤ü¸üÃÖÖ»Ö 1 ¹ý. ³ÖÖ›ü¶ÖÖê ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ¯Öãœêü Æüß •ÖÖÖÖ ¯Öã¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß †ÃÖê
¾ÖÖ™ü»µÖÖ¾ÖºþÖ ²ÖÖúß ˆ¸ü»Öê»µÖÖ 3 ‹ú¸ü 23 ÖãÓšü¶ÖÓ“Öß •ÖÖÖÖ ŸÖÖ. 13-4-22 ¸üÖê•Öß ´ÆüÖ•Öê ‹Óú¤ü¸ü 7
‹ú¸üÖÓ“Öê ´Öî¤üÖÖ 99 ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ ú¸üÖ¸üÖÖê ¤ü¸üÃÖÖ»Ö 2 ¹ý. ³ÖÖ›ü¶ÖÖê ×´Ö¿ÖÖÖê ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üßú›æüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê.
³ÖÖ›ü¶Ö“Öê Æêü ¤üÖêÖ ¹ý¯ÖµÖê êú¾Öôû ´ÖÖ»Öúß ÆüŒúÖÃÖÖšüß šü¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. Æüß 99 ¾ÖÂÖì ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü
¯ÖãÆüÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß Ö¾Öß ³ÖÖ›êü¯Ö¼üß ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ×´Ö¿ÖÖÖê ¸üÖÖæÖ šêü¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. Æüß •ÖÖÖÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ
•ÖÖê×ŸÖ²ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ¾Öêôûß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓÃ£Öêú›êü ÆüÖŸê Öß. ŸÖß ¯Öãœüê ÃÖ¸üúÖ¸üú›êü •ÖÖ‰úÖ ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üß“Öß
‘Ö™üÖÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖãÖê ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üßú›êü Öê»Öß ÆüÖêŸÖß †Ö×Ö †ÖŸÖÖ Æêü ×´Ö¿ÖÖÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü •ÖÖê×ŸÖ²ÖÖÓ“Öê“Ö
úÖ´Ö ¯Öãœêü “ÖÖ»Ö¾Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. Æüß ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ×ÃÖ¨ü úºþÖ ¤üÖÖ×¾Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖãÖê ¿ÖÆü¸ü
´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üßÖê Æêü ³ÖÖ›êü¯Ö¼êü úºþÖ ‹¾Öœüß ´ÖÖêšüß •ÖÖÖÖ ¤êüµÖÖ»ÖÖ †Öœêü¾Öêœêü ‘ÖêŸÖ»Öê ÖÖÆüßŸÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ»ÖÖ
ÃÖ¸üúÖ¸üß ´ÖÓ•Öã¸üßÆüß ÃÖÆü•Ö“Ö ×´ÖôûÖ»Öß.
×¿ÖÂ™ü´ÖÓ›üôû : 20,000 ¹ý. “Öß †Ö¸Óü³Öß“Öß ´ÖÖêšüß ¤êüÖÖß, ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ‹¾Öœüß ´ÖÖêšüß •ÖÖÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ¾Ö¸ü
ÃÖ¸üúÖ¸üú›æüÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öß ÖÏÑ™ü ×´Öôû×¾ÖÖê Æêü Îú´Ö¯ÖÏÖ¯ŸÖ“Ö ÆüÖêŸÖê. »ÖÖê“Ö ³ÖÖ¾Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê ÖúÖ¿Öê †Ö×Ö
Ö“ÖÖÔ“Öß †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öêú ¾ÖÖî¸êü ÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›æüÖ ¸üßŸÖÃÖ¸ü †•ÖÔ ´Ö¤üŸÖßÃÖÖšüß ×¾ÖªÖÖÖŸµÖÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓú›êü
¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. 1913 ÃÖÖ»Öß •Öã»Öî´Ö¬µÖê »ÖÖò›Ôü ×¾ÖØ»Ö›üÖú›êü ÖÖÃÖ ›êü¯µÖã™êü¿ÖÖ ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
ŸµÖÖ¾ÖºþÖ ¯ÖãÖê µÖê£Öß»Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖßÃÖÖšüß ¹ý. 20,000 “Öß ´Ö¤üŸÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö —ÖÖ»ÖÖ. Æüß ´Ö¤üŸÖ ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖ
¯ÖÓ“Ö´Ö •ÖÖò•ÖÔ µÖÖÓ“µÖÖ 1912 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ ³Öê™üß¯ÖÏßŸµÖ£ÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê»µÖÖ ¸üú´ÖêŸÖæÖ ØÆü¤üãÃ£ÖÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üú›æüÖ ×´ÖôûÖ¾ÖµÖÖ“Öß
ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ¯Öãœêü 1914 ÃÖÖ»Öß †ÖúÛÃ´Öú¯ÖÖê ´ÖÆüÖµÖã¨üÖ“Öß †Ö¯Ö¢Öß †Ö»µÖÖÖê ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê Æêü úÖ´Ö
ÖÖ‡»ÖÖ•ÖÖÖê ¾Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖß“µÖÖ Ö“ÖÖÔ“Öß ¸üŒú´Ö ¸üÖêÖ Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖÖê ÃÖÆüÖ ¾ÖÂÖì ¯Öãœêü œüú»ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
¾Ö¸üß»Ö ×¿ÖÂ™ü´ÖÓ›üôûÖÖê ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô, ¯ÖãÖê †Ö×Ö Æãü²Öôûß ¿ÖÖÖÖÓŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£Öá¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖ“Öê
“ÖÖ»Ö»Öê»Öê ÃÖãÓ¤ü¸ü úÖ´Ö †Ö×Ö ‹ÖË. ‹´ÖË. ¾ÖÖ×›üµÖÖ ™ÒüÃ™üßú›æüÖ ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ ¤êüÖÖßÖê, ´ÖãÓ²Ö‡Ô †Ö×Ö ¯ÖãÖê
µÖê£Öê “ÖÖ»Ö»Öê»µÖÖ †ÖîªÖê×Öú ×¿ÖÖÖÖ“Öß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ ¾ÖÖî¸êü “ÖÖ»Öæ ÖÖêÂ™üß »ÖÖò›Ôü ×¾ÖØ»Ö›üÖ»ÖÖ Öß™ü
ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ×¤ü»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß“Öß ÖÏÑ™ü-‡ÖË-‹›ü ¤êüµÖÖ“Öê †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ ×¤ü»Öê.
×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÃÖÓÃ£ÖÖÓÖß •ÖÖê Ö“ÖÔ êú»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ×Ö´´Öß ÖÏÑ™ü ¤êüµÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖß †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ ×¤ü»Öê.
¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÃÖÖšüß ÖÏÑ™ü-‡ÖË-úÖê›ü´Ö¬µÖê úÖÆüß“Ö ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ÖÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ¤ü¸üÃÖÖ»Ö ¹ý. 2000 ¯ÖêÖÖ
•ÖÖÃŸÖ ÖÖÆüß ‡ŸÖúß ´Ö¤üŸÖ ŸµÖÖÓÖß ¤êü‰ú êú»Öß †Ö×Ö “ÖÖ»Öæ µÖã¨üÖ“Öß ÃÖ²Ö²Ö Ö ÃÖÖÓÖŸÖÖ Æüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Ö¤üŸÖ
ÃÖÖ»ÖÖêÃÖÖ»Ö ¸üÖêÖ ×´ÖôûŸÖ Öê»Öß.
487

´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü, ÃÖ´ÖÖÏ ¾ÖÖ’ûË´ÖµÖ, ÖÓ›ü 2 ¸üÖ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3
ÖÖÖ¯Öæ¸ü ¾Ö Æãü²Öôûß ¿ÖÖÖÖ
ÖÖÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÖÖÖ : ´ÖãÓ²Ö‡Ô ‡»ÖÖµÖÖŸÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô, ¯ÖãÖê, Æãü²Öôûß ¾ÖÖî¸êü †ÓÖ³ÖæŸÖ ¿ÖÖÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ˆ¯Ö¿ÖÖÖÖÓ“Öê µÖêÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ²ÖÃŸÖÖÖ ²ÖÃÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öê »ÖÖ ÖÖÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öê ÃÖ¾ÖÔ ´Ö¬µÖ¯ÖÏÖÓŸÖÖÃÖÖšüß ×´ÖôæûÖ ‹ú
†ÓÖ³ÖæŸÖ ¿ÖÖÖÖ úÖœüµÖÖú›êü »ÖÖÖ»Öê. úÖê»ÆüÖ¯Öã¸ü“Öê ¾Öúß»Ö ¸üÖ. ÖÖ¯ÖŸÖ éúÂÖÖ•Öß ú¤ü´Ö ÊÖÓÖß ÊÖ
úÖ´Öß Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ¾ÖÖÆæüÖ ‘ÖêµÖÖ“Öê ú²Öæ»Ö êú»Öê. †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß, †úÖê»ÖÖ, µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¾ÖÖî¸êü ×šüúÖÖß ÃÖÓ»ÖÖ
¿ÖÖÖÖÓ“Öß úÖ´Öê ÊÖ¯Öæ¾Öá“Ö “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖß. ¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß“Öê ×šüúÖÖ ÖÖÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öê ÊÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖ“Öß ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ¿ÖÖÖÖ
ˆ‘Ö›æüÖ ÊÖ ÃÖÓ»ÖÖ ¿ÖÖÖÖ ×ŸÖ“µÖÖú›êü ÃÖÖê¯Ö¾ÖæÖ ‹ú ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú Ö¾ÖßÖ †ÓÖ³ÖæŸÖ ¿ÖÖÖÖ ˆ‘Ö›üµÖÖ“Öß ¾Öêôû
šêü¯Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. 1914 “µÖÖ ˆÆüÖóµÖÖŸÖ ´Öß ‹ú™üÖ“Ö ÖÖÖ¯Öæ¸ü»ÖÖ Öê»ÖÖê. ÖÖÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖ“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÖÆæüÖ
×Ö¬Öß ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“ÖÖ †Ó¤üÖ•Ö ú¸üÖê ÆüÖ ˆ§êü¿Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖê£Öß»Ö ¯ÖÏÖÖ×ŸÖú ¯ÖÖÖ“Öê ¾Öé¨ü ¯ÖãœüÖ¸üß ¸üÖ. ²Ö.
¾ÖÖ´ÖÖ¸üÖ¾Ö úÖê»Æü™üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß ´Öß ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖ—Öê ±úÖ¸ü ¯ÖÏê´Öôû¯ÖÖê Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê. ˆÆüÖŸÖÖÆüÖŸÖæÖ
´Ö»ÖÖ ‘Ö¸üÖê‘Ö¸ü Öê‰úÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¾Ö•ÖÖ¤üÖ¸ü ×´Ö¡ÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ úºþÖ ×¤ü»ÖÖ ; £ÖÖê›üß²ÖÆãüŸÖ †Ö¸Óü³Öß“Öß
´Ö¤üŸÖÆüß ×´Öôû¾ÖæÖ ×¤ü»Öß. ÊÖ ÖÖêÂ™üßÖê ˆ¢Öê•ÖÖ ×´ÖôæûÖ ¯Öãœêü »Ö¾Öú¸ü“Ö ¸üÖ. ú¤ü´Ö µÖÖÓÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘Öê‰úÖ
´Ö¬µÖ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ØÆü¤üß ×•Ö»ÊÖŸÖæÖ ¯Öæ¾ÖÔŸÖµÖÖ¸üßÃÖÖšüß †Ö×Ö ×Ö¬Öß •Ö´Ö¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ‹ú ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ¤üÖî¸üÖ ´Öß
úÖœü»ÖÖ. ³ÖÓ›üÖ¸üÖ, ²ÖÖ»ÖÖ‘ÖÖ™ü, •Ö²Ö»Ö¯Öæ¸ü, ¸üÖµÖ¯Öæ¸ü, ×¾Ö»ÖÖÃÖ¯Öæ¸ü †Ö×Ö ˆ¢Ö¸ü ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÖÖ¸ü ¾Ö ¤ü´ÖÖêÆü
¾ÖÖî¸êü ×šüúÖÖß ´ÖÖ—Öß †Ö×Ö ¸üÖ. ú¤ü´Ö µÖÖÓ“Öß ¾µÖÖµÖÖÖê —ÖÖ»Öß. ÃÖã´ÖÖ¸êü 4000 ¹ý. “Öß ´Ö¤üŸÖ ×´ÖôûÖ»Öß.
¤ü´ÖÖêÆüÆæüÖ ú¤ü´ÖÖÓÖÖ ÖÖÖ¯Öæ¸üú›êü ¯Ö¸üŸÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê †Ö×Ö ´Öß ¯Öãœêü ‹ú™üÖ“Ö ³ÖÖê¯ÖÖôû, ¤êü¾ÖÖÃÖ, ‡Ó¤æü¸ü †Ö×Ö
¬ÖÖ¸ü µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ×ÖúÖÓ“µÖÖ ³Öê™üß ‘Öê‰úÖ †Ö×Ö ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ‘Öê‰úÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖê. ÖÖÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öê ¯ÖãÆüÖ
•ÖÖ‰úÖ ‹Ó¯ÖÏêÃÖ ×´Ö»Ö“Öê ´ÖòÖê•Ö¸ü ÃÖ¸ü ²Öê—ÖÖ•Öß µÖÖÓ“Öß ÖÖšü ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß“Öß ¯ÖÖ“Ö¯ÖÖ¾Ö»Öß µÖê£Öß»Ö
“ÖÖôûß¯Öîúß ‹ú “ÖÖôû ×´Ö¿ÖÖú›êü ‘ÖêŸÖ»Öß. ÃÖ¸ü ´ÖÖê¸üÖê¯ÖÓŸÖ •ÖÖê¿Öß, ÖÖ. ´Öã¬ÖÖêôûú¸ü ¾Öúß»Ö, ¾ÖÖ´ÖÖ¸üÖ¾Ö
úÖê»Æü™üú¸ü, ›üÖò. »Ö. ×¾Ö. ¯Ö¸üÖÓ•Ö¯Öê, ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü ×ÖµÖÖêÖß ¾ÖÖî¸êü“Öß ‹ú ú×´Ö™üß Öê´ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¯Öãœüê
»Ö¾Öú¸ü“Ö ¯»ÖêÖ“Öß ÃÖÖ£Ö ˆ¤Ëü³Ö¾ÖæÖ úÖ´ÖÖŸÖ ´ÖÖêšüÖ“Ö †›ü£ÖôûÖ †Ö»ÖÖ. ¸üÖ. ú¤ü´ÖÖÓú›æüÖ Æêü úÖ´Ö ×Ö³Ö¾ÖêÖÖ
´ÆüÖæÖ Ã£ÖÖ×Öú ú×´Ö™üß“µÖÖ ŸÖÎúÖ¸üß¾ÖºþÖ ŸµÖÖÓÖÖ ú´Öß úºþÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖÖß ¸üÖ. ÃÖµµÖ¤ü †²Ö¤ãü»Ö
úÖ¤ü¸ü µÖÖÓ“Öß Æãü²ÖôûßÆæüÖ ÃÖÆüãú™ãÓü²Ö ¸ü¾ÖÖÖÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÖ“Ö¯ÖÖ¾Ö»Öß µÖê£Öê ¾Ö¸ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»µÖÖ
“ÖÖôûßŸÖ ‹ú ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆü ´ÆüÖæÖ ŸÖê“Ö †Ö¯Ö»Öê ¸üÖÆüµÖÖ“Öê ×šüúÖÖ ´ÖãÎú¸ü êú»Öê †Ö×Ö ŸÖê£ÖæÖ †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß,
†úÖê»ÖÖ, µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¾ÖÖî¸ëüú›üß»Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß ¤êüÖ¸êüÖ †Ö¯Ö»µÖÖú›êü ‘ÖêŸÖ»Öß.
Æãü²Öôûß ¿ÖÖÖÖ : ¸Öü. ÃÖµµÖ¤ü µÖÖÓ“Öß ¸ü¾ÖÖÖÖß Æãü²Öôûß µÖê£ÖæÖ ÖÖÖ¯Öæ¸ü»ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖê ŸµÖÖ
¿ÖÖÖê“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ‘ÖêµÖÖ»ÖÖ úÖêÖ ŸÖ¸üß ŸÖ•–Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß Öê´ÖÖæú ú¸üÖê ³ÖÖÖ ¯Ö›ü»Öê. ¸üÖ. ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü
ÖÖ¸üÖµÖÖ ¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖ ÊÖÓ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß ¯ÖãÖê µÖê£Öß»Ö úÖ´ÖÖŸÖ ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. Æãü²Öôûß µÖê£Öß»Ö
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ÖÖÖ¯Öæ¸ü ¾Ö Æãü²Öôûß ¿ÖÖÖÖ

†ÖÁÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÆüãú™ãÓü²Ö •ÖÖ‰úÖ ¸üÖÆüµÖÖ“Öß †Ö×Ö ŸÖê£Öß»Ö ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ‘ÖêµÖÖÃÖ ¸üÖ. ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü¯ÖÓŸÖ
†Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖã¿Öß»Ö ¯ÖŸÖß ÃÖÖî. †®Ö¯ÖæÖÖÔ²ÖÖ‡Ô µÖÖÓÖß †ÖÖÓ¤üÖÖê ú²Öã»Öß ×¤ü»Öß. ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü¯ÖÓŸÖÖÓ“Öß ‡ŸÖúß
ŸÖŸ¯Ö¸üŸÖÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öß úß, ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¾Öé¨ü †Ö‡Ô»ÖÖÆüß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü Öê»Öê. ÆüÖ ¯ÖÏÖÓŸÖ úÖÖÔ™üúÖŸÖß»Ö
†ÃÖ»µÖÖÖê µÖê£Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Öê úÖÖ›üßŸÖ“Ö “ÖÖ»ÖŸÖ. ¸üÖ. ÃÖµµÖ¤ü ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ¯ÖŸÖß ú»µÖÖÖß²ÖÖ‡Ô
µÖÖÓÖÖ ´Öæôû“Öê“Ö úÖÖ›üß µÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ ŸµÖÖ ¿ÖÖÖê»ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ¿ÖÖôêû“µÖÖ
†Ö×Ö ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖ“µÖÖ ÃÖÓµÖêŸÖ ¸üÖ. ÃÖµµÖ¤ü µÖÖÓÖß ¤ü¾ÖÖÖÖµÖÖ“ÖßÆüßü ³Ö¸ü ‘ÖÖŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ´ÖÖÖê
¸üÖ. ¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖÖÓÖß Æãü²Öôûß µÖê£Öß»Ö Ã£ÖÖ×Öú úÖ´ÖÖŸÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¬ÖÖ¸ü¾ÖÖ›ü, ²ÖêôûÖÖ¾Ö, ×¾Ö•ÖÖ¯Öæ¸ü ¾ÖÖî¸êü
×šüúÖÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ˆ¯Ö¿ÖÖÖÖÆüß ˆ‘Ö›ü»µÖÖ. Æãü²Öôûß ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üßú›æüÖ ‹ú ¯Öã¸êü¿Öß ´ÖÖêúôûß •ÖÖÖÖ 99
¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ ú¸üÖ¸üÖÖê, ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß“µÖÖ ³ÖÖ›ü¶ÖÖê ‘ÖêŸÖ»Öß. ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖê¯Öãœêü“Ö ‹ú ¤ãüÃÖ¸êü ÖÖ•ÖÖß ÆüÖµÖÃæú»Ö
ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‹úÖ úÖê¯Ö·µÖÖŸÖß»Ö ˆ‘Ö›üß •ÖÖÖÖ ×´Ö¿ÖÖú›êü ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ×´Ö¿ÖÖ“Öß ‹ú »ÖÆüÖÖ¿Öß
‡´ÖÖ¸üŸÖ ¸üÖ. ÃÖµµÖ¤ü µÖÖÓÖß ²ÖÖÓ¬Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖŸÖ ¤ü¾ÖÖÖÖµÖÖ“Öß †Ö×Ö ¿ÖÖôûÖÓ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß.
¸üÖ. ¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖÖÓÖß ŸÖß ¯ÖæÖÔ êú»Öß. ŸÖßÖ “ÖÖ¸ü ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ¸üÖ. ¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖ úÖÖ›üß ×¿Öú»Öê †Ö×Ö »Ö¾Öú¸ü“Ö
ŸµÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»ÖÖ •Ö´Ö “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¸üßŸÖßÖê ²ÖÃÖ×¾Ö»ÖÖ. ŸÖÖê ‡ŸÖúÖ úß, ¯Öãœüß»Ö
´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üß“µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúß´Ö¬µÖê Æãü²Öôûß ¿ÖÆü¸ü“Öê ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üß¾Ö¸ü ÃÖ¸üúÖ¸üŸÖ±ìú ŸµÖÖÓ“Öß
Öê´ÖÖæúÆüß —ÖÖ»Öß.
´ÖÖÓÖÖÓ“Öß ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ : ¯ÖãµÖÖÃÖ •Öß ´ÖÆüÖ¸ÖüÂ™Òü ¯Ö×¸üÂÖ¤ü —ÖÖ»Öß ŸÖßŸÖ ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖÆæüÖ ´ÖÖÓÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê
¯ÖãœüÖ¸üß ÁÖß¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö “ÖÖÓ¤üÖê µÖÖÓ“Öß ¯Ö×¸ü“ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖÓÖ »ÖÖêúÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖê Æü•Öê¸üß“Öß úÆü¸ü
ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ŸµÖÖÓÖß ÊÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü¯Öãœêü •ÖÖê¸üÖ“Öß ŸÖÎúÖ¸ü êú»Öß ÆüÖêŸÖß. †ÖòÖÃ™ü, 1913 ´Ö¬µÖê ¯ÖãÖê
µÖê£Öê ×´Ö¿ÖÖ“Öê •Öê ×¿ÖÂ™ü´ÖÓ›üôû Öê»Öê ŸµÖÖ¾Ö¸ü ×´Ö. “ÖÖÓ¤üÖê µÖÖÓÖÖ ´Öã§üÖ´Ö ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß
Ö¾ÆüÖÔ¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓ¯Öãœêü ÖÖ»Öß»Ö ŸÖÎúÖ¸üß ´ÖÖÓ›ü»µÖÖ :-(1) ´ÖÖÓÖ Ö¸üß²Ö †ÃÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¬ÖÓ¤üÖ ÖÖÆüß. (2) ÖãÆêüÖÖ¸ü †ÃÖÖ †Öôû ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ¾Ö¸ü
†µÖÖµÖÖÖê †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. (3) ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ ²Ö¸üß“Ö ¯Ö›üßú •Ö´ÖßÖ †ÖÆêü. ŸÖß ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß“µÖÖ ¤ü¸üÖÖê
´ÖÖÓÖÖÓÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. (4) ¿ÖêŸÖúß“ÖÖ ¬ÖÓ¤üÖ ´ÖÖÓÖÖÓÖÖ ±úÖ¸ü µÖÖêµÖ †ÖÆêü. (5) ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ úÖêšêü
ŸÖ¸üß ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ •ÖÖÖÖ ‘Öê‰úÖ ´ÖÖÓÖÖÓÃÖÖšüß ‹ú ¿ÖêŸÖúß Öê›êü (¾ÖÃÖÖÆüŸÖ) ›üß. ÃÖß. ×´Ö¿ÖÖú›æüÖ Ã£ÖÖ¯ÖµÖÖŸÖ
µÖÖ¾Öê. ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ú×´Ö™üßÖê ÊÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß “ÖÖîú¿Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖãµÖÖŸÖ ÖÖÃÖ ú×´Ö™üß Öê´Ö»Öß.
×ŸÖÖê 26 •ÖæÖ, 1914 ¸üÖê•Öß ÖÖ»Öß»Ö šü¸üÖ¾Ö êú»ÖÖ :-(1) ×Ö¤üÖÖ 100 ãú™ãÓü²ÖÖÓ“Öß ÃÖÖêµÖ ÆüÖê‡Ô»Ö, †¿Öß ‹ú ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖ¤üÖÖ»Ö ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ
ˆ‘Ö›üÖ¾Öß. (2) ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ×ŸÖ“µÖÖÃÖÖšüß µÖÖêµÖ †ÃÖÖ ‹ú ´ÖÖãÂµÖ ¿ÖÖê¬ÖæÖ úÖœüÖ¾ÖÖ. (3) ÃÖ¸üúÖ¸üú›æüÖ
¯ÖãÖê ¾Ö ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö •ÖÓÖ»ÖÖÖŸµÖÖŸÖæÖ ÖÖÓÖ¸ü™üßÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›æüÖ úÖœü»Öê»µÖÖ •ÖÖÖÖÓ“Öß µÖÖ¤üß ´ÖÖÖ¾ÖÖ¾Öß
†Ö×Ö ŸµÖÖ¯Öîúß 400 ‹ú¸ü ‹ú¡Ö †ÃÖ»Öê»Öß •ÖÖÖÖ ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ×Ö¾Ö›æüÖ úÖœüÖ¾Öß.
›üÖò. ´ÖòÖ †Ö×Ö ´Öß µÖÖ úÖ´Öß ´Ö¬µÖ³ÖÖÖÖ“Öê ú×´Ö¿ÖÖ¸ü ×´Ö. ´ÖêúÖòÖúß µÖÖÓ“Öß ÖÖšü ‘ÖêŸÖ»Öß.
•Ö´ÖÖ²ÖÓ¤üßÖÖŸµÖÖ“Öê ´ÖãµÖ úÖîÛÃÖ»Ö¸ü ×´Ö. »Öò²ÖÃÖÖÆêü²Ö ¾Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÖŸµÖÖ“Öê ‡Ã¯ÖêŒ™ü¸ü •ÖÖ¸ü»Ö êúÖê›üßÃÖÖÆêü²Ö
µÖÖÓ“Öêú›êü ¸üÖ. “ÖÖÓ¤üÖê µÖÖÓÖÖ Öê‰úÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖÖ¾Ö¸üß»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öß ¯ÖæÖÔ ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß †Ö¬Öß“Ö
489

´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü, ÃÖ´ÖÖÏ ¾ÖÖ’ûË´ÖµÖ, ÖÓ›ü 2 ¸üÖ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

×´Öôû¾ÖæÖ šêü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. Ö¾ÆüÖÔ¸üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ú»ÖêŒ™ü¸üÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖæÖÔ ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß †Ö×Ö ´Ö¤üŸÖß“Öê
†ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öß ¾Ö ›üÖò. ´ÖòÖ ¯ÖÏŸµÖÖ “ÖÖîú¿ÖßÃÖÖšüß ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ŸÖÖ»ÖãúÖ×ÖÆüÖµÖ ÖÖ¾Öê
¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ¿ÖêŸÖúß“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖîú¿Öß“µÖÖ úÖ´Öß ´Ö»ÖÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üµÖÖÃÖ ×¾Ö÷ü»Ö ÖÖ´Ö¤êü¾Ö
úÖôêû µÖÖ ŸÖ•–Ö ÖéÆüÃ£ÖÖÃÖ ´Öß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘ÖêŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ †Ö´Æüß ‹Óú¤ü¸ü ŸÖßÖ ÃÖ±ú¸üß êú»µÖÖ
†Ö×Ö ÖÖ»Öß»Ö ŸÖßÖ Öê›üß ¾ÖÃÖÖÆüŸÖßÃÖÖšüß ëú¦ü ²ÖÖ×¾ÖµÖÖ“Öß “ÖÖîú¿Öß ú¸üµÖÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê. (1) ‹¸Óü›üÖê»Öß×´Ö¸ü•Öê“µÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 9 ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü, (2) ãú¯Ö¾ÖÖ›ü-²Öã¬ÖÖÖ¾Ö Ã™êü¿ÖÖ“µÖÖ ¤ü×ÖÖêÃÖ 3 ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü ¾Ö ÃÖÖÓÖ»Öß,
×´Ö¸ü•Ö †Ö×Ö ²Öã¬ÖÖÖ¾Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“µÖÖ Æü§üß“µÖÖ´Ö¬µÖê. µÖÖ“Ö Öê›ü¶ÖŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸ü 1200 ‹ú¸ü •Ö´ÖßÖ
•ÖÓÖ»ÖÖÖŸµÖÖú›æüÖ ×´ÖôûµÖÖÃÖÖ¸üÖß †ÃÖæÖ ŸµÖÖ¯Öîúß 150 ‹ú¸ü •Ö´ÖßÖ ÖÖÓÖ¸ü™üßÃÖÖšüß †Ö¤üß ˆ¢Ö´Ö
†Ö×Ö 300 ‹ú¸ü ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ¯ÖÏŸÖß“Öß †ÖÆêü. (3) ¯Ö»ÖæÃÖ-ãÓú›ü»Ö¸üÖê›ü ÊÖ Ã™êü¿ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖßÖ ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü
ÃÖÖÓÖ»Öß ¾Ö †Öï¬Ö µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê Æü§üß´Ö¬µÖê.
Æüß ŸÖßÖê ëú¦üê ¯ÖÖÆüÖµÖÖ¯Öæ¾Öá ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ 1000 ´Öî»Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ³Ö¸ü ˆÆüÖóµÖÖŸÖ
ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ úÖôûß ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖŸÖ ²Öî»ÖÖÖ›üß“Öê ¸üÃŸÖêÆüß “ÖÖÓÖ»Öê Ö¾ÆüŸÖê. ²Ö¸üÖ“Ö ³ÖÖÖ ¯ÖÖµÖß •ÖÖ¾Öê
»ÖÖÖ»Öê. ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ÃÖ±ú¸üßŸÖ ¾ÖÃÖÖÆüŸÖú×´Ö™üß“Öê “Öê†¸ü´ÖÖ ›üÖò. ´ÖòÖ Æêü ´Ö•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ¿ÖêŸÖúß“ÖÖ
ˆ¢Ö´Ö †Öã³Ö¾Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ö×Ö ŸÖê Ã¾ÖŸÖ: ´Ö•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü úÖÆüß ×šüúÖÖß ¯ÖÖµÖß †Ö»µÖÖ´Öãôêû “ÖÖîú¿ÖßŸÖ
úÃÖ»ÖßÆüß úÃÖæ¸ü ˆ¸ü»Öß ÖÖÆüß. ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß“Öê Öê›êü ¿ÖêŸÖúß“µÖÖ †Ö×Ö ˆªÖêÖ¬ÖÓªÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ²ÖÃÖ×¾ÖµÖÖŸÖ
µÖêÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. Ö“ÖÖÔ“ÖÖ †Ö¸Óü³Öß“ÖÖ †Ó¤üÖ•Ö ×ú´ÖÖÖ¯ÖÖ¿Öß 20,000 ¹ý. “ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ãú¯Ö¾ÖÖ›ü“Öê ëú¦ü ¯ÖÃÖÓŸÖ
ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‰úÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖú›êü ¸üßŸÖÃÖ¸ü †•ÖÔÆüß Öê»ÖÖ. ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ ´ÖÆüÖµÖã¨üÖ“Öß ¬ÖÖ›ü †Ö»Öß. †Ö´Ö“µÖÖ
“ÖÖîú¿Öß“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖÃÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ. ´ÖÆüÖµÖã¨üÖÃÖ úÖ´Öß †Ö»Öê»µÖÖ ×¿Ö¯ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ
´ÆüÖæÖ ¾Ö¸üß»Ö ¿ÖêŸÖúß“µÖÖ •Ö×´ÖÖß“Öß •Öºþ¸ü »ÖÖÖê»Ö ´ÆüÖæÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ŸÖß ŸÖæŸÖÔ ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖê ˆ¢Ö¸ü
†Ö»Öê. ´ÖÖÓÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖë›ü“ÖÖ ‘ÖÖÃÖ ×¿Ö¯ÖÖµÖÖÓÖÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ. ¯ÖÖ †Öê¸üßÃÖ úÖµÖ —ÖÖ»Öê ŸÖê †ÃÖÖê. ãú¯Ö¾ÖÖ›ü“µÖÖ
•Ö×´ÖÖß“µÖÖ úÖÆüß ³ÖÖÖÖ¾Ö¸ü Æü»»Öß ›êüŒúÖ ‹•µÖêú¿ÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“µÖÖ ×¾ÖØ»Ö›üÖ úÖò»Öê•Ö“Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ
ˆ³Öß ×¤üÃÖŸÖê. ˆÆüÖŸÖÖÆüÖŸÖæÖ “ÖÖîú¿Öß“Öß ¬ÖÖ¾Ö¯Öôû êú»Öß ãúÖß? ŸÖß ú¿ÖÖÃÖÖšüß êú»Öß? †Ö×Ö †Öê¸üßÃÖ
Ö×¿Ö²ÖÖÖê µÖ¿ÖÖ“Öß ´ÖÖôû úÖêÖÖ“µÖÖ ÖóµÖÖŸÖ ‘ÖÖŸÖ»Öß? ÃÖÖ¾ÖúÖ¿Ö¯ÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ ¾ÖÖ“ÖúÖÓÖß“Ö úÖµÖ
¾ÖÖ™êü»Ö ŸÖê ¾ÖÖ™æüÖ ‘µÖÖ¾Öê.
1914 “µÖÖ ´Ö¬µÖÖ»ÖÖ µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖ ´ÖÆüÖµÖã¨ü ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÖê ²ÖÆãüŸÖêú •ÖÖÖ»ÖÖ“Ö †ÖÖ »ÖÖ¾Ö»Öß.
ŸÖê ÃÖã´ÖÖ¸ü “ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖì “ÖÖ»Ö»Öê. ŸµÖÖ ‘ÖÖ‡ÔŸÖ ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ úÖêÖŸÖß“Ö Ö¾Öß ÖÖêÂ™ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡ÔÖÖ. †¿ÖÖ ¾Öêôûß
¾Ö·ÆÖ›ü †Ö×Ö ´Ö¬µÖ¯ÖÏÖÓŸÖ ¿ÖÖÖÖÓ“Öß ‘Ö™üÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê Ö¾Öê úÖ´Ö †¬Öì´Öã¬Öì ÆüÖê‰úÖ ¯Ö›ü»Öê»Öê ¯ÖæÖÔ ú¸üÖ¾Öê
»ÖÖÖ»Öê. µÖÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öê ¾Öúß»Ö ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ú¤ü´Ö Æêü ¯Öãœêü †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ †¿Öß
Ö¾ÖßÖ ¿ÖÖÖÖ úÖœüµÖÖ“Öê ¯Öæ¾Öá •µÖÖÓ“µÖÖú›êü ŸµÖÖ úÖ´ÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ªÖµÖÖ“Öß, †¿ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖü“Öß ¯Öæ¾Öá
ŸÖµÖÖ¸üß êú»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ¸üÖ. ú¤ü´ÖÖÓ“Öß †¿Öß ŸÖµÖÖ¸üß ú¸üµÖÖ»ÖÖ ¾Öêôû Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸÖ¿ÖÖŸÖ ÖÖÖ¯Öæ¸ü»ÖÖ ŸµÖÖ
¾Öêôûß ¯»ÖêÖ“ÖÖ úÆü¸ü ˆ›üÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ µÖã¨üÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¾ÖÖ ¯Öê™ü»ÖÖ. †Öêú †›ü“ÖÖà´Öãôêû
ú¤ü´ÖÖÓú›æüÖ Æêü úÖ´Ö —Öê¯ÖêÖÖ. Ö¸êü ¯ÖÖÆüŸÖÖ ´Ö¬µÖ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ÖÖÖ¯Öæ¸ü Æêü ×šüúÖÖ †¿ÖÖ úÖ´ÖÖ»ÖÖ ±úÖ¸ü †Öãæú»Ö
ÆüÖêŸÖê. ¾Ö·ÆÖ›ü †Ö×Ö ´Ö¬µÖ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ »ÖÖêú ÃÖ¬ÖÖ †ÖÆêüŸÖ. •Ö´ÖßÖ¤üÖ¸ü¯Ö¨üŸÖß ŸÖê£Öê †ÃÖ»µÖÖÖê †×¿Ö×ÖŸÖ
»ÖÖêúÖÓŸÖß»Ö ¯ÖãÂúôû »ÖÖêú ÃÖ¬ÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖæÖ ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ »ÖÖêú Ö¿Öß²Ö úÖœüµÖÖÃÖ ×ŸÖú›êü
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•ÖÖ‰úÖ ÃÖãÃÖÓ¯Ö®Ö ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¸üÖÆæüÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê»ÖÖ †Öãæú»Ö †ÖÆêüŸÖ. ¾Ö·ÆÖ›ü-´Ö¬µÖ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÔÆüß
‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖÓ¯ÖêÖÖ ÃÖÖÓ¯Ö×¢Öú ¤éÂ™ü¶Ö “ÖÖÓÖ»µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ †ÖÆê. ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öê ²ÖÖêÚ›üÖ ×Ö‘ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü
²ÖÆãüŸÖêú ¾Ö·ÆÖ›üÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖÖ ³Ö¸üÖÖ µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. µÖÖ¾ÖºþÖ µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖ“Öß †Öãúæ »ÖŸÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ
“ÖÖ»ÖúÖÓÖß †ÖêôûÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖß µÖê£Öê ˆ¯ÖÎú´Ö ÃÖãºþ êú»µÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö¸ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»µÖÖ †›ü“ÖÖàŸÖæÖÆüß
¾ÖÖ™ü úÖœæüÖ ×´Ö¿ÖÖÖê †Ö¯Ö»Öê ×šüúÖÖ ŸÖê£Öê ¥üœü êú»Öê“Ö. ¸üÖ. ÃÖµµÖ¤ü †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ¯ÖŸÖß
ú»µÖÖÖß²ÖÖ‡Ô ÊÖÓÖß †ŸµÖÓŸÖ ¯Ö×¸üÁÖ´Ö ‘Öê‰úÖ Æêü †Ö¸Óü³Öß“Öê ÁÖêµÖ ×´Öôû×¾Ö»Öê. ¯ÖãµÖÖ“Öß ¿ÖÖÖÖ ¸üÖ. ÃÖµµÖ¤ü
ÊÖÓÖß“Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ˆ‘Ö›ü»Öß. ÖÓŸÖ¸ü ŸÖß ¸üÖ. ‹. êú. ´Öã¤ü×»ÖµÖÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖú›êü ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¸üÖ. ÃÖµµÖ¤üÖÓ“µÖÖ
²ÖôûÖ¾Ö¸ü“Ö Æãü²Öôûß“Öß úÖÖÔ™üú ¿ÖÖÖÖÆüß Ã£ÖÖ¯ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß †Ö×Ö †ÖŸÖÖ †›ü“ÖÖß´Öãôêû ÖÖÖ¯Öæ¸ü»ÖÖÆüß
ÃÖµµÖ¤üÖÓÖÖ“Ö ÃÖÆüãú™ãÓü²Ö ¯ÖÖšü¾ÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê Æüß ÖÖêÂ™ü ¸üÖ. ÃÖµµÖ¤ü µÖÖÓÖÖ ´ÖÖêšüß ³ÖæÂÖÖÖ¾ÖÆü †ÖÆêü. úÖ´Ö
úÖœü»µÖÖ¾Ö¸ü ¯Öî¿ÖÖ“Öß ´Ö¤üŸÖ ú¿Öß²Ö¿Öß ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ ×´Öôêû ¯ÖÖ »ÖÖµÖú †Ö×Ö ¾ÖÖÆæüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“ÖÖ
ŸÖã™ü¾Ö›üÖ ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ ÖêÆü´Öß“Ö ³ÖÖÃÖê. ÃÖ¢¾ÖÖ“Öß ¯Ö¤üÖê¯Ö¤üß ¯Ö¸üßÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ÊÖ úšüßÖ úÖ´ÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖÆæüÖ
‘ÖêµÖÖ»ÖÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ×´ÖôûÖ¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ŸÖ¸ü ŸÖê ¾Öê›êü¯Öß¸ü“Ö †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. †ÃÖ»Öê ¾Öê›êü¯Öß¸ü ¯Öã¸êüÃÖê ×´ÖôûÖ»Öê
ÖÖÆüßŸÖ ŸÖ¸üß •Öê ×´ÖôûÖ»Öê ŸÖê“Ö ×´Ö¿ÖÖ“Öê ³ÖÖµÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öê. ¾ÖÖÆæüÖ ‘ÖêÖÖ¸üÖ ´ÖÖÖæÃÖ ×´ÖôûµÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ
úÖµÖÔÖê¡ÖÖ¾Ö¸ü Ö¾ÖßÖ †ÓÖ³ÖæŸÖ ¿ÖÖÖÖÓ“ÖÖ ˆ¤üµÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê, †Ö×Ö ŸµÖÖ»ÖÖ úÖêšæüÖ ŸÖ¸üß, úÃÖÖ ŸÖ¸üß
úÖ´Ö“Ö»ÖÖ‰ú ´ÖÖãÂµÖ ×´ÖôûŸÖ †ÃÖê.
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4
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ
1914 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ ´ÖÆüÖµÖã¨üÖ´Öãôêû ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öê, ¿Öê™üÃÖÖ¾Öú¸üÖ“Öê, ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ“Öê †Ö×Ö •ÖÖŸÖê“ÖêÆüß »ÖÖ
¤êü¿ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ ÖÖêÂ™üàú›êü »ÖÖÖ»Öê. ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öß ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ¯Ö¤ü¤ü×»ÖŸÖ ´ÆüÖæÖ †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔú›êü ÆüÖêŸÖß, ŸÖß
†ÖŸÖÖ †ÖÖÖß ‹úÖ úÖ¸üÖÖ´Öãôêû †Ã¯Öé¿µÖÖÓú›êü ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖÖÖ»Öß. †Ã¯Öé¿µÖ »ÖÖêúÖÓÖß, ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ´ÖÆüÖ¸ü
¾Ö “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü •ÖÖŸÖàÖß ×²ÖÎ×™ü¿Ö »ÖÂú¸üÖŸÖ ±úÖ¸ü “ÖÖÓÖ»Öß úÖ´Öê êú»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ¤ü×ÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ×¸üµÖÖ
¾ÖÖî¸êü ¯Ö»Ö™üÖàÖß »ÖÖò›Ôü Œ»ÖÖ‡¾Æü“µÖÖ úÖ»ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ »ÖÂú¸üß úÖ´Ö×Ö¸üßŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß ×´Öôû¾Ö»Öê»Öß †ÖÆêü; ¯ÖÖ
¯Öãœêü ²Ö¸üÖ“Ö úÖôû ¿ÖÖÓŸÖßŸÖ Öê»µÖÖ´Öãôêû µÖÖ Ö¸üß²Ö »ÖÖêúÖÓÖÖ »ÖÂú¸üÖŸÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öê Ã£ÖÖÖ ×™üæúÖ ¸üÖ×Æü»Öê
ÖÖÆüß. ÆüÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê †³µÖÖÃÖµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ †ÖÆêü. 20 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ †Ö¸Óü³ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ:
´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖßµÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÖß ÊÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ˆ“Ö»Ö ÖÖ»»Öß ÆüÖêŸÖß. ¿ÖÖÓŸÖß“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ú´Öß êú»Öê»µÖÖ
¯Ö»Ö™üÖß ¯ÖãÆüÖ ÃÖãºþ ú¸üÖ¾µÖÖŸÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê †•ÖÔ Ö¾ÆüÖÔ¸ü, ¾ÆüÖ‡ÃÖ¸üÖòµÖ, Ã™êü™ü ÃÖêÎêú™ü¸üß µÖÖÓ“µÖÖú›êü
¾ÖêôûÖê¾Öêôûß úºþÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖãµÖÖ“Öê ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö •ÖÖÖ²ÖÖ úÖÓ²Öôêû, ¯ÖÖ¾Öê»Ö“Öê ÃÖã³Öê¤üÖ¸ü ´Öê•Ö¸ü ¾Ö»ÖÓÖú¸ü
¾ÖÖî¸ëüÖß ÊÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †£ÖÖÔŸÖ µÖÖ µÖã¨üÖ“µÖÖ ¾Öêôûß ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ×¸üÎæú™üÖÓ“Öß
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ »ÖÖÖ»Öß. ŸÖê¾ÆüÖ ´Ö¸üÖšü¶ÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÓ“ÖÖÆüß •ÖµÖ•ÖµÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ¬¾ÖÖß ˆ´Ö™æü »ÖÖÖ»ÖÖ. ´ÖãÓ²Ö‡Ô
¾Ö ¯ÖãÖê µÖê£Öß»Ö ™üÖ‰úÖ ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê “ÖÖ»Öæ µÖã¨üÖú›êü †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öê »ÖÖ ¾Öê¬ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö •ÖÖÆüß¸ü
ÃÖ³ÖÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»µÖÖ. ×´Ö¿ÖÖ“Öê úÖ´Ö ÊÖ ¾ÖÖÖÔ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ•ÖæÓÖß ˆ®ÖŸÖß ¾ÆüÖ¾Öß--´ÖÖ ŸÖß ¿ÖîÖ×Öú †ÃÖÖê,
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †ÃÖÖê Øú¾ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ †ÃÖÖê; ÃÖ¸üúÖ¸üÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †ÃÖÖê ×ú¾ÖÖ ÃÖÖÖŸÖÖß ¬Ö´ÖÖÔ×¬ÖúÖ·µÖÖÓÃÖÓ²ÖÓ¬Öß
†ÃÖÖê--“ÖÖêÆüßú›æüÖ ÃÖŸÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖÖê Æêü ÆüÖŸê Öê. ´ÆüÖæÖ ÊÖ µÖã¨üÖ´Öãôûê ÊÖ ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖß ´ÖÆü¢¾ÖÖúÖÓÖê»ÖÖ
Ö¾ÖßÖ †Óãú¸ü ±ãú™æü »ÖÖÖ»Öê. ŸÖê ¾ÖÖœüßÃÖ »ÖÖ¾ÖÖê ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ Îú´Ö¯ÖÏÖ¯ŸÖ“Ö ÆüÖêŸÖê.
»ÖÖÖÖî ¯ÖòŒ™ü : ´ÖÆüÖµÖã¨üÖ»ÖÖ •ÖÃÖ•ÖÃÖÖ ¸ÓüÖ “Öœæü »ÖÖÖ»Ö ŸÖÃÖŸÖÃÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¾Ö×¸üÂšü ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ
¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖúÖÓÖê»ÖÖ Ö¾ÖßÖ ¾ÖôûÖ »ÖÖÖæ »ÖÖÖ»Öê. 1916 ÃÖÖ»Öß »ÖÖÖÖî»ÖÖ úÖÑÖÏêÃÖ ³Ö¸ü»Öß ŸµÖÖ
¾Öêôûß ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö •Öê ×Ö¸ü×Ö¸üÖôêû ¯ÖÖ ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ¥üœü ‹êŒµÖ ¾ÆüÖ¾Öê †¿Öß Ö¸ü•Ö ³ÖÖÃÖæ »ÖÖÖ»Öß.
µÖã¨üÖ“Öê ¿Öê¾Ö™üß ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü¯Öãœêü ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÃÖÖšüß †×¬Öú ÆüŒú ´ÖÖÖµÖÖ“Öê úÖ´Öß, ÊÖ ´ÖÖÖµÖÖ
‹ú´ÖãÖÖÖê ¾ÆüÖ¾µÖÖŸÖ ´ÆüÖæÖ, Æêü ‹êŒµÖ †Ö¾Ö¿µÖú ÆüÖêŸÖê. ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖãµÖ ¯ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ØÆü¤æü †Ö×Ö
´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ. ÊÖÓÖÖ ‹ú´ÖêúÖÓ•Ö¾Öôû †ÖêœüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ úÖÑÖÏêÃÖ»ÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÆüÖæÖ »ÖÖÖÖî“µÖÖ
†×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ ØÆü¤æü-´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓ“ÖÖ »ÖÖÖÖî ¯ÖòŒ™ü (Ö¼üß) ÆüÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ²ÖÖÖ¾Ö ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖãµÖÖ“Öê
»ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûúÖÓ“Öß µÖÖ ¾Öêôûß ´ÖÖêšüß “Ö»ÖŸÖß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓÖß ÊÖ Ö¼üßŸÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ; ¯ÖÖ
Æüß Ö¼üß ÖãÃÖŸÖß ØÆü¤æü-´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓ¯Öã¸üŸÖß“Ö ÆüÖê‰úÖ úÖµÖÔ ³ÖÖÖÖÖ¸êü Ö¾ÆüŸÖê. ØÆü¤æ´Ö¬µÖê •Öê †Öêú ¯ÖÓ£Ö ¾Ö •ÖÖŸÖß
†ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖÆüß ‹êŒµÖ ¾ÆüÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ •µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ²Ö§ü»Ö •ÖÖÖéŸÖß“Ö ÖÖÆüß
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ŸÖê£Öê ‹êŒµÖ úÃÖê ÆüÖêÖÖ¸ü? ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖÖÓ“Öß †Ö×Ö úÖÆüß ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖÓ“Öß
“Öôû¾Öôû. †±úÖ™ü ¿ÖêŸÖú¸üß¾ÖÖÔ, ´Ö•Öæ¸ü¾ÖÖÔ ¾Ö ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú “Öôû¾Öôûß»ÖÖ
¯ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ¯ÖãœüÖ¸üß úÖµÖ ²ÖÖê»ÖŸÖÖŸÖ, úÖµÖ ú¸üŸÖÖŸÖ Æêü ÊÖ ²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ úôûµÖÖÃÖÖ¸üÖê
Ö¾ÆüŸÖê. úÖÑÖÏêÃÖ“Öß úÖ´Öê ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖæÖ ¾Ö ‡ÓÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖêŸÖæÖ “ÖÖ»ÖŸÖ. ŸÖß ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ •ÖÖµÖ“Öê
—ÖÖ»Öê ŸÖ¸üß †Ö¬Öß ²Öæ™ü¯ÖÖ™ü»ÖÖêÖß“Öß ŸÖµÖÖ¸üß ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖê. ÊÖ¾ÖºþÖ Æüß “Öôû¾Öôû ÖÖ»Ö“µÖÖ ¾ÖÖÖÔ´Ö¬µÖê
†•ÖæÖ †Ö»Öß Ö¾ÆüŸÖß Æêü Ö¸êü. ŸÖÖê úÖôû †ÖŸÖÖ µÖê‰úÖ šêü¯Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÆüÖµÖã¨üÖ“µÖÖ ¤üÖ²ÖÖÖÖ»Öß ØÆü¤üß
»ÖÖêúÖÓÖÖ úÖÆüß ŸÖ¸üß ÆüŒú ¤êüµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêŸÖß»Ö ´ÖãŸÃÖ§ü¶ÖÓ“µÖÖ ›üÖêŒµÖÖ´Ö¬µÖê µÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ¯Öãœêü ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ´ÖÖê»Öì-Ø´Ö™üÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“ÖÖ ¾ÖÖÃÖ úÖÆüß ¯ÖÖŸÖÖôûµÖÓ¡Öß ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÖÖ †ÖÖê¤ü¸ü“Ö µÖê‰úÖ
“Öãú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. »ÖÖÖÖî ¯ÖòŒ™ü Æêü ŸµÖÖ“Öê“Ö ‹ú ×“ÖÆü ÆüÖêŸÖê.
†¿ÖÖ ¾Öêôûß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ˆŸÃÖ¾ÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ ‰úŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßˆŸÃÖ¾Ö, ÖÖ¯ÖŸÖß-ˆŸÃÖ¾Ö †¿ÖÖ“Ö ³ÖÖ¾ÖÖÖ¿Öß»Ö ˆŸÃÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ«üÖ¸êü •ÖÖŸÖê»ÖÖ Æü»Ö¾ÖÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê. †ÃÖê
ˆ¯ÖÖµÖ ú¸üµÖÖŸÖ »ÖÖêú´ÖÖµÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖŸÖÖÓ›üÖ †ÃÖê.
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ‹êŒµÖÖ“Öß “Öôû¾Öôû : ÊÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ‹êŒµÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ
•ÖÖŸÖß“Öê ‹êŒµÖ ú¸üµÖÖ“Öê ¯ÖÏµÖŸÖ ‹úßú›êü “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖ ¤ãüÃÖ¸üßú›êü ²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»Öê,
¯ÖãœüÖ¸ü»Öê»Öê ²ÖÎÖÉÖ ¾Ö ²ÖÎÖÉÖê¢Ö¸ü, Ã¯Öé¿µÖ ¾Ö †Ã¯Öé¿µÖ †ÃÖê ŸÖ™ü ¯ÖÖ›üµÖÖ“Öê ¯ÖÏµÖŸÖ “ÖÖ»Öæ †ÃÖ»Öê»Öê
´ÖÖ—µÖÖ Ö•Ö¸êüÃÖ †Ö»Öê. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ²ÖÎÖÉÖ ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖàÖÖ ‹ú¡Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ²ÖÎÖÉÖê¢Ö¸ü ¯ÖÖ
´ÆüÖæÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ. ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß •ÖÖÖéŸÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖ Ö¾ÖßÖ ‹ú ¯ÖÖ ˆ³ÖÖ¸üÖê ´Ö»ÖÖ ŸµÖÖ
úÖôûß ‡Â™ü ×¤üÃÖ»Öê ÖÖÆüß. ×Ö¤üÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖÓ´Öãôêû ŸÖ¸üß ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ‹êŒµÖÖ»ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
¯ÖÏúÖ¸êü ²ÖÖ¬Ö ‘Ö›æü ÖµÖê, †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß •ÖÖÖéŸÖß ŸÖ¸ü ¾ÆüÖ¾Öß, ¯ÖÖ ŸµÖÖÖê ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ‹êŒµÖÖ“µÖÖ “Öôû¾Öôûß¯ÖÖÃÖæÖ
±ãú™æüÖ ¾ÖêÖôêû ¾ÆüÖ¾Öê Æêü ÁÖêµÖÃú¸ü ÖÖÆüß †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê. ´Öß ¾Ö·ÆÖ›ü †Ö×Ö ´Ö¬µÖ¯ÖÏÖÓŸÖ µÖê£Öß»Ö
×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÖÖÓ“µÖÖ úÖ´Öß †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß µÖê£Öê Öê»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ ŸÖê£Öß»Ö ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ Ã£ÖÖ×Öú ú×´Ö™üßÖê ‹ú
´ÖÖêšüß •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß “ÖÖ»Ö»Öê»µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ‹êŒµÖÖ“µÖÖ “Öôû¾ÖôûßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖÖ—Öê ´ÖŸÖ úÖµÖ
†ÖÆêü Æêü ´Öß »ÖÖêúÖÓÃÖ ÃÖÖÓÖÖ¾Öê †Ö×Ö ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ»ÖÖ ²Öôûú™üß †ÖÖÖ¾Öß ÊÖÃÖÖšüß Æüß •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ
³Ö¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖŸÖ ´Öß Æüß ÖÖêÂ™ü •ÖÖÆüß¸ü êú»Öß úß, ''Ö¾ÖßÖ ÆüÖê‰ú ‘ÖÖŸÖ»Öê»ÖÖ ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü¾ÖÖ¤ü
‹êŒµÖÖ»ÖÖ ±úÖ¸ü ‘ÖÖŸÖãú ÆüÖê‡Ô»Ö. µÖÖêµÖ ¸üßŸÖßÖê ŸÖÖê “ÖÖ»Ö×¾Ö»ÖÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ¤üÖê‘ÖÖÓ“Öê ³ÖÖÓ›üÖ ¾Ö ×ŸÖÃÖ·µÖÖ“ÖÖ
»ÖÖ³Ö †ÃÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ÆüÖê‡Ô»Ö. †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß †ªÖ×¯Ö Öß™ü¯ÖÖê •ÖÖÖéŸÖß Ö —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öß ×¤ü¿ÖÖ³Öæ»Ö
ÆüÖê‡Ô»Ö" ¾ÖÖî¸êü ´Öã§êü ´Öß Ã¯ÖÂ™ü úºþÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ²ÖÎÖ´ÆüÖêŸÖ¸ü ¯ÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´Öãôûß“Ö ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ —ÖÖ»ÖÖ
Ö¾ÆüŸÖÖ. ÊÖ Ö¾ÖßÖ ¾ÖÖ¤üÖ“Öß ¾ÖÖŸÖÖÔÆüß ¯ÖãÂúôûÖÓÖÖ ´ÖÖÆüßŸÖ Ö¾ÆüŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû ÊÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖ“Öß Ö¾ÖßÖŸÖÖ
»ÖÖêúÖÓÖÖ úÖîŸÖãúÖÃ¯Ö¤ü ¾ÖÖ™ü»Öß, ×úŸµÖêúÖÓÖß ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ¾Öêôûß µÖÖ“Öß •Ö¹ý¸üß úÖµÖ, †ÃÖÖ ¯ÖÏ¿Ö êú»ÖÖ. ¯ÖÖ
»Ö¾Öú¸ü“Ö ÊÖ ¾ÖÖ¤üÖ“Öê ˆÖÏ ºþ¯Ö ×¤üÃÖæÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖÓúÖúÖ¸üÖÓÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖ“Öß •Ö¹ý¸üß ¯Ö™ü»Öß.
¯Öãœêü ¯ÖãµÖÖÃÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü •Öê¬Öê´Öò¿ÖÖ´Ö¬µÖê ×¿Ö¾ÖÖ•Öß-ˆŸÃÖ¾ÖÖ“Öß ¯Öæ¾ÖÔŸÖµÖÖ¸üß ú¸üµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß
‹ú ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖÖê ˆŸÃÖ¾Ö Ö·µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖÖê úÃÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ ÊÖ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖ³ÖêŸÖ
³ÖÖÂÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´Ö»ÖÖ †Ö´ÖÓ¡ÖÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖ ¾Öêôû“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖÖê ‘ÖêŸÖ»Öê úß,
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ´Ö¸üÖšüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ÆüÖ ²ÖÆãüÃÖÓµÖ †ÃÖæÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß“ÖÖ úÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖÖ¸üÖÖ †ÖÁÖµÖ³ÖæŸÖ
¾ÖÖµÖ 473-71
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†ÖÆêü. ŸÖê¾ÆüÖ ÊÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß •ÖÖÖéŸÖß ŸÖ¸ü ‹úÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ¾ÆüÖ¾Öß“Ö; ¯ÖÖ ŸµÖÖ •ÖÖÖéŸÖß´Öãôêû ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ
±æú™ü Ö ¯Ö›üÖ¾Öß. ˆ»Ö™ü ²ÖÎÖÉÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê †Ã¯Öé¿µÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ Æêü •ÖÖÖéŸÖß“Öê ¾Ö ‹êŒµÖÖ“Öê »ÖÖêÖ ÖÖ»Öß ˆŸÖ¸üÖ¾Öê,
†Ö×Ö ÊÖ ÆêüŸÖæÖê ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ´Ö¸üÖšü¶ÖÓÖÖ •ÖÖÖê ú¸üÖ¾Öê ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖŸÖŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ‘ÖÖêôæû »ÖÖÖ»ÖÖ. ¯Öãœêü
»Ö¾Öú¸ü“Ö ''´Ö¸üÖšüÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÓ‘Ö'' µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ ˆ‘Ö›üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸµÖÖ ÃÖÓ‘ÖÖ“Öê ‹ú •ÖÖÆüß¸ü ¯Ö¡Öú
”ûÖ¯ÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖŸÖ †Ö¸Óü³Öß ÖÖ»Öß»Ö ´Ö•Öæú¸ü †ÖÆêü.
´Ö¸üÖšüÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÓ‘Öü : ''Æü»»Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ •Öß •ÖÖê¸üÖ“Öß ¸üÖÂ™ÒüÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öß “Öôû¾Öôû “ÖÖ»Öæ
†ÖÆêü ×ŸÖ“µÖÖ´Öãôêû »ÖÆüÖÖ£ÖÖê¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê “ÖÖÓÖ»Öß •ÖÖÖéŸÖß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ êú¾Öôû
ÃÖÓµÖêÖê“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ‡ŸÖ¸ü †Öêú úÖ¸üÖÖÓ´Öãôêû ´Ö¸üÖšüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ÆüÖ ‹ú ¯ÖÏ´ÖãÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö †ÖÆêü. ÖŸÖúÖ»ÖÖŸÖ
ŸÖ¸ü ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ ¯ÖÖêØ¿Ö¤üÖ ÆüÖêŸÖÖ †ÃÖê ¯Öæ¾Öì×ŸÖÆüÖÃÖ ÃÖÖÓÖŸÖ †ÖÆêü. Æü»»Öß ¤êüÖß»Ö ¿ÖêŸÖß,
×¿Ö¯ÖÖ‡Ô×Ö¸üß †Ö×Ö ×Ö¸üµÖÖŸÖß»Ö úÂ™üÃÖÖ¬µÖ úÖ´Ö ¾ÖÖî¸ëü“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖêÂÖÖÖ“Öß“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü
ŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¸üÖÖÖ“ÖßÆüßü ´ÖãµÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÊÖ“Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÖÆêü; †Ö×Ö Æüß
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üµÖÖŸÖ ×²ÖÎ™üß¿Ö ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¸üÖÖÖ“Öê úÖ´Öß ¤êüÖß»Ö ´Ö¸üÖšü¶ÖÓÖß ´ÖÖ‘ÖÖ¸ü Ö ‘ÖêŸÖÖ
†Ö¯Ö»Öê ¸üŒŸÖ †ÖêŸÖæÖ ÃÖÎúßµÖ ¸üÖ•Ö×ÖÂšüÖ ¯ÖÏú™ü êú»Öß †ÖÆêü. †¿ÖÖ Æü»»Öß“µÖÖ †ÖÖß²ÖÖÖß“µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖß´Ö¬µÖê
´Ö¸üÖšü¶ÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ²ÖÖ²ÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ˆ¤üÖÃÖßÖ Øú¾ÖÖ †–ÖÖÖß ¸üÖÆüÖê ´Öãôûß“Ö ÁÖêµÖÃú¸ü ÖÖÆüß.
‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü ´Ö¸üÖšü¶ÖÓ“Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö, Ö¸ü•ÖÖ Øú¾ÖÖ †›ü“ÖÖß †ÃÖŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“Öß ˆ••¾Ö»Ö
•ÖÖÖß¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ †ÃÖÖê, Æêü êú¾Öôû ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖêÂÖú †ÖÆêü; úÖ¸üÖ ¾Ö¸ü
×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö¸üß»Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß¾ÖºþÖ ŸµÖÖÓ“Öê ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ´ÆüÖ•Öê ¯ÖµÖÖÔµÖÖÖê ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê“Ö
×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖê‡Ô»Ö.
¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÖÖêÂ™üà“ÖÖ ¯ÖæÖÔ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ ¯ÖãÖê µÖê£Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ´Ö¸üÖšüÖ ´ÖÓ›üôûà“Öß ‹ú ¯ÖÏÖÃŸÖÖ×¾Öú
ÃÖ³ÖÖ ¸üÖ. ÖÖêØ¾Ö¤ü éúÂÖÖ•Öß ²ÖÖê¡Öê, ¸üÖ. Ø¡Ö²Öú Æü¸üß †Ö¾Ö™êü ¾Ö ¸üÖ. úÖ×¿ÖÖÖ£Ö šüæú•Öß •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¸üÖ. Ö¸üÆü¸ü
ÖÖêØ¾Ö¤ü Ø¿Ö¤êü ÊÖÓ“µÖÖ †Ö´ÖÓ¡ÖÖÖ¾ÖºþÖ ¸üÖ. ²ÖÖê¡Öê µÖÖÓ“Öê ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ŸÖÖ. 26 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 1917 ¸üÖê•Öß
ÃÖÖµÖÓúÖôûß 5 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ³Ö¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ¸üÖ. ÖÖ¸üÖµÖÖ µÖÖÖ²ÖÖ ‹ÖÓ›êü ÊÖÓÖß ´ÖÓ›üôûà“µÖÖ
ÃÖæ“ÖÖê¾ÖºþÖ †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÖÓŸÖß¾ÖºþÖ ¸üÖ. ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß
ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: Æü»»Öß“µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“Öê †Ö×Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ´Ö¸üÖšüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †Ö•Ö“µÖÖ úŸÖÔ¾µÖÖ“Öê ×¤ü¤ü¿ÖÔÖ
êú»Öê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ¸üÖ. ØÖ²ÖÖôûú¸ü, ¸üÖ. ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü, ¸Öü. Ø¡Ö²Öú¸ü¾Ö Æü¸üß †Ö¾Ö™êü, ¸üÖ. •ÖÖ¬Ö¾Ö ¾ÖÖî¸ëü“Öß
ÃÖ´ÖµÖÖê×“ÖŸÖ ³ÖÖÂÖÖê —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÕÖã´ÖŸÖê ÊÖ ÃÖÓ‘ÖÖ“Öê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³Öê»ÖÖ †Öãæú»Ö †ÃÖê ¬ÖÖê¸üÖ šüºþÖ
¯Öãœüß»Ö ÃÖÓ‘ÖÖ“Öê ¯Ö×Æü»Öê úÖ´Ö ´ÆüÖæÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³ÖÖ ¾Ö ´ÖãÃ»Öß´Ö »ÖßÖ ÊÖÓÖß »ÖÖÖÖî“µÖÖ ²ÖîšüúßŸÖ
Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“Öß •Öß ‹ú¡Ö µÖÖê•ÖÖÖ šü¸ü×¾Ö»Öß ×ŸÖ»ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖãÖê ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ¾Ö ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ
³ÖÖÖÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÓ£ÖÖÓ“µÖÖ, •ÖÖŸÖß“µÖÖ ¾Ö ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖß ÃÖ³ÖÖ ²ÖÖê»Ö¾ÖÖ¾Öß †ÃÖê šü¸ü»Öê.''
¾Ö¸ü šü¸ü»Öê»Öß •ÖÓÖß •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ Öã¹ý¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 8 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 1917 ¸üÖê•Öß ÃÖÖµÖÓúÖôûß µÖê£Öß»Ö ´Ö¸üÖšüÖ
ÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ ×¾Öª´ÖÖÖê ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü¾ÖÖ›ü¶Ö¯Öãœüß»Ö ³Ö¾µÖ ¯Ö™üÖÓÖÖÖŸÖ ³Ö¸ü»Öß. ŸÖßŸÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß“Öê,
¬Ö´ÖÖÔ“Öê ¾Ö ¯ÖÓ£ÖÖÓ“Öê »ÖÖêú ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. »ÖÖÖÖî µÖê£Öê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³ÖêÖê ¯ÖÖÃÖ êú»Öê»µÖÖ Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ
µÖÖê•ÖÖêÃÖ ¯ÖãÂ™üß ¤êüÖê ÆüÖ µÖÖ ÃÖ³Öê“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖ³ÖêÃÖ ÃÖã´ÖÖ¸üê 10,000 ¯ÖµÖÕŸÖ »ÖÖêúÃÖ´Öã¤üÖµÖ Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ.
ÃÖ³Öê“Öê †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ ´Ö•Öú›êü †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
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ÃÖæ“ÖÖêÃÖ ÁÖß. ´ÖÖ. Æü. ‘ÖÖê¸ü¯Ö›êü ÊÖÓ“Öê †Öã´ÖÖê¤üÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ¾Ö¸ü †¬µÖÖ ´ÆüÖÖ»Öê, ''Öê»µÖÖ ¤üÖêÖŸÖßÖ ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ †Ö¯ÖÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»Öê ¾Ö ¯ÖãœüÖ¸ü»Öê»Öê ²ÖÎÖÉÖ ¾Ö †²ÖÎÖÉÖ †ÃÖê ŸÖ™ü ¯ÖÖ›üµÖÖ“Öê
¯ÖÏµÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ ŸÖ™üÖŸÖ ´Ö¸üÖšü¶ÖÓ“ÖßÆüß ÖÖÖÖ ÆüÖê‰úÖ »ÖÖÖ»Öß ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖÃÖ
×¾Ö¸üÖê¬Ö †ÖÆêü †ÃÖê ³ÖÖÃÖ×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê. ¾ÖÃŸÖãÛÃ£ÖŸÖß ŸÖ¿Öß ÖÖÆüß. •µÖÖ ´Ö¸üÖšü¶ÖÓÖß ¤üÖêÖ¿Öê
¾ÖÂÖÖÕ¯Öæ¾Öá“Ö Ã¾Ö¸üÖ•µÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ úºþÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ˆ¯Ö³ÖÖêÖÆüß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ŸÖê ´Ö¸üÖšêü Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ´ÖÖÖµÖÖÃÖÆüß ×³ÖŸÖÖŸÖ
Æêü êú¾ÆüÖÆüß ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß. ´Ö¸üÖšü¶ÖÓÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖê ¯ÖÃÖ¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ÊÖ ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ ÖÏÆüÖ“Öß †ÃÖŸµÖŸÖÖ ×ÃÖ¨ü
üú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ¾Ö ´Ö¸üÖšüÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ÖÖÃÖ ×ÆüŸÖÖ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ Öê»µÖÖ ×¾Ö•ÖµÖÖ¤ü¿Ö´Öß“µÖÖ
ÃÖã´ÖãÆæüŸÖÖÔ¾Ö¸ü ÊÖ ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü¾ÖÖ›ü¶ÖÃÖ ÃÖÖÖß šêü¾ÖæÖ •Ö¾Öô“Öû †ÃÖ»Öê»µÖÖ ‹úÖ ‘Ö¸üß '´Ö¸üÖšüÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÓ‘Ö'
†ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ“Öß Æüß ÃÖ³ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¯Ö×Æü»Öß úÖ´Ö×Ö¸üß ÆüÖêµÖ.
''´Ö¸üÖšü¶ÖÓ“Öê ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¾ÖêÖôêû †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ×úŸµÖêú ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÓ“Öê ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¾ÖêÖôêû
ŸÖê úÖµÖ †ÃÖÖÖ¸ü? ÃÖÖóµÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ŸÖê“Ö ´Ö¸üÖšüÖ •ÖÖŸÖß“Öê ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö. Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ŸÖ¸ü
´ÖÖÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ •ÖÖŸÖß“Öê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ †¿Öß ÃÖ¾ÖÖÕÖß ´ÖÖÖÖß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß
´ÆüÖ•Öê ¤êüÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¾Ö ‘ÖêÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“ÖÖÆüß ÖÖë¬Öôû ˆ›æüÖ •ÖÖ¾ÖÖ. ´Ö¸üÖšü¶ÖÓÖÖ Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ŸÖê úÖµÖ Æêü úôûŸÖ“Ö
ÖÖÆüß †ÃÖÖÆüßü ‹ú †ÖÖê¯Ö †ÖÆêü; ¯ÖÖ ŸµÖÖŸÖ úÖÆüß ¸üÖ´Ö ÖÖÆüß. †Ö´Ö“µÖÖ¯Öîúß ¯ÖãÂúôû »ÖÖêú †×¿Ö×ÖŸÖ
†ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß úÖµÖÔ Æêü ˆ¯Ö•ÖŸÖ²Öã¨üßÖê“Ö úôûŸÖê. †Ö´Ö“µÖÖ ‘Ö¸ü“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †Ö´Æüß šêü¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ‡ŸÖêú Ö
úôûµÖÖ‡ŸÖêú úÖ ŸÖê ¤ãü¬ÖÖãôêû †ÖÆêüŸÖ? Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“Öß ´ÖÖÖÖß ¾ÆüÖ¾Öß ×ŸÖŸÖŒµÖÖ •ÖÖê¸üÖŸÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖê
´ÖÖÑ™êüµÖæÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ¯Öæ¾Öá ²ÖÖê»ÖæÖ ¤üÖÖ×¾Ö»Öê. ¾ÖÃŸÖãŸÖ: ¯ÖÖÆüŸÖÖ Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“Öß ŸÖéÂÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ
ÃÖÖ¸üÖß †ÖÆêü. ŸÖß ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ²ÖÖê»ÖæÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ´Ö¸üÖšüÖ ÃÖÓ‘ÖÖú›æüÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.''
ÃÖ³Öê“µÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖßÃÖ »ÖÖÖÖî µÖê£Öê ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ šü¸üÖ¾ÖÖÃÖ ¯ÖãÂ™üß ¤êüÖÖ¸üÖ šü¸üÖ¾Ö
´ÖÖÓ›ü»ÖÖ ŸÖÖê ¸üÖ. ¡µÖÓ. Æü. †Ö¾Ö™êü ÊÖÓÖß ÃÖ³Öê¯Öãœêü ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÃÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ¾Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ
¾ÖŸÖßÖê ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¾ÖŒŸµÖÖÓÖß ¯ÖãÂ™üß ×¤ü»Öß.
Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ šü¸üÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûú µÖÖÓ“Öê ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸÖê ´ÆüÖÖ»Öê, ''•ÖÖ×ŸÖ³Öê¤üÖ“µÖÖ
†×ÖÂ™ü ŸÖ¢¾ÖÖ“ÖÖ Ö¾ÖßÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖÆüß ×¿Ö¸üúÖ¾Ö úºþ ÖúÖ. †ÖŸÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¯Öæ¾Öá“Öê Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÖúÖê
†ÃÖæÖ ¯ÖÖÛ¿“Ö´ÖÖŸµÖ ¬ÖŸÖá¾Ö¸üß»Ö Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. †Ö¯Ö»µÖÖ •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤üÖ´Öãôêû“Ö µÖê£Öê ×²ÖÎ™üß¿Ö ¸üÖ•µÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ
—ÖÖ»Öê ¾Ö ŸÖÖê •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü †ÃÖÖ“Ö ¯Öãœêü “ÖÖ»Öæ ¸üÖÆüÖÖ¸ü †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖŸÖÆüß †¿Öß“Ö †Ö´Ö“Öß †¬ÖÖêÖŸÖß
ÆüÖê‡Ô»Ö. •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤üÖÖê †Ö´Ö“Öê ±úÖ¸ü ÖãúÃÖÖÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³ÖêÖê êú»Öê»Öß ´ÖÖÖÖß úÖêÖŸµÖÖÆüß ‹úÖ
•ÖÖŸÖß¯Öã¸üŸÖß ÖÃÖæÖ ×ŸÖ“µÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.'' ¸üÖ. ×™üôûú µÖÖÓ“µÖÖ
³ÖÖÂÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê»Öê šü¸üÖ¾Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³Öêú›êü ¾Ö ÃÖ¸üúÖ¸üß †×¬ÖúÖ·µÖÖÓú›êü ¯ÖÖšü¾ÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü
†¬µÖÖÖÓÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“Öê †Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖÖæÖ ÃÖ³ÖÖ ×¾ÖÃÖ•ÖÔÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
µÖÖ. ´Öæ. “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü : ¯Ö¸ü¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖ³Öê“µÖÖ †¬µÖÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖÖŸÖ ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾Ö ´ÆüÖÖ»Öê,
''†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ ´Öß ¯ÖãÂúôû ÃÖ³ÖÖÓ“Öê †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê †ÖÆêü; ¯Ö¸ÓüŸÖã †Ö•Ö“µÖÖ ÃÖ³Öê“Öê †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ
Ã¾ÖßúÖ¸üŸÖÖÖÖ ´Ö»ÖÖ ×•ÖŸÖúÖ ´ÖÖ:¯Öæ¾ÖÔú †ÖÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü ×ŸÖŸÖúÖ µÖÖ¯Öæ¾Öá êú¾ÆüÖÆüß ¾ÖÖ™ü»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ.
ŸÖã´Ö“ÖÖ ˆ¨üÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü“Ö ‹Óú¤ü¸ü ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ˆ¨üÖ¸ü ÆüÖêÖÖ¸ü. †Ö•Ö“µÖÖ ÃÖ³Öê“µÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖ´Ö¬µÖê ¸üÖ•ÖúßµÖ
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ÃÖã¬ÖÖ¸üÖêÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖê ¤üÖêÖ šü¸üÖ¾Ö †ÖÆêüŸÖ. ¸üÖ•ÖúßµÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸÖã´Ö“µÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖÖéŸÖß ÆüÖêŸÖ †ÖÆê Æüß ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖ“Öß
ÖÖêÂ™ü †ÖÆêü. ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ¾ÆüÖ¾Öß Æüß ØÆü¤üß »ÖÖêúÖÓ“Öß ´ÖÖÖÖß ×úŸµÖêú ¾ÖÂÖÖÕ“Öß †ÖÆêü. úÖêÖŸµÖÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ŸÖê šü¸ü×¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ Ã™êü™ü ÃÖêÎêú™ü¸üß ×´Ö. ´ÖÖÑ™êüµÖæ ¾Ö ¾ÆüÖ‡ÃÖ¸üÖòµÖ »ÖÖò›Ôü “Öê´ÃÖ±ú›Ôü
Æêü ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ×±úºþÖ “ÖÖîú¿Öß ú¸üÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ¸üÖ•ÖúßµÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ —ÖÖ»Öß“Ö
¯ÖÖ×Æü•Öê; ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ“Ö ±úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü —ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ¾Ö ¬Ö´ÖÖÕ“µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖÖÃ¯Öé¿µÖ ¾Ö †Ã¯Öé¿µÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ--±úÖµÖ¤üÖ —ÖÖ»ÖÖ“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê. †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö
‹Óú¤ü¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ‹ú¯ÖÓ“ÖÖ´ÖÖÓ¿ÖÖ‡ŸÖúß †ÖÆêü. ÊÖ »ÖÖêúÖÓÖÖÆüß µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ±úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü —ÖÖ»µÖÖ
¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ´ÆüÖÖê ÃÖ¸üúÖ¸üÖÃÖ úôû×¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. µÖÖ ¾Öêôûß ŸÖê ˆ¤üÖÃÖßÖ ¸üÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü
ŸµÖÖÓ“Öê ÖãúÃÖÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“ÖÖ ˆ¤üµÖúÖ»Ö Ö•Ößú †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖÓÖß ÊÖ úÖôûÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ
‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ¤üÖŸÖÖ šêü¾Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.''
ÖÖ. ´Ö. •ÖÖê¿Öß : ÊÖÖÓŸÖ¸ü †¬µÖÖÖÓ“µÖÖ †Ö–Öê¾ÖºþÖ ¸üÖ. ÖÖ. ´Ö. •ÖÖê¿Öß µÖÖÓÖß ³ÖÖÂÖÖ êú»Öê.
''ÊÖ¯Öæ¾Öá ×¿ÖÖÖ¯ÖÏÃÖÖ¸ü, †Ã¯Öé¿µÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ ×ÖÂÖê¬Ö, ´Öª¯ÖÖÖ×ÖÂÖê¬Ö ¾ÖÖî¸êü ×¾ÖÂÖµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †Ã¯Öé¿µÖ »ÖÖêúÖÓŸÖß»Ö
¯ÖãÂúôû ÃÖ³ÖÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ ³Ö¸ü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã †Ö´Ö“Öß ÃÖ³ÖÖ ÊÖ ÃÖ³ÖÖÓÆæüÖ ×³Ö®Ö †ÖÆêü. ¸üÖ•ÖúßµÖ
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †Ã¯Öé¿µÖÖŸÖÆüß •ÖÖÖéŸÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê Ã¾ÖÆüŒúÖ²Ö§ü»Ö •ÖÖÖß¾Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê,
Æüß ÃÖ³ÖÖ ¤ü¿ÖÔ¾ÖŸÖê. ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ´Öß ŸµÖÖÓ“Öê †×³ÖÖÓ¤üÖ ú¸üŸÖÖê. ÊÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖúÖ¸üß¾ÖÖÖÔÖê ¯ÖãÂúôû
“ÖÖÓÖ»µÖÖ ÖÖêÂ™üß êú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ, ¯ÖÖ ŸÖÖê ¯Ö¸üúßµÖ †ÃÖ»µÖÖÖê †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖêúŸÖÖ“ÖÖ ¤üÖ²Ö
ÖÃÖ»µÖÖÖê ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ¸üÖ•µÖ¯Ö¨üŸÖß ÃÖ¤üÖêÂÖ“Ö †ÖÆêü. •ÖÖê›ü¶ÖŸÖ»ÖÖ úÖ™üÖ ¯ÖÖµÖÖ»ÖÖ úÖêšêü ™üÖê“ÖŸÖÖê Æêü ŸÖÖê •ÖÖê›Öü
¾ÖÖ¯Ö¸üÖÖ¸üÖÃÖ“Ö ÃÖ´Ö•ÖŸÖê. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê »ÖÖêúÖÓ“Öß ÃÖãÖ¤ãü:Öê »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬ÖàÖÖ ×•ÖŸÖúß ÃÖ´Ö•ÖŸÖß»Ö
×ŸÖŸÖúß †×¬ÖúÖ¸üß¾ÖÖÖÔ»ÖÖ úôûÖê †¿ÖŒµÖ †ÖÆêü. ØÆüü¤üß »ÖÖêúÖÓÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ ÆüŒú ×´ÖôûÖ»Öê
ŸÖ¸ü †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔ“Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ²ÖÓ¤ü ÆüÖê‡Ô»Ö †¿Öß ×úŸµÖêúÖÓÖÖ ³ÖßŸÖß ¾ÖÖ™üŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖ¿Öß ³ÖßŸÖß ¾ÖÖ™üµÖÖ“Öê
úÖ¸üÖ ÖÖÆüß. †Ö¯Ö»µÖÖ“Ö ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ“Öê ´ÖÖ ¾Öôû×¾ÖÖê úšüßÖ •ÖÖ‡Ô»Ö úß ¯Ö¸üúßµÖÖÓ“Öê ÊÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
ú¸üÖ. †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß úÖµÖ¤êü úÖîÛÃÖ»ÖÖŸÖ ²ÖÃÖæ ÖµÖêŸÖ, †ÃÖê ´ÆüÖÖÖ¸êü úÖÆüß »ÖÖêú †ÖÆêüŸÖ.''
¤ãüÆüß : Æüß ÃÖ³ÖÖ ˆ¬ÖôæûÖ »ÖÖ¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ ¸üÖ. ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü úÖÆüß ´ÖÓ›üôûß
ÃÖ³ÖêŸÖ “Öôû¾Öôû ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖê£Öê µÖ¿Ö †Ö»Öê ÖÖÆüß; ŸÖ¸üß †Öê¸üßÃÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ´Ö¸üÖšüÖ ¯ÖÖ ¾Ö
ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Öú ´Ö¸üÖšüÖ ¯ÖÖ †ÃÖê ¤üÖêÖ ŸÖ™ü ´Ö¸üÖšüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê ¯Ö›ü»Öê. ¯Ö×Æü»µÖÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ¤üÖêÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ
²ÖêôûÖÖ¾Ö ¾Ö ¾Ö¬ÖÖÔ µÖê£Öê ¯Öãœüß»Ö ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ —ÖÖ»µÖÖ. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¾Ö ¯ÖãÖê µÖê£Öê —ÖÖ»µÖÖ; ¯ÖÖ
´Ö¸üÖšüÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÓ‘ÖÖ»ÖÖ †ÖãÃÖºþÖ ŸµÖÖ ¯ÖÖÖŸÖß»Ö úÖÆüßÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ´ÖÖµÖ ÆüÖê‡ÔÖÖ †Ö×Ö
ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Öú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ¯ÖæÖÔ ´ÖÖµÖ ÆüÖêŸÖß ŸÖ¸üß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³Öê“Öß “Öôû¾Öôû ´ÖÖµÖ
ÆüÖê‡ÔÖÖ. ÆüôæûÆüôæû ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü ¯ÖÖÖ“Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ‘Ö™üÖÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß. ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü¾ÖÖ›ü¶Ö¯Öãœüß»Ö •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖêŸÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê úÖêÖß ¾ÖŒŸÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ Æêü ¬µÖÖÖÖŸÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêü. “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü, ´ÖÖÓÖ ¾ÖÖî¸ëü“µÖÖ ²ÖÆãüÃÖÓµÖ
»ÖÖêúÖÓÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³Öê“Öê †ÖãµÖÖ×µÖŸ¾Ö ¯Ö™üŸÖ †ÃÖê, ¯ÖÖ ´ÖÆüÖ¸ü ²ÖÆãü¿Ö: ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³Öê¯ÖÖÃÖæÖ ±ú™üæúÖ ¸üÖÆüŸÖ.
²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü ¯ÖÖÖŸÖÆüß ŸÖê ×´ÖÃÖôûŸÖ ÖÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ŸÖéŸÖßµÖ ¯ÖÓ£Ö ×Ö‘ÖÖ»ÖÖ.
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¯ÖãµÖÖ»ÖÖ ²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖæÖ ¸üÖÂ™ÒîüŒµÖÖ“Öß “Öôû¾Öôû “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ †Ö´Ö“µÖÖ ×´Ö¿ÖÖŸÖ±ìú
†Ö¤üß †¿Öß“Ö ‹ú •ÖÓÖß •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ ŸÖÖ. 11 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü ¸üÖê•Öß ³ÖÖµÖÖôûÖ µÖê£Öß»Ö ´Ö¤üÖ¯Öã·µÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß.
ÃÖã´ÖÖ¸êü 5000 »ÖÖêúÃÖ´Öã¤üÖµÖ •Ö´Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
×¾Ö•ÖÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öß»Ö ¬Ö´ÖÔúÖµÖÔ : ŸÖÖ. 12 ´Öê, 1918 “µÖÖ ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡ÖêúŸÖ ×¾Ö•ÖÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öß»Ö
¬Ö´ÖÔ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß ÆüúßúŸÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.
''×¾Ö•ÖÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öê Öê»µÖÖ †Öšü¾Ö›ü¶ÖŸÖ •Öß ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú ¯Ö×¸üÂÖ¤ü —ÖÖ»Öß, ŸÖß ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ ˆ¿Öß¸üÖ †Ö¸Óü³Ö
—ÖÖ»µÖÖÖê ŸÖÖ. 4 ¸üÖê•Öß ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ ´ÖÓ›ü¯ÖÖŸÖ ±úÖ¸ü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê úÖµÖÔ —ÖÖ»Öê. ŸÖê£Öê µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß •Öß
ÃÖ³ÖÖ —ÖÖ»Öß ŸÖßÃÖ ''ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ÃÖ³ÖÖ'' †ÃÖê †¾Ö£ÖÔú ÖÖ¾Ö ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. †¬µÖÖÃ£ÖÖÖß ÖÖ.
¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÖ¸üÖ¾Ö ¤êüÃÖÖ‡Ô µÖÖÓ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ÃÖ³ÖêÃÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ¾Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö ÊÖÓ“Öß ²ÖÖ•Öæ ¸üÖ. ¸üÖ.
×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü ¾Ö ²ÖÖ²Öæ ÃÖã¬Öß¸ü“ÖÓ¦ü ²ÖÖÖ•Öá µÖÖÓÖß ÃÖ³Öê¯Öãœêü ´ÖÖÓ›ü»Öß. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü ´ÆüÖÖ»Öê, ''¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú
¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖÖšüß ÆüÖ ³Ö¾µÖ ´ÖÓ›ü¯Ö ˆ³ÖÖ¸ü»ÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ×ŸÖ“Öê †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ ÆüÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö µÖÖ ¬Ö´ÖÔÃÖ³Öê“Öê ×¯Ö»»Öæ
µÖÖ ´ÖÓ›ü¯ÖÖŸÖ úÖ ÃÖÖê›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ŸÖÔú×¯ÖÏµÖ »ÖÖêúÖÓú›æüÖ ú¸üµÖÖÃÖ †Ö»Öê»ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ
úÖÖÖ¾Ö¸ü †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öê ˆ¢Ö¸ü ¤êüµÖÖ»ÖÖ ÆüÖ“Ö ¯ÖÏÃÖÓÖ µÖÖêµÖ †ÖÆêü. †Ö´ÆüÖ ¯ÖÖî¸üÃŸµÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ
×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÃÖÖÖŸÖÖ ´ÆüÖæÖ ÖÖ•Ö»Öê»µÖÖ ØÆü¤ãü¬Ö´ÖáµÖÖÓ“µÖÖ úßŸÖá“ÖÖ ÖÖÖ¸üÖ †ÃÖÖ †ÖÆêü úß, †Ö´Æüß úÖêÖŸÖêÆüß
úÖ´Ö ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“Öê ÖÖ¾Ö †Ö×Ö ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ÃÖÓÃúÖ¸ü êú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ú¸üŸÖ ÖÖÆüß. •Öê¾ÖÖÖ“ÖÖ ‘ÖÖÃÖÃÖã¨üÖ ÖÖ¸üÖµÖÖÖ“Öê
ÖÖ¾Ö ‘Öê‰úÖ ‘ÖêŸÖÖê. ˆªÖ ŸÖ¸ü ÊÖ ×šüúÖÖß ´ÖÖêšü´ÖÖêšêü ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×Ö¿“ÖµÖ ÆüÖêÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ¯Öæ¾Öá ‡ÔÀ¾Ö¸üÃ´Ö¸üÖ
Ö ú¸üÖê Æê †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖÖŸÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ×³Ö´ÖÖÖÖÃÖ ¿ÖÖê³Öê»Ö úÖµÖ? ÊÖ¾ÖºþÖ †Ö•Ö“Öß Æüß ¬Ö´ÖÔÃÖ³ÖÖ ˆªÖ“µÖÖ
¸üÖÂ™ÒüúÖµÖÖÔ“Öê ¯ÖãµÖÖÆü¾ÖÖ“ÖÖ ´Æü™ü»µÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ ÖÖÆüß †Ö×Ö ŸµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ãúŸÖÔú úÖœüÖê ´ÆüÖ•Öê †Ö´Ö“µÖÖ
¯Öæ¾ÖÔ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü»ÖÖ —ÖãÖÖºþÖ ¤êüÖê“Ö ÆüÖêµÖ. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ‹ú ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ´ÆüÖæÖ ´Öß ²ÖÖê»ÖŸÖ †ÖÆêü. ¾µÖŒŸÖß“Öß
ˆ®ÖŸÖß ú¸üÖê Æêü ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔ“Öê »ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö êú¾Öôû ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ˆ®ÖŸÖßú×¸üŸÖÖ —Ö™üÖê Æêü
†Ö¬Öã×Öú ×õÖÃŸÖß ¬Ö´ÖÖÔ“Öê »ÖÖÖ †ÖÆêü. ÊÖ ¤üÖêÆüà“ÖÖ ÖÖê›ü ×´Ö»ÖÖ±ú ú¸üµÖÖ“Öß ÆüÖ¾Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö
²ÖÖôûÖßŸÖ †ÖÆêü †Ö×Ö µÖÖ ¬µÖêµÖÖ“µÖÖ †Ö›ü µÖêÖê ´ÆüÖ•Öê †¬Ö´ÖÔ †¿Öß ´ÖÖ—Öß †»¯Ö´ÖŸÖß †ÖÆêü.'' †ÃÖê
ÃÖÖÓÖæÖ ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß †¿ÖÖ †ÖÖß²ÖÖÖß“µÖÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÖß †£Ö¾ÖÖ †ÖãµÖÖµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ,
´ÖŸÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÓ£ÖÖ“µÖÖ ÃÖ²Ö²Öß¾Ö¸ü †Ö´Ö“µÖÖ µÖÖ ÆüŸÖ³ÖÖÖß ¤êü¿ÖÖŸÖ ¤ãüÆüß“Öê, «êüÂÖÖ“Öê Øú¾ÖÖ ³ÖÏÖÓŸÖß“Öê ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ
´ÖÖ•Ö¾Öæ ÖµÖê, †¿Öß ×¾ÖÖÓŸÖß êú»Öß. ÊÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû 2000 »ÖÖêúÃÖ´ÖæÆü ÆüÖêŸÖÖ ¾Ö ŸµÖÖŸÖ ¿ÖÓ³Ö¸ü
‹ú ÛÃ¡ÖµÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ×¾Ö•ÖÖ¯Öæ¸üÃÖÖ¸üµÖÖ ×šüúÖÖß ‡ŸÖŒµÖÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ¾Ö ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
úºþÖ ¤êüµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß †Ö´Ö“µÖÖ ²ÖÓ¬ÖÓæÖÖ ÃÖÖ¬ÖŸÖÖ †Ö»Öß Æêü ±úÖ¸ü šüßú —ÖÖ»Öê. ÆüÖ µÖÖêÖ ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß
•Öãôû¾ÖæÖ †ÖÖ»µÖÖ“Öê úôûŸÖê.
ÃÖã²ÖÖê¬Ö¯Ö×¡Öêú“µÖÖ ÊÖ“Ö †ÓúÖŸÖ (12 ´Öê, 1918) ÖÖ»Öß»Ö ´Ö•Öæú¸ü †ÖœüôûŸÖÖê. (Æüß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ›üß.
ÃÖß. ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ×¾Öª´ÖÖÖê ³Ö¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖãµÖÖ“Öê ÖÖ. ²Öß. ‹ÃÖË. úÖ´ÖŸÖ †¬µÖÖ ÆüÖêŸÖê. ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ
´Ö¤üŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ. éú. ÖÖê. ¯ÖÖŸÖÖ›êü ´Ö•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÆüÖêŸÖê.)
´ÖÆüÖ¸ü ¯Ö×¸üÂÖ¤ü : ''×¾Ö•ÖÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öê ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê •Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü —ÖÖ»Öß ŸÖßŸÖ
—ÖÖ»Öê»µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖŸÖ ¾ÖŒŸµÖÖÓÖß ˆ““Ö •ÖÖŸÖß“µÖÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ“Öß ´ÖÖÃÖÖêŒŸÖ ØÖ¤üÖ êú»Öß. ŸÖß ‡ŸÖúß úß,
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—ÖÖ»ÖÖ ÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü šüßú —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß †ÃÖê ™üÖ‡´ÃÖ †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¯Ö¡ÖÖ»ÖÖÆüß ¾ÖÖ™ü»Öê. ‡ú›êü ÆüÖ
†ÃÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ×ŸÖú›êü †úÖê»µÖÖÃÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÊúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûà“Öê
†Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖÖµÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ¯ÖÃÖÖ¸ü ÆüÖê‰úÖ µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ ¬ÖÖê¸üÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖÖ
†¾µÖÖ¯ÖÖ¸êüÂÖã ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸üÖ šü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü! Æüß ´ÖÓ›üôûß »ÖÖêú×ÆüŸÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü ¾Ö ×Æü“µÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´ÖŸÖîŒµÖ ÖÖÆüß ÊÖ ‹úÖ
ÖÖêÂ™üß¾ÖºþÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öê †ÃÖê ¸üÖ•ÖúßµÖ ¬ÖÖê¸üÖ †ÃÖÖê ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß Æêü úÖêÖÖÃÖÆüß ÃÖÆü•Ö úôûµÖÖÃÖÖ¸üÖê
†ÖÆêü. †ÃÖê †ÃÖŸÖÖ †Ö¯Ö»Öß ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß Æüß ãú“ÖêÂ™üÖ ú¸üµÖÖ“Öß ²Öã¨üß †Ö´Ö“µÖÖ ´ÖÆüÖ¸ü²ÖÓ¬ÖæÓÖÖ
—ÖÖ»Öß ÊÖ²Ö§ü»Ö †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ±úÖ¸ü ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™üŸÖê. ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß Æüß ÃÖ¸üúÖ¸ü´Ö¬µÖê ÖÖë¤ü»Öê»Öß
ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖÆêü Æêü ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ´ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖæÖ ŸÖßŸÖß»Ö úÖÆüß ´ÖÓ›üôûà“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÃÖÓÃ£Öê¾Ö¸ü »ÖÖ¤æüÖ ÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ
¸üÖ•ÖúßµÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖê Æêü ÃÖ¸üôû ¾Öé¢Öß“µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ¿ÖÖê³ÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê ÖÖÆüß."
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†Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üú ÃÖÓ‘Ö
ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖêúÖÓ´Ö¬µÖê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öß •ÖÖÖéŸÖß ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß. †¿ÖÖ ¾Öêôûß ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ¿Öß ŸÖÖ¤üÖŸ´µÖ Ö ¯ÖÖ¾ÖŸÖÖ êú¾Öôû ×ŸÖ·ÆÖ‡ÔŸÖ ¥üÂ™üßÖê ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ
×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü ú¸üÖê ³ÖÖÖ ¯Ö›ü»Öê. Æêü ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öê úÖ´Ö ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ¿ÖîÖ×Öú úÖ´ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
×Ö¸üÖôêû šêü¾ÖæÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üßŸÖßÖê “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê ‡Â™ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ‹ú ×Ö¸üÖôûß“Ö ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ úÖœüÖê
•Öºþ¸ü ¯Ö›ü»Öê. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖãÖê µÖê£Öê †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üú ÃÖÓ‘Ö (All India
Untouchability League) Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ×ŸÖ“µÖÖ- «üÖ¸êü †Ã¯Öé¿µÖÖÓÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß
•Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÏ¿Ö ×Ö‘ÖŸÖ, ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö×Ö ¯Öã¸üÃúÖ¸ü ú¸üÖê ²Ö¸êü ¯Ö›êü»Ö ´ÆüÖæÖ ÆüÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÃÖÓ‘Ö
úÖœü»ÖÖ.
×´ÖÃÖêÃÖË ²Öê—ÖÓ™ü : µÖÖ ¾Öêôûß ›üß. ÃÖß. ×´Ö¿ÖÖú›êü ×úŸµÖêú ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ“Öê
»ÖÖ ¾Öê¬Ö»Öê ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö ŸÖê ×´Ö¿ÖÖ“Öß ¾ÖÖÔÖß ¤êü‰úÖ úôûúôûß“Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÆüß —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ
´ÖãÓ²Ö‡Ô †Ö×Ö ¯ÖãÖê µÖÖ ×šüúÖÖß ¸üÖÂ™ÒüúÖµÖÔ¾ÖÖÆüúÖ“Öê ‹êŒµÖ ¾ÆüÖ¾Öê †Ö×Ö ²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö †Ö×Ö †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖß
ÊÖ ‹êŒµÖÖŸÖ ³ÖÖÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓ‘ÖÖÖê êú»Öê»Öê ¯ÖÏµÖŸÖ ÆüÖêŸÖ. ÊÖ ÃÖãÃÖÓ¬Öß“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‘Öê‰úÖ ÃÖ¾ÖÔ
¯ÖÖÖÓ“Öß †Ö×Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: †Ã¯Öé¿µÖ ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ“Öß ‹ú †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ
†ÖÖµÖÖ“ÖÖ ´Öß ¯ÖÏµÖŸÖ úºþ »ÖÖÖ»ÖÖê. 1917 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ †Öê¸üßÃÖ ú»Öú¢ÖÖ µÖê£Öê •Öê úÖÑÖÏêÃÖ“Öê †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ
³Ö¸ü»Öê ŸµÖÖ“Öê †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ ×´ÖÃÖêÃÖË ²Öê—ÖÓ™ü ÊÖ ²ÖÖ‡ÕÖß Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ÊÖ £ÖÖê¸ü ²ÖÖ‡ÕÖß ›üß. ÃÖß.
×´Ö¿ÖÖ“Öß ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö ¯Ö¸üôû µÖê£Öß»Ö ¿ÖÖÖÖ ¾Ö ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖ“Öê úÖ´Ö Ã¾ÖŸÖ: ›üÖêóµÖÖÓÖß ¯ÖÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ
úÖÑÖÏêÃÖ´Ö¬µÖê †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“ÖÖ ‹ú šü¸üÖ¾Ö †ÖÖ¾Ö ´ÆüÖæÖ ´Öß ŸµÖÖÓÖÖ ×Öú¸üÖ“Öß ×¾ÖÖÓŸÖß êú»Öß ÆüÖêŸÖß
ÊÖ¯Öæ¾Öá ´Öß ÃÖŸÖŸÖ 10 ¾ÖÂÖì †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ×¾ÖÖÓŸÖß úÖÑÖÏêÃÖ»ÖÖ êú»Öß †ÃÖŸÖÖÆüß ×ŸÖ“Öß ¤üÖ¤ü »ÖÖÖ»Öß
Ö¾ÆüŸÖß. ×£Ö†ÖòÃÖÖò×±úÃ™üÖÓÖß ´Ö¦üÖÃÖú›üê †Ã¯Öé¿µÖÖÓÃÖÖšüß ¯ÖãÂúôû úÖ´Ö êú»Öê ÆüÖŸê Öê. ÊÖ ²ÖÖ‡Õ“µÖÖ ¾Ö•ÖÖÖ´Öãôûê
´ÖÖ—µÖÖ ×¾ÖÖÓŸÖßÃÖ ´ÖÖÖ ¤êü‰úÖ ÆüÖ šü¸üÖ¾Ö úÖÑÖÏÃÖÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö“Ö ¯ÖÖÃÖ êú»ÖÖ.
úÖÑÖÏêÃÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö : Æüß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³ÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖêúÖÓÃÖ †¿Öß •ÖÖÆüß¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß ú¸üŸÖê
úß, †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔ¾Ö¸ü †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖê †ÖÛ¾ÖŸÖ •Öã»Öæ´Ö ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü ŸÖÖê ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö ²ÖÓ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.
ÆüÖ šü¸üÖ¾Ö ´Ö¦üÖÃÖ“Öê •Öß. ‹. Ö™êü¿Ö´ÖË µÖÖÓÖß ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. ú»Öú¢µÖÖ“Öê ‹ÃÖË. †Ö¸ü. ²Ö´ÖÖ•Öß µÖÖÓÖß ŸµÖÖÃÖ
†Öã´ÖÖê¤üÖ ×¤ü»Öê. ¯ÖãµÖÖ“Öê ¸üÖ. ‹ÃÖË. êú. ¤üÖ´Ö»Öê †Ö×Ö úÖ×»ÖúŸÖ“Öê ×´Ö. ´ÖÓ•Öê¸üß ¸üÖ´ÖµµÖÖ µÖÖÓÖß ¯ÖãÂ™üß
×¤ü»Öß. ÆüÖ šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔÖã´ÖŸÖê ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. ÊÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ´ÖÓ›üôûàÖß ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ
ÃÖÎúßµÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß.
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†Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üú ¯Ö×¸üÂÖ¤ü : ŸÖÖ. 23 ´ÖÖ“ÖÔ, 1918 ¸üÖê•Öß ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖÖÓ“µÖÖ
†¬µÖÖŸ¾ÖÖÖÖ»Öß †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üú ¯Ö×¸üÂÖ¤êü»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. “ÖÖî¯ÖÖ™üß•Ö¾Öôûß»Ö
±Ïëú“Ö ×²ÖÎ•ÖÖ×•Öú“µÖÖ ¯Ö™üÖÓÖÖÖŸÖ ³Ö¾µÖ ´ÖÓ›ü¯Ö ‘ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÖÖ
†Ö´ÖÓ¡ÖÖê ×¤ü»Öß Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. Ã¾ÖÖÖŸÖ ´ÖÓ›üôûÖ“Öê †¬µÖÖ ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾Ö “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü †Ö×Ö ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü
ÖÖ. ÃÖß. ¾Æüß. ´ÖêÆüŸÖÖ, ÖÖ. ¾Æüß. •Öê. ¯Ö™êü»Ö, ÖÖ. ²Öêôû¾Öß, ²ÖÖ²Öæ ×²Ö×¯ÖÖ“ÖÓ¦ü ¯ÖÖ»Ö, ‹ÃÖË. †Ö¸ü. ²Ö´ÖÖ•Öß,
•Ö´ÖÖÖ¤üÖÃÖ «üÖ¸üúÖ¤üÖÃÖ, ¯Öß. êú. ŸÖê»ÖÓÖ, †Ö¸ü. •Öß. ¯ÖÏ¬ÖÖÖ, »Ö´Öß¤üÖÃÖ ŸÖê¸üÃÖß, ²Öò. •ÖµÖú¸ü, ³Öã»ÖÖ³ÖÖ‡Ô
¤êüÃÖÖ‡Ô, ›üÖò. ÃÖÖšüü¶ê, ¾Öê»Öú¸ü ¾ÖÖî¸êü ²Ö›üß ²Ö›üß ´ÖÓ›üôûß ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê —ÖôûúŸÖ ÆüÖêŸÖß. ÃÖ³Öê“Öê úÖ´Ö ŸÖÖ. 23,
24, 25 †ÃÖê ŸÖßÖ ×¤ü¾ÖÃÖ —ÖÖ»Öê.
¯Ö×Æü»µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖã´ÖÖ¸êü 5000 ŸÖ¸ü ×ŸÖÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß 7000 “Öê ¾Ö¸ü ‡ŸÖúß ×“ÖŒúÖ¸ü Ö¤üá •Ö´Ö»Öß
ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖŸÖ †¬µÖÖÔÆæüÖ •ÖÖÃŸÖ †Ã¯Öé¿µÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ µÖÖÓ“Öß ³Ö¸üŸÖß ÆüÖêŸÖß. Ã¾ÖÖÖŸÖÖ¬µÖÖ ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾Ö
µÖÖÓÖß ±úÖ¸ü úôûúôûß“Öê ³ÖÖÂÖÖ êú»Öê. ŸÖê ´ÆüÖÖ»Öê,--''‡×ŸÖÆüÖÃÖ †Ö¯ÖÖÖÃÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖê úß, •µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ •ÖÖÖ×ŸÖú “Öôû¾Öôûà“ÖÖ ˆÖ´Ö £ÖÖê›ü¶Ö¿µÖÖ ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ
úÖµÖÖÔŸÖ“Ö †ÖœüôûŸÖÖê. ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß ´ÆüÖ•Öê •µÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö †ŸµÖÓŸÖ Æêü™üÖôûÖß
—ÖÖ»Öß ŸÖê ›üß. ÃÖß. ×´Ö. “Öê úÖµÖÔúŸÖì ÆüÖêŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔÖê ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ØÆü¤ãüÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ÃÖ¤üÃÖ×«ü¾Öêú²Öã¨üß
•ÖÖÖéŸÖ —ÖÖ»Öß.'' ³ÖÖÂÖÖ ÃÖÓ¯Ö×¾ÖŸÖÖÖÖ ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾ÖÖÓÖß ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ×ÖúÖÓ“ÖÖ--×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ:
ÖÖµÖú¾ÖÖ›üÃÖ¸üúÖ¸üÖ“Ó ÖÖ-†Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖÖê«üÖ¸üÖ£ÖÔ êú»Öê»µÖÖ úÖµÖÖÔ²Ö§ü»Ö †Ö³ÖÖ¸ü¯Öæ¾ÖÔú ˆ»»ÖêÖ
êú»ÖÖ. ÖÓŸÖ¸ü ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖ¸ü ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üàÖß
ÃÖ¾ÖÔ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖæÖ †×³ÖÖÓ¤üÖÖ“µÖÖ •µÖÖ ŸÖÖ¸üÖ †Ö»µÖÖ ŸµÖÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ ¤üÖÖ×¾Ö»µÖÖ. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß,
›üÖò. ¸ü¾Öß¦üÖÖ£Ö ™üÖÖÖê¸ü, ú¸ü¾Öß¸ü ´ÖšüÖ×¬Ö¯ÖŸÖß ¿ÖÓú¸üÖ“ÖÖµÖÔ ¾ÖÖî¸ëü“µÖÖ ŸÖÖ¸üÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ÆüÖêŸµÖÖ. «üÖ¸üúÖ¯ÖßšüÖ“µÖÖ
¿ÖÓú¸üÖ“ÖÖµÖÖÕú›æüÖ ‹ú ×¾Ö»ÖÖÖ ŸÖÖ¸ü †Ö»Öß ÆüÖŸê Öß. ŸµÖÖŸÖ ''ÃÖ¸ü ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö, ¸Ö. ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü
Æêü †Ö¬Öã×Öú úÖôûÖŸÖß»Ö ´ÖÆüÖÖË ú×»Ö¯Öã¹ýÂÖ †ÖÆêüŸÖ'' ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ŸÖß¾ÖÎ ×ÖÂÖê¬Ö êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÊÖÖÓŸÖ¸ü
ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖ¸ü ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯Ö×¸ü¯»ÖãŸÖ †ÃÖê ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê.
¯ÖÏ´ÖãÖ šü¸üÖ¾Ö : ÃÖ³Öê“ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ´ÖãµÖ šü¸üÖ¾Ö ²Öò. •ÖµÖú¸ü µÖÖÓÖß ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ :--''×ÖéúÂ™ü ¾ÖÖÖÔ¾Ö¸ü
»ÖÖ¤ü»Öê»Öß †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ µÖÖ¯Öãœêü ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö úÖœæüÖ ™üÖúµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß †Ö×Ö µÖÖ úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ¯ÖÏŸµÖêú
¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ¾Ö•ÖÖ¤üÖ¸ü ¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üß úÖµÖÔúŸµÖÖÔ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÖß ‹ú †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üú •ÖÖÆüß¸üÖÖ´ÖÖ úÖœæüÖ
×ÖéúÂ™ü ¾ÖÖÖÔÃÖ ¿ÖÖôûÖ, ¤ü¾ÖÖÖÖÖê, µÖÖµÖú“Öê·µÖÖ, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú Ö“ÖÖÔÖê “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
ÃÖÓÃ£ÖÖÓŸÖ ŸÖÃÖê ×¾Ö×Æü¸üß, ŸÖôûß, ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üß“Öê Öôû †¿ÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ¯ÖÖÖ¾Ö™ü¶ÖÃÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“Öß ¾Ö
ú¸ü´ÖÖæúß“Öß ×šüúÖÖê ¾Ö ¤êü¾ÖÖ»ÖµÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ×šüúÖÖß úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸üê ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö Ö ¸üÖÆüŸÖÖ
¯ÖæÖÔ ´ÖÖêúôûßú úºþÖ ªÖ¾Öß †ÃÖê ÊÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê ´ÖŸÖ †ÖÆêü.'' †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ •ÖÖ×Æü¸üÖÖ´µÖÖ“ÖÖ ´ÖÃÖã¤üÖ
úºþÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÊÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üßÃÖ ¤êüµÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ. ´ÖÃÖãªÖ“µÖÖ ¿Öê¾Ö™üß ¾Ö¸üß»Ö šü¸üÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“Öê úÖ´Öß •ÖÖÆüß¸üÖÖ´µÖÖ“Öê
ÖÖ»Öß ÃÖÆüß ú¸üÖÖ·µÖÖÓÖß ¾µÖÛŒŸÖ¿Ö: •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ‘ÖêµÖÖ“Öê ú»Ö´Ö ´ÖãµÖ ¾Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. Æêü“Ö ú»Ö´Ö
ÊÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öê ´ÖãµÖ »ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. ÊÖ šü¸üÖ¾ÖÖÃÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô †ÖµÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú ¯ÖÓ. ²ÖÖôûéúÂÖ
¿Ö´ÖÖÔ ÊÖÓÖß †Öã´ÖÖê¤üÖ ×¤ü»Öê. ÆüÖ šü¸üÖ¾Ö ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖ¸ü ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾ÖÖÓÖß ÃÖ³Öê¯Öãœêü ´ÖÖÓ›ü»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖê ÃÖ¾ÖÖÔÖã´ÖŸÖê
¯ÖÃÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ.
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ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖ¸ü ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏéúŸÖß»ÖÖ Ã¾ÖÖÃ£µÖ Ö¾ÆüŸÖê. ¾ÖÖŸÖÖ´Öãôêû Öã›ü‘Öê ¤ãüÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÆüß
¯Ö×¸üÂÖ¤êü»ÖÖ Æü•Ö¸ü ¸üÖÆæüÖ ŸµÖÖÓÖß †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ úÖ´Ö êú»Öê. µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ ´Öãôûß“Ö ²ÖÃÖ¾ÖêÖÖ ´ÆüÖæÖ ÃÖ³Öê“Öß
¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ‘Öê‰úÖ ŸÖê ×Ö‘ÖæÖ Öê»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖÖß ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾ÖÖÓ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üÖ
šü¸üÖ¾Ö ÃÖ³Öê¯Öãœêü †Ö»ÖÖ. ×ÖéúÂ™ü ¾ÖÖÖÔ¾Ö¸ü »ÖÖ¤ü»Öê»Öê ¬ÖÖÙ´Öú ×Ö²ÖÕ¬Ö •µÖÖ ¾Öêôûß ÖÖÆüßÃÖê ÆüÖêŸÖß»Ö ŸµÖÖ“Ö¾Öêôûß
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ˆ®ÖŸÖß“Öê úÖµÖÔ †ŸµÖÓŸÖ —Ö¯ÖÖ™ü¶ÖÖê ¾Ö µÖ¿ÖÛÃ¾ÖŸÖêÖê ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›êü»Ö. µÖÖú×¸üŸÖÖ Æüß ÃÖ³ÖÖ ØÆü¤ãü
¬Ö´ÖÔÃÖÓÃ£ÖÖ×¬Ö¯ÖŸÖàú›æüÖ ÖÖ»Öß»Ö úÖ´Öê úºþÖ ‘ÖêŸÖ †ÖÆêü : (1) †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ÖÖÆüß¿Öß ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ
¬ÖÖÙ´Öú †Ö–ÖÖ¯Ö¡Öê úÖœüÖê. (2) ØÆü¤ãü ¬Ö´ÖÖÔ¾Ö¸üß»Ö †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß ÁÖ¨üÖ ¥üœü ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ¬Ö´ÖÔ×¿ÖÖú
Öê´ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ØÆü¤üã ¬Ö´ÖÔŸÖ¢¾ÖÖÓ“ÖÖ ±îú»ÖÖ¾Ö ú¸üÖê. (3) ØÆü¤ãü »ÖÖêúÖÓú›æüÖ ¯ÖÖôû»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ
¬ÖÖÙ´Öú ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ¤êüÖê. ÆüÖ šü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖÖÖ •Ö´ÖÖÖ¤üÖÃÖ «üÖ¸üúÖ¤üÖÃÖ µÖÖÓÖß
Öã•Ö¸üÖ£ÖßŸÖæÖ“Ö ³ÖÖÂÖÖ êú»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÁÖß. ×²Ö×¯ÖÖ“ÖÓ¦ü ¯ÖÖ»Ö µÖÖÓÖß ™üÖóµÖÖÓ“ÖÖ •ÖµÖ‘ÖÖêÂÖÖŸÖ šü¸üÖ¾ÖÖ»ÖÖ
†Öã´ÖÖê¤üÖ ×¤ü»Öê. Öã•Ö¸üÖ£ÖêŸÖß»Ö ¬Öê›üê •ÖÖŸÖß“Öê ¬Ö´ÖÔÖã¹ý ´ÖÆÓüŸÖ ´ÖÖêÆüÖ¤üÖÃÖ µÖÖÓÖß ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ šü¸üÖ¾ÖÖÃÖ ¯ÖãÂ™üß
×¤ü»µÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖ šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔÖã´ÖŸÖê ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ.
¾µÖÓÖ×“Ö¡Ö : ²ÖÖßÃÖÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö ÆüÖ µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÓ›ü¯Ö ‡ŸÖúÖ Ö““Ö
³ÖºþÖ Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ úß, ¯ÖãÂúôûÖÓÖÖ •ÖÖÖê“µÖÖ †³ÖÖ¾Öß ²ÖÖÆêü¸ü ˆ³Öê ¸üÖÆüÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. •Ö´Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü
ÃÖ´Öã¤üÖµÖÖ¯Öîúß 3/4 ŸÖ¸üß †Ã¯Öé¿µÖÖÓ¯Öîúß ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖ“Öê †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ »Öê›üß »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü
µÖÖÓÖß Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ³ÖÖÂÖÖ £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ¾Ö ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß“Öê êú»Öê. •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üàÖß
ŸµÖÖÓ“Öê †Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖÖ»Öê. ÆüÖ ŸÖßÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“ÖÖ †¯Öæ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö †Ö™üÖê¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖúÖ¸üÖÓÖß ÊÖ
úÖµÖÖÔ“Öê ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¸üßŸÖßÖê †×³ÖÖÓ¤üÖ êú»Öê; ¯ÖÖ '•ÖÖÖºþú'úÖ¸üÖÓÖß (¸üÖ. ¾ÖÖ»Ö“ÖÓ¤ü úÖêšüÖ¸üß) ´ÖÖ¡Ö µÖÖ
¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖ ''¸üÖ. ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿ÖªÖÓ“Öß ÃÖÔúÃÖ'' ÊÖ ÖÖ¾ÖÖÖÖ»Öß ‹ú ¾µÖÓÖ×“Ö¡Ö ¤êü‰úÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¯ÖÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÖß ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¯ÖÏÖµÖÖÓ“Öß ºþ¯Öê ¬ÖºþÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ú¿Öß úÖ´Öê êú»Öß Æêü ¤üÖÖ×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
ÃÖÆüß ÖÖÆüß : ÊÖÖÓŸÖ¸ü »Ö¾Öú¸ü“Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ»µÖÖ •ÖÖÆüß¸üÖÖ´µÖÖ“ÖÖ ´ÖÃÖã¤üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
ŸµÖÖ“µÖÖ ¿Öêú›üÖê ”ûÖ¯Öß»Ö ¯ÖÏŸÖß ¯ÖÏÖÓŸÖÖê¯ÖÏÖÓŸÖß“µÖÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓú›êü ÃÖÊÖÓÃÖÖšüß ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ´ÖãµÖ
×¾Ö¿ÖêÂÖ ÆüÖ úß, ´ÖÃÖãªÖÖÖ»Öß •ÖÖ›ü¶Ö ™üÖ‡¯ÖÖŸÖ ™üß¯Ö ÆüÖêŸÖß. ™üß¯Ö :--''´Öß ÖÖ»Öß ÃÖÆüß ú¸üÖÖ¸ü šü¸üÖ¾ÖÖŸÖ»µÖÖ
†™üß Ã¾ÖŸÖ: †Ö¸ü¿Ö: ¯ÖÖôûßÖ †Ö×Ö ´Öß Ã¾ÖŸÖ: Æü¸ü¯ÖÏµÖŸÖ úºþÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖú›æüÖÆüß ŸµÖÖ ¯ÖÖôû»µÖÖ •ÖÖŸÖß»Ö
†ÃÖê ¯ÖÏµÖŸÖ ÃÖŸÖŸÖ ú¸üßÖ.'' •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû 300 “µÖÖ ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ šüôûú šüôûú ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÊÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖÖÖ·µÖÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ¯Ö×Æü»Öß ÃÖÆüß ú×¾ÖÃÖ´ÖÏÖ™ü ›üÖò. ¸ü¾Öà¦üÖÖ£Ö ™üÖÖÖê¸ü µÖÖÓ“Öß
¯Ö›ü»Öß. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖÖÓÖµÖÖÃÖ Öê¤ü ¾ÖÖ™üŸÖÖê úß, »ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öß ÃÖÆüß úÖÆüß êú»µÖÖ ×´ÖôêûÖÖ. ŸÖß ¤êüµÖÖÃÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖãµÖÖµÖÖú›æüÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÓ´ÖŸÖß ×´ÖôêûÖÖ. Ö¾Ö»ÖÖ“Öß ÖÖêÂ™ü Æüß úß, Æêü †ÖãµÖÖµÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÊÖ
¤êü‰úÖ “Öãú»Öê ÆüÖêŸÖê. •ÖÖæ úÖµÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖÖÖê ÃÖÆüß ×¤ü»Öß ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸµÖÖŸÖ“Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖÖ“Öß ‡••ÖŸÖ
×¿Ö»»Öú ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß ! ‹¾Öœüß ‹ú ÖÖêÂ™ü ÃÖÖê›æüÖ ×¤ü»µÖÖÃÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³Öê“µÖÖ úÖ´Öß †Ö×Ö
†Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üµÖÖ“µÖÖ úÖ´Öß »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ´ÖÖêšü¶Ö ´ÖÖêúóµÖÖ ´ÖÖÖÖê ÃÖÖ¸üÖß ¤êü¾ÖÖÖ-‘Öê¾ÖÖÖ ¿Öê¾Ö™ü¯ÖµÖÕŸÖ
“ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ“Öê ‹ú šüôûú ˆ¤üÖÆü¸üÖ †Öšü¾ÖŸÖê.
¾ÖÖµÖ 473-72
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»ÖÖêÖÖ¾Öôêû µÖê£Öß»Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤ü : 1917 ÃÖÖ»Öß ú»Öú¢µÖÖ“µÖÖ úÖÑÖÏÃê Ö“µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖ“µÖÖ šü¸üÖ¾ÖÖÖÓŸÖ¸ü
ŸµÖÖ ¿ÖÆü¸üß ¯Öãœêü •µÖÖ ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú ¾Ö ×•Ö»ÆüÖ×ÖÆüÖµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ ³Öºþ »ÖÖÖ»µÖÖ ŸµÖÖŸÖæÖ ú»Öú¢µÖÖŸÖß»Ö
šü¸üÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¾Ö ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üú ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß
´ÖÖÓ›ü»Öê»µÖÖ šü¸üÖ¾ÖÖ“ÖÖ †Öã¾ÖÖ¤ü ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ. ¯Öãœêü »Ö¾Öú¸ü“Ö »ÖÖêÖÖ¾Öôêû µÖê£Öê ×•Ö»ÆüÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü
³Ö¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß. †Ö´ÖÓ¡ÖÖÖ¾ÖºþÖ ´ÖßÆüß ŸÖê£Öê Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖê. ÃÖ³ÖêŸÖß»Ö Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ´ÖãµÖ šü¸üÖ¾Ö ´Öß Ã¾ÖŸÖ:¯Öãœêü
´ÖÖÓ›üÖ¾ÖÖ †¿Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß ‡“”ûÖ ×¤üÃÖ»Öß. ´Öß Ã¯ÖÂ™ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß, ''†Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö µÖÖ
¯Ö×¸üÂÖ¤êüÖê ‹ú´ÖŸÖÖÖê ¯ÖÖÃÖ úºþÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ´ÖßÆüß Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö †ÖÖÓ¤üÖÖê ¯Öãœêü ´ÖÖÓ›üßÖ."
´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ´Öª¯ÖÖÖ×ÖÂÖê¬Öú ¸üÖ. ¿ÖÓú¸ü¸üÖ¾Ö »Ö¾ÖÖ™êü µÖÖÓÖß ´ÖÖ—µÖÖ ´ÆüÖµÖÖÃÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»ÖÖ. ŸµÖÖ
¾Öêôûß 'êúÃÖ¸üß' ¯ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖôêû ŸÖ¹ýÖ ¯ÖãœüÖ¸üß ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ †Ö»Öê ¾Ö ´ÆüÖæ »ÖÖÖ»Öê, "¸üÖ. »Ö¾ÖÖ™êü
ÊÖÓ“µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ²ÖÆãüŸÖêú ´ÖÓ›üôûß ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖŸÖÖ»ÖÖ †Öãæú»Ö ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ, ´ÆüÖæÖ ´Öß Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö
´ÖÖÓ›üÖ¾ÖÖ." ´Öß Ö´ÖÏ¯ÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê, "†Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ‹ú´ÖŸÖÖÖê ¯ÖÖÃÖ ÆüÖêµÖÖŸÖ“Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ
†ÖÆêü. †ÃÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ ´ÖãµÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ ‹ú´ÖŸÖÖÖê ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ×•Ö»ÆüÖ
¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ŸÖÖê ÖãÃÖŸµÖÖ ²ÖÆãü´ÖŸÖÖÖê ¯ÖÖÃÖ ÆüÖêÖê ´ÆüÖ•Öê ¸üÖÂ™ÒüÖÖê ´ÖÖ‘ÖÖ¸ü ‘ÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêü. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖŸÖ
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³Öê“Öß ×¿ÖÃŸÖÆüß ´ÖÖê›üŸÖê." †¿Öß ³Ö¾Ö×ŸÖ Ö ³Ö¾Ö×ŸÖ “ÖÖ»ÖæÖ ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö ÃÖ³Öê¯Öãœêü ¤ãü¯ÖÖ¸ü“µÖÖ
†×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê šü¸ü»Öê. úÖÆüß êú»µÖÖ ŸÖ›ü•ÖÖê›ü ÆüÖê‡ÔÖÖ. »ÖÖê. ×™üôûú ÃÖ³Öê“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü úÖÆüß
úÖ´ÖÖŸÖ ÖãÓŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü ¸üÖ. »Ö¾ÖÖ™êü µÖÖÓÖÖ ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ×™üôûúÖÓÖß ¯ÖÖêŒŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ
†Öê¸ü“ÖÖ ÃÖ»»ÖÖ ×¤ü»ÖÖ úß, "¬Ö´ÖÖÔ“Öß ÃÖ²Ö²Ö úÖœæüÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üµÖÖ“Öê úÖ´Öß ú“Ö¸üÖ‡Ô ú¸üµÖÖ“ÖÖ
úÖôû Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖÖ †Öãæú»Ö úºþÖ ‘Öê‰úÖ Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ‹ú´ÖŸÖÖÖê ¯ÖÖÃÖ úºþÖ
‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“ÖÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾ÖÆüß ‹ú´ÖŸÖÖÖê“Ö ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. Æêü
•Ö¸ü ¸üÖ. »Ö¾ÖÖ™êü µÖÖÓÖÖ ¯Ö™üŸÖ ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“Öê šü¸üÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖŸÖê ‘ÖêŸÖÖÖÖ ´ÖÓ›ü¯Ö ÃÖÖê›üæÖ
•ÖÖ¾Öê Æêü ‡Â™ü. µÖÖ ÃÖ³Öê»ÖÖ µÖ¿Ö µÖÖ¾Öê." ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê »Ö¾ÖÖ™ü¶ÖÓÖß ´ÖÖµÖ êú»µÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö¸üß»Ö ¤üÖêÆüß šü¸üÖ¾Ö ÃÖ³ÖêŸÖ
‹ú´ÖŸÖÖÖê ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê.
ÖÖÖ¯Öæ¸ü“Öê ×¿ÖÂ™ü´ÖÓ›üôû : ´ÖÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ»ÖÖ ØÆü¤üãÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ
¯ÖÖÖÓ“Öê ¯ÖãœüÖ¸üß †Ö×Ö †Öê¸ü ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³ÖÖ µÖÖÓ“Öê ÃÖÆüúÖµÖÔ ×´ÖôûÖ»Öê. ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öß ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß †Ö×Ö
×´Ö¿ÖÖ¿Öß ÃÖÆüúÖµÖÔ Æüß µÖÖ ¯Öæ¾Öá“Ö ×´ÖôûÖ»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ †Ö‘ÖÖ›üß ´ÖÖ¸ü»Öß
Æêü ¾Ö¸ü †Ö»Öê“Ö †ÖÆüê. µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ×´Ö¿ÖÖ“ÖÖ †Ö¸Óü³Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ“Ö —ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ŸÖê£ÖæÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖê¯ÖÏÖÓŸÖß ¾ÖÖœü ÃÖãºþ
—ÖÖ»Öß. ÖÖÖ¯Öæ¸ü“Öß ¿ÖÖÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ ºþ¯ÖÖÖê Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü 1916-17 “µÖÖ ÃÖÖ»Öß ŸµÖÖ ¾Öêôû“Öê
ÖÖÖ¯Öæ¸ü“Öê “Öß±ú ú×´Ö¿ÖÖ¸ü ÃÖ¸ü ¸üÖò²Ö™ÔüÃÖÖ (¯ÖÏÖÓŸÖÖ×¬Ö¯ÖŸÖß) µÖÖÓ“µÖÖú›êü ‹ú ×¿ÖÂ™ü´ÖÓ›üôû ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
ŸµÖÖ“Öê ´ÖãµÖ ÃÖ¸ü ´ÖÖê¸üÖê¯ÖÓŸÖ •ÖÖê¿Öß Æêü ÆüÖêŸÖê. ÊÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ •Ö¸üß ²Ö¸üß“Ö ×¿ÖúŸÖ
ÆüÖêŸÖß ŸÖ¸üß ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¿ÖÖôûÖ Ö¾ÆüŸÖß. †Öã³Ö¾Ö ‘Öê‰úÖ ¯ÖÖÆüµÖÖú×¸üŸÖÖ úÖÆüß
Ö´ÖãÖê¤üÖ¸ü ¿ÖÖôûÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖê “ÖÖ»Ö¾ÖÖ¾µÖÖŸÖ †¿Öß ×¿ÖÂ™ü´ÖÓ›üôûÖÖê ´ÖÖÖÖß êú»Öß. ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ
¾Ö ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆêü ÖÖÖ¯Öæ¸ü, †úÖê»ÖÖ ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¾ÖÖî¸êü ×šüúÖÖß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸Öê ÖÖÃÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß
†Ö×Ö ¯Öã¸êü¿Öß ´Ö¤üŸÖ ªÖ¾Öß †¿Öß ¤ãüÃÖ¸üß ´ÖÖÖÖß ÆüÖêŸÖß. ´ÖÆüÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¾ÖŸÖÖÖ“Öß •Öß •ÖãÖß ÃÖÓÃ£ÖÖ ÆüÖêŸÖß ŸÖß
†ÖŸÖÖ ×Ö¹ý¯ÖµÖÖêÖß šü¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ¾Ö ŸÖß “ÖÖ»Öæ †ÃÖêŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖÃÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü
†ÃÖÖ †Öã³Ö¾Ö †Ö»µÖÖÖê Æüß ¾ÖŸÖÖÃÖÓÃ£ÖÖ ²ÖÓ¤ü úºþÖ ¸üÖêÖ Öê´ÖÖãúÖ ªÖ¾µÖÖŸÖ †¿Öß ×ŸÖÃÖ¸üß ´ÖÖÖÖß
ÆüÖêŸÖß. ÊÖ ¾ÖŸÖÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¾Ö·ÆÖ›ü ¾Ö ÖÖÖ¯Öæ¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ´ÖÖêšüß “Öôû¾Öôû “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖß.
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ÃÖ¸ü ¸üÖò²Ö™ÔüÃÖÖË ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ×¿ÖÂ™ü´ÖÓ›üôûÖ“Öê ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏê´ÖÖÖê Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖÖß“ÖÖ
ˆ¤üÖ¸ü¯ÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþ †ÃÖê †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ ×¤ü»Öê. ÊÖ ¾Öêôûß ‹ú ´Ö•Öê¤üÖ¸ü ÖÖêÂ™ü ‘Ö›æüÖ †Ö»Öß ×ŸÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ
ú¸üÖê ²Ö¸êü ÆüÖê‡Ô»Ö.
¸ÓüÖ¯ÖÓ“Ö´Öß“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö : Æêü ×¤ü¾ÖÃÖ ×¿Ö´ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ †Ö´Ö“µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ
×¾Öª´ÖÖÖê ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖæÖ ÆüÖê×»ÖúÖÃÖÓ´Öê»ÖÖÖ“ÖÖ £ÖÖ™üÖÖê ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö úºþÖ ÆüÖêôûßŸÖß»Ö †ŸµÖÖ“ÖÖ¸üÖÓÖÖ
†ÖôûÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê ¾Ö ŸµÖÖŸÖ µÖ¿ÖÆüß ²Ö¸êü“Ö µÖêŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ÊÖ ¾Öêôûß ´Öß
ÖÖÖ¯Öã¸üÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖê£Öß»Ö ™üÖˆÖÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê ÆüÖê×»ÖúÖÃÖÓ´Öê»ÖÖÖ“Öß •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ´Öß
‘ÖÖ™ü ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ. ÊÖ ÃÖ³Öê“Öê †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ ÃÖ¸ü ´ÖÖê¸üÖê¯ÖÓŸÖ •ÖÖê¿Öß µÖÖÓÖß Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê. ¯ÖÏÃÖÓÖ Ö¾ÖßÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ²Ö¸üß“Ö ¯ÖãœüÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖß. Ö¤üáÆüß ²Ö¸üß“Ö •Ö´Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ²Ö¸Ö“Ö
¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÖ ²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ´ÖÖ †•ÖæÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê Ö¾ÆüŸÖê. ÃÖ³ÖÖ ²Ö¸üÖÖÃŸÖ ÆüÖê‰úÖ ´ÖÓ›üôûß
‘Ö¸üÖê‘Ö¸ü Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öß ÃÖÖµÖú»Ö¾Ö¸ü ²ÖÃÖæÖ ¯ÖÖ“Ö¯ÖÖ¾Ö»Öß µÖê£Öê ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ×šüúÖÖß •ÖÖµÖÖÃÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê.
×¤ü¾ÖÃÖ ¸ÓüÖ¯ÖÓ“Ö´Öß“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ³Ö¸ü ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ¸ÓüÖÖ“Öß ¤ÓüÖ»Ö “ÖÖ»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÖÖ›ü¶ÖÓ¾Ö¸ü ¸ÓüÖÖÓ“Öê
ÆüÖÓ›êü ³ÖºþÖ †Ö»µÖÖÖê»µÖÖ¾Ö¸ü ¸ÓüÖÖ“µÖÖ ×¯Ö“ÖúÖ·µÖÖ ÃÖã™üŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³Öê“ÖÖ ˆ¯Ö¤Ëü¾µÖÖ¯Ö ´Öß“Ö êú»ÖÖ
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ›üÖêóµÖÖ¾Ö¸ü ´Öß †Ö»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ´ÖãµÖ ¾Öê¿Öß“µÖÖ ÖÖ»Öß ´ÖÖ—Öß ÃÖÖµÖú»Ö
†Ö»µÖÖ¾Ö¸ü úÖÆüß ™üÖêôû³Öî¸ü¾ÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ÃÖ´ÖÖÖÖÖê ¯Öú›ü»Öê. "´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö, ŸÖã´Æüß ´ÖÖêšüê ÃÖã¬ÖÖ¸üú †Ö´Ö“µÖÖ
ÖÖ¾Öß †Ö»ÖÖ †ÖÆüÖŸÖ. ŸÖã´Ö“Öß µÖÖêµÖ ÃÖÓ³ÖÖ¾ÖÖÖ ú¸üÖê Æêü †Ö´Ö“Öê úŸÖÔ¾µÖ †ÖÆêü." †ÃÖê ´ÆüÖæÖ ¸ÓüÖÖ“µÖÖ
²ÖÖ»Ö›ü¶ÖÖË ²ÖÖ»Ö›ü¶Ö ³ÖºþÖ ŸµÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ÖÖ×¿ÖÖÖÓŸÖ ÆüÖ‰ú ‘ÖÖŸÖ»Öê. ´Ö»ÖÖ ÃÖÖµÖú»Ö¾ÖºþÖ ÖÖ»Öß
¤êüÖß»Ö ˆŸÖºþ Ö ¤êüŸÖÖ “ÖÖî‘ÖÖ ¬ÖØšüÖÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ÃÖÖµÖú»Ö¾Ö¸ü“Ö ¸ÓüÖÃÖÖÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê. ÃÖ¾ÖÔ ú¯Ö›êü“Ö Ö¾ÆêüŸÖ
ŸÖ¸ü ¿Ö¸üß¸üÃÖã¨üÖ ¸ÓüÖÖÖê ×³Ö•ÖæÖ Ø“Ö²Ö —ÖÖ»Öê. ÃÖÖÖ×¾Ö¬Öß “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖ ÆüÖêôûß“ÖÖ †¾ÖÖÔ“µÖ ¬¾ÖÖß ¤ãü´Ö¤ãü´Öæ
»ÖÖÖ»ÖÖ. ‡ŸÖŒµÖÖ £ÖÖ™üÖÖê »ÖÖÖŸÖÃÖã¨üÖ ´ÖÖ—Öê ÃÖÖÖ —ÖÖ»Öê Ö¾ÆüŸÖê! Ã¾Ö¤êü¿Ö²ÖÖÓ¬Ö¾ÖÖÓ“µÖÖ »Öß»ÖÖ ´ÆüÖæÖ ´Öß
úÖîŸÖãúÖÖê ÆüÃÖŸÖ ÆüÃÖŸÖ ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖÆüÖ êú»ÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß ´ÖÓ›üôûàÖß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ×¤ü»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖ¿ÖÖ“Ö
ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ´Öß ×²Ö·ÆÖ›üß ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖê. ´ÆüÖ•Öê ÃÖ¾ÖÔ ÖÖ¾ÖÖŸÖ ´ÖÖ—Öß ¾Ö¸üÖŸÖ“Ö ×Ö‘ÖÖ»Öß ´ÆüÖÖµÖ“Öß!
¤ãüÃÖ¸êü“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß Ö¾ÆüÖÔ´Öë™ü ÆüÖˆÃÖ´Ö¬µÖê †Ö´Ö“Öê ×¿ÖÂ™ü´ÖÓ›üôû •ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ—µÖÖ ‹ãú»ÖŸµÖÖ
‹úÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¯ÖÖêÂÖÖÖÖ“Öß †¿Öß ¿ÖÖê³ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏÖÓŸÖÖ×¬Ö¯ÖŸÖàú›êü úÃÖê •ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê µÖÖ“Öß ´Ö»ÖÖ ¯ÖÓ“ÖÖ‡ÔŸÖ
¯Ö›ü»Öß. ÃÖ¸ü ´ÖÖê¸üÖê¯ÖÓŸÖ •ÖÖê¿ÖÖÓ“µÖÖú›êü ÆüÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ×Ö¸üÖê¯Ö ¯ÖÖšü¾ÖæÖ úÖê™ü, ±êú™üÖ †Ö×Ö ¬ÖÖêŸÖ¸ü ´ÖÖÖ×¾Ö»Öê.
ú¯Ö›ü¶ÖÓ“Öß ÃÖÖêµÖ ú¿Öß²Ö¿Öß —ÖÖ»Öß; ¯ÖÖ ¸ÓüÖ ¯ÖŒúÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖÖë›ü, êúÃÖ ¾Ö ÆüÖŸÖ¯ÖÖµÖÖÓÖÖ ŸÖÖê ‡ŸÖúÖ
×“Öú™ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖß úß, ÃÖÖ²ÖÖ ÃÖÓ¯Ö»ÖÖ ŸÖ¸üß ¸ÓüÖ úÖÆüß •ÖÖ‡ÔÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß ÖÖ‡»ÖÖ•ÖÖÖê ŸÖÃÖÖ“Ö Ö¾ÆüÖÔ´Öë™ü
ÆüÖ‰úÃÖ´Ö¬µÖê Öê»ÖÖê. ×¿ÖÂ™ü´ÖÓ›üôûÖ“Öê úÖ´Ö ÃÖãºþ ÆüÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá †Ö¤ü»µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ 'Ã¾ÖÖÖŸÖ
ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖ“Öß' ÆüúßúŸÖ ´Öß ú×´Ö¿ÖÖ¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ úÖÖÖ¾Ö¸ü ‘ÖÖŸÖ»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏê´Öôû
¯ÖÖÆãüÖ“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ÃÖÓ¤üê¿Ö ´Öß •µÖÖ •µÖÖ ¯ÖÏÖŸÓ ÖÖŸÖ •ÖÖ‡ÔÖ ŸÖê£Öê †ÖÖÓ¤üÖÖê úôû¾ÖßÖ †ÃÖê ´Öß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ú×´Ö¿ÖÖ¸üÃÖÖÆêü²Ö
¯ÖÖê™ü ¬Ö¸ü¬ÖºþÖ ÆüÖÃÖ»Öê. ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÖ¾Ö¬Ö×Ö¸üßÖê“Ö ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖ—µÖÖ¿Öß ÆüÃŸÖÖÓ¤üÖê»ÖÖ êú»Öê. †Ö¤ü»µÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öê
†¬µÖÖ ÃÖ¸ü ´ÖÖê¸üÖê¯ÖÓŸÖ •ÖÖê¿Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖê™üÖ¸üßŸÖæÖ ‘Ö¸üß Öê»Öê ´ÆüÖæÖ ¾ÖÖ“Ö»Öê. ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖÆüß ¯ÖÏÃÖÖ¤ü
×´ÖôæûÖ †Ö•Ö“Öê ×¿ÖÂ™ü´ÖÓ›üôû '¸ÓüÖßŸÖ ×¿ÖÂ™ü´ÖÓ›üôû' ´ÆüÖæÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ ÖÖ•Ö»Öê †ÃÖŸÖê.
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6
ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖÃÖ ÃÖæ“ÖÖÖ
1916 ÃÖÖ»ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú ÃÖ¸üúÖ¸üÖÓú›æüÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖÖ
ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üú›æüÖÆüß †Ö´Ö“µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß. ÊÖ“Öê ‹ú ˆ¤üÖÆü¸üÖ ´ÆüÖæÖ ŸÖÖ. 12
´Öê, 1916 ŸÖÖ¸üÖê“ÖÖ ‹ú Ö×»ÖŸÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“µÖÖ “Öß±ú ÃÖêÎêú™ü¸üßú›æüÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ‡»ÖÖµÖÖ“µÖÖ “Öß±ú
ÃÖêÎêú™ü¸üß´ÖÖ±ÔúŸÖ †Ö´Ö“µÖÖ ×´Ö¿ÖÖú›êü †Ö»ÖÖ. ŸÖÖ. 16 ´ÖÖ“ÖÔ, 1916 ¸üÖê•Öß ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖßÔ úÖµÖ¤êü´ÖÓ›üôûÖ¯Öãœêü
ÖÖÖ¯Öæ¸ü“Öê ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü ×´Ö. ¤üÖ¤üÖ³ÖÖ‡Ô µÖÖÓÖß †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖêú×¸üŸÖÖ ‹ú šü¸üÖ¾Ö †ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ŸµÖÖ†¾ÖµÖê ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖ“µÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖÓÖß †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
úÖµÖ úÖµÖ êú»Öê †ÖÆêü ¾Ö ¯Öãœêü úÖµÖ úÖµÖ ú¸üÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö¾ÖÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öß
†Ö×Ö ÊÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †Ö´Ö“µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öß ´ÖŸÖê úÖµÖ †ÖÆêüŸÖ †Ö×Ö ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ¯Öãœêü úÖµÖ úÖµÖ ú¸üÖ¾Öê
ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖß ×´Ö¿ÖÖ“Öß ÃÖæ“ÖÖÖ ¯ÖÖšü¾ÖµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×»Ö×Æü»Öê ÆüÖŸê Öê. ×´Ö¿ÖÖ“Öê ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü †Æü¾ÖÖ»ÖÆüß ´ÖÖÖ×¾Ö»Öê ÆüÖŸê Öê.
ŸÖÖ. 30 †ÖòŒ™üÖê. 1916 ¸üÖê•Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ÃÖêÎêú™ü¸üß´ÖÖ±ÔúŸÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ˆ¢Ö¸üß
úôû¾Ö»Öê. †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÔ, ÖãÆêüÖÖ¸ü •ÖÖŸÖß †Ö×Ö •ÖÓÖ»Öß •ÖÖŸÖß ÆüÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ “ÖÖîú¿Öß“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Öîúß
†Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔ“Öê“Ö Æêü ×´Ö¿ÖÖ úÖ´Ö ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. ÊÖ •ÖÖŸÖß»ÖÖ ÃÖŒŸÖß“µÖÖ ´ÖÖê±úŸÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ŸÖ¸ü •Öºþ¸ü
†ÖÆêü“Ö; ¯ÖÖ ŸÖê µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖêµÖÖ»ÖÖ ¯Öã¸êüÃÖê †ÖúÂÖÔÖÆüß —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÊÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖê †Ö´Ö“µÖÖ
×´Ö¿ÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÖÖÃÖÖß ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß ´Ö¤üŸÖ ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¾ÖÖ’û´ÖµÖßÖ ×¿ÖÖÖÖ»ÖÖ †ÖîªÖê×Öú ×¿ÖÖÖÖ“Öß
•ÖÖê›ü †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü; ¯ÖÖ ÊÖ •ÖÖŸÖß»ÖÖ Æü•ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖì êú¾Öôû ¿ÖÖ¸üß×¸üú úÂ™üÖ“Öß Öã»ÖÖ´Ö×Ö¸üß ú¸üµÖÖ“Öê
†ÓÖ¾ÖôûÖ ¯Ö›ü»µÖÖÖê †ÖîªÖê×Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¾Ö×¸üÂšü ¤ü•ÖÖÔ“Öê ¯ÖÏÖ×¾ÖµÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ˆŸÃÖÖÆü ÖÖÆüß.
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ²ÖÓ¬ÖÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖêúôûßú ÖÖÆüß. ŸµÖÖÖß ˆŸ¯Ö®Ö êú»Öê»µÖÖ ´ÖÖ»ÖÖ»ÖÖ ˆšüÖ¾Ö ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß. ÆüÖ
¯ÖÏ¿Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ •Ö´ÖÃ¾Ö³ÖÖ¾Ö ²Ö¤ü»ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. Æüß ÎúÖÓŸÖß ‘Ö›ü¾ÖæÖ úÖ´Ö “Öã™üúßÃÖ¸üß¿Öß, Øú²ÖÆãüÖÖ ‹ú¤üÖêÖ
×¯Öœüû¶ÖŸÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê ÖÖÆüß. Öî×ŸÖú ×¿ÖÖÖ µÖÖÆæüÖÆüß úšüßÖ †ÖÆêü; †Ö×Ö ŸÖê —ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
×¿ÖÖÖÖ“Öê úÖ´Ö ¯Öã¸êü ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖ, †ÖŸ´ÖÃÖÓµÖ´ÖÖ, †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ Æüß ŸÖ¢¾Öê ÊÖÓ“µÖÖ †ÓÖß
²ÖÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÊÖÓ“µÖÖ ˆ¨üÖ¸üÖ×¾ÖÂÖµÖß ²ÖÖê»ÖÖê ¾µÖ£ÖÔ †ÖÆêü. Öê»µÖÖ 10 ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ×´Ö¿ÖÖ Æêü ¯ÖÖµÖÖ¿Öã¨ü úÖ´Ö
ú¸üßŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ÖÖÃÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ ×šüú×šüúÖÖß Æêü ×´Ö¿ÖÖ ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. ÃÖÖ¬Öê ¯ÖÖ ˆ¤üÖ¢Ö
‘Ö¸üÖãŸÖß ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ÊÖ ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ÆüÖêŸÖúºþ ŸÖ¹ýÖÖÃÖ ×´Ö¿ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖßŸÖ †ÖÆêü. ÊÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ
†ú»¯ÖÖßµÖ †›ü“ÖÖß µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ×´Ö¿ÖÖ ´Öã»ÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´Öã»Öà“ÖßÆüß ÃÖÖêµÖ ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. ´Öò×™ÒüŒµÖã»Öê¿ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ
×¿ÖÖÖ ¤êü‰úÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ •ÖÖÖÖ¸üß ´Öã»ÖêÆüß µÖÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. †ÖîªÖê×Öú ×¿ÖÖÖ
êú¾Öôû ¿ÖÖôûÖÓŸÖæÖ“Ö ¤êü‰úÖ “ÖÖ»ÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ´Öã»Öê ´ÖÖêšüß —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ úÖ¸üÖÖµÖÖŸÖæÖ
•Ö›ü•ÖÖêÖ´Öß“Öß úÖ´Öê ÆüÖŸÖÖôûµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖµÖ ¾ÆüÖ¾Öß, ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö úÖ¸üÖÖµÖÖÓŸÖæÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü
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´ÆüÖæÖ Öê´ÖµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖß †ÖÆêü. µÖÖ ¾ÖÖÖÔ¯Öîúß ´ÖÆüÖ¸ü †Ö×Ö “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü
µÖÖ ¤üÖêÖ •ÖÖŸÖàÖß ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ »ÖÂú¸üÖŸÖ ´ÖÖêšêü ÖÖ¾Ö ×´Öôû×¾Ö»Öê †ÖÆêü. ¯ÖÖ †»Ößú›êü ÊÖÓ“µÖÖ
•ÖÖÖÖ »ÖÂú¸üÖŸÖæÖ ú´Öß —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ÊÖ •ÖÖŸÖßŸÖ †ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¯ÖÃÖ¸üŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ößü ŸÖê “Öôû¾Öôûß ú¸üßŸÖ
†ÖÆêüŸÖ. ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê »ÖÂú¸üß ×¿ÖÖÖ ¤êü‰úÖ »ÖÂú¸üÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß“µÖÖ •ÖÖÖÖ ×¤ü»µÖÖÃÖ
ŸµÖÖÓ“ÖÖ Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖ •ÖÖÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ŸÖê¾ÆüÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ö·µÖÖ ˆ¨üÖ¸üÖ»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.
×Ö¸üÖóµÖÖ ¿ÖÖôûÖ : ÊÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ×Ö¸üÖóµÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¿ÖÖôûÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖŸÖ úÖÆüß Öî¸ü±úÖµÖ¤êü
†ÖÆêüŸÖ µÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖê †ÃÖê :-(1) †¿ÖÖ ¿ÖÖôûÖÓÖÖ µÖÖêµÖ ×¿ÖÖú ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. (2) ÖÖ»Ö“µÖÖ ¤ü•ÖÖÔ“µÖÖ ¿ÖÖôûÖÓÆæüÖ
µÖÖ ¿ÖÖôûÖÓ“ÖÖ †×¬Öú ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. (3) µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖÆüß •ÖÖŸÖß•ÖÖŸÖßŸÖ ¯Öã¸üÖŸÖÖ ³ÖÖÓ›üÖê †ÖÆêüŸÖ.
(4) ÊÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÊÖ ¿ÖÖôûÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖãÂúôû ‘Ö›üŸÖÖê. (5) ¾Ö×¸üÂšü ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ¿Öß ×´ÖÃÖôûµÖÖ“Öß ÃÖÓ×¬Ö
Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖÖê †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ ‹úßú›êü †»ÖÖ šêü¾Ö»µÖÖ´Öãôêû ×¿ÖÖÖÖ¾Ö¸ü“ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ
ÆüôæûÆüôæû ú´Öß ÆüÖêŸÖ •ÖÖŸÖÖê. (6) †Ö×Ö †¿ÖÖ ×Ö¸üÖ¿Öê´Öãôêû ´Öã»Öê, ŸµÖÖÓ“Öß †Ö‡Ô²ÖÖ¯Ö †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öê ×ÆüŸÖúŸÖì
ÊÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß“Ö ÖÖˆ´Öê¤ü ÆüÖêŸÖê. ÊÖÃÖÖšüß †Ã¯Öé¿µÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¿ÖÖôûÖŸÖæÖ“Ö ÆüŒúÖÖê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö
×´ÖôûÖ¾ÖÖ †ÃÖê ¯ÖÏµÖŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖê •ÖÖ¸üßÖê ú¸üÖ¾ÖêŸÖ.
µÖêÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öê †Öã³Ö×¾Öú ´ÖŸÖ ×¤ü»µÖÖ¾Ö¸ü ÖÖ»Öß»Ö ÃÖæ“ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ :
(1) Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö †Ö×Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß ¾ÖÖœüŸµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖãÂúôû¿ÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖ
ˆ‘Ö›üÖ¾µÖÖ. (2) ×Ö¤üÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖæÖ ‹úÖ ŸÖ¸üß ¿ÖÖôêû»ÖÖ †ÖîªÖê×Öú ¿ÖÖôêû“Öß •ÖÖê›ü †ÃÖÖê †ŸµÖÓŸÖ •Öºþ¸ü
†ÖÆêü. (3) Öî×ŸÖú ¾ÖôûÖ »ÖÖÖÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ ´ÖãµÖ ´ÖãµÖ ëú¦üÖŸÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆü Ã£ÖÖ¯ÖÖ¾Öê. (4) ™ÒêüØÖÖ
úÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê ¾Ö ˆ““Ö ¤ü•ÖÖÔ“µÖÖ †ÖîªÖê×Öú ¿ÖÖôÖÓ´Ö¬ÖæÖ ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ˆ¤üÖ¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×¾ÖªÖ£Öá¾ÖêŸÖÖê
ªÖ¾ÖßŸÖ †Ö×Ö ŸÖß “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¸üßŸÖßÖê •ÖÖÆüß¸ü ú¸üÖ¾ÖßŸÖ. (5) †Ö´Ö“µÖÖ ×´Ö¿ÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÖÖÃÖÖß ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ
³Ö¸ü¯Öæ¸ü ´Ö¤üŸÖ úºþÖ ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆüúÖµÖÔ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üÖ¾Öê. (6) †¿ÖÖ ÖÖÃÖ ¿ÖÖôûÖÓÃÖÖšüß ÃÖ¸üúÖ¸üÖê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
‡Ã¯ÖêŒ™ü¸ü Öê´ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ÖÖÃÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖÓ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ™üÖúÖ¾Öß. (7) ÊÖ »ÖÖêúÖÓÃÖÖšüß ÃÖÆüúÖ¸üß
¯ÖŸÖ¯Öêœü¶Ö úÖœæüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ“Ö ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖ´Ó Ö¬µÖê ÃÖÆüúÖµÖÔ ¾ÖÖœêü»Ö †ÃÖê ú¸üÖ¾Öê. (8) ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ»Ö™ü¶Ö,
»ÖÖêú»Ö ²ÖÖê›Ôü ÊÖÓ“µÖÖ ÊÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓµÖãŒŸÖ ú×´Ö™ü¶Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖ¾µÖÖŸÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß
³Ö¸ü¾ÖæÖ ÃÖæ“ÖÖÖ ´ÖÖÖ¾ÖÖ¾µÖÖŸÖ. (9) »ÖÖêú´ÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÊÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ú×´Ö™ü¶ÖÓÖß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß
¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ ³Ö¸ü¾ÖÖ¾µÖÖŸÖ.
ÊÖ ×´Ö¿ÖÖÖê †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ •Öê †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔ¯ÖÏßŸµÖ£ÖÔ úÖ´Ö êú»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖÙÂÖú †Æü¾ÖÖ»Ö
ÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖß Views and Suggestions to The
Government of India ÊÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹ú 17 ¯ÖÖÖÖÓ“Öê “ÖÖê¯Ö›êü Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öê †Ö×Ö
ŸµÖÖ“µÖÖ ×úŸµÖêú ¯ÖÏŸÖß ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ¤êüµÖÖú×¸üŸÖÖ ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ.
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7
²ÖÓÖ»ÖÖê¸ü ¿ÖÖÖÖ
´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ »ÖÖêúÖÓŸÖ, ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“Öß •ÖÖÖéŸÖß ¾ÆüÖ¾Öß
´ÆüÖæÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üú ÃÖÓ‘Ö Æüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ ¯ÖãµÖÖŸÖ 1917 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ †Öê¸üßÃÖ
Ã£ÖÖ¯ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öß •Öºþ¸üß ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ´Ö¦üÖÃÖ ¯ÖÏÖÓŸÖß ±úÖ¸ü ³ÖÖÃÖ»Öß. ¯Öæ¾ÖÔ ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸üß»Ö
´Ö¦üÖÃÖ ¿ÖÆü¸üß †Ö×Ö ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÓÖôæû¸ü ¾Ö ´Ö»Ö²ÖÖ¸üÖŸÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ×¿ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖÓÃ£ÖÖ
µÖÖ“µÖÖ †ÖÖê¤ü¸ü“Ö ×úŸµÖêú ¾ÖÂÖì Ã£ÖÖ¯ÖµÖÖŸÖ µÖê‰úÖ ŸµÖÖÓ“Öê úÖ´Ö ²Ö¸êü “ÖÖ»Ö»Öê ÆüÖŸê Öê. µÖÖ ¤üÖêÖ ×úÖÖ·µÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö
¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£Öê¿Öß ×Öú™ü µÖÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ´Ö¬ÖÖê´Ö¬Ö ²ÖÓÖ»ÖÖê¸ü
µÖê£Öê †Ö´Ö“µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öß ‹ú Ö¾ÖßÖ ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú †ÓÖ³ÖæŸÖ ¿ÖÖÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ¾Öß, †ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ
1918 ÃÖÖ»ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ‘ÖÖêôæû »ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö †Ö×Ö ¯ÖÏÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ‹ú •ÖãÖê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü
¸üÖ. úÖ¿ÖßÖÖ£Ö ÖÖ¸üÖµÖÖ ¤êü¾Ö»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö×¸üÁÖ´ÖÖÖê ŸÖê£Öß»Ö †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔÃÖÖšüß ²ÖÓÖ»ÖÖê¸ü »ÖÂú¸üÖŸÖ, ™òüÖ¸üß
¸üÖ›ê ü¾Ö¸ü ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ Ã£ÖÖ¯ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖß ´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£ÖêÃÖ •ÖÖê›æüÖ ‘µÖÖ¾Öß †¿Öß ¸üÖ. ¤êü¾Ö»ÖÖÓÖß
´ÖÖÖÖß êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖæÖ ´Öß ¸üÖ. éúÂÖÖ•Öß ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖŸÖÖ›êü µÖÖÓÃÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘Öê‰úÖ ²ÖÓÖ»ÖÖê¸ü»ÖÖ
†ÖòÖÃ™ü 1919 ´Ö¬µÖê Öê»ÖÖê.
éú. ÖÖê. ¯ÖÖŸÖÖ›êü : ¸üÖ. éúÂÖÖ•Öß ÖÖê. ¯ÖÖŸÖÖ›êü ÊÖ ŸÖ¹ýÖ ÖéÆüÃ£ÖÖ“Öß ÖÖšü 1917 ´Ö¬µÖê ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ
¯ÖÏ£Ö´Ö ¯Ö›ü»Öß. Æêü ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¾Öé¢Öß“Öê ˆŸÃÖÖÆüß ŸÖ¹ýÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖÖ. 8 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü, 1917 ¸üÖê•Öß ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü¾ÖÖ›ü¶Ö¯Öãœêü
³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ ÊÖÓÖß ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖêŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö —ÖÖ»ÖÖ. ¾ÖÂÖÔ¤üß›ü
¾ÖÂÖÖÔŸÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ×´Ö¿ÖÖ“Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¿ÖÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ‡ŸÖ¯ÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸üß —ÖÖ»Öß. »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß ×Ö¸üÖßŸÖ
úÖ´Ö úºþÖ ¸üÖ¡Öß“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ‡ÓÖÏ•Öß ÃÖÖŸÖ¾µÖÖ ‡µÖ¢Öê¯ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖÓÖß †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÖéÆüÃ£Ö ±úÖ¸ü
ØÆü´ÖŸÖß“Öê †ÃÖŸÖ.
ŸÖÖ×´Öôû ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ¤üÖî¸üÖ : ÊÖ úÖ´Öß 1915 ÃÖÖ»Öß ×´Ö¿ÖÖ“Öê †¬µÖÖ ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾Ö
“ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü µÖÖÓÖß •ÖÖê ¤üÖî¸üÖ úÖœü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ˆŸéúÂ™ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÊÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖœüôæûÖ
†Ö»ÖÖ. †Ö´Æüß ¯ÖÏ£Ö´Ö ²ÖÓÖ»ÖÖê¸üÆæüÖ ÃÖê»Ö´Ö ÊÖ ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ÖÖ¾Öß Öê»ÖÖê. ŸÖê£Öê ÃÖã¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¸üÖ•ÖÖÖê¯ÖÖ»ÖÖ“ÖÖ¸üß
ÊÖÓ“ÖÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ×´Ö¡Ö ¯ÖÏÖê. µÖ–ÖÖÖ¸üÖµÖÖ ÊÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. Æêü ´Ö¦üÖÃÖ“µÖÖ ¯ÖÖ”ûÖ¯¯ÖÖ
úÖò»Öê•Ö“Öê ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ¸üÖ•ÖÖÖê¯ÖÖ»ÖÖ“ÖÖ¸üß ÊÖÓÖß ‹úÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú Œ»Ö²ÖÖŸÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ´ÖÖêšüß “ÖÆüÖ¯ÖÖ™üá
¤êü‰úÖ ¾µÖÖµÖÖÖ ú¸ü×¾Ö»Öê †Ö×Ö ¯Öãœêü †Ã¯Öé¿µÖÖê¨üÖ¸üÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÖÁÖ´Ö Ã£ÖÖ¯ÖæÖ ¯ÖÏŸµÖÖ
úÖµÖÔ êú»Öê. ÊÖ ×šüúÖÖß †Ö´ÆüÖÃÖ †¿Öß ²ÖÖŸÖ´Öß »ÖÖÖ»Öß úß, ŸÖÓ•ÖÖ¾Ö¸ü ×¡Ö“ÖÖÖ¯Ö»»Ößú›êü †Ã¯Öé¿µÖ ¾Ö
•Ö´ÖßÖ¤üÖ¸ü¾ÖÖÔ ÊÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖêšüÖ “Öã¸ü¿Öß“ÖÖ »ÖœüÖ “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. †Ö´Æüß ŸÖÖê ¯ÖÖÆæüÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ. ´Ö¦üÖÃÖ»ÖÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü
ŸÖê£Öê “ÖÖ»Öæ †ÃÖ»Öê»Öê †Ö´Ö“µÖÖ ¿ÖÖÖê“Öê úÖ´Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ»Öê. ²ÖÓÖ»ÖÖê¸üÖÃÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÃÖ¸ü ¾Æüß. ¯Öß. ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö
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ÊÖ ²Ö›ü¶Ö ÖéÆüÃ£ÖÖÖê (²Ö›üÖêªÖ“Öê ×¤ü¾ÖÖÖ) †Ö´Ö“ÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ ‹ú £ÖÖ™üÖ“Öß ÖÖ›ÔüÖ ¯ÖÖ™üá ¤êü‰úÖ êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
´Ö¦üÖÃÖ»ÖÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê£Öß»Ö ‹úÖ ÆüÖµÖúÖê™Ôü“Öê µÖÖµÖÖ×¬Ö¿ÖÖÓÖß ‹ú ´ÖÖêšüß ÖÖ›ÔüÖ ¯ÖÖ™üá úºþÖ †Ö´Ö“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖÖ êú»ÖÖ. ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü úÖÑÖÏêÃÖ“Öê ¯ÖãœüÖ¸üß ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üú ÁÖß×Ö¾ÖÖÃÖ †µµÖÓÖÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸ¾ÖÖÖÖ»Öß
ŸÖê£Öß»Ö µÖÓÖ ´ÖêÃÖ ×õÖ¿“ÖÖ †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖ“µÖÖ ×¤ü¾ÖÖÖÖÖµÖÖŸÖ ´ÖÖ—Öê ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß
×´Ö. †µµÖÓÖÖ¸ü µÖÖÓÖß †Ö´Ö“µÖÖ úÖ´ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ÆüÖÙ¤üú ¯ÖÖØšü²ÖÖ ×¤ü»ÖÖ. ´Ö¦üÖÃÖ µÖê£Öß»Ö ÖÖêÖ»Öê ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê
´ÖÖ—Öê ¤ãüÃÖ¸êü ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ×´ÖÃÖêÃÖË ²Öê—ÖÓ™ü µÖÖ ²ÖÖ‡ÔÖê †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ Ã¾ÖßúÖºþÖ †Ö´Ö“µÖÖ
úÖµÖÖÔ“Öß ´ÖÖ:¯Öæ¾ÖÔú ´ÖÆüŸÖß ÖÖµÖ»Öß. µÖÖÖÓŸÖ¸ü ×¡Ö“ÖÖÖ¯Ö»»Ößú›êü †Ã¯Öé¿µÖ ¾Ö •Ö´ÖßÖ¤üÖ¸ µÖÖÓ“µÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê»µÖÖ
»Öœü¶Ö×¾ÖÂÖµÖß †Ö´Æüß úÖÖÖêÃÖÖ ‘Öê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖê. ŸµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ²Ö·µÖÖ“Ö ¯Ö×›üú •Ö×´ÖÖß ´Ö¦üÖÃÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖÓÖß
Ö¸üß²Ö ¯ÖÖ×¸üµÖÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ ±ãúú™ü †£Ö¾ÖÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß“µÖÖ ¤ü¸üÖÖê »ÖÖÖ¾Ö›üßÃÖ ×¤ü»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. Æüß ÖÖêÂ™ü
×ŸÖú›üß»Ö •Ö´ÖßÖ¤üÖ¸üÖÓÖÖ Ö¯ÖêÖÖ. †Ö•Ö¾Ö¸ü †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÔ ´ÆüÖ•Öê êú¾Öôû ¿ÖêŸÖß¾Ö¸ü“Öê Öã»ÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖê.
•ÖÖÖ¾Ö¸üÖÓ‡ŸÖúßÃÖã¨üÖ ŸµÖÖÓÖÖ Øú´ÖŸÖ ÖÃÖê. µÖÖ´Öãôêû •Ö´ÖßÖ¤üÖ¸üÖÓÖÖ ´ÖÖêšüß ×ú±úÖµÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖÓÖÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ÆüŒú ÖÃÖŸÖ. ÃÖ¸üúÖ¸ü-¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖ úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ¤üÖ¤ü »ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß
ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ •ÖÖÖß¾Ö ÖÃÖê. †¿Öß ¯Öã¸üÖŸÖÖ ²Öê²ÖÓ¤ü¿ÖÖÆüß “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖ Æêü Ö¸üß²Ö »ÖÖêú ÊÖ¯Öãœêü •Ö¸ü Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
¿ÖêŸÖú¸üß ´ÆüÖæÖ ×´Ö¸ü¾Öæ »ÖÖÖ»Öê ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖß“µÖÖ •Ö´ÖßÖ¤üÖ¸üÖÓ“Öß ¬Ö›üÖŸÖ ÖÖÆüß †¿Öß ¬ÖÖÃŸÖß •Ö´ÖßÖ¤üÖ¸üÖÓÖß
‘ÖêŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÏú¸üÖ ´ÖÖ¸üÖ´ÖÖ¸üß¾Ö¸ü •ÖÖ‰úÖ ¸üŒŸÖ¯ÖÖŸÖÆüß ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †¿ÖÖ ¾Öêôûß †Ö´Æüß ŸÖê£Öê
•ÖÖµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖ»»ÖÖ ‘Öê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ ¤ãü´ÖŸÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê. úÖêÖß ´ÆüÖŸÖ, †Ö´Æüß Öê»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ
£ÖÖê›üÖ²ÖÆãüŸÖ ‡Â™ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖê‡Ô»Ö. ×Ö¤üÖÖ Ö¸üß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ŸÖ¸üß úôêû»Ö ; ¯ÖÖ ²ÖÆãüŸÖêúÖÓ“Öê ´ÖŸÖ †ÃÖê
¯Ö›ü»Öê úß, Æüß ¾Öêôû ²Ö¸üß Ö¾Æêü. ¯ÖÏú¸üÖ †×¬Öú ×¾ÖúÖê¯ÖÖ»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö. †Ö´Ö“Öß ¿ÖÖ¸üß¸üßú ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖÖÆüß
¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ ¬ÖÖêúÖ ¯ÖÖê“Öê»Ö. ¿Öê¾Ö™üß ´Öß ¯ÖÏÖÓŸÖÖ“Öê Ö¾ÆüÖÔ¸ü »ÖÖò›Ôü ¯Öê™ü»ÖÓ›üÃÖÖÆêü²Ö ÊÖÓ“Öß ÖÖÃÖÖß
³Öê™ü ‘Öê‰úÖ ÃÖ»»ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏê´Öôû¯ÖÖê Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê †Ö×Ö ´Æü™ü»Öê úß, "ÃÖ¸üúÖ¸üÖÓÖß µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
†×¬ÖúÖ¸üµÖãŒŸÖ †ÃÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ÃÖ»»ÖÖ ¤êüÖê ´Öãôûß“Ö ‡Â™ü ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖê“Ö Æüß ²ÖÖ²Ö
†Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔ»ÖÖ •Ö×´ÖÖß ¤êü‰úÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ êú»Öß †ÖÆêü. •ÖãµÖÖ ´ÖŸÖÖ“µÖÖ ¾Ö ¬Ö×Öú¾ÖÖáµÖ »ÖÖêúÖÓŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü
†×¯ÖÏµÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ŸÖã´Ö“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»µÖÖÖê ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ ¬ÖÖêúÖ ¯ÖÖê“Öê»Ö. ´ÆüÖæÖ úÖµÖ
ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ŸÖê ŸÖã´Æüß“Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ¯ÖæÖÔ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ šü¸ü¾ÖÖ. ŸÖã´Ö“µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖê²Ö§ü»Ö
¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÖŸµÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü ¯ÖæÖÔ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ ¸üÖÖß»Ö. ŸÖã´Ö“µÖÖ úÖ´Öß µÖ¿Ö µÖê¾ÖÖê!" †Ö´ÆüÖÃÖ ´ÖÖêšüÖ ¯Öê“Ö
¯Ö›ü»ÖÖ. ¤ÓüµÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖß ¯ÖÏŸµÖÖ •ÖÖ¾Öê úß ÖÖÆüß Æêü ŸÖê£Öê Öê»µÖÖ¾Ö¸ü šü¸ü×¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö; ×Ö¤üÖÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ
•ÖÖ‰úÖ †Ö•Öæ²ÖÖ•Öæ“ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ŸÖ¸üß ¯ÖÖÆüÖ¾ÖÖ ´ÆüÖÖæ †Ö´Æüß ×¡Ö“ÖÖÖ¯Ö»»Ößú›êü ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê.
²Öò. •ÖÖò•ÖÔ : ÊÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ´Ö¤ãü¸üÖ, ŸÖÓ•ÖÖ¾Ö¸ü, ×¡Ö“ÖÖÖ¯Ö»»Öß ¾ÖÖî¸êü ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ×šüúÖÖß ÃÖã¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ØÆü¤ãü
¤êü¾ÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ †¾ÖÖœü¾µÖ ¾Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü ‡´ÖÖ¸üŸÖß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ †Ö´Æüß †Ö´Ö“µÖÖ ›üÖêóµÖÖÓ“Öß ¯ÖÖ¸üÖê
±êú›ü»Öß. ´Ö¤ãü¸üÖ µÖê£Öê ²Öò. •ÖÖò•ÖÔ ÖÖ¾ÖÖ“Öê úÖÑÖÏêÃÖ“Öê ú¼êü ×õÖÃŸÖß ³ÖŒŸÖ µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß †Ö´Æüß ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. ¯ÖÏŸµÖêú
¯ÖÏÖÓ×ŸÖú úÖµÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß µÖÖÓ“ÖÖ ˆŸÃÖÖÆü †»ÖÖê™ü ×¤üÃÖ»ÖÖ. ŸÖÓ•ÖÖ¾Ö¸ü, ×¡Ö“ÖÖÖ¯Ö»»Öß ‡ú›êü ŸµÖÖÓ“Öß ¯Ö¡Öê ‘ÖêŸÖ»Öß.
µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü úÖÑÖÏêÃÖ³ÖŒŸÖÖÓÖß †Ö´Ö“µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ “ÖÖÓÖ»Öß ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ¤üÖÖ×¾Ö»Öß. •Öê¾ÆüÖ •Öê¾ÆüÖ
†Ö´Æüß †Ã¯Öé¿µÖ ¾Ö •Ö´ÖßÖ¤üÖ¸ü ÊÖ×¾ÖÂÖµÖß ¯ÖÏ¿Ö ¯Öãœêü úÖœü»ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖê¾ÆüÖ Æêü úÖÑÖÏêÃÖ³ÖŒŸÖ ´ÖÖÖê ÃÖºþÖ
ú“Ö¸üŸÖ †ÃÖŸÖ. úÖ¸üÖ ŸÖê Ã¾ÖŸÖ:“Ö •Ö´ÖßÖ¤üÖ¸ü †ÃÖŸÖ. ¯ÖÖê™üÖ¯Öãœêü úÖêÖÖ“Öß ´Ö•Ö»Ö •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖê
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´ÆüÖŸÖÖŸÖ ŸÖê“Ö Ö¸êü. ŸµÖÖÓÖß ¤ÓüµÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖß •ÖÖµÖÖ“µÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ¸üÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö´Ö“Öê ´ÖÖ ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ¾Öôû×¾Ö»Öê.
†Ö´ÆüÖ»ÖÖÆüß úÖÆüß ×Öú›üß“µÖÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ²ÖÓÖ»ÖÖê¸üú›êü ¾Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ôú›êü •ÖÖÖê ³ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. ÖÖ‡»ÖÖ•ÖÖÖê
†Ö´Æüß Æãü»»Ö›üÖÖê¸üß“ÖÖ ´ÖÖÖÔ ÃÖÖê›ü»ÖÖ.
×õÖÃŸµÖÖÓ“ÖÖ úÖ¾ÖÖ : µÖÖ ÃÖ±ú¸üßŸÖ †ÖÖÖß ‹ú ´ÖÖêšüÖ ´Ö•Öê¤üÖ¸ü †Öã³Ö¾Ö †Ö´ÆüÖÃÖ †Ö»ÖÖ. ¸üÖê´ÖÖ
òú£ÖÖò×»Öú ¾Ö ¯ÖÏÖò™êüÃ™Óü™ü ¯ÖÓ£ÖÖ“µÖÖ ×õÖÃŸÖß »ÖÖêúÖÓÖß †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ †ÃÖÓµÖ ¯ÖÏÖµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ •ÖÖóµÖÖŸÖ
úÖë›æüÖ šêü¾Ö»Öê»Öê †Ö´Æüß ¯ÖÏŸµÖÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê. ÊÖ Ö×¸ü²ÖÖÓ“Öê ¬Ö´ÖÖÕŸÖ¸ü úºþÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ³ÖÖî×ŸÖú, ´ÖÖÖ×ÃÖú ¾Ö
†Ö¬µÖÖÛŸ´Öú †ÃÖÖ úÖêÖŸÖÖ“Ö ±úÖµÖ¤üÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ˆ»Ö™ü ŸµÖÖ ±úÖµÖªÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÔŸÖ ´ÖæÙŸÖ¯Öæ•Öú
×õÖÃŸÖß ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ÃÖ×ŸÖ¯Öæ•ÖÖ, ¸ü£ÖÖêŸÃÖ¾Ö, µÖÖ¡ÖÖ, •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü µÖÖ“Öê ³ÖµÖÓú¸ü ŸÖ™ü ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»Öê †Ö´Æüß
¯ÖÖ×Æü»Öê, ×¡Ö“ÖÖÖ¯Ö»»Öß µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ †ÖÃÖ´ÖŸÖÖŸÖ •µÖÖ ¯ÖÖ×¸üµÖÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ÓúÖÖ»Ö ¾ÖÃŸµÖÖ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ
ŸµÖÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›ü¶ÖŸÖæÖ Öã¦ü ×õÖÃŸÖß ¤êü¾ÖÃ£ÖÖÖê †Ö´Æüß ›üÖêóµÖÖÓÖß ¯ÖÖ×Æü»Öß. Öê›ü¶ÖÓŸÖß»Ö ´ÆüÃÖÖê²ÖÖ, ¸ü¾ÖôûÖÖ£Ö,
ÃÖ™ü¾ÖÖ‡Ô, •ÖÖÖÖ‡Ô-•ÖÖêÖÖ‡Ô †¿ÖÖ Öã¦ü ØÆü¤æ-¤îü¾ÖŸÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ´Öê¸üß, •ÖÖêÃÖê±ú, ×õÖÃŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ²ÖÖ¸üÖ ×¿ÖÂµÖ
µÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ¿Öêú›üÖê ¤üÖ›ü šêü¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¿Öë¤æü¸ü ´ÖÖÖ»Öê»ÖÖ †Ö´Æüà ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ ×õÖÃŸÖß ÃÖÖÖÃÖã¤üß»ÖÖ
ØÆüæ¤üæ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ¸ü£ÖÖêŸÃÖ¾ÖÆüß ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêú ¤êü¾ÖÃ£ÖÖÖÖ¯Öãœêü »ÖÖú›üß ¸ü£Ö ×¤üÃÖ»Öê. µÖÖ Ö¸üßü²Ö
»ÖÖêúÖ¯ÖêÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ×õÖÃŸÖß ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ¾Ö Ã¾ÖŸÖ: ×õÖÃŸÖß“Öß †¿Öß ÆüÖ»Ö†¯ÖêÂ™üÖ ¯ÖÖÆæüÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ úß¾Ö
†Ö»Öß. †¿ÖÖ ˆ¯ÖÖµÖÖÖê †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖß ×õÖÃŸÖß †ÖãµÖÖµÖÖÓ“ÖÖ ³Ö¸üÖÖ êú»Öê»ÖÖ †Ö´Æüß ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ‡ŸÖ¸ü
¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ¤üÖ¸ü ×õÖÃŸÖß ×´Ö¿ÖÖ·µÖÖÓÖÖ ÊÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ“Öß ÖÓ¬Ö¾ÖÖŸÖÖÔ ŸÖ¸üß †ÖÆêü úß ÖÖÆüß, †ÃÖ»µÖÖÃÖ
ŸÖê ´ÖæÖ ×ÖôæûÖ Ã¾ÖÃ£Ö úÃÖê ²ÖÃÖŸÖÖŸÖ µÖÖ“ÖÖ ˆ»ÖÖ›üÖ †Ö´ÆüÖÃÖ úÖÆüß êú»µÖÖ ÆüÖê‡ÔÖÖ. ØÆü¤üæ ¬Ö´ÖÖÔ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö
×õÖÃŸÖß —ÖÖ»Öê»µÖÖŸÖ ú›üú •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü †ÖÆêüŸÖ. ²ÖÎÖÉüÖ, ´Öã¤ü×»ÖµÖÖ¸ü, ×¯Ö»»Öê, ¸üøüß, ¿Öê¼üß ¾ÖÖî¸êü ØÆü¤æ •ÖÖŸÖß
×õÖÃŸÖß ¬Ö´ÖÖÔÖãµÖÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê †²ÖÖ×¬ÖŸÖ ú¿ÖÖ ¸üÖÆüŸÖß»Ö ÊÖ“Öß“Ö ¸üÖê´ÖÖ òú£ÖÖ×»Öú ¯ÖÖ¦ü¶üÖÓÖÖ ´ÖÖêšüß úÖôû•Öß
¯Ö›ü»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. »ÖÆüÖÖ´ÖÖêšü¶Ö ×õÖÃŸÖß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ»ÖµÖÖŸÖæÖ ÊÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ •ÖÖŸÖßÓ“Öß ²ÖÖêú ¾Ö ¤ü•Öì
šü¸ü¾Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. †Ã¯Öé¿µÖ ×õÖÃŸÖÖÓÖÖ ŸÖ¸ü µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖæÖ ×¿Ö¸üúÖ¾Ö ÖÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖÓÖß ²ÖÖÆêüºþÖ“Ö
¸üÃŸµÖÖÓŸÖæÖ †Ö¸ü †ÓÖÖÖŸÖæÖ Öã›ü‘Öê ™êüæúÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ú¸üÖ¾Öß †Ö×Ö ´ÖÖêÖ ×´Öôû¾ÖÖ¾ÖÖ. ´ÖÖ¡Ö ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÕŸÖ
ŸµÖÖÓÖß ¯ÖãÆüÖ •ÖÖ‰ú ÖµÖê. ×õÖÃŸÖß †ÖãµÖÖµÖÖÓŸÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖß Ã¾ÖŸÖÓ¡ÖŸÖê“Öß ´ÖÖêšüß “Öôû¾Öôû “ÖÖ»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖß
¤üÖ²ÖæÖ ™üÖúµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖê´ÖÆæüÖ ‹ú ´ÖÖêšêü ¬Ö´ÖÖÔ×¬ÖúÖ¸üß ¯ÖÖê¯ÖÃÖÖÆêü²Ö †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. Æüß ×¿ÖÃŸÖß“Öß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ
ÃÖ¾ÖÖÕÖß ´ÖÖÖÖ¾Öß †ÃÖÖ †Öê¸ü“ÖÖ ±úŸÖ¾ÖÖ ´ÖÖÖê šêü¾ÖæÖ Æêü †Ö»Öê»Öê ²Ö›êü †×¬ÖúÖ¸üß ¯Ö¸üŸÖ Öê»Öê †ÃÖê
´ÖÖ—µÖÖ ‹êúµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
¸êü›üÖ †Ö×Ö ´ÖÖÖæÃÖ : ‹êú ×¤ü¾Ö¿Öß ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß ×¡Ö“ÖÖÖ¯Ö»»Öß“µÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¸üÃŸµÖÖŸÖæÖ •ÖÖŸÖ
†ÃÖŸÖÖ ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üß“ÖÖ ú“Ö·µÖÖÖê ³Ö¸ü»Öê»ÖÖ ‹ú ´ÖÖêšüÖ ÖÖ›üÖ ´ÖÖêšü¶Ö úÂ™üÖÖê ¸üÖ›üŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê»ÖÖ
†Öœüôû»ÖÖ. ŸµÖÖ»ÖÖ ‹úÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ‹ú ¸êü›üÖ ¾Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ‹ú ´ÖÖÖæÃÖ •ÖÓã¯Ö»Öê»ÖÖ †Öœüôû»ÖÖ. ÆüÖ
úÖµÖ “Ö´ÖŸúÖ¸ü ´ÆüÖæÖ •Ö¾Öôû •ÖÖ‰úÖ ¿ÖÖê¬Ö ú¸üŸÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÖê ˆ¢Ö¸ü ×¤ü»Öê úß, "´Öß •ÖÖŸÖßÖê ¯ÖÖ×¸üµÖÖ ¯ÖÖ
¬Ö´ÖÖÔÖê ¸üÖê´ÖÖ òú£ÖÖ×»Öú †ÖÆêü." •ÖÖŸÖ ¾Ö ¬Ö´ÖÔ úÖêÖŸÖÖÆüß †ÃÖÖê, ´ÖÖÖÃÖÖÖê ¸êü›ü¶Ö“Öß ´Ö•Ö»Ö ÖÖšü»Öß Æêü
¯ÖÖÆæüÖ †Ö´Æüß £ÖŒú —ÖÖ»ÖÖê! ¸êü›ü¶ÖÓ“ÖÖ ŸÖã™ü¾Ö›üÖ ¯Ö›üŸÖÖê ´ÆüÖæÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓÖÖ †ÃÖ»Öß úÖ´Öê ú¸üÖ¾Öß
»ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ¬Ö´ÖÖÕŸÖ¸ü êú»Öê»µÖÖ ¯ÖÖ×¸üµÖÖÓ“Öß Æüß ³ÖÖî×ŸÖú ˆ®ÖŸÖß! †ÃÖê †Ö´Æüß †Öã³Ö¾Ö»Öê»Öê †Öêú ¯ÖÏúÖ¸ü
‹úÖ ±æú»ÖÃêú¯Ö úÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü ”ûÖ¯ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Öêú ¯ÖÏŸÖß †Ö´Æüß “ÖÖêÆüÖêú›êü ¾ÖÖ™ü»µÖÖ; ¯ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ˆ¢Ö¸ü
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´ÆüÖæÖ úÖêÖÖ“Öê“Ö †Ö»Öê ÖÖÆüß. †Ö´Æüß ¯ÖÖ×Æü»Öê»ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ×úŸÖßÆüß ú›æü †ÃÖÖê, ŸÖÖê Ö¸üÖ †ÖÆêü †ÃÖê
´ÖÖÖæÖ †Ö´Æüß Ã¾ÖÃ£Ö ¸üÖ×Æü»ÖÖê †Ö×Ö Ã¾Ö¤êü¿Öß †Ö»ÖÖê. µÖÖ ÃÖ±ú¸üßŸÖ •ÖÖÖÖê•ÖÖÖß •ÖÖê †Ö´Ö“ÖÖ ÖÖî¸ü¾Ö
—ÖÖ»ÖÖ, ŸÖÖê †Ö´Ö“ÖÖ ÖÃÖæÖ †Ö´Ö“µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Öãœêü •Öê †¯ÖÏ×ŸÖÂšêü“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü †Öã³Ö¾ÖÖÃÖ †Ö»Öê ŸÖê
µÖÖ ÖÖî¸ü¾ÖÖ¯ÖêÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖÖ †×¬Öú ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüú šü¸ü»Öê.

¾ÖÖµÖ 473-73
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8
‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öß µÖÖê•ÖÖÖ
µÖÖ“Ö ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆüÖµÖã¨ü ÖãúŸÖê“Ö ÃÖÓ¯Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖÖ»ÖÖ ÆüÖµÖÃÖê ¾ÖÖ™ü»Öê. ÊÖ“Ö
¾Öêôûß †Ö´Ö“µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ“Öê úÖ´ÖÆüß ŸÖæŸÖÔ ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖ²ÖÓ¬Ö ¤ü×ÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ ¾Ö
ˆ¢Ö¸êüú›êü úÖšêü¾ÖÖ›ü¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ØÆü¤üãÃ£ÖÖÖÖ‡ŸÖŒµÖÖ ¯ÖÏ¤üê¿ÖÖŸÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ Ö•Ö¸êüÖÖ»Öß
‘Ö™üÖê“Öß ŸÖµÖÖ¸üß ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯Öæ¾Öìú›üß»Ö ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¢ÖêÖÖ»Öß †Ö×Ö ´Ö¬µÖÃÖÓµÖãŒŸÖ
¯ÖÏÖÓŸÖß ¾Ö ¯ÖÛ¿“Ö´Öêú›êü †ÖµÖÔÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ Ö•Ö¸êüÖÖ»Öß µÖÖ ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß ×šüú×šüúÖÖß úÖ´Öê “ÖÖ»Öæ
ÆüÖêŸÖß. 1908 ÃÖÖ»Öß ´Öß ú»Öú¢µÖÖ»ÖÖ Öê»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖãœüÖ¸üß ¯ÖÓ. ×¿Ö¾ÖÖÖ£Ö¿ÖÖÃ¡Öß
µÖÖÓÖß ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ´ÖãµÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öê ‹ú ÖÖÃÖ ¾µÖÖµÖÖÖ
ú¸ü×¾Ö»Öê. ŸµÖÖŸÖ ´Öß ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê Æêü úÖ´Ö ÃÖãºþ ú¸üÖ¾Öê †¿Öß ×Öú¸üÖ“Öß ÃÖæ“ÖÖÖ êú»Öß.
×ŸÖ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü úºþÖ 1909 ÃÖÖ»Öß ²ÖÓÖÖ»Ö ×›¯ÖÏÃê ›ü Œ»ÖÖÃÖêÃÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ ¾Ö¸üß»Ö ¿ÖÖÃ¡Öß´ÖÆüÖ¿ÖµÖÖÓÖß
êú»Öß. ÊÖ¯Öãœêü ´ÖÖê»Öì-Ø´Ö™üÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öê ¯ÖÏÃ£ÖÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ ¬Öã´Ö¿“ÖÎúßŸÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö
»ÖÆüÖÖ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖßŸÖæÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ ¬Öã´ÖÖæúôû ´ÖÖ•Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ“ÖÖ ¿Öêú ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖÆüß ²ÖÃÖ»ÖÖ.
¯ÖãÖê µÖê£Öß»Ö †Æü»µÖÖÁÖ´ÖÖ“µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖæÖ ÊÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖß ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ †Ö¸Óü³Ö úÃÖÖ —ÖÖ»ÖÖ ŸÖê
ÃÖÖÓÖµÖÖ“Öê Œ»Öê¿ÖúÖ¸üÖ úÖ´Ö ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖÖÖÃÖ úÃÖê †Ö»Öê ŸÖê †ÖŸÖÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖê.
´Ö¦üÖÃÖÆæüÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÆüÖµÖã¨üÖ´Öãôêû ŸÖÆüæú²Ö —ÖÖ»Öê»Öê ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê ¤üÖ¤üÖß“Öê úÖ´Ö
´Öß ¯ÖãÆüÖ ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê. µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“ÖÖ ÖúÖ¿ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö ¯ÖÖ™üú¸ü, ¿ÖÆüÖ †Ö×Ö Óú¯ÖÖßú›æüÖ †Ö×Ö
Ö“ÖÖÔ“Öê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú †´ÖéŸÖ»ÖÖ»Ö ¾Æüß. šüŒú¸ü µÖÖ ×´Ö¡ÖÖú›æüÖ ´ÖÖê±úŸÖ úºþÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ‹Óú¤ü¸ü
Ö“ÖÖÔ“ÖÖ †Ó¤üÖ•Ö ‹ú »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖÖ¾Ö¸ü Öê»ÖÖ. ÖÖ»Öß»Ö 6 ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê ÖúÖ¿Öê ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê.
Ö™ü 1 »ÖÖ : (1) ÃÖã¯ÖØ¸ü™êüØ›üÖ ×´Ö¿ÖÖ¸üß“Öß ¸üÖÆüµÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ, (2) ×¾ÖªÖ£Öá ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆêü,
(3) ÃÖÖÖÖéÆêü ¾ÖÖî¸êü.
Ö™ü 2 ¸üÖ : (1) ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ‡ÓÖÏ•Öß ´Ö¸üÖšüß ¿ÖÖôûÖ, (2) ˆªÖêÖ¿ÖÖôûÖ, (3) ÃÖÖÖÖéÆêü ¾ÖÖî¸êü.
‹¾Öœü¶Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖßÃÖÖšüß ¾Ö¸ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»µÖÖ 40 Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öê •Öê †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖê
†Ö¤üß †¯Öã¸êü ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ ×¾ÖªÖÖÖŸµÖÖ»ÖÖ †×¬Öú ´ÖÖÖÖß“ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ †•ÖÔ ¯ÖãÆüÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
ŸµÖÖ¾Öêôûß »ÖÖò›Ôü ×¾ÖØ»Ö›üÖ Ö¾ÆüÖÔ¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö ÃÖÆüÖÖã³ÖãŸÖß´Öãôêû ×¾ÖªÖÖÖŸµÖÖÖê †ÖÖÖß 65,000 ¹ý.
“Öß ÖÏÑ™ü, ¾Ö¸üß»Ö 20,000 ¹ý. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü êú»Öß. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÖãúŸÖê“Ö ´ÖÆüÖµÖã¨ü —ÖÖ»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ “ÖÖêÆüÖêú›êü“Ö úÖ™üúÃÖ¸üß“Öß úÖŸÖ¸ü »ÖÖ¾ÖÖ¾Öß »ÖÖÖ»ÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üÖêÖ ´Ö¤üŸÖ ×´ÖôûµÖÖ»ÖÖ
†›ü“ÖÖ µÖê‰úÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê úÖ´Ö úÖÓÆüß ×¤ü¾ÖÃÖ ŸÖÆüæú²Ö šêü¾ÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ´Ö¬µÖŸÖ¸üß Ö¾ÖßÖ“Ö ‹ú †Ö¯Ö¢Öß
†Ö»Öß. ÆüÖêôûú¸ü ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ×¤ü»Öê»Öß 20,000 ¹ý.“Öß ´Ö¤üŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß ¯ÖÏÖò×´ÖÃÖ¸üß“µÖÖ ÖÖê™üÖŸÖ ÖãÓŸÖæÖ ¯Ö›ü»Öß
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ÆüÖêŸÖß. ´ÖÆüÖµÖã¨üÖ´Öãôêû µÖÖ ÖÖê™üÖÓ“Öß Øú´ÖŸÖ ³ÖµÖÓú¸ü ÖÖ»Öß †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÊÖ ÖÖê™üÖ »Ö¾Öú¸ü ×¾ÖæúÖ ¸üÖêÖ
¯ÖîÃÖê Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖÃÖ ÖÖê™üÖÓ“Öß Øú´ÖŸÖ †×¬Öú ˆŸÖ¸êü»Ö †¿Öß ¬ÖÖÃŸÖß ¯Ö›ü»Öß. ÖÖê™üÖ ×¾ÖæúÖ ¸üÖêÖ 20,000 “Öê
‹ê¾Ö•Öß 13,000 ¹ý.“Ö ÆüÖŸÖß †Ö»Öê. µÖêÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê 7,000 ¹ý.“Öß ÖÖê™ü ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ ²ÖÃÖ»Öß. Æüß ÖÖêÂ™ü
ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ Ö•Ö¸êüÃÖ †ÖÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ÊÖŸÖß»Ö £ÖÖê›üß²ÖÆãüŸÖ ŸÖ¸üß ¸üŒú´Ö ×´ÖôûÖ¾Öß ´ÆüÖæÖ ¯ÖãÆüÖ †•ÖÔ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸÖê¾ÆüÖ †×¬Öú 2000 ¹ý.“Öê †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê. ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ úÖîÛÃÖ»ÖÖŸÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öê
×´Ö¡Ö ›üÖò. ¸ü. ¯Öã. ¯Ö¸üÖÓ•Ö¯Öê Æêü ×¿ÖÖÖ´ÖÓ¡Öß —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö¸üß»Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü 80,000 ¹ý. ¸üÖêÖ ×´ÖôûÖ»Öê †Ö×Ö
•Ö¾Öôû•Ö¾Öôû 10 ¾ÖÂÖì ÖÖêôÓû²ÖæÖ ¸üÖ×Æü»Öê»Öê Æêü ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê úÖ´Ö 1922 “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»Öê.
‡´ÖÖ¸üŸÖß ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“Öê úÖ´Öß ÃÖã¯Ö×¸ü™ëüØ›üÖ ‡Ó×•Ö×ÖµÖ¸ü ¸üÖ. ²Ö. ¾ÖŸÖÔú ÊÖÓ“µÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ.
¸üÖ. ²Ö. ¾ÖŸÖÔú, ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü ²Öß. ‹ÃÖ. úÖ´ÖŸÖ, ¸üÖ. ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö šüúÖ¸ü ¾Öúß»Ö, ¯ÖÏÖê. ›üß. ‹»ÖË. ÃÖÆüÃ¡Ö²Öã¨êü,
Ö•ÖßÖ¤üÖ¸ü ¾Ö ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü, ÃÖêÎêú™ü¸üß µÖÖÓ“Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ-ú×´Ö™üß Öê´ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê
úÖÑ™ÒòüŒ™ü ¸üÖ. ¯ÖÓœü¸üßÖÖ£Ö ÖÖ‡Ôú µÖÖÓ“Öêú›êü ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê, ¯ÖÖµÖÖ ÖÖµÖÖ“µÖÖ úÖ´Öß ¾ÖÖî¸êü ¯ÖãÖê ¯ÖÏÖ.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ¸üÖ. ™üß. ›üß. ÖÖ‡Ôú ‡Ó×•Ö×ÖµÖ¸ü †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ²Ö·µÖÖ“Ö ×´Ö¡ÖÖÓ“Öß ²Ö¸üß“Ö ´Ö¤üŸÖ —ÖÖ»Öß.
¸üÖ. ÖÖê›ü²ÖÖê»Öê ÊÖÓÃÖ ¾ÖêŸÖÖ ¤êü‰úÖ ÃÖã¯Ö¸ü¾ÖÖµÖØ—ÖÖ ‡Ó×•Ö×ÖµÖ¸ü Öê´Ö»Öê. ¯Ö×Æü»µÖÖ Ö™üÖ“µÖÖ ŸÖßÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê
úÖ´Ö ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖêŸÖß»Ö ¯Öæ¾ÖÔ ³ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê †ÖÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê 1920 ´ÖÖ“ÖÔ´Ö¬µÖê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»Öê!
×´Ö¿ÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö »ÖÂú¸üÖŸÖß»Ö úÖÖò™ü ´ÖÖìú™üÃÖ´ÖÖê¸ü 2008 ÖÓ.“µÖÖ ²ÖÓÖ»µÖÖŸÖ ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü
ÃÖÖ“ÖÖ¯Öß¸ü Ã™Òüß™ü´Ö¬µÖê ¾Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü »ÖÂú¸ü´Ö¬Öß»Ö ŸÖÖ²ÖæŸÖ Ã™Òüß™ü´Ö¬µÖê †¿Öß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ²Ö¤ü»ÖÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß
ÆüÖêŸÖß. •ÖÖÖÖ †¯Öã¸üß —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû úÖ´ÖÖŸÖ ±úÖ¸ü“Ö ¾µÖŸµÖµÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÆüÖæÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ Ö™üÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö
¾Öêôû ÖÃÖ»µÖÖÖê Ö ú¸üŸÖÖ ‘ÖÖ‡Ô‘ÖÖ‡ÔÖê “Öî¡Öß ¯ÖÏ×ŸÖ¯Ö¤êü“µÖÖ ´ÖãÆæüŸÖÖÔ¾Ö¸ü ³ÖÖêú¸ü¾ÖÖ›üß•Ö¾Öôûß»Ö ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ
Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖßŸÖ ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê“µÖÖ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ¿ÖÖôûÖ ÖêµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ‡´ÖÖ¸üŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ŸÖÃÖê“Ö
“ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖê. úÖò™òüÒ Œ™ü¸ü“Öê ÃÖÖ´ÖÖÖÃÖã´ÖÖÖ †ÃŸÖÖ¾µÖÃŸÖ ¯Ö›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖÓ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ¯Ö™üÖÓ ÖÖÖŸÖ ³ÖÖêú¸ü¾ÖÖ›üß“Öß
‘ÖÖÖ ¯ÖÃÖ¸ü»Öê»Öß ŸÖ¿Öß“Ö ÆüÖêŸÖß. †¿ÖÖ ‘ÖÖ‡ÔŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ ‘Ö¸üß ¤üÖêÖ úÖî™ãÓü×²Öú †Ö¯Ö¢Öß †Ö»µÖÖ.
ŸÖÖµÖÖŒúÖ“ÖÖ ´ÖéŸµÖæ : µÖÖ“Ö ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÖÖ—Öß ¬ÖÖú™üß ²ÖÆüßÖ ×“Ö. ŸÖÖµÖÖŒúÖ ŸÖÖ¯ÖÖÖê ±úÖ¸ü
†ŸµÖ¾ÖÃ£Ö ÆüÖêŸÖß. †Ö´Æüß µÖÖ ¾Öêôûß ŸÖÖ²ÖæŸÖ Ã™Òüß™ü´Ö¬µÖê ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ¸üÖÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¿Öê¾Ö™üß ŸÖÖ. 3
•ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 1920 ¸üÖê•Öß ¯ÖÆüÖ™êü ×“Ö. ŸÖÖµÖÖŒúÖ ¾ÖÖ¸ü»µÖÖ. ÖÖ¾ÖÖŸÖ †Ö×Ö »ÖÂú¸üÖŸÖ Æüß ²ÖÖŸÖ´Öß ¯ÖÃÖ¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü
Ã´Ö¿ÖÖÖµÖÖ¡ÖêÃÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÆüÖÖ£ÖÖê¸ü ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öê £Ö¾Öê“µÖÖ £Ö¾Öê •Ö´Öæ »ÖÖÖ»Öê. ²ÖÎÖÉÖ, ´Ö¸üÖšêü, ×õÖÃŸÖß,
´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ¾Ö †ÖêôûÖß“Öê ¯ÖÖ¸ü¿Öß ¤êüÖß»Ö †Ö»Öê. †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß ŸÖ¸ü Ö¤üá“Ö »ÖÖê™ü»Öß. ³Ö•ÖÖß ´ÖÓ›üóµÖÖÓ“Öê
³Ö•ÖÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. ¯ÖÏêŸÖÖÃÖ ÖÖÓ¤üÖ ãúÖß ªÖ¾ÖÖ ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö ×Ö‘ÖÖ»ÖÖ. ´Öß Ã¯ÖÂ™ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß, "Æüß ²ÖÆüßÖ
´ÖÖ—Öß“Ö Ö¾Æüê ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß †ÖÆêü. ×ÆüÖê †Öê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ´ÖÖÓÖÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ êú»Öß †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ †Ö¯ÖÖ
éúŸÖ–Ö¯ÖÖÖÖê ‡ŸÖêú •Ö´Ö»Öê †ÖÆüÖŸÖ. •µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ŸµÖÖÖê ×Ö:¿ÖÓú¯ÖÖê ¯ÖÏêŸÖÖÃÖ ÖÖÓ¤üÖ ªÖ¾ÖÖ." »ÖÖêú
³Ö¸üÖ³Ö¸ü †Öôûß¯ÖÖôûßÖê ÖÖÓ¤üÖ ¤êü‰ú »ÖÖÖ»Öê. »ÖÂú¸üÖÓŸÖæÖ ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü ¯ÖêšêüŸÖ µÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ¸üÃŸµÖÖÓŸÖæÖ †ÖÖ¾Ö¸ü Ö¤üá
•Ö´Ö»Öß. ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü “ÖÖîúÖŸÖ ¯ÖÏêŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¿Öêšü ×¡Öú´Ö¤üÖÃÖ µÖÖÓÖÖ ´ÖÖ—Öß ²ÖÆüßÖ ¾ÖÖ¸ü»µÖÖ“Öê úôû»Öê. Æêü
ÖéÆüÃ£Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¾Öé¢Öß“Öê, ¯ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ±úÖ¸ü •ÖãµÖÖ ´ÖŸÖÖ“Öê ÆüÖŸê Öê. ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üßŸÖ †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔ“Öß
Öê´ÖÖæú —ÖÖ»µÖÖÖê ŸÖê ´ÖÖ—µÖÖ ¾Ö¸ü ±úÖ¸ü ÖÖ¸üÖ•Ö ÆüÖêŸÖê. ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üß“Öê ´Öë²Ö¸ü †ÃÖæÖÆüß ŸÖê ×úŸµÖêú ´Ö×ÆüÖê
Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüÖŸÖ ÖÃÖŸÖ. ´ÖÖ—µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖŸ¾ÖÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖêšüÖ †×³Ö´ÖÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê. ´ÖÖ—Öß ²ÖÆüßÖ
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¾ÖÖ¸ü»µÖÖ“Öê úôûŸÖÖÓ“Ö ×¡Ö´Öú¤üÖÃÖ ¿Öêšü•Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖ›üßŸÖ ²ÖÃÖæÖ ¯ÖÏêŸÖ Ã´Ö¿ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÖê“ÖµÖÖ¯Öæ¾Öá ŸÖê£Öê
•ÖÖ‰úÖ ˆ³Öê ¸üÖ×Æü»Öê. ¯ÖÏêŸÖÖ»ÖÖ ŸÖê ÃÖÖ´ÖÖê¸êü †Ö»Öê»Öê ¯ÖÖÆæüÖ ´Ö»ÖÖ ¿ÖÓúÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öß úß, »Öú›üß
¯Öã»ÖÖ¾Ö¸üß»Ö Ã´Ö¿ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÏêŸÖ •ÖÖµÖÖ»ÖÖ ŸÖê ´ÖÖÖ‡Ô ú¸üŸÖß»Ö. úÖ¸üÖ ŸÖê Ã´Ö¿ÖÖÖ³ÖËæ´Öß“Öê ‹ú ¯ÖÏ´ÖãÖ ™ÒüÃ™üß
ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖ´ÖÖ¸êü µÖê‰úÖ ŸÖê ´ÆüÖÖ»Öê, "ÁÖß. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öß ²ÖÆüßÖ ŸÖß ´ÖÖ—Öß ²ÖÆüßÖ. ×ŸÖ“Öê ¯ÖÏêŸÖ •ÖÖôûµÖÖÃÖ
úÖêÖß ú¤üÖ×“ÖŸÖ Æü¸üúŸÖ ‘ÖêŸÖß»Ö; ¯ÖÖ ŸÖÃÖê Ö ¾ÆüÖ¾Öê. ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö¬Öß µÖ£ÖÖÛÃ£ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖÖ, ´ÆüÖæÖ
´Öß µÖê£Öê ´Öã§üÖ´Ö †Ö»ÖÖê †ÖÆêü." ¿Öêšü•Öß“Öß Æüß ×¤ü»Ö¤üÖ¸ü ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ¯ÖÖÆæüÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê.
´ÖÖ—Öß Ø“ÖŸÖÖ ¤æü¸ü —ÖÖ»Öß.
×“Ö´Öãú»ÖÖ ²Öôûß : ¯Öãœêü »Ö¾Öú¸ü“Ö ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ ³ÖÖêú¸ü¾ÖÖ›üßŸÖß»Ö Ö¾ÖßÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖßŸÖ Öê»µÖÖ.
×´Ö¿ÖÖ·µÖÖÓÖß ¸üÖÆüµÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ †Ö×Ö ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆü µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß ú¿ÖÖ²Ö¿ÖÖ ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ¯ÖÖ Ø³ÖŸÖß
†Ö×Ö ×Ö»ÖÖ¾ÖÖ Öß™ü ÃÖãú»Öê»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ±ú¸üÃÖ²ÖÓ¤üß“Öê úÖ´Ö, ¤üÖ¸êü×Ö›üŒµÖÖ »ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ‘ÖÖ‡ÔÖê
“ÖÖ»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ÖÖ‡»ÖÖ•ÖÖÖê †¿ÖÖ †Öê»µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ“Ö •ÖÖ‰úÖ ¸üÆüÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Öß ÃÖÖ±úÃÖ±úÖ‡Ô
†ªÖ¯Ö ¾ÆüÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖ—Öß 4 ¾ÖÂÖÖÕ“Öß ‹ãú»ÖŸÖß ‹ú ¬ÖÖú™üß ´Öã»ÖÖß ÆüÖêŸÖß. ŸÖß ×¤üÃÖµÖÖŸÖ ÃÖÓã¤ü¸ü
†ÃÖæÖ ´ÖÖ—Öß ±úÖ¸ü »ÖÖ›üúß ÆüÖêŸÖß. ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸ü ˆÆüÖŸÖ ‡ú›êü ×ŸÖú›êü ØÆü›æüÖ, †Öê»µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖàŸÖ ¸üÖÆæüÖ
×ŸÖ“Öß ¯ÖÏéúŸÖß ×²Ö‘Ö›ü»Öß. ×ŸÖ»ÖÖ ´Öê×ÖÖ•ÖÖµÖ×™üÃÖË ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Öë¤æü“ÖÖ ×¾ÖúÖ¸ü •Ö›ü»µÖÖ“Öê †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê.
ÃÖŸÖŸÖ ‹ú ´Ö×ÆüÖÖ ´ÖÖÓ›üß¾Ö¸ü ‘Öê‰úÖ ´Ö»ÖÖ ×ŸÖ“Öß †ÆüÖê¸üÖ¡Ö ¿ÖãÁÖæÂÖÖ ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß. ¾ÖÖÃŸÖã¿ÖÖÓŸÖß Ö ú¸üŸÖÖ
†Ö´Æüß µÖê‰úÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖê, ´ÆüÖæÖ Æüß ²ÖÖ¬ÖÖ —ÖÖ»Öß, †ÃÖê ³Öê™üß»ÖÖ †Ö»Öê»µÖÖ úÖÆüß †×¿Ö×ÖŸÖ ²ÖÖµÖúÖ ´ÆüÖæ
»ÖÖÖ»µÖÖ. úÖÆüß ˆŸÖÖ¸êü ÃÖã“Ö¾Öæ »ÖÖÖ»µÖÖ. †£ÖÖÔŸÖË †¿ÖÖ ÖÖêÂ™üà¾Ö¸ü †Ö´Ö“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ²ÖÃÖêÖÖ. ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ
¤æü×ÂÖŸÖ ÛÃ£ÖŸÖß¾ÖºþÖ“Ö †Ö•ÖÖ¸ü †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ Æêü“Ö Ö¸êü úÖ¸üÖ. ¿Öê¾Ö™üß 6 •ÖæÖ, 1920 ¸üÖê•Öß ÆüÖ ×“Ö´Öãú»ÖÖ
•Öß¾Ö úÖ»Ö¾Ö¿Ö —ÖÖ»ÖÖ. †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê ‘Ö¸ü“ÖÖ ²Öôûß ¤êü‰úÖ ¾ÖÖÃŸÖã¿ÖÖÓŸÖß —ÖÖ»Öß, ´ÆüÖæÖ ´ÖÖ—Öß •ÖãµÖÖ
¾ÖôûÖÖ“Öß ¯ÖŸÖß ¿ÖÖêú úºþ »ÖÖÖ»Öß. Æüß »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖß ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ †Ã¯Öé¿µÖ
´Ö•Öæ¸üÖÓ´Ö¬µÖê Öêôûß´ÖêôûßêÖê ØÆü›üŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ±úÖ¸ü ×¯ÖÏµÖ †ÃÖê. úÖêÖß ×´Ö¿ÖÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ
†Ö»µÖÖÃÖ ŸÖß ŸµÖÖÓ“Öê¿Öß “Öã¹ý“Öã¹ý ²ÖÖê»Öê. ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›êü™ü •ÖÖÖŒúÖ“Öß ŸÖ¸ü ŸÖß ±úÖ¸ü »ÖÖ›üúß ÆüÖêŸÖß.
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9
×Ö¾Ö›üÖæú
1920 ÃÖÖ»Öß ´ÖÖÑ™êüµÖæ-“Öê´ÃÖË±ú›Ôü ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ“Öß ¬ÖÖ´Ö¬Öæ´Ö ˆšü»Öß. ¾Ö¸üß»Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ¾ÖµÖê ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü,
´Ö×ÆüµÖÖÓŸÖ ¯ÖÖ×Æü»Öß ×Ö¾Ö›üÖæú ÆüÖêÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß. ´Ö¸üÖšü¶ÖÓ´Ö¬µÖê •Öê ¤üÖêÖ ×³Ö®Ö ¯ÖÖ ¯Ö›ü»Öê ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ ¤üÖêÆüÖê“Öß
‹ú ÃÖÓµÖãŒŸÖ ÃÖ³ÖÖ •Öê£Öê ´Öò¿ÖÖ´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ ÃÖ³Öê“Öê ´Ö»ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖÖê †Ö»Öê. ¯Öãœüß»Ö ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ
´Öß ˆ³Öê ¸üÖÆüÖ¾Öê †ÃÖê ¤üÖê‘ÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ¯Ö›ü»Öê. ´Ö¸üÖšü¶ÖÃÖÖšüß ÃÖÖŸÖ ¸üÖÖß¾Ö •ÖÖÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖê šêü¾Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
"ŸµÖÖ ¸üÖÖß¾Ö •ÖÖÖêÃÖÖšüß ´Öß ˆ³ÖÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ŸµÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖßµÖ¾ÖÖ“Öú ŸÖ¢¾ÖÖ“µÖÖ ´Öß ×¾Öºþ¨ü †ÖÆêü."
†ÃÖê ´Öß ²Ö•ÖÖ¾Ö»Öê. ¯ÖãÖê ¿ÖÆü¸ü“µÖÖ ˆ‘Ö›ü¶Ö •ÖÖÖêÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖÖÓÖß ×´ÖôæûÖ ´Ö¤üŸÖ êú»µÖÖÃÖ ´Öß ˆ³ÖÖ
¸üÖÆüµÖÖ“Öê ú²Öæ»Ö êú»Öê. ´ÖÖ—Öê ´ÆüÖÖê úôû¾ÖµÖÖÃÖÖšüß '²ÖÆãü•ÖÖ¯ÖÖ' µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ´Öß ´ÖÖ—ÖÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü
•ÖÖÆüß¸üÖÖ´ÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖß»Ö ¯Öãœüß»Ö ˆŸÖÖ·µÖÖ¾ÖºþÖ ´ÖÖ—Öê ´ÖŸÖ ÃÖ´Ö•Öê»Ö-ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖÓŸÖß»Ö
‹Óú¤ü¸ü ²ÖÆãü•ÖÖ¯ÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê êú¾Öôû ¸üÖ•ÖúßµÖ ¥üÂ™ü¶Ö ¤üÖêÖ ´ÖãµÖ ³ÖÖÖ ¯Ö›üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖê Æêü úß
(1) ×¾ÖªÖ²Ö»Ö, ¦ü¾µÖ²Ö»Ö Øú¾ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü²Ö»ÖÖÖê ¯ÖãœüÖ¸ü»Öê»ÖÖ ¾ÖÖÔ. (2) †Ö×Ö ¤ãüÃÖ¸üÖ µÖÖŸÖß»Ö úÖêÖŸÖê“Ö
²Ö»Ö †ÓÖß ÖÃÖ»µÖÖÖê ¾Ö ÖÖ‡»ÖÖ•ÖÖÖê ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»ÖÖ ¾ÖÖÔ Øú¾ÖÖ ²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö. ÊÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ“Ö
†ŸµÖÓŸÖ ×ŸÖ¸üÃéúŸÖ †¿ÖÖ †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔ“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö ÆüÖêŸÖÖê. Æü»»Öß“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“ÖÖ ÖãÃÖŸÖÖ
†¹ýÖÖê¤üµÖ ÆüÖêŸÖÖê Ö ÆüÖêŸÖÖê ŸÖÖê“Ö ÊÖ ¤üÖêÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ´ÖÖêšüÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ³ÖÖÃÖæ »ÖÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖÖãÃÖÖ¸ü
²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÖÖÔ“ÖÖ ‹ú Ö¾ÖßÖ ¯ÖÖ“Ö ÆüÖê‰úÖ “Öãú»ÖÖ †ÖÆêü. ÊÖ»ÖÖ“Ö
²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü¯ÖÖ †ÃÖê ÖÖ¾Ö ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê. ¯ÖÖ ÖÖ‡»ÖÖ•Ö †Ö×Ö ²Ö»ÖÆüßÖŸÖÖ Æüß •Öß ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÖÖÔ“Öß
´ÖãµÖ »ÖÖÖê ŸÖß ÊÖ ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÖÖÃÖ '²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü¯ÖÖ' †ÃÖê •ÖÖ×ŸÖ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÖÖ¾Ö ×¤ü»µÖÖÖê †Ö¤üß
úÖ™êüúÖê¸ü ¸üßŸÖßÖê ÃÖÖ£ÖÔ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ´ÆüÖæÖ“Ö ÊÖ Ö¾ÖßÖ ¯ÖÖÖÃÖ ²ÖÆãü•ÖÖ¯ÖÖ †£Ö¾ÖÖ •ÖÖ¯Ö¤ü¯ÖÖ †ÃÖê
†Ö¤üß ÃÖÖ£ÖÔ ¾Ö ×ÖÙ¾Öú»¯Ö ÖÖ¾Ö ×¤ü»µÖÖÖê ŸµÖÖ¾Ö¸ü úÃÖ»ÖÖÆüß †ÖÖê¯Ö †ÖÖµÖÖÃÖ •ÖÖÖÖ ˆ¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß : ÆüÖ Ö¾ÖßÖ ¯ÖÖ •Ö¸üß ‡ŸÖ¸üÖÓ¿Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖÖÖê ¾ÖÖÖÖÖ¸üÖ †ÖÆêü ŸÖ¸üß •Öê£Öê •Öê£Öê ŸµÖÖ“ÖÖ
×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ˆ³ÖÖ ¸üÖÆüß»Ö, ŸÖê£Öê ŸÖê£Öê ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖÖŸÖê“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ÃÖÓ³ÖÖôæûÖ •Öß úÖêÖß ¾µÖÛŒŸÖ †ÃÖÖê
†£Ö¾ÖÖ ¯ÖÖ †ÃÖÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖÎúßµÖ ÃÖÖÆüÖµµÖ ú¸üµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ“µÖÖÃÖÖšüß ŸÖê¾Öœü¶Ö¯Öã¸üŸÖê
ÃÖÆüúÖµÖÔ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ÆüÖ ¯ÖÖÆüß ŸÖµÖÖ¸ü ¸üÖÆüß»Ö. úÖ¸üÖ ÊÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖÖÖ»Öß êú¾Öôû ¯ÖÖêúôû ³ÖÖ¾ÖÖÖ
ÖÃÖæÖ ³Ö¸üß¾Ö ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖÆêüŸÖ, ÊÖ ¯ÖÖÖŸÖ ÖÖ»Öß»Ö ¾ÖÖÔ ´ÖÖê›üŸÖÖŸÖ.
1 »ÖÖ, ¿ÖêŸÖú¸üß¾ÖÖÔ : ÊÖŸÖ ›üÖê‡Ô•Ö›ü •Ö´ÖßÖ¤üÖ¸üÖÓ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ×¯Öœüß•ÖÖŸÖ •ÖÆüÖÖß¸ü¤üÖ¸üÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö
´Öãôûà“Ö ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. •ÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖ»Öúß“Öê †£Ö¾ÖÖ úÖî»ÖÖ“Öê ¿ÖêŸÖ †Ö¯ÖÖ“Ö ¾ÖÖÆüŸÖÖê †Ö×Ö ŸµÖÖ
úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ¯Öã¸êü¿ÖÖ ´Ö•Öã¸ü¤üÖ¸üÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ ¤ü•ÖÖÔÖê µÖÖêµÖ ¾ÖêŸÖÖ ¤êü‰úÖ ÃÖÓ³ÖÖôûŸÖÖê ŸÖÖê“Ö ¿ÖêŸÖú¸üß •ÖÖÖÖ¾ÖÖ.
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2 ¸üÖ, ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô¾ÖÖÔ : ÊÖŸÖ ÃÖ¸ü¤üÖ¸üÖÓ“Öß ÖÖÖÖ ´Öãôûß“Ö ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ×¿Ö¯ÖÖµÖÖ“Öê ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
†Ö´Ö“µÖÖ ¯ÖÖÖÖê“Ö ¸üÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. úÖ¸üÖ ŸÖê ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»Öê“Ö †ÖÆêüŸÖ. ãúÖ²Öß ÆüÖ ÊÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ Ö¸üÖ
¯ÖÖêØ¿Ö¤üÖ †Ö×Ö ´ÖÖêšü´ÖÖêšêü ‹êŸÖÖÖ‰ú •Ö´ÖßÖ¤üÖ¸ü ¾Ö •ÖÆüÖ×Ö¸ü¤üÖ¸ü Æêü êú¾Öôû ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÖêÂµÖ ÆüÖêŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö
ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü ×¿Ö¸ü ‘Öê‰úÖ »ÖœüÖÖ¸üÖ ‹úÖÓ›üÖ ×¿Ö»Öê¤üÖ¸ü ÆüÖ“Ö Ö¸üÖ Ö×¡ÖµÖ. ŸÖÖê êú¾Öôû ¯Ö¼êü¾ÖÖ»ÖÖ “Ö¯ÖÖ¸üÖ¿Öß Ö¾Æêü.
3 ¸üÖ, ×¿ÖÖú¾ÖÖÔ : ÊÖŸÖ ÃÖÖê¾Öôêû ¿ÖÖÃ¡Öß, ÆüŒú¤üÖ¸ü ¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖ Øú¾ÖÖ ²Ö»ÖãŸÖê •ÖÖê¿Öß Æêü Øú¾ÖÖ
‡ŸÖ¸ü ‹êŸÖÖÖ‰ú µÖÖÓ“Öß ÖÖÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ¾ÖÖ’ûË´ÖµÖÖ“Öê Øú¾ÖÖ ˆª´ÖÖ“Öê ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ
¤êüµÖÖ»ÖÖ •Öê úÖêÖß »ÖÖµÖÖ †ÖÆêüŸÖ ¾Ö •Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ¾Öé¢Öß“ÖÖ ×¯Öœüß•ÖÖŸÖ ÆüŒú Ö ÃÖÖÓÖŸÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü³ÖÖ¾ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
“ÖÖ»Öæ ¾ÖêŸÖÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß •ÖÖŸÖ, ¬Ö´ÖÔ úÖÆüß †ÃÖÖê, ŸµÖÖÓ“Öê ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÊÖ ¯ÖÖÖÖê ¸üÖÖÖê
•Öºþ¸ü †ÖÆêü.
4 £ÖÖ, ˆ¤´Öß : ÃÖãŸÖÖ¸ü, ÃÖÖêÖÖ¸ü, Ø¿Ö¯Öß, ŸÖê»Öß, ŸÖÖÓ²ÖÖêôûß, Ö¾Öôûß ‡ŸµÖÖ¤ßü »ÖÆüÖÖ »ÖÆüÖÖ ¬ÖÓ¤êü
úºþÖ ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ ú¸üÖÖ¸êü •Öê †×¿Ö×ÖŸÖ ¾Ö †Ö×¬ÖúÖ¸üß ¾ÖÖÔ †ÖÆêüŸÖ ŸÖêÆüß ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ¬ÖÖ¸üú †ÃÖæÖ
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ¿ÖêŸÖú¸üß Øú¾ÖÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô µÖÖÓ¯ÖêÖÖ ¸ü×ŸÖ³Ö¸üÆüß ú´Öß ÖÖÆüß.
5 ¾ÖÖ, ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü : ÊÖŸÖ ¾µÖÖ•Ö ¤êü‰úÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ“Öê ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö ¾Öôû¾ÖæÖ †ÖÖæÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü Ö²Ö¸ü
ÆüÖêÖÖ¸êü ¯Öêœüß¾ÖÖ»Öê Øú¾ÖÖ Óú¯ÖÖß¾ÖÖ»Öê ¾Ö•µÖÔ †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ˆ¤ü´Öß »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ¾Ö ´Ö•Öã¸üÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÆüÖµµÖÖÖê •Öß
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß ¿ÖêŸÖú·µÖÖÖê ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß ¾Ö ×¿Ö¯ÖÖµÖÖÓÖß ¸üÖÖ»Öß ×ŸÖ“Öß ¤êü¿Ö³Ö¸ü ¾ÖÖ™üÖß ÆüÖêµÖÖ»ÖÖ
×²ÖÖ¾µÖÖ•Öß ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¾ÖÖ»µÖÖ ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸üÖÓ“Öß ×ŸÖŸÖúß“Ö •Ö¹ý¸üß †ÖÆêü. ÆüÖ ¾ÖÖÔ ›üÖ‡ê •Ô Ö›ü ÆüÖê‰úÖ ²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
¸üŒ¢Ö ×²ÖÖÆüŒú ¿ÖÖêÂÖÖÖ¸ü ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÊÖ»ÖÖÆüß ¯Öãœüê †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö´Ö“µÖÖ ¯ÖÖÖÖê —Ö™üÖê †Ö¾Ö¿µÖ †ÖÆêü.
6 ¾ÖÖ, ´Ö•Öæ¸ü¾ÖÖÔ : ÊÖŸÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü³ÖÖ¾ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖêŸÖÖ ‘Öê‰úÖ †ÓÖ´ÖêÆüÖŸÖ ú¸üÖÖ¸êü“Ö Ö¾ÆêüŸÖ ŸÖ¸ü
²Öã×¨üü“ÖÖŸÖãµÖÔ »Öœü¾ÖÖÖ¸êü ¾Öúß»Ö, ›üÖòŒ™ü¸ü µÖÖÓ“ÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ³Ö¾Ö †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÆüÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ¾ÖÖÔ
†Ö¯Ö»µÖÖ ×¾ÖªÖ²ÖôûÖ´Öãôêû †Ö¯Ö»µÖÖ Ö¸ü•Öê¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖß ¬ÖÖÃÖÓ“ÖµÖ úºþÖ †×¬ÖúÖ¸ü¯Ö¤üÖ¾Ö¸üÆüß ÃÖÆü•Ö“Ö
•ÖÖ‰úÖ ²ÖÃÖŸÖÖê. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾Öªê“µÖÖ ¾Ö “Öôû¾Öôûß Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ •ÖÖê¸üÖ¾Ö¸ü ²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
¯ÖãœüÖ¸üß¯ÖÖÆüß ²ÖÆãüŸÖêú ×ÆüÃÃÖê ŸµÖÖ“µÖÖ“Ö ¾ÖÖ™ü¶Ö»ÖÖ µÖêŸÖê. †ÃÖê »ÖÖêú ŸÖŸ¾ÖŸÖ: ´Ö•Öæ¸ü †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¾ÖÃŸÖãŸÖ:
´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»Öê ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×ÆŸÖüÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü“Ö ™üÖúÖê ²Ö¸êü. ²ÖÖúß ˆ¸ü»Öê»µÖÖ
Ö·µÖÖ †ÓÖ´ÖêÆüÖŸÖß ´Ö•Öã¸üÖÓ“Öß ¤üÖ¤ü †Ö´Ö“µÖÖ ¯ÖÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêšêü“Ö »ÖÖÖÖê ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß. ´Ö•Öæ¸üÆüß
›üÖê‡Ô•Ö›ü —ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ²ÖÆãü•ÖÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ“Ö †ÖÆêü.
7 ¾ÖÖ, †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÔ : †Ã¯Öé¿µÖ¯ÖÖÖ´Öãôêû ÆüÖ ¾ÖÖÔ ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»ÖÖ“Ö †ÖÆêü; ‹¾Öœêü“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü
×“Ö¸ü›ü»ÖÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¬Ö´ÖÖÕ“Öß, ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü“Öß, ºþœüß“Öß †Ö¸ü ¤ãüÃÖ¸üß úÖêÖŸÖßÆüß Ö¸üß-ÖÖê™üß úÖ¸üÖê ÃÖÖÓÖŸÖ
Ö ²ÖÃÖŸÖÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ¾Ö †ÃÖÆüÖµµÖŸÖ ÖÂ™ü úºþÖ ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¤üß ÃÖ´ÖÖÖ ¤ü•ÖÖÔÖê ²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖÓŸÖ
‹ú•Öß¾Ö ú¸üÖê Æêü ÊÖ ¯ÖÖÖ“Öê êú¾Öôû ¯Ö×¾Ö¡Ö úÖµÖÔ †ÖÆêü. ¯ÖãÂúôû¿Öß ÃÖÓ¬Öß ¾ÖÖµÖ±úôû ¾ÖÖ¤üÖŸÖ, œüÖëÖß
šü¸üÖ¾ÖÖŸÖ ¾Ö ´ÖŸÖ»Ö²Öß ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖßŸÖ †ÖÖê¤ü¸ü“Ö ¤ü¾Ö›ü»Öß Öê»Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ÊÖ ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖàÖÖ
ÃÖÖÆü×•Öú“Ö ³Ö»ÖŸÖê“Ö ¾ÖôûÖ »ÖÖÖæ »ÖÖÖ»Öê, ´ÆüÖæÖ †Ö´Ö“µÖÖ ¯ÖÖÖÖê ÃÖÖ¾Ö¬Ö ¸üÖ×Æü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
8 ¾ÖÖ, Ã¡Öß¾ÖÖÔ : “ÖÖ»Öæ ¸üÖ•µÖÎúÖÓŸÖßŸÖ †Ö´Ö“µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö Ã¡Öß¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ÆüÖŸÖß úÖÆüß“Ö »ÖÖ³Ö»Öê
ÖÖÆüß. †Ö´Ö“ÖÖ ¯ÖÖ ×¾Ö«üÖÖÖÓ“ÖÖ ÖÖÆüß; ¾ÖŒŸµÖÖÓ“ÖÖ ÖÖÆüß, †Öê¸ü›üÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ÖÖÆüß; ´ÆüÖæÖ ŸÖÖê Ã¡Öß¾ÖÖÖÔ»ÖÖ
×¾ÖÃÖ¸üÖÖ¸üÖ †ÖÆêü †ÃÖê £ÖÖê›êü“Ö ÆüÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü ? Ã¡Öß¾ÖÖÔ ´ÆüÖ•Öê ŸÖ¸ü †Ö´Ö“ÖÖ ¯ÖÖôûÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öß ÆµÖÖµÖ
úºþ ŸÖ¸ü ¯ÖÖôûµÖÖŸÖ“Ö †Ö´Ö“Öê £Ö›üÖê ›üÖê»Öæ »ÖÖÖ»Öê Æêü †Ö´Æüß ¯ÖæÖÔ •ÖÖÖæÖ †ÖÆüÖêŸÖ.
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µÖê£Ö¾Ö¸ü †Ö´Æüß êú¾Öôû ¾ÖÖÔ¾ÖÖ¸üßÖê ×ÆüŸÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖÖ“Öê ×Ö¸üßÖÖ êú»Öê. ¯ÖÖ •µÖÖÓ“Öß ¾ÖÖÔ¾ÖÖ¸üß ´Öãôûß“Ö
ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖê ¯ÖãÂúôû ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖÆêüŸÖ. ÃÖŒ¢Öß“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ, ´Öª¯ÖÖÖ×ÖÂÖê¬ÖÖ“ÖÖ, ¬ÖÖÙ´Öú
×¾Ö¬Öß ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ¯ÖÖôûµÖÖ“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ Ã¾ÖµÖÓ×ÖÖÔµÖÖ“ÖÖ ‡ŸµÖÖ¤ßü úÖêÖŸÖÖÆüß ¯ÖÖ ‘µÖÖ. Æêü ÃÖ¾ÖÔ
¸üÖÂ™ÒüßµÖ †ÃÖæÖÆüß Ã¾ÖŸÖ:ÃÖ '¸üÖÂ™ÒüßµÖ' ´ÆüÖ¾ÖæÖ ‘ÖêÖÖ¸üÖ“Ö ¯ÖÖ •Öê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö›ü µÖêŸÖÖê †Ö×Ö '¯ÖÏÖÖ×ŸÖú'
´ÆüÖ¾ÖæÖ ‘ÖêÖÖ¸üÖ †Ö¯Ö»Öê ÆüÖŸÖ ™êüúŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ •ÖÖÖê úºþÖ ŸµÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü
ˆ³Öê ú¸üµÖÖ“Öê úšüßÖ úÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö´Ö“µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ‹ÖÖªÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾Ö Ö¾ÖßÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ¯Öãœêü µÖêÖê
•Öºþ¸ü †ÖÆêü. ¸üÖÂ™Òü×ÆüŸÖÖ“Öß •µÖÖ»ÖÖ “ÖÖ›ü †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ»ÖÖ †Ö´Ö“ÖÖÆüß ×¾Ö¸üÖê¬Ö ÖÃÖê»Ö, ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ
†Ö´ÆüÖ»ÖÖ ÃÖÖ´Öß»Ö ÆüÖêŸÖß»Ö, ×Ö¤üÖÖ ÃÖÖÆüÖµµÖ ŸÖ¸üß ú¸üŸÖß»Ö †¿Öß †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ˆ´Öê¤ü †ÖÆêü."
ÖÖÖÖ“Öß ¯Öêšü, ³ÖÖêú¸ü¾ÖÖ›üß
×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü
¯ÖãÖê, ŸÖÖ. 1 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 1920
×Ö¾Ö›üÖãúß“µÖÖ ²ÖÆãüŸÖêú Ö“ÖÖÔ“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ²Ö›üÖêªÖ“Öê ´ÖÖ—Öê ¯Ö¸ü´Ö¯Öæ•µÖ ×´Ö¡Ö
¸üÖ. ÖÖÃÖê¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ: ¯ÖŸú¸ü»Öß. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ŸÖê †ÓÖ´ÖêÆüÖŸÖßÖê Ã¾ÖŸÖ: ´ÖŸÖê ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
¯ÖãµÖÖÃÖ ¤üÖêÖ ´Ö×ÆüÖê µÖê‰úÖ ¸üÖ×Æü»Öê. ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖêú×¸üŸÖÖ ¸üÖ. Ö¸üÃÖÖê¯ÖÓŸÖ êúôûú¸ü (•ÖÆüÖ»ÖÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ)
´Ö¾ÖÖôûÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¿Öêšü ´ÖÖÖæ¸üú¸ü †Ö×Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ¸üÖ. ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö Öã¯ŸÖê ¾Ö ´Öß †ÃÖê “ÖÖ¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ˆ³Öê
ÆüÖêŸÖÖê. ¯Öîúß ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö Öã¯ŸÖê µÖÖÓÖÖ úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öê ÁÖß´ÖÓŸÖ ¿ÖÖÆæü”û¡Ö¯ÖŸÖß µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖæÖÔ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. Ã¾ÖŸÖ:
´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öê ×¤ü¾ÖÖÖ ¸üÖ. ²Ö. ÃÖ²ÖÖßÃÖ Æêü ¯ÖãµÖÖÃÖ µÖê‰úÖ ¸üÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. ´Ö»ÖÖ ¯ÖÖšü²Öôû
¤êüµÖÖÃÖÖšüß ´ÖêÆêü¸ü²ÖÖÖ ÖÖÃÖê¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾ÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ³Ö¾ÖÖÖß ¯ÖêšêüŸÖ ‹ú ¯ÖÏ“ÖÓ›ü •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ
³Ö¸ü»Öß. ŸÖßŸÖ †Ö¯Ö»Öß ²ÖÖ•Öæ ´ÖÖÓ›üµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ. Ö¸üÃÖÖê¯ÖÓŸÖ êúôûú¸üÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ³ÖÖÂÖÖ êú»Öê. "ŸµÖÖÓ“Öê
¾ÖÖ›ü¾Ö›üß»Ö ¿ÖêŸÖú¸üß ÆüÖêŸÖê. ŸÖê '´Ö¸üÖšüÖ' ¯Ö¡ÖÖ“Öê ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú ÆüÖêŸÖê, ´ÆüÖæÖ ´Ö¸üÖšêü“Ö †ÖÆêüŸÖ." Æüß ²ÖÖŸÖ´Öß
‹êú»µÖÖ¾Ö¸ü ÁÖß´ÖÓŸÖ ¿ÖÖÆæü´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öê ´Ö»ÖÖ Ã¾Ö¤üÃŸÖæ¸ü“Öê ‹ú ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ¯Ö¡Ö †Ö»Öê. ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö
ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.
”û¡Ö¯ÖŸÖà“Öê ¯Ö¡Ö : ¸üÖ. ¸üÖ. ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü ÊÖÓÃÖ ÃÖ¯ÖÏê´Ö »ÖÖêúÖÓ“Öß ¾Öé¨üßü †ÃÖÖ¾Öß Æüß ×¾ÖÖÓŸÖß.
´Ö»ÖÖ ´ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö¯Ö»Öê †×³ÖÖÓ¤üÖ ú¸üµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ªÖ. †Ö¯ÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ±ìú ×Ö¾Ö›æüÖ µÖÖ¾Öê †¿Öß
´ÖÖ—Öß †Ö¿ÖÖ †ÖÆêü, ¸üÖ. Ö¸üØÃÖÆü Ø“ÖŸÖÖ´ÖÖ êúôûú¸ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ úß "´Öß ´Ö¸üÖšüÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ ´Ö»ÖÖ
×Ö¾Ö›æüÖ ªÖ¾Öê. ú¸üÖ ´Öß '´Ö¸üÖšüÖ' ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö “ÖÖ»Ö¾ÖŸÖÖê." ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ´Öß ´ÆüÖŸÖÖê úß ´ÖÖ—µÖÖ ²Öî»ÖÖ“Öê
ÖÖ¾Ö '×²ÖÎ™üÖ×ÖµÖÖ' šêü¾Ö»Öê †ÖÆêü, ´ÖÖ—µÖÖ †Ö¾Ö›üŸµÖÖ ‘ÖÖê›ü¶Ö“Öê ÖÖ¾Ö '™üÙú¿Ö °»ÖòÖ' šêü¾Ö»Öê, ´ÖÖ—µÖÖ ÖÖ‡Ô“Öê
ÖÖ¾Ö '•Ö¯ÖÖ×ÖúÖ' šêü¾Ö»Öê ´ÆüÖæÖ úÖ ´Öß •Ö¯ÖÖÖß †Ö¸ü ™üúá »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ¯ÖãœüÖ¸üß ÆüÖêÖê µÖÖêµÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ?
×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü ´Ö¸üÖšêü ¾ÖÖÖÔ¯Öîúß †ÖÆêüŸÖ •Ö¯ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´Öã¸üÖ‡Ô (Ö×¡ÖµÖ) ¾ÖÖÖÔÖê †Ö¯Ö»Öê ˆ““Ö Ã£ÖÖÖ ÃÖÖê›æüÖ
ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖêúÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸üß“Öê êú»Öê ¾Ö ¤êü¿ÖÖê®ÖŸÖß êú»Öß ŸÖÃÖê Ø¿ÖªÖÓÖß êú»Öê †ÖÆêü. ´Öß ¯ÖãµÖÖŸÖ
»Ö¾Öú¸ü µÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü. ³Öê™üß†ÓŸÖß ÃÖ¾ÖÔ Öã»ÖÖÃÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ¯Ö¸êüÀ¾Ö¸ü †Ö¯ÖÖÖÓÃÖ ‡»ÖêŒ™ü ú¸üÖê.
ŸÖÖ. ú. •ÖÆüÖ»Ö †ÃÖÖê Øú¾ÖÖ ´Ö¾ÖÖôû †ÃÖÖê. •Ö¯ÖÖÖß †ÃÖÖêŸÖ Øú¾ÖÖ ™üÙú¿Ö †ÃÖÖêŸÖ, †Ö´Ö“Öê
¬ÖÖê¸üÖ †ÃÖê“Ö úß, •µÖÖŸÖ •ÖÖŸÖê“Öê ¬ÖÖê¸üÖ ŸµÖÖ¿Öß †Ö´Æüß ÃÖÆüÖµµÖ ú¸üÖê“Ö ¾Ö †Ö´Ö“ÖÖ ¯ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö“Ö
¸üÖÆüÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ. ÃÖŸµÖ¯ÖÖÖÓ¿Öß ÖêÆü´Öß ÃÖÖÆüÖµµÖ ú¸üµÖÖ“Öê Æêü“Ö ÖÖ †Ö´Æüß †Ö´Ö“Öê ¬µÖêµÖ šêü¾ÖµÖÖ“Öê ? ÊÖŸÖ
úÖµÖ “ÖãúŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ×»ÖÆæüÖ úôû¾ÖÖ¾Öê. †Ö¯ÖÖ ¾Öé¨ü, †Öã³Ö¾Ö¿Öß¸ü †ÖÆüÖŸÖ, ´ÆüÖæÖ ´Öß †Ö¯Ö»µÖÖ
ˆ¯Ö¤êü¿ÖÖ“Öß †¯ÖêÖÖ ú¸üßŸÖ †ÖÆêü.
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ŸÖÖ. ú. †Ö´Æüß úÖêÖÖŸÖ“Ö ×´Öôæû ‡Û“”ûŸÖ ÖÖÆüß. ÃÖŸµÖ †ÃÖê»Ö ŸÖê£Öê ×´ÖÃÖôû»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü
ÖÖÆüß. Æêü“Ö ÖÖ †Ö´Æüß ´Öã»ÖÖÓÖß ¬µÖêµÖ šêü¾ÖÖµÖ“Öê ? »ÖÖê³Ö ú¸üÖ¾ÖÖ Æüß ×¾ÖÖÓŸÖß.
(ÃÖÆüß) ¿ÖÖÆæü ”û¡Ö¯ÖŸÖß
Ã™êü¿ÖÖ ²ÖÓÖ»ÖÖ, ŸÖÖ. 30/8/1920 ‡ÃÖ¾Öß
†Ö¯ÖÖ †Ö´ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ×¾ÖÖÓŸÖßÃÖ ´ÖÖÖ ¤êü‰úÖ ‡»ÖêŒ¿ÖÖ»ÖÖ ˆ³Öê ¸üÖÆüµÖÖ“Öê ú²Öæ»Ö êú»Öê µÖÖ²Ö§ü»Ö
†Ö´ÆüÖÃÖ †Ö¯Ö»Öê ˆ¯ÖúÖ¸ü ¾ÖÖ™üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖÃÖÖ¸üÖê ´ÖÖêšêü µÖÖêµÖ ¯Öã¹ýÂÖ ´Ö¸üÖšüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ úÖµÖ
ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê ŸÖ¸ü ±úÖ¸ü“Ö ˆ¢Ö´Ö †ÖÆêü. ‡»ÖêŒ¿ÖÖ“µÖÖ úÖ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ ÆüÖŸÖæÖ •Öß ÃÖê¾ÖÖ
ÆüÖê‡Ô»Ö ŸÖß ´Öß ´ÖÖêšü¶Ö †ÖÖÓ¤üÖÖê ú¸üßÖ.
(ÃÖÆüß) ¿ÖÖÆæü ”û¡Ö¯ÖŸÖß
³Ö¾ÖÖÖß ¯ÖêšêüŸÖß»Ö ´ÖÖ¸üÖ´ÖÖ¸üß : ¿ÖÖÆæü ”û¡Ö¯ÖŸÖß ¯ÖãµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´Ö¸üÖšüÖ ¿ÖÖôêûÖê ŸµÖÖÓ“Öê
†¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ³Ö¾ÖÖÖß ¯ÖêšêüŸÖ ‹ú ´ÖÖêšüß •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ ²ÖÖê»Ö×¾Ö»Öß. ŸµÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖÖÓÖß ¾Ö ‡ŸÖ¸üÆüß ´Ö¸üÖšêü
´ÖÓ›üôûß Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖß. ”û¡Ö¯ÖŸÖàÖß ´Ö¸üÖšüÖ ÖÖ¡Ö•ÖÖ¤ËüÖãºþ Öê´ÖµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü “ÖÖ»Ö×¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖßÆüß úÖÆüß
²ÖÖê»ÖÖ¾Öê †ÃÖÖ †ÖÖÏÆü êú»µÖÖ¾ÖºþÖ ´Öß ˆšæüÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê, "¬ÖÖÙ´Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ úÖÆüß ¾ÖÖ¤üü ×Ö‘ÖÖ»µÖÖÃÖ
ŸµÖÖŸÖ †Öê¸ü“Öê ´ÖŸÖ †×³Ö×ÂÖŒŸÖ ¸üÖ•ÖÖÖê ªÖ¾Öê †¿Öß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ¿ÖÖÆæü´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ †ÖÆêü, †ÃÖê
‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖê. †ÖŸÖÖ ”û¡Ö¯ÖŸÖß ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÖß ¤ãüÃÖ·µÖÖ úÖêÖÖÃÖ •ÖÖ¤ËüÖã¹ý Ö Öê´ÖŸÖÖ ŸµÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ
†×¬ÖúÖ¸ü †Ö¯ÖÖ“Ö “ÖÖ»Ö¾ÖÖ¾ÖêŸÖ." µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖæÖ ¸üÖ. ³ÖÖÃú¸ü¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“Öê ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê.
ŸµÖÖ¾Ö¸ü ²Ö¸üÖ“Ö ¾ÖÖ¤ü ´ÖÖ•ÖæÖ ÃÖ³ÖêŸÖ ÖÖë¬Öôû ˆ›üÖ»ÖÖ. “ÖÖÓÖ»Öß ´ÖÖ¸üÖ´ÖÖ¸üß —ÖÖ»Öß. ÃÖ³ÖÖ ˆ¬Öôû»Öß, ¿Öê¾Ö™üß
µÖÖ ÃÖ³Öê“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÖÖ—µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúß¾Ö¸ü —ÖÖ»ÖÖ. úÖ¸üÖ •µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ´Ö¸üÖšü¶ÖÓÖß ×´ÖôæûÖ ´Ö»ÖÖ
ˆ³Öê êú»Öê ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ³ÖµÖÓú¸ü ±æú™ü ¯Ö›ü»Öß.
µÖÖ“Ö ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ †×Ö»Ö ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß“µÖÖ úÖîÛÃÖ»Ö¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ¾Ö¸ü ²Ö×ÆüÂúÖ¸üÖ“Öß “Öôû¾Öôû
´ÖÖêšü¶Ö •ÖÖê¸üÖŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß. ´ÆüÖæÖ ¸üÖ. Ö¸üÃÖÖê¯ÖÓŸÖ êúôûú¸ü µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß ´ÖÖÖê ‘ÖêŸÖ»Öß †Ö×Ö
†Öê¸üßÃÖ ´Ö»ÖÖÆüß µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ †¯ÖµÖ¿Ö †Ö»Öê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö ÖÖÃÖê¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö ÊÖÓÖß ‘Ö¸üÖê‘Ö¸ü
ØÆü›æüÖ ´ÖŸÖê ×´Öôû¾ÖµÖÖÃÖÖšüß •Öß †ÓÖ´ÖêÆüÖŸÖ êú»Öß †Ö×Ö Æü•ÖÖ¸üÖê ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öß —Öß•Ö ÃÖÖêÃÖ»Öß ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö
ŸµÖÖÓ“Öê ˆ¯ÖúÖ¸ü ´Öß ú¬Öß ×¾ÖÃÖ¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß. '×¾Ö•ÖµÖß ´Ö¸üÖšüÖ' úÖ¸ü ÁÖß¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü, ¸üÖ. ¸üÖ. ÖÓÖÖ¸üÖ´Ö²Öã¾ÖÖ
úÖôû³ÖÖê¸ü, ¸üÖ. •Öê¬Öê²ÖÓ¬Öã †Ö×Ö »ÖÂú¸üÖŸÖß»Ö ´ÖÖ—Öê ¯ÖÖ¸ü¿Öß ×´Ö¡Ö ›üÖò. ´ÖÖê¤üß µÖÖÓÖß •Öß ×ÖÂúÖ´Ö ´Ö¤üŸÖ êú»Öß
ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ ´Öß ŠúÖß †ÖÆêü.
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¤ãüÂúÖôû ¾Ö ‡ŸÖ¸ü úÖ´Öê
¤ãüÂúÖôûÖ“Öß †Ö¯Ö¢Öß : ×Ö¾Ö›üÖãúß“Öß ¤ÓüÖ»Ö ÃÖÓ¯ÖŸÖê Ö ÃÖÓ¯ÖŸÖê ŸÖÖê“Ö ¤ãüÃÖ¸üß ‹ú ´ÖÖêšüß †Ö¯Ö¢ÖßÆüß
µÖê‰úÖ ¯Ö›ü»Öß. ¯ÖãÖê µÖê£Öß»Ö ›üß.ÃÖß. ×´Ö¿ÖÖ ¿ÖÖÖê“Öê ÃÖêÎêú™ü¸üß ÁÖß. éú. ÖÖê. ¯ÖÖŸÖÖ›êü µÖÖÓÖß 1921-23
ÃÖÖ»Ö“ÖÖ •ÖÖê †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÏ×ÃÖ×¨ü»ÖÖ †ÖÆêü, ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÖÖ 41 ¾Ö¸ü ÖÖ»Öß»Ö ´Ö•Öæ¸ü †ÖÆêü :-"1920 ÃÖÖ»Öß ÖÖ¸ü ¾Ö ¯ÖãÖê ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö úÖÆüß ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖÓŸÖß»Ö ¤ãüÂúÖôûÖ´Öãôêû úÃÖêÆüß úºþÖ ¯ÖÏÖÖ
¾ÖÖ“Ö¾ÖÖ¾Öê ÊÖ ÆêüŸÖæÖê †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔ“Öß-´ÖãµÖŸÖ: ´ÖÖŸÖÓÖ (´ÖÖÓÖ) •ÖÖŸÖß“Öß ÃÖã´ÖÖ¸êü 1000 ´ÖÓ›üôûß ŸµÖÖ
ÃÖÖ»Ö“µÖÖ ×Æü¾ÖÖóµÖÖŸÖ †Ö´Ö“µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ´Öî¤üÖÖÖŸÖ µÖê‰úÖ ¤üÖÖ»Ö —ÖÖ»Öß. ÃÖ¤ü¸ü ´ÖÓ›üôûß•Ö¾Öôû ú¯Ö›üÖ»Ö¢ÖÖ,
ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ †®Ö Øú¾ÖÖ ¸üÖÆüµÖÖÃÖ •ÖÖÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö †ÃÖæÖ, ú›üú ×Æü¾ÖÖóµÖÖ´Öãôê ŸÖê †Ö•ÖÖ¸üß ¯Ö›æü
»ÖÖÖ»Öê ¾Ö úÖÆüß ´ÖéŸµÖæÆüß ¯ÖÖ¾Ö»Öê. Æüß ÖÖêÂ™ü ¸üÖ. ×¾Ö. ¸üÖ.Ø¿Ö¤êü ÊÖÓ“µÖÖ Ö•Ö¸êüÃÖ µÖêŸÖÖê“Ö ŸµÖÖÓÖß ¾Ö ¸üÖ.•Öß.•Öß.
šüúÖ¸ü µÖÖÓÖß µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ãú™ãÓü²ÖÖ“Öß ¯ÖÖÆüÖß úºþÖ ¯ÖÏ£Ö´ÖŸÖ: ×´Ö¿ÖÖŸÖ±ìú †»¯Ö ´Ö¤üŸÖ ¤êüµÖÖŸÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß.
¯ÖÖ ŸÖê¾Öœü¶ÖÖê ³ÖÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖÖ“Ö ¯ÖãÖê ¿ÖÆü¸ü ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üß“µÖÖ ×¤ü¾ÖÖÖÖÖµÖÖŸÖ
‹ú •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ ÁÖß. ‹»ÖË. •Öß. †Ö¯Ö™êü (´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üß“Öê †¬µÖÖ) µÖÖÓ“Öê †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ³ÖºþÖ
ŸµÖÖÓ“Öê“Ö †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ¤ãüÂúÖôû-†Ö¯Ö×¢Ö×Ö¾ÖÖ¸üú ú×´Ö™üß Ã£ÖÖ¯ÖÖ úºþÖ ×ŸÖ“µÖÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾ÖúÖÓŸÖ±ìú
¬ÖÖµÖ, ú¯Ö›êü, ¯ÖîÃÖê •Ö´Ö¾ÖµÖÖÃÖ •ÖÖê¸üÖŸÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ´Ö¤üŸÖ •Ö´Ö×¾ÖµÖÖ“Öê ×Ö¸ü×Ö¸üÖôêû ÃÖÆüÖ ÃÖë™üÃÖÔ
šü¸ü×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¤ãüÂúÖôûÖÏÃŸÖÖÃÖ ¸üÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ‹ú ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ´ÖÖÓ›ü¾Ö †Ö×Ö ú““µÖÖ Ø³ÖŸÖß“Öß ‹ú
“ÖÖôû ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¬Ö™Ëü™ü¶Öú™Ëü™ü¶Ö ´ÖÖÖÃÖÖÓÃÖÖšüß ÃÖ¤ü¸ü ´ÖÖÓ›ü¾ÖÖŸÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ ŸÖÖÖÖ“µÖÖ †Ö×Ö ¾ÖÖÖÖ“µÖÖ
¤üÖê·µÖÖ ¾ÖôûµÖÖ“ÖÖ úÖ¸üÖÖÖÖ ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ´Öã»Öê †Ö×Ö ¾Öé¨ü ´ÖÖÖÃÖê ÊÖÖÖ •¾ÖÖ¸üß, ²ÖÖ•Ö¸üß
¾Ö ŸÖÖÓ¤æüôû ±ãúú™ü ¤êü‰úÖ †Ö¤üß †ÖÖ£ÖÖÓÖÖ ŸÖ¸ü Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖúÆüß ŸÖµÖÖ¸ü úºþÖ ¾ÖÖ™üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖê,
†ÖîÂÖ¬Ö¯ÖÖÖß ¾Ö ú¯Ö›êü ×´ÖôûŸÖß»Ö ŸÖÃÖê ¤ü¸ü ×¤ü¾Ö¿Öß Îú´ÖÖÖê ¾ÖÖ™üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. †×ÃÖ, ú»ÖêŒ™ü¸ü,
ÁÖß. •Öß. ™üß. Öò¸êü™ü. I.C.S. ¾Ö ´Ö¬µÖ³ÖÖÖ ú×´Ö¿ÖÖ¸ü ×´Ö. ¯ÖÏò™üÃÖÖÆêü²Ö ÊÖÓÖß ¤ãüÂúÖôûÖÏÃŸÖÖÓ“Öß ú×´Ö™üß“µÖÖ
×¾ÖÖÓŸÖß¾ÖºþÖ ÃÖ´ÖÖ ¯ÖÖÆüÖß úºþÖ ×´Ö¿ÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖ ú¸üß»Ö ŸµÖÖ Ö¸üß²Ö »ÖÖêúÖÓÖÖ †Öšü¾Ö›ü¶ÖŸÖæÖ ¤üÖêÖ ¾ÖêôûÖ
ŸÖÖÓ¤æüôû, ²ÖÖ•Ö¸üß, •¾ÖÖ¸üß ±ãúú™ü ¾ÖÖ™üµÖÖ“Öê (›üÖ»ê Ö) úÖ´Ö ÃÖãºþ êú»Öê. Öò¸üê™üÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö–ÖêÖê ¿ÖÆü¸ü´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü
×´Ö. ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›üê Æêü Ã¾ÖŸÖ: ›üÖ»ê Ö ¾ÖÖ™üßŸÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß ×´Ö¿ÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸üß ÃÖ´ÖÖ Æü•Ö¸ü ¸üÖÆæüÖ ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ú¸üßŸÖ.
†ÃÖÖê×ÃÖ‹™êü›ü ¯ÖÏêÃÖ ¾Ö ²ÖÖò´²Öê ÎúÖò×Öú»Ö“µÖÖ ²ÖÖŸÖ´Öß¤üÖ¸üÖÓÖß ¾Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öê ¿Öêšü ‹»ÖË. †Ö¸ü. ŸÖê¸üÃÖß
ÊÖÓÖß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ µÖê‰úÖ ¯ÖÖÆæüÖ ú×´Ö™üß»ÖÖ ±úÖ¸ü ˆŸéúÂ™ü ´Ö¤üŸÖ êú»Öß.
ŸÖÖ¸üßÖ 15/3/1921 ¸üÖê•Öß ú×´Ö™üßŸÖ±ìú ´Ö¤üŸÖ ¾ÖÖÓ™üµÖÖ“Öê úÖ´Ö ²ÖÓ¤ü úºþÖ ŸµÖÖ“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß
›üÖò. ‹“Ö. ´ÖòÖ ÊÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸ¾ÖÖÖÖ»Öß •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ úºþÖ ú×´Ö™üß“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ¾ÖÖ“ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ
¾ÖÖµÖ 473-74
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

¾Ö ŸÖß ú×´Ö™üßÆüß ²Ö¸üÖÖÃŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ÃÖ¤ü¸ü ú×´Ö™üß †Ö×Ö ¿Öêšü ŸÖê¸üÃÖß µÖÖÓ“Öê, ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê
¤ãüÂúÖôûÖÏÃŸÖ †Ö•ÖÖ·µÖÖÓÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤ü¸ü¸üÖ•ê Ö ŸÖÖÃÖ ¤üÖê Ö ŸÖÖÃÖ µÖê‰úÖ ´ÖÖê±úŸÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü ›üÖò. µÖ´ÖúÖ´Ö›üá
†Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öê²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÖÚÃÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ³Ö×ÖÖß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ›üÖò. ÖÖêÖ»Öê, ›üÖò. ´Öã¤ü×»ÖµÖÖ¸ü,
›üÖò. ¯ÖôûÃÖã»Öê µÖÖÓ“Öê †Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¯ÖãÖê Ö»ÃÖÔ ÆüÖµÖÃæú»Ö“µÖÖ »Öê›üß ÃÖã¯ÖØ¸ü™êü›ëü™ü ×´ÖÃÖ. ‹“ÖË.
‹´ÖË. ±úßÜ»›üÖ, ×´ÖÃÖË Ö¾Ö»Öú¸ü, ÁÖß´ÖŸÖß ¾ÖÖºþŸÖÖ‡Ô ¿Öê¾Ö›êü (ØÆüÖÖê ²Öã¦üú), ÃÖÖî. ÃÖãÓ¤ü¸üÖ²ÖÖ‡Ô šüúÖ¸ü
µÖÖÓÖßÆüß ±úÖ¸ü †´ÖÖê»Ö úÖ´Ö×Ö¸üß êú»Öß. úêÃÖ¸üß ¾Ö –ÖÖÖ¯ÖÏúÖ¿Ö †Öò×±úÃÖ, ±Ïúß ´Ö¸üÖšüÖ ²ÖÖêÚ›üÖ µÖê£Öß»Ö
Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öú, ¯ÖãÖê ÃÖÖê´Ö¾ÖÓ¿ÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö, ›êüŒúÖ ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖ ¾ÆüÖò»ÖÓ×™üµÖ¸ü úÖ¸êü †Ö×Ö ¾µÖÛŒ¢Ö¿Ö: ÁÖß. ‹ÃÖË.
‹´ÖË. ´ÖÖê™ü, ²ÖÖ²Öæ¸üÖ¾Ö •Öê¬Öê, ‹ÃÖË. ÃÖß. ¤ü¸Óü¤ü»Öê, (™ÒêüØÖÖ úÖò»Öê•Ö ¯ÖãÖê) ¾Æüß. †Ö¸ü. Ö¦êü, ²Öß. ›üß. ¾ÖÖµÖ¤Óü›êü
¾Ö ÖÖ¾Ö›êü †Ö×¤üúºþÖ ´ÖÓ›üôûßÖß •Öê ÃÖÖÆüÖµµÖ êú»Öê ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ×´Ö¿ÖÖ ±úÖ¸ü †Ö³ÖÖ¸üß †ÖÆêü."
×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö »Ö´Öß¤üÖÃÖ ¸üÖ¾Ö•Öß ŸÖê¸üÃÖß ÊÖÓÖß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÎúÖò×Öú»Ö ¾ÖÖî¸êü ¯Ö¡ÖÖŸÖ ×»ÖÆæüÖ
´ÖãÓ²Ö‡ÔÆæüÖ Æü•ÖÖ¸üÖê ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öß ´Ö¤üŸÖ ¯ÖÖšü¾Ö»Öß †Ö×Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ×Ö¸üÖß¾ÖÖ»µÖÖ ×´Ö¡ÖÖú›æüÖ Ö¾µÖÖ úÖ¯Ö›üÖÓ“Öê
Ö÷êü“µÖÖ Ö÷êü ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¾Ö ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ ¬ÖÖµÖÖ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖß´Öãôêû ÊÖ Æü•ÖÖ¸üÖê Ö¸üß²Ö •Öß¾ÖÖÓ“Öê
¸üÖÖ —ÖÖ»Öê. ÊÖ ´Ö¤üŸÖß´Öãôê ³ÖÖêú¸ü¾ÖÖ›üß µÖê£Öß»Ö Ö¸üß²Ö »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ×´Ö¿ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ±úÖ¸ü †Öãæú»Ö
¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ. ´ÆüÖŸÖÖ¸üß ´ÖÖÖÃÖê †Ö×Ö »ÖÆüÖÖ ´Öã»Öê ¯Öãœêü ×úŸµÖêú ¾ÖÂÖì ÊÖ ÃÖŸéúŸµÖÖ“Öß †Öšü¾ÖÖ
›üÖêóµÖÖŸÖ †ÖÃÖ¾Öê †ÖÖæÖ ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖß.
éúÂÖ¸üÖ¾Ö ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ²ÖÖ²Ö¸üéúŸÖ 'ú´ÖÔ¾Öß¸ü ×¾ÖªÖ£Öá' µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖÓŸÖß»Ö 88 ¯ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ÖÖ»Öß»Ö
´Ö•Öæú¸ü †ÖÆêü.
ÆüÖê×»ÖúÖÃÖÓ´Öê»ÖÖ : " ×¿Ö´ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÖÖ»ÖÖ ºþœüß´Öãôêû •Öê ¾ÖÖ‡Ô™ü Ã¾Öºþ¯Ö †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü ŸÖê
ÖÖÆüßÃÖê ¾ÆüÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ ú´ÖÔ¾Öß¸ü ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö µÖÖÓÖß 1907 ÃÖÖ»ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÏµÖŸÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. Æü»»Öß µÖÖ
ÃÖÖÖ»ÖÖ ¿ÖÆü¸üÖÓŸÖæÖ ¾Ö ¯ÖãÂúôû Öê›ü¶Ö¯ÖÖ›ü¶ÖÓŸÖæÖ ²Ö¸êü“Ö “ÖÖÓÖ»Öê Ã¾Öºþ¯Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. 30 ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öâ“µÖÖ
¾Ö †Ö¢ÖÖ“µÖÖ ×¿Ö´ÖµÖÖÓŸÖ ±úÖ¸ü“Ö ±ú¸üú ¯Ö›ü»ÖÖ †ÖÆêü Æêü úÖêÖßÆüß ´ÆüÖŸÖÖ¸üÖ ´ÖÖãÂµÖ ú²Öæ»Ö ú¸üß»Ö.
×¿Ö´ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê»Öê ×Æü×›üÃÖ Ã¾Öºþ¯Ö ¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ †ÖãÃÖºþÖ ÖÖÆüß †Ö×Ö µÖÖ Ö×»Ö“”û ¯Ö¨üŸÖßÖê
ØÆü¤æü ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß Öß×ŸÖ ×²Ö‘Ö›üŸÖê ¾Ö ¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖßÆüß ¯Ö¸ü¤üê¿ÖÖŸÖ ÖÖ“ÖŒúß ÆüÖêŸÖê Æêü »ÖÖêúÖÓÖÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓÖµÖÖÃÖÖšüß
ÃÖÖ 1907 ÃÖÖ»Öß ú´ÖÔ¾Öß¸ü ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖÖê ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ¯Ö×Æü»Öß ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü»Öß. †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ ÃÖ¸ü
³ÖÖ»Ö“ÖÓ¦ü éúÂÖ ³ÖÖ™ü¾Ö›êüú¸ü µÖÖÓÖß ÃÖã¿ÖÖê×³ÖŸÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. »ÖÖê²Ö ×´Ö»Ö“µÖÖ ´Öî¤üÖÖÖŸÖ ÃÖ³ÖÖ —ÖÖ»Öß.
ÖÖ»Ö“µÖÖ •ÖÖŸÖß“Öê »ÖÖêú ¾Ö ´Ö•Öæ¸ü µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß“Ö ´ÖãµÖŸÖ: Æüß ÃÖ³ÖÖ ÆüÖêŸÖß. úÖ¸üÖ ×¿Ö´ÖµÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖ‡Ô™ü
ÖÖêÂ™üß“ÖÖ Æêü »ÖÖêú“Ö ¯Öã¸êü¯Öæ¸ü ±úÖµÖ¤üÖ ‘ÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¤üÖºþÃÖÖ¸üµÖÖ ÖÖ¿ÖúÖ¸üú ¯Ö¤üÖ£ÖÖÔ“Öê ÃÖê¾ÖÖ ú¸üÖê, †ÓÖÖ»ÖÖ
¿ÖêÖ-¸üÖÖ ±úÖÃÖæÖ ×¾Ö¦æü¯Ö ²ÖÖÖê †Ö×Ö ‹êæú ÖµÖêŸÖ †ÃÖ»Öê ¾ÖÖ‡Ô™ü ¿Ö²¤ü ŸÖÖë›üÖÖê úÖœüÖê ‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÏúÖ¸ü
µÖÖ ÃÖÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ‘Ö›üŸÖ. ´ÆüÖæÖ“Ö ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾ÖÖÓÖß µÖÖ ÆüÖê×»ÖúÖêŸÃÖ¾ÖÖ“Öê ×¾Öºþ¨ü “Öôû¾Öôû êú»Öß. Æüß
“Öôû¾Öôû ¯Öãœêü ÃÖ¾ÆÕü™ËüÃÖ †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üßÖê ÃÖÖê¿Ö»Ö ÃÖÝ¾ÆüÃÖ »ÖßÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öß ×Ö¸üÖôûß ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ
¸üÖ. ÖÖ¸üÖµÖÖ ´Ö»ÆüÖ¸ü •ÖÖê¿Öß µÖÖÓ“Öê´ÖÖ±ÔúŸÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ¯ÖãµÖÖÃÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü 1913 ÃÖÖ»ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ú´ÖÔ¾Öß¸ü
×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾ÖÖÓÖß µÖÖ “Öôû¾Öôûßú›êü •ÖÖÃŸÖ“Ö »ÖÖ ×¤ü»Öê. µÖÖ ÃÖÖ»Öß ŸµÖÖÓÖß ¯ÖãµÖÖÃÖ ×ú»ÖÖìÃú¸ü ×£Ö‹™ü¸üÖŸÖ
‹ú •ÖÓÖß ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü×¾Ö»Öß. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ×´Ö¸ü•Öê“Öê †×¬Ö¯ÖŸÖß ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö ¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖ µÖÖÓÖß †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ
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Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê. ±úµÖãÔÃÖÖ ¾Ö ¿ÖêŸÖúß úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖê±êúÃÖÃÖÔ ¾Ö ×¾ÖªÖ£Öá ÊÖÓÖß ÊÖ ÃÖ³ÖêŸÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ³ÖÖÖ
‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Öãœêü ÃÖÖ»ÖÖêÃÖÖ»Ö ÆüÖ ¯ÖÏµÖŸÖ “ÖÖ»Öæ šêü¾ÖæÖ ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾ÖÖÓÖß †×Ö»Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ÊÖ “Öôû¾Öôûß“ÖÖ
¯ÖÏÃÖÖ¸ü êú»ÖÖ. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ‡»ÖÖµÖÖÖê ×¾ÖªÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öß ³Öê™ü ‘Öê‰úÖ Öê›ü¶Ö¯ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ¿ÖÖôûÖ´ÖÖÃŸÖ¸üÖ ¯ÖµÖÕŸÖ
µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“Öê »ÖÖêÖ ¯ÖÖê“Ö¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü Æü»»Öß ¯ÖÏŸµÖêú ¿ÖÖôêû´ÖÖ±ÔúŸÖ ×¿Ö´ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÖÖ“Öê ¾Öêôûß
´Öã»ÖÖÓú¸ü¾Öß ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü¾ÖæÖ ³ÖÖÂÖÖê ¾Ö ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ú¸ü¾ÖæÖ †Ö×Ö ´Ö¤üÖÔÖß Öêôû ú¸ü¾ÖæÖ ×¿Ö´ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÖÖ»ÖÖ
“ÖÖÓÖ»Öê Ã¾Öºþ¯Ö ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖêšü¶Ö ´ÖÖÖÃÖÖÓ¾Ö¸üÆüß “ÖÖÓÖ»Öß ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
—ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü."
ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖãÃŸÖúÖÓŸÖß»Ö ¯ÖÖÖ 25 ¾Ö¸ü ÖÖ»Öß»Ö ´Ö•Öæú¸ü †ÖÆêü.
ÃÖŒ¢Öß“Öê ×¿ÖÖÖ : 1919 ÃÖÖ»Öß ¯ÖãµÖÖŸÖ ÃÖŒ¢Öß“Öê ×¿ÖÖÖÖ“Öß ´ÖÖêšüß “Öôû¾Öôû —ÖÖ»Öß. ÊÖ
“Öôû¾ÖôûßŸÖÆüß ú´ÖÔ¾Öß¸ü ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾ÖÖÓÖß ¯ÖÏÖ´ÖµÖÖÖê ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖãÖê ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üßŸÖ±ìú ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú
×¿ÖÖÖ ÃÖŒ¢Öß“Öê ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ “Ö“ÖÖÔ “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ŸÖæŸÖÔ ´Öã»ÖÖÓ¯Öã¸üŸÖê“Ö ÃÖŒ¢Öß“Öê ×¿ÖÖÖ “ÖÖ»Öæ ú¸üÖ¾Öê,
´Öã»Öà“ÖÖ ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö úºþ ÖµÖê, †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ²ÖÆãü´ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ úÖÆüß ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÖß
“ÖÖ»Ö×¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ×™üôûú ¯ÖÖÖ“Öê ²Ö¸êü“Ö ¯ÖãœüÖ¸üß µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖ“Öê ×¾Ö¹ý¨ü
×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾ÖÖÓÖß “Öôû¾Öôû ÃÖãºþ êú»Öß. ´Öã»ÖßÖÖÆüß ÃÖŒ¢Öß“Öê ×¿ÖÖÖ ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö “ÖÖ»Öæ êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê
ÃÖÖÓÖµÖÖ“ÖÖ µÖÖ “Öôû¾Öôûß“ÖÖ ÆêüŸÖã ÆüÖŸê ÖÖ. ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üß“Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³ÖÖ µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
³Ö¸üÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ×¤ü¾Ö¿Öß ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö µÖÖÓÖß ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ‹ú •ÖÓÖß ×´Ö¸ü¾ÖÖãú ¯ÖãÖê ¿ÖÆü¸üÖŸÖæÖ úÖœü»Öß,
×ŸÖ“µÖÖÓŸÖ ÃÖê¾ÖÖÃÖ¤üÖ ¾Ö ×›ü. ÃÖß. ×´Ö¿ÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖß ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. îú. ¸üÖ. ²Ö. ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö
ÖÖêØ¾Ö¤ü ¸üÖÖ›êü µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¸üÖÖ›êü µÖÖÓ“µÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß ÃÖê¾ÖÖÃÖ¤üÖÖÖŸÖæÖ ¾Ö×¸üÂšü ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ‹ú ”û×²ÖÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Öêú›æüÖ †Ö»ÖÖ †Ö×Ö ²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖáµÖ
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ”û×²ÖÖÖ ¯Öæ¾Öìú›æüÖ ŸÖÖ²ÖæŸÖ Ã™Òüß™ü´Ö¬Öß»Ö ×›ü. ÃÖß. ×¿ÖÖ´Ö¬ÖæÖ †Ö»ÖÖ. µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖ“Öß ÖÖšü
²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü “ÖÖîúÖŸÖ ¯Ö›æüÖ ÆüÖ †¯Öæ¾ÖÔ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß Æü•ÖÖ¸üÖê »ÖÖêúÖÓ“Öß Ö¤üá •Ö´Ö»Öß. Æêü ¤üÖêÆüß ”û×²ÖÖê
¸êü ´ÖÖìú™üÖŸÖ ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üß“µÖÖ †Öò×±úÃÖÖŸÖ Öê»Öê. ŸÖê£Öê ±úÖ¸ü Ö¤üá —ÖÖ»µÖÖ´Öãôûê ´µÖã×ÖÃÖ×¯ÖÖ×»Ö™üß“Öß ÃÖ³ÖÖ
ŸÖÆüæú²Ö ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß.
" ÃÖŒ¢Öß“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¯ÖÏ. ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›êü µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß
‹ú ÖÖÃÖ ú×´Ö™üß Öê´Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÊÖ ú×´Ö™üßÖê †Öãæú»Ö ´ÖŸÖ ×¤ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ´Öã»Öà“ÖÖÆüß ÃÖŸúß“µÖÖ
×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ú¸üÖ¾ÖÖ †ÃÖê µÖÖ ú×´Ö™üß“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üß“Öß ÃÖæ¡Öê •µÖÖÓ“µÖÖ
ÆüÖŸÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß ŸµÖÖÓÖÖ Æêü ¯ÖÃÖÓŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ŸµÖÖÓÖß »ÖÖêú´ÖŸÖ †•Ö´ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ²ÖÆüÖÖÖ úºþÖ ŸµÖÖÃÖÖšüß
ÖÏÖ´ÖÃ£ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü×¾ÖµÖÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê. »Ö¾Öú¸ü“Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ ×ú»ÖÖìÃú¸ü
×£Ö‹™ü¸üÖŸÖ ³Ö¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. “Öß±ú †Öò×±úÃÖ¸ü ¸üÖ. ¿ÖÓú¸ü¸üÖ¾Ö ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ µÖÖÓ“Öß †¬µÖÖÃ£ÖÖÖß ×Ö¾Ö›ü
—ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß †Ö×Ö »ÖÖêúÖÓ¾Ö¸ü ¾Ö•ÖÖ ™üÖúµÖÖÃÖÖšüß ØÃÖÆüÖ›üÖ¾ÖºþÖ »ÖÖê. ´ÖÖ. ×™üôûúÖÓÖÖÆüß ´Öã§üÖ´Ö
²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ †ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ÊÖ ÃÖ³ÖêÃÖ ú´ÖÔ¾Öß¸ü ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆüúÖ¸üß ×´Ö¡Ö Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê“Ö.
×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾ÖÖÓÖß »ÖÖê. ´ÖÖ. ×™üôûúÖÓÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»ÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖß ÃÖ³ÖêŸÖ Ö ²ÖÖê»ÖÖê“Ö ²Ö¸êü ´ÆüÖæÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê Ö ‹êúŸÖÖ ×™üôûú ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ˆ³Öê ¸üÖ×Æü»Öê. »ÖÖêúÖÓÖß Ö›ü²Ö›ü ÃÖãºþ êú»Öß. úÖêÖß ‹úÖÖê
×™üôûúÖÓ“µÖÖ †ÓÖÖ¾Ö¸ü †Ó›üß ±êúú»Öß. ×™üôûúÖÓÖÖ ´ÖÖ¸ü ²ÖÃÖæ ÖµÖê ´ÆüÖæÖ ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê •µÖêÂšü ¯Öã¡Ö
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¯ÖÏŸÖÖ¯Ö¸üÖ¾Ö µÖÖÓÖÖ ´Ö¬µÖê ¯Ö›üÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. †Öê¸üßÃÖ Æüß ÃÖ³ÖÖ úÖÆüß úÖ´Ö Ö ÆüÖêŸÖÖ ²Ö¸üÖÖÃŸÖ ú¸üÖ¾Öß
»ÖÖÖ»Öß. ¯Öãœêü ×™üôûúÖÓ“µÖÖ ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ÃÖ³ÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÖ ŸÖê£Öß»Ö ÃÖ³ÖÖÆüß
ŸÖ¹ýÖ ´Ö¸üÖšü¶ÖÓÖß ˆ¬Öôû»Öß.
"Æüß ×¿ÖÖÖÖ“Öß “Öôû¾Öôû ¯Öãœêü ¤üÖî¸üÖ úÖœæüÖ ÃÖ¾ÖÔ ¤ü×ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾ÖÖÓÖß ÃÖãºþ êú»Öß.
µÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ×¯ÖÏ. êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö úÖ×Ö™üú¸ü µÖÖÓ“Öß †Ö×Ö Æãü²Öôûß µÖê£Öß»Ö ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÖê“Öê ÃÖêÎêú™ü¸üß
¸üÖ. ¤üÖ. ÖÖ. ¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖ µÖÖÓ“Öß “ÖÖÓÖ»Öß“Ö ´Ö¤üŸÖ —ÖÖ»Öß. ÊÖ“Ö ¾Öêôûß ¸üÖ. ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾ÖÖÓÖß »ÖÖê. ´ÖÖ. ×™üôûúÖÓ“µÖÖ
ˆ»Ö™ü "–ÖÖÖ¯ÖÏúÖ¿ÖÖŸÖ" •ÖÖê¸üÖ“Öß »ÖêÖ´ÖÖ»ÖÖ ×»Ö×Æü»Öß ŸÖß ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖ¸üÖß †ÖÆêü. ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ ÃÖ³Öê“µÖÖ ¾Öêôûß
µÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ú´ÖÔ¾Öß¸ü ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾ÖÖÓÖÖ ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¹ýÖ ´Ö¸üÖšüÖ ¾ÖÖÖÔ“Öê “ÖÖÓÖ»Öê ÃÖÖÆüÖµµÖ —ÖÖ»Öê. †Ö•Ö
¯ÖãœüÖ¸üß ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê»Öê ¸üÖ. êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö •Öê¬Öê, ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ²ÖÖì ¾ÖÖî¸üê ´ÖÓ›üôûß µÖÖ ŸÖ¹ýÖ ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö“Ö ÆüÖŸê Öß.
"µÖÖ ÃÖŒ¢Öß“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ “Öôû¾Öôûß“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ¯Öãœêü ÆüÖê‰úÖ ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö µÖÖÓ“Öê ¤ãüÃÖ¸êü ‹ú ÃÖêÆüß
¸Ñü. ¸ü. ¯Öã. ¯Ö¸üÖÓ•Ö¯Öê µÖÖÓÖß úÖîÛÃÖ»ÖÖŸÖ µÖê‰úÖ ×¿ÖÖÖ´ÖÓ¡Öß ÆüÖêŸÖÖ“Ö ŸµÖÖÓÖß ÃÖŒ¢Öß“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ úÖµÖ¤üÖ
êú»ÖÖ. ÊÖ úÖµÖªÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü úÖÆüß ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üßÖß †Ö¯Ö»µÖÖ Æü§üßŸÖ ÃÖŒ¢Öß“Öê ×¿ÖÖÖ ÃÖãºþ êú»Öê
†ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö †•ÖæÖÆüß ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö ×³Ö•ÖŸÖ ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖŒ¢Öß“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ
úÖµÖªÖ“Öß †´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ×¤ü¸ÓüÖÖ‡Ô´Öãôêû —ÖÖ»Öê»Öß ÖÖÆüß."
´Öª¯ÖÖÖ²ÖÓ¤üß : ú´ÖÔ¾Öß¸ü ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾ÖÖÓÖß ´Öª¯ÖÖÖ²ÖÓ¤üß“µÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖÆüß ²Ö¸üÖ“Ö ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. †Ö¸Óü³Öß »Ö¾ÖÖ™êü, ×™üôûú ‡ŸµÖÖ×¤üúÖÓ“Öê ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü ´Ö. ÖÖÓ¬Öß“µÖÖ †ÃÖÆüúÖ×¸üŸÖê“µÖÖ úÖôûÖŸÖÆüß
¾µÖÖµÖÖÖê ¤êü‰úÖ ¾Ö ×¯ÖêúØ™üÖ úºþÖ ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾ÖÖÓÖß ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ›üÖò. ‹“Ö. ´ÖòÖÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“ÖêÆüß ŸµÖÖÓÖÖ
²Ö¸êü“Ö ÃÖÖÆüÖµµÖ ÆüÖêŸÖê. ÊÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾ÖÖÖß ¯ÖãÖê ¾ÖÃÖÓŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ´ÖÖ»ÖêŸÖ ´Öã§êüÃÖæ¤ü †Öú›êü×Ö¿Öß
×¤ü»Öê»Öß ¾µÖÖµÖÖÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü“Ö †ÖÆêüŸÖ."
´Öã¸üôûß : ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¤ü×ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ÖÖ»Ö“µÖÖ •ÖÖŸÖßŸÖæÖ ´Öã¸üôûß, ÃÖÖê›üµÖÖ“Öß
“ÖÖ»Ö †ÖÆêü. Æüß “ÖÖ»Ö ¯Öã¸üÖŸÖÖ †ÖÆêü. µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖê ‹ú ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸ´Öú ×»Ö×Æü»Öê»ÖÖ ×Ö²ÖÓ¬Ö
¸üÖ. ²Öß. ²Öß. êúÃÖú¸üúé ŸÖ ¸üÖ. ¸üÖ. ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê »ÖêÖ, ¾µÖÖµÖÖÖê, úßŸÖÔÖ µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»ÖÖ
†ÖÆêü. ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖÆü ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ²ÖÖ»ÖÃÖÓ¸üÖú ´ÖÓ›üôûß (ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ±úÖò¸ü ×¤ü ¯ÖÏÖê™êüŒ¿ÖÖ †Öò±ú ×“Ö»›ÒêüÖ) ÖÖ¾ÖÖ“Öß
ÃÖÓÃ£ÖÖ 1908-9 “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê úÖ´Ö ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖß. »ÖÖò›Ôü ×¾Ö¿ÖêÂÖ †Öò±ú ²ÖÖÑ²Öê µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öê
†¬µÖÖ ÆüÖêŸÖê. ¸üÖ. ²ÖÓ›üÖê¯ÖÓŸÖ ³ÖÖ•Öêú¸ü, ×´Ö. ×´Ö—ÖÖÔ, ‹úÖ ×õÖ¿“ÖÖ ×´Ö¿ÖÖ ¿ÖÖôêû“Öê Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸ü ×´Ö. ×¾Ö»ÃÖÖ
†Ö×Ö ´Öß Ã¾ÖŸÖ: †ÃÖê “ÖÖî‘Öê ÃÖêÎêú™ü¸üß ÆüÖêŸÖê. †›ü“ÖÖßŸÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ ´Öã»ÖÖ´Öã»ÖàÖÖ ¿ÖÖê¬ÖæÖ úÖœüµÖÖÃÖÖšüß
¸ü×Æü´ÖŸÖã»»ÖÖ ÖÖÖ µÖÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÖéÆüÃ£ÖÖÓÖÖ ¾ÖêŸÖÖ ¤êü‰úÖ ¾Ö¸üß»Ö ´ÖÓ›üôûßÖß †Ö¯Ö»Öê ‹•ÖÓ™ü Öê´Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
ÊÖ ´ÖÓ›üôûß“Öê úÖ´Ö ´ÖÓã²Ö‡ÔŸÖ ²Ö¸êü“Ö ×¤ü¾ÖÃÖ “ÖÖÓÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. †¿ÖÖ ¯Ö×ŸÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¤êüÖ¸êüÖßÖÖ»Öß
šêü¾ÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß ˆ®ÖŸÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖÓŸÖÖÎæú—Ö µÖê£Öê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¤üµÖÖ¸üÖ´Ö ×Ö›æü´Ö»Ö µÖÖÓ“µÖÖ †ÖÁÖµÖÖÖÖ»Öß ‹ú
†ÖÁÖ´ÖÆüß “ÖÖ»Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ †ÖÁÖ´ÖÖ“Öß ¤êüÖ¸êüÖ ¾Ö ³Ö×ÖÖß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖ
“ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ †ÖÖ£Ö ²ÖÖ»ÖÃÖÓ¸üÖú ´ÖÓ›üôûß“Öß ¿ÖÖÖÖ ¯ÖãÖê µÖê£Öê ›üÖò. ‹“Ö. ´ÖòÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß
²Ö¸üß“Ö ¾ÖÂÖì “ÖÖ»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß."
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¾Ö ‡ŸÖ¸ü úÖ´Öê

•Öß¾ÖÖ¾Ö¸ü“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ : ´Öß ¯ÖãµÖÖÃÖ ¸üÖÆæü »ÖÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öã¸üôûß“Öß “ÖÖ»Ö ²ÖÓ¤ü ú¸üµÖÖ“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
¸üÖ. ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö •ÖÖÖ²ÖÖ úÖÓ²Öôêû, ÁÖß¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö £ÖÖê¸üÖŸÖ ¾ÖÖî¸êü †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ¾ÖÖ¤üß ¯ÖãœüÖ¸üß µÖÖÓÖß ¯ÖãœüÖúÖ¸ü
‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖ¹ýÖ ´ÖÓ›üôûß“Öß ´ÖÖê ¾Öôû¾ÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÆüÖêŸÖúºþ ´Öã¸üóµÖÖÓ¿Öß ¸üßŸÖÃÖ¸ü »ÖÖê »ÖÖ¾ÖæÖ ³ÖÖ¾Öß
ÆüÖÖßŸÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖã™üúÖ ú¸üµÖÖ“Öê ¯ÖÏµÖŸÖ ÊÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ¾ÖÖ¤üß ´ÖÓ›üôûßÖß ²Ö¸êü“Ö êú»Öê, †ÃÖÖ“Ö ‹úÖ
†Ã¯Öé¿µÖ ´Öã¸üôûß“ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü Ö›üúß µÖê£Öê ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖµÖÖÓŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸÖÖê ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ¸üÖ¡Öß ²ÖÖ¸Öü ²ÖÖ•ÖŸÖÖ
—ÖÖ»ÖÖ. †Ö´ÖÓ¡ÖÖÖ¾ÖºþÖ ´Öß ÊÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖÃÖ Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´ÖÖ—µÖÖ ×•Ö¾ÖÖ¾Ö¸ü“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ Öã¤ü¸ü»ÖÖ.
µÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖÃÖ •ÖÖŸÖÖÖÖ ´Öß ÆüÖêôûú¸ü ×²ÖÎ•Ö¾ÖºþÖ Öê»ÖÖê. µÖêŸÖÖÖÖ ´Öß ×ŸÖú›æüÖ“Ö µÖê‡ÔÖ †¿ÖÖ †Ó¤üÖ•ÖÖÖê
×¾Öºþ¨ü ¯ÖÖÖú›æüÖ ´Ö»ÖÖ ´ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖÆüß ´ÖÖ¸êüú¸üß ¯Öã»ÖÖ¾Ö¸ü šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê, †ÃÖê ´ÖÖÖÖÆæüÖ
úôû»Öê; ÃÖã¤îü¾ÖÖÖê ´Öß ¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖÖÖÖ ²ÖÓ›üÖÖ›ÔüÖ“µÖÖ ¯Öã»ÖÖ¾ÖºþÖ ‘Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖ»ÖÖê. ´ÆüÖæÖ Æüß †×ÖÂ™ü
†Ö¯Ö¢Öß ™üôû»Öß.
‡°»Öã‹Ó—ÖÖ : 1918 ÃÖÖ»Öß ´ÖÓã²Ö‡ÔŸÖ ‡°»Öã‹Ó—ÖÖ“Öß ´ÖÖêšüß ÃÖÖ£Ö ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öß. ÃÖÖ£Ö úÃÖ»Öß
¤üÖ¾ÖÖÖß“Ö ŸÖÖê! ¾ÖÖ¾µÖÖŸÖ Ö¾ÖŸÖ •ÖôûÖ¾Öê ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖÖÃÖê •Öôæû »ÖÖÖ»Öß. ŸµÖÖ“Öß —Öôû ¯ÖãµÖÖ»ÖÖÆüß
»ÖÖÖ»Öß. ´µÖãÖ×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üßú›æüÖ ‡°»Öã‹Ó—ÖÖ ×´ÖŒ¿“Ö¸ü“µÖÖ ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö ²ÖÖ™ü»µÖÖ ³ÖºþÖ †ÖÖæÖ †Ö´Æüß
¯ÖãÖê »ÖÂú¸üÖŸÖ Ö¸üß²Ö »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖê‘Ö¸üß ŸÖê ¯ÖÖ•Öæ »ÖÖÖ»ÖÖê. ´ÖÖ—µÖÖ ‘Ö¸ü“Öß ´ÖÓ›üôûß ²ÖÆãüŸÖêú †Ö•ÖÖ¸üß
—ÖÖ»Öß. £ÖÖê›êüÃÖê ²Ö¸êü ¾ÖÖ™ü»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖß †ÖîÂÖ¬Öê ¾ÖÖ™üµÖÖ“Öß úÖ´Öê ú¸üßŸÖ, ´ÖÓã²Ö‡ÔŸÖ ´ÖÖ—Öê ¬ÖÖú™êü ²ÖÓ¬Öã
‹úÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ¸üÖÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß ´Ö£Öã¸üÖ²ÖÖ‡Ô ÃÖÖ£ÖßÖê ×²Ö´ÖÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖ“Öê ¯Ö¡Ö †Ö»Öê. Ö¸üÖê¤ü¸ü¯ÖÖß Æüß
ÃÖÖ£Ö ±úÖ¸ü ‘ÖÖŸÖú ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö ´Ö£Öã¸üÖ²ÖÖ‡Ô ŸÖ¸ü 8 ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ Ö¸üÖê¤ü¸ü ÆüÖêŸµÖÖ. ´ÆüÖæÖ ´Öß ¯ÖãµÖÖÃÖ ‘Ö¸üß
¿ÖãÁÖãÂÖêÃÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê úß ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ •ÖÖ¾Öê ÆüÖ ´Ö»ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¯Öê“Ö ¯Ö›ü»ÖÖ. ´ÖÓÓã²Ö‡ÔÃÖ Öê»ÖÖê ¾Ö ´Ö£Öã¸üÖ²ÖÖ‡Ô ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö´Ö¬µÖê
¤ãüÃÖ¸êü“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß ²ÖÖôÓûŸÖ ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖÓ“Öê ´Öæ»Ö ¾ÖÖ¸ü»Öê. ¸üÖ¡Öß 12 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´Öã»ÖÖÃÖ ´Öß †Ö×Ö ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖê
Öê»Öê. ŸÖê£Öê ¯ÖÏêŸÖ¾ÖÖÆüúÖÓ“Öß †¿Öß Ö¤üá »ÖÖê™ü»Öß ÆüÖêŸÖß úß †Ö´Ö“ÖÖ †ÖŸÖ ×¿Ö¸üúÖ¾Ö ÆüÖê‡ÔÖÖ. ŸµÖÖ ¾ÖêôêûÃÖ“Ö
´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öê ´Ö¸üÖšêü ¾Ö ÃÖÖêÖÖ¯Öæ¸ü“Öê ™ÒüÃ™üß µÖÖ´Ö¬µÖê úÖÆüß ¾ÖÖ¤ü ´ÖÖ•ÖæÖ ´Ö¸üÖšü¶ÖÓÖß ¯ÖÏêŸÖê •ÖÖôûµÖÖ»ÖÖ Æü¸üúŸÖ µÖêŸÖ
ÆüÖêŸÖß. ´Öß ´Ö¸üÖšüÖ †ÖÆêü µÖÖ ÃÖ²Ö²Öß¾Ö¸ü ´Öã»ÖÖÃÖÖšüß ŸÖê£Öê ÖøüÖ ×´ÖôêûÖÖ. ¸ü×•ÖÃ™ÒüÖ¸üú›êü •ÖÖ‰úÖ ´Öß Ã¾ÖŸÖ:
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß, " ´Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ×•ÖÃ™ü †ÖÆêü. µÖÖ ˆ¯¯Ö¸ü •Ö¸ü ¯ÖÏêŸÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖÖ»Ö ŸÖ¸ü †ÓÖÖ¾Ö¸ü
³ÖµÖÓú¸ü •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ‘ÖêŸÖ †ÖÆüÖŸÖ µÖÖ“Öß µÖÖ¤ü ¸üÖÖÖ!" ÖøüÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ, ´Öã»ÖÖ“Öê †ÓŸµÖ×¾Ö¬Öß úºþÖ
†¯Ö¸üÖ¡Öß ‘Ö¸üß †Ö»ÖÖê ŸÖÖê ¹ýÛŒ´ÖÖß ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»ÖÖŸÖæÖ ×Ö¸üÖê¯Ö †Ö»ÖÖ úß ÃÖÖî. ´Ö£Öã¸üÖ²ÖÖ‡Ô ×Ö¾ÖŸÖÔ»µÖÖ. ¤ãüÃÖ¸êü
×¤ü¾Ö¿Öß ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏêŸÖ ‘Ö¸üß †ÖÖæÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏêŸÖµÖÖ¡Öê“Öß ÖÖ›üß †ÖÖæÖ ÃÖÖêÖÖ¯Öã¸üÖÃÖ Öê»ÖÖê. ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ×Ö¾Ö›üú ²ÖÓ¬Öã µÖÖ¡Öê»ÖÖ Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ÃÖÖêÖÖ¯Öã¸üÖŸÖ ŸµÖÖ¾Öêôûß •ÖôûÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ
ŸÖã™ü¾Ö›üÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÆüŸÖÖ¿Ö ÆüÖê‰úÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö »Ö´Öß¤üÖÃÖ ¸üÖ¾Ö•Öß ŸÖê¸üÃÖß µÖÖÓ“Öß ŸÖê£Öê ÖÖšü
¯Ö›ü»Öß. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖê¾ÖêŸÖ ‹ÖÖªÖ ×¯Ö¿ÖÖ“µÖÖÃÖÖ¸üÖß Æüß ´ÖæŸÖá ÃÖ¾ÖÔ¡Ö †ÖœüôûŸÖ †ÃÖê. ´ÖÖ—Öß ŸµÖÖÓ“Öß ÖÖÃÖ
´Öî¡Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ö´Ö“Öß ³ÖÖÂÖÖ ‹êú¸üß¾Ö¸ü “ÖÖ»Öê. "†¸êü, ŸÖæ ´ÖÖêšüÖ ¤êü¿Ö³ÖŒ¢Ö ´ÆüÖ¾ÖŸÖÖêÃÖ †Ö×Ö
´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üßŸÖÆüß †ÖÆêüÃÖ; ¯ÖÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ µÖê£Öê ¾Öêôû ÖÖÆüß †Ö×Ö ´Öê»ÖÖê ŸÖ¸ü •ÖÖôûÖµÖÖ»ÖÖ ÃÖ¯ÖÔÖ ÖÖÆüß."
ŸÖê¸üÃÖß ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö Öê»Öê †Ö×Ö »ÖÖú›üÖ“µÖÖ †Öë›üêú“µÖÖ †Öë›üêú ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ »ÖÖò·µÖÖ ÃÖÖêÖÖ¯Öã¸üÖŸÖ ¬Ö›üæú
»ÖÖÖ»µÖÖ. ‹úÖ »ÖÖò¸üß¾Ö¸ü Ã¾ÖŸÖ: ŸÖê¸üÃÖß ¾Ö ¤ãüÃÖ¸üß¾Ö¸ü ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üß“Öê †¬µÖÖ ÃÖß. ¾Æüß. ´ÖêÆüŸÖÖ ÖÖ›üß
ÆüÖú»ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖê. Æüß Ö¸üß »ÖÖêúÃÖê¾ÖÖ.
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ÊÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ †¿ÖÖ †Öêú †›ü“ÖÖß µÖê‰úÖ ´Öß ±úÖ¸ü ÖÓÖæÖ Öê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ´ÖÓã²Ö‡ÔŸÖ •ÖÖ¸ü»Ö
ÃÖêÎêú™ü¸üß“Öê úÖ´Ö †Ö×Ö ¯ÖãµÖÖÃÖ ŸÖê£Öß»Ö ¿ÖÖÖê“Öß ÃÖ¾ÖÔ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß Æüß ¤üÖêÆüß úÖ´Öê “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê ±úÖ¸ü •Ö›ü
•ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»Öê. 8 ×¤ü¾ÖÃÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ŸÖ¸ü 8 ×¤ü¾ÖÃÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ †¿ÖÖ Öê¯ÖÖ ‘ÖÖ»ÖÖ¾µÖÖ »ÖÖÖ»µÖÖ. ´ÖÖ—µÖÖ
´ÖÓã²Ö‡ÔŸÖ»µÖÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüúÖÃÖ ¾ÖÖ™üÖ¾Öê úß, ´Öß ¯ÖãµÖÖÃÖ ±úÖ¸ü ¾Öêôû ‘ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖÖê. ¯ÖãÖêú¸üÖÖÖ ¾ÖÖ™üÖ¾Öê úß ´Ö»ÖÖ
´ÖãÓ²Ö‡Ô“ÖÖ ´ÖÖêÆü ÃÖã™êüÖÖ. †¿ÖÖ ÃÖÓ¬ÖßŸÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê úÖ´Ö •ÖÃÖ•ÖÃÖê ÖÖ¾ÖÖ¹ý¯ÖÖ»ÖÖ µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê. ŸÖÃÖŸÖÃÖê ¯ÖãÖê
¿ÖÖÖê“Öê ²Öæ›ü ´ÖÖŸÖé ¿ÖÖÖêÆæüÖ •Ö›ü ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê. Ã£ÖÖ¾Ö¸ü ×´ÖôûúŸÖ ´ÆüÖ•Öê ³ÖÖÓ›üµÖÖ“Öê ´Öæôû, ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ
‡´ÖÖ¸üŸÖß“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖÖÖ»Öß Æêü ³ÖÖÓ›üÖÖ“Öê ´Öæôû ¸üÖê¾Ö»Öê Öê»Öê ÆüÖêŸÖê.
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11
¤ãüÃÖ·µÖÖ Ö™üÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß
1921 ÃÖÖ»Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. ¤ãüÂúÖôûÖ“µÖÖ †Ö¯Ö¢ÖßŸÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ Æü•ÖÖ¸üÖê ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öê ¯ÖÏÖÖ ¾ÖÖ“Ö»Öê
†Ö×Ö ³ÖÖêú¸ü¾ÖÖ›üßŸÖß»Ö ³Ö¾µÖ ¯Ö™üÖÓÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ‡ŸÖÖ¸üŸÖß“ÖÖ ¯ÖÖµÖ ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖêúôêû —ÖÖ»Öê . ¯ÖÖµÖÖ
ÖÖæÖÆüß ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ. ÆüÖêôûú¸ü ÃÖ¸üúÖ¸üÖê 20,000 ¹ý. ×¤ü»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ³ÖÖ¾Öß †ÖÁÖ´ÖÖ»ÖÖ "†Æü»µÖÖÁÖ´Ö" Æêü
ÖÖ¾Ö ¤êüµÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖß ú²Öæ»Ö êú»Öê. ´ÆüÖæÖ ÃÖ¸ü ŸÖãúÖê•Öß¸üÖ¾Ö ÆüÖêôûú¸ü µÖÖÓ“Öêú›êü '¯ÖÖµÖÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖÃÖ µÖÖ ' †ÃÖê
†Ö´ÖÓ¡ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ´Öß ‡Ó¤æü¸üÖÃÖ Öê»ÖÖê. ¯ÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß ÁÖß´ÖÓŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ¾Ö¸ü“Ö †ÖúÖ¿Ö úÖêÃÖôû»Öê ÆüÖêŸÖê.
ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö¤ü“µÖãŸÖ ú¸üµÖÖ“Öß ¬ÖÖ´Ö¬Öæ´Ö “ÖÖ»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖ—Öê úÖ´Ö —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ´Öß ‡Ó¤ãü¸üÖÆæüÖ ´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ
‹ÛŒ—ÖŒµÖã×™ü¾Æü ú×´Ö™üß»ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üß×¿Ö¯Ö“ÖÖ ¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ ¯ÖÖšü¾Ö»ÖÖ. ¾ÖÖ™êü¾Ö¸ü“Öê µÖã¨ü ‘Ö¸üß †Ö»Öê
ÆüÖêŸÖê, †Ö×Ö •µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß ´Öß ×•Ö¾ÖÖ“Öê †Ö×Ö ‘Ö¸üÖ¤üÖ¸üÖ“Öê ¸üÖÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖê“Ö ´ÖÖ—µÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖÓŸÖãÂ™ü ÆüÖêŸÖê.
úÖ¸üÖ úÖµÖ, ŸÖ¸ü †ÖŸÖÖ ´ÖÖêšü´ÖÖšü¶Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖß ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»µÖÖ, ¤êü¿Ö³Ö¸ü Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“Öß ³ÖÖÂÖÖ “ÖÖ»Öæ »ÖÖÖ»Öß,
´ÖÖ ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ´Ö¬µÖê †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖ Ã¾Ö¸üÖ•µÖ úÖ ×´Öôæû ÖµÖê ? ´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö »ÖÖêú µÖÖ ¾ÖÖ¤üÖ“µÖÖ ´ÖãôûÖ¿Öß
•ÖÖ‡ÔÖÖŸÖ. µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê ¾µÖ£ÖÔ »ÖÖ›ü ¯Öæ¸ü¾Öæ ÖµÖêŸÖ †ÃÖÖ ¾Ö¸ü¾Ö¸ü“ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö úºþÖ ¾Öêôûß†¾Öêôûß ŸÖê ´Ö»ÖÖ“Ö ¤üÖêÂÖ
¤êü‰ú »ÖÖÖ»Öê.
×¾Ö¸üÖ¬ê Öú “Öôû¾ÖôûßŸÖ ¯ÖãµÖÖ“Öê ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö •ÖÖÖ²ÖÖ úÖÓ²Öôêû µÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖŸÖÖÓ›üÖ †ÃÖê. ¸üÖ. Æü×¸ü¿“ÖÓ¦ü ÖÖ¸üÖµÖÖ
Ö¾Ö»Öú¸ü µÖÖÓÖß ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö •ÖÖÖ²ÖÖ úÖÓ²Öôêû µÖÖÓ“Öê “Ö×¸ü¡Ö ×»Ö×Æüü»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÖÖ 43 ¾Ö¸ü ÖÖ»Öß»Ö ´Ö•Öæú¸ü
†ÖÆêü :-†Ã¯Öé¿µÖÖê¨üÖ¸üú ´ÖÓ›üôûß : ¸üÖ. ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü ÊÖÓ“µÖÖ ×Ö. ÃÖÖ. ´ÖÓ›üôûßú›æüÖ †Ã¯Öé¿µÖÖŸÖ ×•ÖŸÖŒµÖÖ
•ÖÖê¸üÖÖê ×¾Öªê“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ÆüÖê‡Ô»Ö †¿Öß •Öß ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß †¯ÖêÖÖ ÆüÖêŸÖß ŸÖß ×ÖÂ±úôû ÆüÖêŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß. †¿ÖÖ
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¸üÖ. ×úÃÖÖ ´ÖãŒ¢ÖÖ•Öß ÃÖÖêÖ¾ÖÖê ÊÖ ŸÖ¹ýÖ ÖéÆüÃ£ÖÖÖß ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö •ÖÖÖ²ÖÖ úÖÓ²Öôêû µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß
•ÖÖ‰úÖ ŸµÖÖÓÖÖ †ÃÖê ÃÖã“Ö¾Ö»Öê úß, †Ö¯ÖÖ ‹ú Ö¾ÖßÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ úºþ †Ö×Ö ÊÖ úÖ´Öß ÁÖß. ¾ÖÖ»Ö“ÖÓ¤ü
¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü úÖêšüÖ¸üß, ²Öß. ‹., ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú ' •ÖÖÖºþú ' µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ»»ÖÖ ‘Öê‰ú. ÊÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Æêü ˆ³ÖµÖ ÖéÆüÃ£Ö ¸üÖ. úÖêšüÖ¸üß
ÊÖÓÖÖ •ÖÖ‰úÖ ³Öê™ü»Öê. ŸµÖÖÓÖÖ ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÃÖÓŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö Æêü ŸÖßÖ ÖéÆüÃ£Ö ›üÖò. ´ÖòÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß •ÖÖ‰úÖ
³Öê™ü»Öê. ›üÖò. ´ÖòÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖÆüß ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö “ÖÖî‘ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ´ÖŸÖßÖê ŸÖÖ¸üßÖ 16/4/1921 ¸üÖê•Öß
¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö»Öß. ›üÖò. ´ÖòÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ¸üÖ. úÖêšüÖ¸üß µÖÖÓÖÖ †Ã¯Öé¿µÖÖê¨üÖ¸üú´ÖÓ›üôûß“Öß ¸ü“ÖÖÖ ú¿Öß
ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖê ‹ú ´ÖÃÖã¤üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ¸üÖ. úÖÓ²Öôêû µÖÖÓÖß ŸÖÖ. 17/4/1921 ¸üÖê•Öß
›üÖò. ´ÖòÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ ‹ú ¯Ö¡Ö ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê. ŸµÖÖŸÖ ¾Ö¸üß»Ö ´ÖÓ›üôûßÃÖÖšüß 3000 ¹ý.“Öß ¸üŒú´Ö •Ö´Ö¾ÖÖ¾Öß †Ö×Ö
ŸÖŸ¯ÖÏßŸµÖ£ÖÔ 100 ¹ý. ¸üÖ. úÖÓ²Öôêû µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖŸÖ±ìú †ÖÖÖ‰ú ×¤ü»Öê. ›üÖò. ´ÖòÖÖß úÖÓ²Öôêû µÖÖÃÖ †Ö³ÖÖ¸üÖ“Öê ¯Ö¡Ö
¯ÖÖšü×¾Ö»Öê."
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³ÖÖêú¸ü¾ÖÖ›üßŸÖ †Ö´Ö“µÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖß“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ‹úÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¯Ö›üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üßú›êü ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ
×¾Ö¸üÖê¬Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔ“µÖÖŸÖ±ìú ×Ö‘ÖæÖ ×ŸÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ µÖêÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. úÖÆüß úÖ¸üÖÖ´Öãôêû
›üÖò. ´ÖòÖ Æêü ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê“µÖÖ ú×´Ö™üß¾Ö¸ü Ö¾ÆüŸÖê. Æüß ÃÖÓ¬Öß ÃÖÖ¬ÖæÖ ¾Ö¸üß»Ö †Ã¯Öé¿µÖ´ÖÓ›üôûßÖß ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖú›êü
Öê“Ö»Öê. †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêÖê úÖµÖ úÖ´Ö êú»Öê Æêü úôûŸÖ ÖÖÆüß ¯ÖÖ ¸üÖ. ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú“µÖÖ “Ö×¸ü¡ÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖê“µÖÖ †Ö¸Óü³Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö ÆüÃŸÖÖÖ¸üÖÓŸÖß»Ö ÖÖ»Öß»Ö ¯Ö¡Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê.
úÖ´ÖÖšüß¯Öã¸üÖ, 5 ¾Öß Ö»»Öß,
¯ÖãÖê, ŸÖÖ¸ßÖ 2/4/1928.
¸üÖ. ¸üÖ. ¾ÖÖ. ¸üÖ. úÖêšüÖ¸üß µÖÖÓÃÖ :-ÃÖÖ. Ö. ×¾Ö. ×¾Ö. †Ö¯Ö»ÖÖ ŸÖÖ¸üßÖ 27/3/1928 “ÖÖ •ÖÖê›üúÖ›Ôü ¯ÖÖêÆü“Ö»ÖÖ. ×›ü¯ÖÏêÃ›ü Œ»ÖÖÃÖêÃÖ
ú×´Ö™üß“µÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¿Ö»»Öú ¸üŒú´Öê“ÖÖ ¾µÖµÖ ¯Öãœêü úÃÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖê ›üÖò. ´ÖòÖ µÖÖÓÖß †Ö¯ÖÖÖÓÃÖ
×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêÆæüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê †ÖÆêü, †Ö×Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö¯ÖÖ Æüß ¸üŒú´Ö †Ã¯Öé¿µÖ ×¾ÖªÖÙ£ÖÖéÆüÖ»ÖÖ ¾Ö µÖê£Öß»Ö
“ÖÖÓ³ÖÖ¸ü ×¾ÖªÖ£Öá ´ÖÓ›üôûÖ»ÖÖ ªÖ¾Öß †ÃÖê †Ö¯Ö»Öê ´ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ êú»Öê †ÖÆêü. ŸÖ¸üß †Ö¯ÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÖß“Ö µÖÖ ¸üŒú´Öê“Öß
×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™ü »ÖÖ¾ÖÖê Æêü ´Ö»ÖÖ ²Ö¸êü ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß.
†Ö¯Ö»Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖê‰úÖ †Ö•Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü 7 ¾ÖÂÖì ÆüÖê‰úÖ Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ‹¾Öœü¶Ö †¾Ö¬ÖßŸÖ •Ö´ÖÖ
Ö“ÖÖÔ“Öß ×Æü¿ÖÖê²Ö ú×´Ö™üß¯Öãœêü ‹ú¤üÖÆüß šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. ŸÖê¾ÆüÖ †ÖŸÖÖ †Ö¯ÖÖÖ»ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ²ÖÓ¤ü
šêü¾ÖÖµÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ×ŸÖ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“Öß ´Öß™üàÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ ÊÖ ÖÖêÂ™üß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ †¿Öß
´ÖÖ—Öß ÃÖæ“ÖÖÖ †ÖÆêü.
†Ö¯Ö»ÖÖ
×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö •ÖÖÖ²ÖÖ úÖÓ²Öôê
ÊÖû ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖŸÖæÖ ²Ö¸êü“Ö ¾Ö×¸üÂšüü ¤ü•ÖÖÔ“Öê ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê ¤üÖêÖ ×¾ÖªÖ£Öá,
¾Ö·ÆÖ›üÖŸÖß»Ö ¸üÖ. ÖÖê¿Ö †ŒúÖ•Öß Ö¾Ö‡Ô ¾Ö ¯ÖÖÓ. ÖÖ. ³Ö™üú¸ü, †Ã¯Öé¿µÖÖê«üÖ¸üÖ£ÖÔ Ã¾ÖŸÖ: —Ö™æü »ÖÖÖ»Öê. ¯ÖÖ
†Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ úÖ´Öß ÆüµÖÖµÖ úºþÖ ×¾ÖªÖÙ£ÖÖéÆêü ¾Ö ˆªÖêÖ¿ÖÖôûÖ úÖœüµÖÖŸÖ ×´Ö¿ÖÖ
¾Öêôêû“ÖÖ ¾Ö ¯Öî¿ÖÖ“ÖÖ ˆÖÖ“Ö ¾µÖµÖ ú¸üßŸÖ †ÖÆêü †¿ÖÖ ŸÖÎúÖ¸üß ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓú›æüÖ µÖê‰ú »ÖÖÖ»µÖÖ †Ö×Ö
†¿ÖÖ ŸÖÎúÖ¸üßÃÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖµÖÖÔŸÖæÖ ×¸üúÖ´Öê —ÖÖ»Öê»Öê ¸üÖ. •Öß. êú. ú¤ü´Ö ÊÖÓ“µÖÖú›æüÖ †Ö¿“ÖµÖÔúÖ¸üú
¯ÖÖØšü²ÖÖ ×´Öôæû »ÖÖÖ»ÖÖ. ŸÖÖ. 30 ´Öê. 1920 “µÖÖ ÃÖã. ¯Ö×¡ÖêúŸÖ µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖß ÖÖ»Öß»Ö ´Ö•Öæú¸ü †ÖÆêü.
"¸üÖ. ¯ÖÖÓ. ÖÖ. ³Ö™üú¸ü 1918 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß“µÖÖ ¯Ö¸üßÖêŸÖ ÖÖ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê, ÖÓŸÖ¸ü ²ÖÖêÙ›üÖ
ÃÖÖê›æüÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ“Ö ¯ÖÏµÖŸÖÖÖê ÖÖêú¸üßÃÖ »ÖÖÖ»Öê. 1919 ´Ö¬µÖê ¯ÖãÆüÖ úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ¯Ö¸üßÖêÃÖ ²ÖÃÖ»Öê
¾Ö ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê. †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ úÖò»Öê•ÖúÖêÃÖÔ ¯Öã¸üÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ×´Ö¿ÖÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü
†ÖÆêü. ´ÖÖ “ÖÖ¸ü ÃÖÖê›æüÖ 8 ¾ÖÂÖì »ÖÖÖ»Öß ŸÖ¸üß Æü¸üúŸÖ ÖÖÆüß. ±úŒŸÖ ²ÖÖêÚ›üÖÖŸÖ ¸üÖÆæüÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ
¯ÖÖ×Æü•Öê. (¸üÖ. ³Ö™üú¸ü µÖÖÓÖÖ ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ: ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓú›êü Öê‰úÖ 25 ¹ý. “Öß
¤ü¸ü´ÖÆüÖ ÃÎúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯Ö ¤êü¾Ö×¾Ö»Öß; ¯ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ úÖÆüß ˆ¯ÖµÖÖêÖ —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß.)
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"×´Ö¿ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ»ÖÖ †Ö•Ö †Ö¾Ö‘Öß 13 ¾ÖÂÖì —ÖÖ»Öß. ‡ŸÖŒµÖÖ †¾ÖúÖ¿ÖÖŸÖ •µÖÖÓ“Öß ´Ö•Ö»Ö
´Öò×™Òüú¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖê“Ö»Öß †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö¸ü £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü. ŸÖß¾ÖºþÖ ˆ““Ö ×¿ÖÖÖ
—Öê¯ÖµÖÖ‡ŸÖúß ŸÖÖú¤ü ÃÖ¤ü¸ü ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ´Ö¬µÖê ×úŸÖ¯ÖŸÖ †ÖÆêü Æêü ×¤üÃÖæÖ µÖê‡»Ô Ö. †Ö•Ö ´Öã²Ó Ö‡Ô ²ÖÖêÚ›üÖÖŸÖ 9/10 ´Öã»Öê
ÆüÖµÖÃæú»Ö“Öê ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖæÖ »Ö¾Öú¸ü“Ö ´Öò×™Òüú“µÖÖ ¯Ö¸üßÖê»ÖÖ ²ÖÃÖŸÖß»Ö †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß †ÖÆêü.
Æüß ÖÖêÂ™ü »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß ´ÆüÖ•Öê ×´Ö¿ÖÖ ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖ“Öê ×úŸÖ¯ÖŸÖ ×¾Ö¹ý¨ü †ÖÆêü µÖÖ †Ö¸üÖê¯ÖÖ“ÖÖ ×ÖúÖŸÖ
»ÖÖÖê»Ö ¸üÖ. Ö¾Ö‡Ô ¾Ö ¸üÖ. ³Ö™üú¸ü ÊÖ ´Öò×™Òüú ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ“Öß ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖŸÖ Ö™ü¯Ö™üßÖê ÃÖë™
—Öê×¾ÖµÖ¸ü †Ö×Ö ±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê»ÖÖŸÖ ¯Öãœüß»Ö †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ —ÖÖ»Öê»Öß †ÃÖæÖ ×ŸÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß
±úÖµÖ¤üÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ²ÖÖêÚ›üÖ, ¿ÖÖôûÖÖéÆêü ‡ŸµÖÖ×¤üúÖÓ“Öß ×úŸÖß •Ö¹ý¸üß †ÖÆêü Æêü †ÖÓ¬ÖóµÖÖ»ÖÖÆüß ×¤üÃÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê
†ÖÆêü †ÃÖê †ÃÖæÖ †Ö´Ö“µÖÖ †Ã¯Öé¿µÖ²ÖÖÓ¬Ö¾ÖÖÖÖ µÖÖ ÖÖêÂ™üß ×Ö¸ü£ÖÔú ¾ÖÖ™üŸÖÖŸÖ ¾Ö ÊÖ ÖÖêÂ™üß¾Ö¸ü ¯ÖîÃÖ¸ü
Ö“ÖÔ ú¸üÖê ´ÆüÖ•Öê 'Ö¸üÖ²Ö' ú¸üÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. ¯ÖîÃÖÖ úÖêÖÖ“ÖÖ, Ö“ÖÔ ú¸üŸÖÖê úÖêÖ, ×ÖÂÖê¬Ö ú¸üŸÖÖê úÖêÖ ?
ÃÖ¾ÖÔ“Ö úÖÆüß “Ö´ÖŸúÖ¸ü!
"... †Ö•Ö ˆ““Ö ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖß Öß“Ö ´ÖÖÖ»Öê»µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ •ÖÖê ¯ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖÖê
ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖÖéŸÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖÖÔ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †ÖÆêü. Æêü ÃÖ¾ÖÖÕÖß »ÖÖÖŸÖ šêü¾Ö»Öê
¯Ö×Æü•Öê. †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ˆ¨üÖ¸ü †Ö¯Ö»ÖÖ †Ö¯ÖÖ“Ö êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. Ã¾ÖŸÖ: ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü
ˆ³Öê ¸üÖ×Æü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê, †ÃÖê †Ö´Æüß †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖãÂúôû ¾ÖêôûÖ ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã Æüß ´ÖÓ›üôûß Ã¾ÖŸÖ: £ÖÖê›üß
“Öôû¾Öôû úºþ »ÖÖÖ»Öß úß, ŸÖßÃÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö ˆ““Ö ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ «êüÂÖÖ“µÖÖ «üÖ¸êü ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. Æêü •Öê ‹ú Ö¾ÖßÖ“Ö
×¾Ö‘Ö ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ˆ¨üÖ¸üÖ“µÖÖ “Öôû¾Öôûß ˆ““Ö¾ÖÖáµÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ú´Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖÖê ³ÖÖÃÖê»Ö
†ÃÖÖ †Ö´Ö“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö †ÖÆêü ¤ãüÃÖ¸üß ‹ú Öê¤üÖ“Öß ÖÖêÂ™ü †Ö´Æüß †Öã³Ö¾Ö»Öß †ÖÆêü úß, †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖáµÖÖÓ¯Öîúß
úÖÆüß ´ÖÓ›üôûß ¯Öãœêü Öê»Öß ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖÖ»Öê»µÖÖ ²ÖÓ¬ÖæÓ“Öß †Öšü¾ÖÖ ¯Ö›üŸÖ ÖÖÆüß.
ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ¯Öîúß“Ö †ÖÆêüŸÖ Æêü ŸÖê ×¾ÖÃÖ¸üŸÖÖŸÖ. ¯Öãœêü Öê»Öê»µÖÖÓ´Ö¬µÖê ´ÖÖÖê ¸üÖ×Æü»Öê»µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“Öê •ÖÖÖéŸÖ
ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ú¿Öß ˆŸ¯Ö®Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ÆüÖ ±úÖ¸ü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö Öß“Ö ´ÖÖÖ»Öê»µÖÖ •ÖÖŸÖß“Öß úôûúôû
²ÖÖôûÖÖÖ¸üÖ¯Öãœêü †ÖÆêü."
µÖêÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ã¯Öé¿µÖÖÓŸÖ ¾ÖÖ¤üÖÓ“Öê ¸üÖ ´ÖÖ•Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ ³ÖÖêú¸ü¾ÖÖ›üßŸÖß»Ö ´ÖãµÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ
‘ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ úÖêÖ×¿Ö»ÖÖ ²ÖÃÖ×¾ÖµÖÖ“Öß ¾Öêôû µÖê‰úÖ šêü¯Ö»Öß. ÆüÖêôûú¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö Ö †Ö»µÖÖ´Öãôêû ´Ö»ÖÖ
´ÆîüÃÖæ¸ü µÖê£Öê •ÖÖ‰úÖ ŸÖê£Öß»Ö µÖã¾Ö¸üÖ•ÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ µÖÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖÃÖ µÖêµÖÖÃÖÖšüß †Ö´ÖÓ¡ÖÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ŸÖê
ŸµÖÖÓÖß †ÖÖÓ¤üÖÖê ¯ÖŸú¸ü»Öê. ŸÖÖ¸üßÖ 5 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 1921 ¸üÖê•Öß ÖÖê¿Ö“ÖŸÖã£Öá“ÖÖ ´ÖãÆæüŸÖÔ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß
úÖêÖ×¿Ö»ÖÖ ²ÖÃÖ×¾ÖµÖÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Ö×Æü»µÖÖ Ö™üÖÓŸÖß»Ö ‡ŸÖÖ¸üŸÖß“µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö ¯Ö™üÖÓÖÖÖŸÖ ³Ö¾µÖ
´ÖÖÓ›ü¾Ö ‘ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÆîüÃÖæ¸ü“Öê µÖã¾Ö¸üÖ•Ö ÃÖ¸ü úÖÓ×ŸÖ¸ü¾Ö Ö¸üØÃÖÆü¸üÖ•Ö ¾ÖÖ×›üµÖ¸ü ²ÖÆüÖ¤æü¸ü •Öß.
ÃÖß. ‡Ô. µÖÖÓÖß †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ ´ÖÓ×›üŸÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ´ÖÓ›üôûßÖß ˆ““Ö Ã£ÖÖÖ ×“ÖŒúÖ¸ü ³ÖºþÖ
Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏêÖúÖÓÖß ´ÖÓ›ü¯ÖÆüß ³Ö¸ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ¾Öêôûß ÃÖêÎêú™ü¸üß µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê ´Öß •Öß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ‘ÖÖêÂÖÖÖ
êú»Öß ŸÖß †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖß ×´Ö¿ÖÖ ´Ö¬µÖê µÖê‰úÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü¯Öæ¾ÖÔú úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öß •Öß “Öôû¾Öôû “ÖÖ»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß
×ŸÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ±úÖ¸ü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖã. ¯Ö×¡Öêú“µÖÖ ŸÖÖ¸üßÖ 11/9/1921 “µÖÖ †ÓúÖŸÖ ŸµÖÖ ‘ÖÖêÂÖÖê“ÖÖ
•ÖÖê ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ ŸÖÖê ´ÖÖÙ´Öú †ÖÆêü. ŸÖÖê †ÃÖÖ :¾ÖÖµÖ 473-75
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" Öê»µÖÖ ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸üß ¯ÖãÖê ¿ÖÆü¸üß †Æü»µÖÖÁÖ´ÖÖ“Öß úÖêÖ×¿Ö»ÖÖ ²ÖÃÖ×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¸Ó³Ö ´ÆîüÃÖæ¸ü µÖã¾Ö¸üÖ•ÖÖ“Öê
ÆüÃŸÖê —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ¾Öêôûß ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ±úÖ¸ü ÃÖãÓ¤ü¸ü ¾Ö •ÖÖÖé×ŸÖúÖ¸üú ³ÖÖÂÖÖ êú»Öê. •µÖÖÃÖ †Ö•Ö
²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö †Ã¯Öé¿µÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖ †ÖÆêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ˆ¨üÖ¸üúÖµÖÖÔ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ¾ÖÖÆæüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ¾Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö “Öôû¾Öôûß“Öê ´Öæôû ´ÆüÖæÖ µÖÖ »ÖÖêúÖÓ´Ö¬µÖê †ÖŸÖÖ •ÖÖÖéŸÖß ˆŸ¯Ö®Ö —ÖÖ»Öß †ÃÖŸÖÖ ¸üÖ. Ø¿ÖªÖÓ“Öê
ÆêüŸÖæ“ÖÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓŸÖß»Ö“Ö úÖÆüß »ÖÖêú ×¾Ö¯ÖµÖÖÔÃÖ úºþ »ÖÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê
ˆ«üÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖß »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêüŸÖ. ×Ö. ÃÖÖ. ´ÖÓ›üôûß“ÖÖ ˆ§êü¿Ö †Ã¯Öé¿µÖÖÓŸÖ Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖ
ˆŸ¯Ö®Ö úºþÖ ŸµÖÖÃÖ Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß ú¸üµÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ¾Ö †ÖÆêü. Æüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü•ÖÖÖéŸÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öß ×“ÖÆêü
×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö Ø¿ÖªÖÓÖß ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¯ÖÏ¤üÙ¿ÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. Æêü ×´Ö¿ÖÖ ÊÖ“Ö ´ÖÓ›üôûßÃÖÖšüß †ÖÆêü
¾Ö ŸµÖÖÓÖß“Ö ŸÖê “ÖÖ»Ö¾ÖÖ¾Öê Æêü êú¾ÆüÖÆüß µÖÖêµÖ“Ö ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öß ŸµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸üßÆüß †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã †Ö´ÆüÖ»ÖÖ
ŸÖ¸ü †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê úß ×´Ö¿ÖÖÃÖÖ¸üÖß ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ †ªÖ¯Ö †Ö´Ö“µÖÖ †Ã¯Öé¿µÖ
ÖÖ»Öê»µÖÖ ²ÖÖÓ¬Ö¾ÖÖŸÖ †Ö»Öß ÖÖÆüß. ÆüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¤üÖêÂÖ Ö¾Æêü. ²ÖÆãüŸÖ úÖ»Ö †–ÖÖÖÖ“µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¸üÖ×Æü»µÖÖ´Öãôêû
ŸµÖÖÃÖ Æüß ÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ÊÖÃÖÖšüß •ÖÖÖéŸÖß“Öê úÖµÖÔ ¾Ö×¸üÂšüü ¾ÖÖÖÔú›æüÖ“Ö ÆüÖêÖê ‡Â™ü ¾Ö
†ÖŸµÖÖ“Öê †ÖÆêü. ¾Ö×¸üÂ™ü ¾ÖÖÖÕÖß ÊÖ ¾ÖÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß †µÖÖµÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê ¾Ö×¸üÂ™ü ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ“Ö Öôûß
ˆŸÖ¸ü¾Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¤ãüÃÖ¸üß ‹ú ÖÖêÂ™ü †¿Öß †ÖÆüê úß, ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÊúÖ¸üß ×´Ö¿ÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ
ÃÖÆüúÖ¸üß ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖ»ÖÖê ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü; ¯Ö¸ÓüŸÖã êú¾Öôû ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¢ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÆüÖŸÖß †ÃÖÖ¾Öß ¾Ö ŸµÖÖ
ÃÖÓÃ£ÖêÃÖ ¾ÖÖÆæüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÖß ÊÖ Ö¾µÖÖ •ÖÖÖéŸÖ ÆüÖê‰ú ¯ÖÖÆüÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖÖÖ»Öß ¾ÖÖÖÖ¾Öê
†ÃÖê úÖêÖß ´Æü™ü»Öê ŸÖ¸ü ŸÖê †ŸµÖÓŸÖ †¯ÖÏµÖÖê•Öú ÆüÖê‡Ô»Ö. •µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß Æüß ÃÖ¾ÖÔ Ö™ü¯Ö™ü †ÖÆêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê
•ÖÖÖéŸÖß —ÖÖ»Öß ŸÖ¸ü Æüß ´ÖÓ›üôûß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ˆ³Öß ¸üÖÆæüÖ úÖµÖÔÖ´Ö ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß úß, ×Ö. ÃÖÖ.
´ÖÓ›üôûß †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö“Ö †Ö¯Ö»Öê ¤ü¯ŸÖ¸ü †Ö¾Ö¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ »ÖÖÖê»Ö."
µÖÖ¾Ö¸ü ÖÖê¯ÖÖôû éúÂÖ ¤êü¾Ö¬Ö¸ü ¾ÖÖî¸êü úÖÆüß ¾ÖŒŸµÖÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖê —ÖÖ»Öß. ´Öã»ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏêÖÖßµÖ Öêôû —ÖÖ»Öê.
´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß •ÖÖ‰úÖ úÖêÖ×¿Ö»ÖÖ ²ÖÃÖ×¾Ö»Öß. ¯ÖãÖ: Ã¾ÖÃ£ÖÖÖß †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß¯Ö¸ü ³ÖÖÂÖÖ
êú»Öê. †Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ³ÖÖ ²Ö¸üÖÖÃŸÖ —ÖÖ»Öß.
•Ö¾Öôû“µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖßŸÖ ²Ö·µÖÖ“Ö¿ÖÖ Öã“µÖÖÔ šêü¾ÖæÖ ÖÖÃÖ Öã¯ŸÖ ²Öîšüúß“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÖÖê¤ü¸ü“Ö úºþÖ
šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ²ÖîšüúßŸÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÎúÖ¸üß, ´ÖÖÖµÖÖ ¾Ö ÃÖæ“ÖÖÖ úÖµÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖÓÖß
µÖã¾Ö¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ úÖÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏÖÓ•Öôû¯ÖÖê ‘ÖÖ»ÖÖ¾µÖÖŸÖ, †ÃÖê ´ÖÖ—Öê ŸµÖÖÓÖÖ Ã¯ÖÂ™ü ÃÖÖÓÖÖê ÆüÖêŸÖê. †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔ¯Öîúß
µÖÖ ÃÖ³ÖêÃÖ úÖêÖßÆüß Æü•Ö¸ü ¸üÖÆæü ÖµÖê †Ö×Ö ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ “ÖÖ»ÖúÖÓ¯Öîúß úÖêÖßÆüß µÖÖ Öã¯ŸÖ ÃÖ³Öê¯ÖÖÃÖæÖ ÆüÖêŸÖÖ
ÆüÖê‡Ô»Ö ŸÖÖê ¤æü¸ü ¸üÖÆüÖ¾Öê, †ÃÖÖ ú›êüúÖê™ü ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ †Ã¯Öé¿µÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾ÖúÖÓú¸ü¾Öß šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
†Ã¯ÖéµÖÖÓ“Öê ´ÆüÖÖê ‹êúæ Ö µÖã¾Ö¸üÖ•ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖÃÖ ¯ÖÃÖÓŸÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö¯Ö»Öê ´ÆüÖÖê ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖæÖ
•ÖÖÆüß¸ü ú¸üÖ¾Öê †¿Öß ŸµÖÖÃÖ ×¾ÖÖÓŸÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ÊÖ µÖÖê•ÖÖê´Öãôêû †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö
²ÖÆãüŸÖêú •ÖÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖß“Ö ×¾Ö¸ü»ÖÖ.
ŸÖéÖ ÖÖÆüß ŸÖê£Öê ¯Ö›ü»ÖÖ ¤üÖ¾ÖÖÖß … •ÖÖµÖ ŸÖÖê ×¾Ö—ÖÖêÖß †Ö¯ÖÃÖµÖÖ ……
²Öîšüú —ÖÖ»Öß. ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ´ÆüÖÖê ‹êæúÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ¯ÖÖ "•ÖÖÆüß¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖ¸üÖê úÖÆüß“Ö ÖÖÆüß. ÃÖ¾ÖÔ
šüÖúšüßú †ÖÆêü."†ÃÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÆÃÖŸÖ ÆüÃÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ µÖê‰úÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»ÖÖ.
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´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£Öêú›êü ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üß×¿Ö¯Ö“ÖÖ ¸üÖ•ÖßÖÖ´Ö ´ÖÖÖê“Ö ×¤ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ú×´Ö™üßÖê Æêü
´ÖÓ×¡Ö¯Ö¤ü ¸üÖ. ×Ö×¸ü•ÖÖ¿ÖÓú¸ü ×¡Ö¾Öê¤üß µÖÖÓ•Öú›êü ×¤ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸üß ¯ÖÖ †ÖòÖÔÖÖµÖØ—ÖÖ ÃÖêÎêú™ü¸üß ´ÆüÖ•Öê
‘Ö™üÖÖ´ÖÓ¡µÖÖ“Öê úÖ´Ö ´Öß“Ö ú¸üÖ¾Öê †ÃÖÖ ‹ÛŒ—ÖŒµÖã×™ü¾Æü ú×´Ö™üß“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ; ¯ÖÖ ¤üÖ¤üÖß“Öê úÖ´Ö ŸÖ¸ü
Æêü“Ö ÆüÖêŸÖê, ŸÖß ŸÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ ±úÖ¸ü Óú™üÖôû»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê úÖ´ÖÆüß †ÖŸÖÖ ÃÖãÃÖæ¡Ö “ÖÖ»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ
¯ÖãÖê ¿ÖÖÖ“µÖÖ Ã£ÖÖ×Öú ÃÖêÎêú™ü¸üß“ÖÖÆüß †×¬ÖúÖ¸üß ´Öß ÖÖ»Öß šêü¾ÖµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖÖ
‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê úÖ´Ö ¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÆüÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖÖ ´Ö»ÖÖ ÃÖÖê›üµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖê‡ÔÖÖ ´ÆüÖæÖ úÃÖê²ÖÃÖê
‹ú ¾ÖÂÖÔ ´Ö»ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ÖÖ‡»ÖÖ•ÖÖÖê ÓúšüÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê.
ŸÖÖ¸üßÖ 3 ´ÖÖ“ÖÔ, 1918 ÃÖã. ¯ÖÛ¡ÖúêŸÖ ´ÆüÖ•Öê ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê •Öß ´ÖÖêšüß †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üú ¯Ö×¸üÂÖ¤ü
—ÖÖ»Öß, ×ŸÖ“µÖÖ ¯Öæ¾Öá ‹ú ÃÖ¤ËüÖéÆüÃ£ÖÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ ˆ»Ö™ü ¬ÖÖêŒµÖÖ“Öß ÃÖæ“ÖÖÖ ´ÆüÖæÖ ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ÖÖ»Öß»Ö ´Ö•Öæú¸ü
×»Ö×Æü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
“From an announcement in the Local Papers it appears that under the
auspicies of the D.C.M. Society an All India Conference will be held in
Bombay. I have also heard that efforts are being made to enlist the practical
sympathies of Pandit Madan-Mohan Malwiya and even of Mr. B. G. Tilak
It is good to enlist the sympathy of the nationalist Party in this casuse since
the Congress passed the sympathetic recolution in its last session. It seems
that the general secretary has lately been moving in that direction I
understand that the general secretary has lately been moving in that direction
I understand that in his anxiety to secure the nationatist support the General
Secretary has gone to the length of incorporating many leading nationatists
in the executive committee of the Society. At the recent election by removing
old and experienced workers who have built up the Society none would
be more glad than myself to see more to our public men taking interest in
such philanthropic institution. But enlisting sympathy and agitating vigorously
to that end is one thing and to place your machinery in the hands of
Political agaitators, is another. I have many things to say against the methods
the General Secretary and his latest stet has condirmed me in my belief
that he more fit to be a prapogandist or an agitator for this cause than to
be the executive head of an institution which had tobe worked on
reconginsed rules of business, specially as the Society is a registered
body.”

µÖÖ ‡ÓÖÏ•Öß ´Ö•Öãú¸üÖ“ÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ£ÖÔ †ÃÖÖ úß, "×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÖÖ“Öß ´Ö¤üŸÖ †Ö×Ö
ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ´Öß ×´Öôû¾Ö»Öß †ÖÆêü Æêü ²Ö¸êü †ÖÆêü. ¯ÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³Öê“µÖÖ Öê»µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ
‹ÛŒ—ÖŒµÖã×™ü¾Æü ú×´Ö™üß´Ö¬µÖê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÖÖ“Öß úÖÆüß ´ÖÖÖÃÖê ´Öß ‘ÖêŸÖ»Öß Æêü ²Ö¸êü êú»Öê ÖÖÆüß. ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ
úÖ¸ü³ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ´ÖãµÖ •ÖÖÖê¾Ö¸ü úÖ´Ö ú¸üµÖÖ¯ÖêÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ“Öß “Öôû¾Öôû ú¸üµÖÖÃÖ ´ÖÖ—Öß »ÖÖµÖúß †×¬Öú
†ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ ´Öß µÖÖ¯Öãœüê •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêúÎê ™ü¸üß ´ÆüÖæÖ úÖ´Ö Ö ú¸üŸÖÖ ‘Ö™üÖÖ´ÖÓ¡Öß ´ÆüÖæÖ úÖ´Ö ú¸üÖê ²Ö¸êü.
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†ÖÖê¯ÖÖÃÖ ˆ¢Ö¸ü : ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖÖÓ“Öß ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ×´ÖôûÖ»Öß ¯ÖÖ úÖ¸ü³ÖÖ¸üÖŸÖ ´ÖÖ¡Ö
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ÆüÖŸÖ ×¿Ö¸üúæ ªÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÖÖÆüß †ÃÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ×úŸÖß ×¤ü¾ÖÃÖ “ÖÖ»Öæ ¿Öú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ? ¾ÖÖÔÖß
‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß, ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ úÖ´Ö ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †Ö×Ö ×Ö¾Ö›üÖËã úß“µÖÖ ¾Öêôûß ´ÖÖ¡Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯ÖÖÖ»ÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü
šêü¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê Æêü ¿ÖŒµÖ úÃÖê ? ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß»ÖÖ ¯ÖÏÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ“Ö ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÖß ×´Ö¿ÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö
ÁÖ´ÖÖÖê ×´Ö¿ÖÖ ÖÖ¾ÖÖºþ¯ÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê, Æüß ÖÖêÂ™ü †Ö¤üß Ö¸üß; ¯ÖÖ ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö ÁÖ´ÖÖ´Öãôêû ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
¯ÖÖÖ“Öß ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ×´ÖôæûÖ ú×´Ö™üß¾Ö¸ü úÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖ ŸÖê ¯Öãœêü †Ö»Öê †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¤æü¸ü šêü¾ÖÖê úÃÖê
¿ÖŒµÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ? ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ¸ü×•ÖÃ™ü›Ôü †ÖÆêü. ×ŸÖ“µÖÖ ÃÖÖ¤êü“Öê ×ÖµÖ´Ö †ÖÆêüŸÖ †Ö×Ö ŸÖ ¯ÖÖôûµÖÖ»ÖÖ Ö¾ÖßÖ
µÖêÖÖ¸êü »ÖÖêú ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü úÃÖê šêü¾ÖÖ¾Öê ? ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³ÖêŸÖæÖ ‹ÛŒ—ÖŒµÖã×™ü¾Æü ú×´Ö™üß“Öß
×Ö¾Ö›üÖæú ŸÖ¸ü ˆ‘Ö›ü¶Ö ¯Ö¨üŸÖßÖê †Ö×Ö ×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖ ÆüÖŸê Öß. Ö¾ÖßÖ ×Ö¾Ö›üÖãúß“Öê ÁÖêµÖ Øú¾ÖÖ
†¯ÖÁÖêµÖ ¾Ö ×ŸÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ‹úÖ •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üß¾Ö¸ü“Ö ú¿Öß ¯Ö›üŸÖê ? Ã¾ÖŸÖ: •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üß“Öß
×Ö›üÖæúÆüß µÖÖ“Ö ×ÖµÖÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ÆüÖêŸÖ ÆüÖŸê Öß. µÖÖ ¾ÖÖ¤üÖ»ÖÖ Óú™üÖôæûÖ ŸµÖÖÓÖß •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêêúÎ ™ü¸üß×¿Ö¯Ö“ÖÖ ¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ
×¤ü»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖãÆüÖ ŸµÖÖÓÖÖ †ÖòÖÔÖÖµÖØ—ÖÖ ÃÖêÎêú™ü¸üß Öê´ÖµÖÖÃÖÖšüß ×´Ö¿ÖÖÖê Ö¾ÖßÖ ×ÖµÖ´Ö êú»Öê ŸµÖÖŸÖ ŸÖ¸üß
•ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêúêÎ ™ü¸üß Öê´ÖµÖÖÃÖÖšüß ×´Ö¿ÖÖÖê Ö¾ÖßÖ ×ÖµÖ´Ö êú»Öê ŸµÖÖŸÖ ŸÖ¸üß •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêúêÎ ™ü¸üß“ÖÖ ÆüÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖÖ ÖÖ ?
ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡Öêú´Ö¬µÖê ×ÖÖÖ¾Öß ŸÖÎúÖ¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖÓÖß µÖÖ ÖÖêÂ™üß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê ÆüÖŸê ÖÖ.
†ÃÖÆüúÖ¸ü : †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔ“Öê »ÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ •ÖÖÖéŸÖßú›êü †Ö×Ö ¸üÖÂ™ÒîüŒµÖÖú›êü ¾Öôû¾ÖŸÖÖÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öê
†¬µÖÖ ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾Ö, ´Öã²Ó Ö‡Ô ¿ÖÖÖê“Öê ÃÖêêúÎ ™ü¸üß ¾ÖÖ´ÖÖ¸üÖ¾Ö ÃÖÖêÆüÖêÖß, ‡ŸÖ¸ü úÖµÖÔúŸÖì ¸üÖ. ÃÖµµÖ¤ü ¾ÖÖî¸êü
†Ö×Ö ´Öß ÊÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ‹ú´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê, ÊÖ ¾ÖÖ¤üÖ“Öê ¾Öêôûß †Ö´Æüß ÃÖ¾ÖÖÕÖß ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö¯ÖÖÖ ¸üÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †¿ÖÖ
¾Öêôûß ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬ÖßÖß †Ö¯Ö»Öß †ÃÖÆüúÖ¸üÖ“Öß ¾Ö ²Ö×ÆüÂúÖ¸üÖ“Öß “Öôû¾Öôû ÃÖãºþ êú»Öß. ¿ÖÖôûÖ-úÖò»Öê•Ö,
úÖê™üÖŸÔ Öß»Ö ¾Öúß»Öß µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ÖÖêÂ™üß¾Ö¸ü ²Ö×ÆüÂúÖ¸ü ¯Ö›æü »ÖÖÖ»ÖÖ. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¿ÖÖôûÖÓÖß ÃÖ¸üúÖ¸üß ÖÏ™Ñ ü ‘ÖêµÖÖ“Öê
²ÖÓ¤ü êú»Öê. †¿ÖÖ ¾Öêôûß †Ö´Ö“µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ¯Öãœüê ¯ÖÏ¿Ö ˆ³ÖÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ. úß, †Ã¯Öé¿µÖ ¾ÖÖÖÔ»ÖÖ †Ö´Æüß µÖÖ
†ÃÖÆüúÖ¸üÖ“µÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ †ÖêœüÖ¾Öê úß úÖµÖ ? ŸµÖÖ ÃÖÖšüß †Ö´Ö“µÖÖ ¿ÖÖôûÖÖÖ ×´ÖôûÖÖ·µÖÖ ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö
ÃÖ¸üúÖ¸üß ÖÏÑ›ü ÃÖÖê›üÖ¾µÖÖŸÖ ×ú úÖµÖ ? †ÃÖê ú¸üÖê †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ‡Â™ü †Ö×Ö ¿ÖŒµÖ ×¤üÃÖ»Öê ÖÖÆüß. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
ÃÖ³Öê»ÖÖ ×´ÖôæûÖ ×ŸÖ“µÖÖ¿Öß ‹ú•Öß¾Ö ÆüÖ‰ê úÖ úÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖ †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÔ ŸÖµÖÖ¸ü Ö¾ÆüŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü •Ö²Ö¸üß
ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †Ö´ÆüÖ»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. 1918 ÃÖÖ»ÖÖŸÖ úÖÖÔ™üúÖŸÖ †£ÖÖß µÖÖ ÖÖ¾Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÖÖ“Öß
‹ú ´ÖÖêšüß ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖßŸÖ ´Öß ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ ¾Öêôûß µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓ“Öê Ã¯ÖÂ™ü ´ÖŸÖ úÖµÖ ÆüÖêŸÖê µÖÖ“ÖÖ ´Öß ÃÖãÖÖ¾ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ÃÖ¸üúÖ¸üß ´Ö¤üŸÖ ²ÖÓ¤ü êú»µÖÖÃÖ †Ö´Ö“µÖÖ
†×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ Ö“ÖÖÔ“Öß ÃÖ¾ÖÔ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³ÖÖ, »ÖÖê. ×™üôûú †£Ö¾ÖÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß
‘Öê‰ú ¿ÖúŸÖß»Ö úÖµÖ ?
×™üôûúÖÓ“Öê ´ÖŸÖ : †Ö´Ö“µÖÖ ¿ÖÖôûÖÓ ÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü •Öß ˆ¤üÖ¸ü ÖÏÑ™ü ¤êüŸÖê ŸÖê ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öê úŸÖÔ¾µÖ“Ö †ÖÆêü.
‹¸ü¾Æüß †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ Ö“ÖÔ •ÖÖê ÃÖ¸üúÖ¸ü¾Ö¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ×Ö´´ÖÖ ³ÖÖÖ ÖÏÑ™ü ´ÆüÖæÖ
¤êüµÖÖŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ“Ö †ÖÆêü. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³ÖÖ †Ö¸ ü‡ŸÖ¸ü úÖêÖß ÆüÖ ×Ö´´ÖÖ ³ÖÖÖ †Ö¯ÖÖ ¤êü‰úÖ
ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öß ŸµÖÖŸÖæÖÆüß ÃÖã™üúÖ ú¸üÖÖ¸ü úÖµÖ ? ÃÖ¸üúÖ¸üß ´Ö¤üŸÖ Ö ‘ÖêŸÖ»Öß ŸÖ¸üß ×¾ÖªÖÖÖŸµÖÖ“µÖÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖÖÖ»ÖæÖ
†Ö´Ö“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ ú¿ÖÖ ÃÖã™üÖÖ¸ü ? ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖêÂ™üß Öß™ü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰úÖ †Ö´Ö“µÖÖ ×´Ö¿ÖÖÖê †ÃÖÆüúÖ¸üÖ“µÖÖ
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“Öôû¾ÖôûßŸÖ ´Öãôûß“Ö ¯Ö›æü ÖµÖê †Ö×Ö ÃÖ¸üúÖ¸üß ÖÏÑ™ü †¾Ö¿µÖ ‘µÖÖ¾Öß Æêü ˆ³ÖµÖ¯ÖÖß ¿ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ“Öê ÆüÖ‡ê Ô»Ö.
¾µÖÛŒ¢Ö¿Ö: ´Öß Øú¾ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖÃÖÖ¸üÖß ´ÖÖÖÃÖê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ Æêü ¯ÖãÂúôû —ÖÖ»Öê.
†Ö´Ö“µÖÖ´ÖÖÖê ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ †ÖêœüÖê ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß ¾Ö ‡Â™üÆüß ÖÖÆüß †ÃÖê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß Ã¯ÖÂ™ü ´ÖŸÖ ×¤ü»Öê.
ÖÖÓ¬Öà“Öê ´ÖŸÖ : 1920 “µÖÖ ÖÖŸÖÖôûÖÓŸÖ ÖÖÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü»Öß. †ÆüÃÖúÖ×¸üŸÖê“µÖÖ
“Öôû¾ÖôûßŸÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´Öß»Ö úºþÖ ‘µÖÖ¾Öê úß ÖÖÆüß µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´ÖÖ—Öê ´ÖŸÖ úÖµÖ ¯Ö›üŸÖê Æêü ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ
ÖÖÓ¬ÖßÖß †•Ö´ÖÖ¾ÖæÖ ¯ÖÖÆüµÖÖ“Öê šü¸ü¾Ö»Öê. ŸµÖÖ¾Öêôûß †Ö´Ö“µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öß †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü •Ö´Ö¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
´Öß ÖÖÖ¯Öã¸ü»ÖÖ Öê»ÖÖê ÆüÖŸê ÖÖê µÖÖ“Ö ÃÖÓ¬Öß»ÖÖ ´ÖÖ—Öê ´ÖŸÖ ‘ÖêµÖÖÃŸÖ¾Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³Öê“µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ×ÖµÖÖ´Öú ú×´Ö™üßŸÖ
´ÖÆüÖŸ´ÖÖ•Öß“µÖÖ ÃÖÖÓÖµÖÖ¾ÖºþÖ ´ÖÖ—Öß Öê´ÖÖæú êú»Öß. †£ÖÖß µÖê£Öê »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß •Öê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ŸÖê“Ö
ÖÖÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öê ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ•ÖßÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ¯ÖÖêŒ¢Ö¯ÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖÆüúÖµÖÖÔÃÖÖ¸üµÖÖ ú×šüÖ
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖ ÖãÓŸÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ŸÖæŸÖÔ úÖôû †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß Æêü •ÖÖÖæÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öê ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö ¬ÖÖê¸üÖ ŸµÖÖ¾Öêôûß
•Öê ´Öß šü¸ü×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖê¾Öœêü“Ö ¯Öã¸êü †ÖÆêü, ÃÖ¸üúÖ¸üß ÖÏ™Ñ ü “ÖÖ»Öæ šêü¾ÖÖ¾Öß †ÃÖê ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ•Öß“Öê ´ÆüÖÖê ¯Ö›ü»Öê.
ÃÖã. ¯Ö. “µÖÖ 5 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 1921 “µÖÖ ¯ÖÖÖÖ¾Ö¸üß»Ö ´Ö•Öãú¸üÖ“ÖÖ ÃÖÖ¸üÖ¿Ó Ö
ÖÖÖ¯Öæ¸ü ¯Ö×¸üÂÖ¤ü : " ÖÖÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öê †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üú ¯Ö×¸üÂÖ¤ü Öê»µÖÖ
¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ¸üßÖ 25 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 1920 ¸üÖê•Öß ¸üÖ. ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ³ÖºþÖ ¯Öãœüß»Ö †Ö¿ÖµÖÖ“Öê
šü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê : (1) †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔ“Öß ØÆü¤ã ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ØÆü¤ãü ¸üÖÂ™Òü µÖÖÓ¿Öß ‹ú×ÖÂšüÖ ¬µÖÖÖÖŸÖ µÖê‰úÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÖÖÖ×¸üúŸ¾ÖÖ“Öê ¾Ö ¬ÖÖÙ´Öú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ‹ú¤ü´Ö úÖœæüÖ ™üÖúÖ¾Öê.
(2) ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ˆªÖêÖ¬ÖÓªÖ“ÖÖ ¯ÖæÖÔ ×¾ÖúÖÃÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÔŸÖ †ªÖ×¯Ö
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ¬ÖÓªÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¸üµÖÖŸÖ †ÖÛÖ “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖŸÖ úÖÆüß †›ü£Öôêû µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖ‰úÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ Ã¾ÖµÖÓ×ÖÖÔµÖÖ“Öß ¾Öé¢Öß ×¾Öú×ÃÖŸÖ ¾ÆüÖ¾Öß, †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê ŸµÖÖÓÖÖ Æü¸ü‹ú ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ ¤êü‰úÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖ¾Öß.
¾Ö¸üß»Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¸üÖ. ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ÖÖÖ¯Öæ¸ü“µÖÖ ¯ÖÖ“Ö¯ÖÖ¾Ö»Öß•Ö¾Öôûß»Ö ´Öî¤üÖÖÖŸÖ †ŸµÖÓŸÖ
‘ÖÖ‡Ô‘ÖÖ‡ÔÖê ³Ö¸ü¾Ö»Öß. ŸÖ¸üß ¯ÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü »ÖÖêúÃÖ´ÖæÆü Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖêŸÖß»ÖÖ»Ö ÖêÆü¹ý, ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü
¾Ö»»Ö³Ö³ÖÖ‡Ô ¯Ö™êü»Ö, •Ö´ÖÖ»ÖÖ»Ö ²Ö•ÖÖ•Ö, ÃÖ¸üÖê×•ÖÖß ÖÖµÖ›æü, ¸üÖ•ÖÖÖê¯ÖÖ»ÖÖ“ÖÖ¸üß ¾ÖÖî¸êü ¯ÖÏÖŸÓ ÖÖê¯ÖÏÖŸÓ Öß“Öê ¯ÖãœüÖ¸üß
Æü•Ö¸ü ÆüÖŸê Öê. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ•Öß“Öê ³ÖÖÂÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖß ¿ÖÖÓŸÖ¯ÖÖê ‹êæúÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ŸÖê ´ÆüÖÖ»Öê, " ´Öß ¾ÖîÂÖ¾Ö †ÖÆêü.
¾ÖÖÖÔÁÖ´ÖÖ“ÖÖ †×³Ö´ÖÖÖ †ÖÆêü. ŸÖ¸üß ÃÖã¨üÖ ØÆü¤ãü ¬Ö´ÖÖÕŸÖ úÖêšêüÆüß †Ö¬ÖÖ¸ü ÃÖÖ¯Ö›üŸÖ ÖÖÆüß. †Ã¯Öé¿µÖŸ¾Ö Æêü ±úÖ¸ü
³ÖµÖÓú¸ü ¯ÖÖ¯Ö †ÖÆêü. ´Öß ¾ÖÖÖÔÁÖ´ÖÖ“ÖÖ †×³Ö´ÖÖÖß †ÖÆêü ŸÖ¸üß ´Öß ‹ú †Ã¯Öé¿µÖ ´Öã»ÖÖß ¤ü¢Öú ‘ÖêŸÖ»Öß †ÃÖæÖ
×ŸÖ•Ö¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öê †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÏê´Ö †ÖÆêü. ŸÖß ´Ö»ÖÖ ¯ÖÖê™ü“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¯ÖÏµÖ †ÖÆêü ¾Ö ×ŸÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»Öß †ÃÖê
´ÆüÖ¾ÖæÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ´Ö»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖŸÖß¿Öß ²Ö¸êü“Ö —ÖÖ›üÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê †ÖÆêü. ´Öß µÖÖ ´Öã»Öß»ÖÖ ¤ü¢Öú ‘ÖêŸÖ»Öê
†ÖÆêü ŸÖ¸üß ‡ŸÖ¸üÖÓ ÖßÆüß ŸÖÃÖê“Ö ú¸üÖ¾Öê †ÃÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ †ÖÖÏÆü ÖÖÆüß."
´ÖÆüÖŸ´ÖÖ•ÖßÖß ¤ü¢Öú ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß Æüß »Ö´Öß ÖÖ¾ÖÖ“Öß ´Öã»ÖÖß †Ö´Ö“µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ´Öã²Ó Ö‡Ô µÖê£Öß»Ö
¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖŸÖæÖ Öê»Öß ÆüÖêŸÖß †Ö×Ö ¯Öãœüê ×ŸÖ“ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ´Ö¦üÖÃÖêú›üß»Ö ‹úÖ ²ÖÎÖÉÖ ÖéÆüÃ£ÖÖ¿Öß »ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ †ÃÖê ‹ê×ú¾ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ¾ÖÖÖÔÁÖ´ÖÖ“µÖÖ †×³Ö´ÖÖÖÖ“ÖÖ ÆüÖ †£ÖÔ.ü
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×Ö¾Öê¤üÖ
¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖÓ“µÖÖ ²Ö¤ü»µÖÖ : 1919 “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ÃÖµµÖ¤ü †²Ö¤ãü»Ö úÖ¤ü¸ü µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê úÖ´Ö ÃÖÖê›ü»Öê.
ŸÖê ŸµÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö †Ö¯Ö»Öê ÖÖÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öß»Ö úÖ´Ö ÃÖÖê›æüÖ †×ÃÖ. ÃÖêÎêú™ü¸üß“ÖÖ “ÖÖ•ÖÔ ‘Öê‰úÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. 1918 ŸÖß»Ö
†Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üú ¯Ö×¸üÂÖê“Öê úÖ´Ö, ´ÖÓÓã²Ö‡ÔÃÖ ŸµÖÖÓÖß ±úÖ¸ü †ÓÖ´ÖêÆüÖŸÖßÖê êú»Öê. ²ÖÆãüŸÖêú ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÖÖÓ¿Öß
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖŸÖß“Öê ÃÖÆüúÖµÖÔ ÆüÖêŸÖê. ¸üÖ. ÃÖµµÖ¤ü µÖÖÓ“µÖÖÖÓŸÖ¸ü
»ÖÖîú¸ü“Ö ¸üÖ. ¾ÖÖ´ÖÖ¸üÖ¾Ö ÃÖÖêÆüÖêÖß µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÓÓã²Ö‡Ô ¿ÖÖÖê“ÖÖ “ÖÖ•ÖÔ ÃÖÖê›ü»ÖÖ. ÊÖ ¤üÖê‘ÖÖ †Öª¯ÖÏ¾ÖŸÖÔúÖÓ“ÖÖ
ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê ÃÖã™ü»µÖÖÖê ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™ü»Öê. Ã¾ÖŸÖ: ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖê¾Ö¸ü“Öê“Ö •Öæ ´Öß êú¾ÆüÖ šêü¾ÖÖ¾Öê µÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ´ÆüÖæÖ ÆüÖ ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖµÖÖêÖ ´Öß úÃÖÖ²ÖÃÖÖ ÃÖÆüÖ êú»ÖÖ. ²ÖÓÖ»ÖÖê¸ü ¿ÖÖÖêŸÖæÖ ¸üÖ. ¯ÖÖŸÖÖ›êü
µÖÖÓÖß 1921 “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ´ÖÓã²Ö‡Ô ¿ÖÖÖê“ÖÖ úÖ¸ü³ÖÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖÖ¬ÖßÖ êú»ÖÖ; ¯ÖÖ 1/2 ´Ö×ÆüµÖÖÓŸÖ“Ö ŸµÖÖÓÖÖ
¯ÖãµÖÖÃÖ †ÖÖµÖÖŸÖ µÖê‰úÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê •ÖÖÖß Æãü²Öôûß ¿ÖÖÖê“Öê ¤üÖ. ÖÖ. ¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖ µÖÖÃÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ Öê´Ö»Öê. †¿ÖÖ µÖÖ
ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸµÖÖ †¤ü»ÖÖ²Ö¤ü»Öß´Öãôêû ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ“Öß ±úÖ¸ü †Ö²ÖÖôû ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß.
×Ö¾Öê¤üÖ : †¿ÖÖ µÖÖ úšüßÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ ×´Ö¿ÖÖ“Öß ¯ÖãÖ‘ÖÔ™üÖÖ ×Ö¤üÖÖ ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê“Öß ŸÖ¸üß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ‘Ö™üÖÖ
ú¸üÖê ´Ö»ÖÖ ³ÖÖÖ ¯Ö›ü»Öê. ŸµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †ÖÖê¤ü¸ü ´ÖÖ—Öê ‹ú ¯ÖÏÖÓ•Ö»Ö ×Ö¾Öê¤üÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖæÖ •ÖÖÆüß¸ü ú¸üÖê ‡Â™ü
¾ÖÖ™ü»Öê. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸÖÖ. 3 ‹×¯ÖÏ»Ö, 1923 ¸üÖê•Öß êúÃÖ¸üßŸÖ ¾Ö ŸÖÖ. 29 ´ÖÖ“ÖÔ, 1923 ¸üÖê•Öß –ÖÖÖ¯ÖÏúÖ¿ÖÖŸÖ ´Öß
´ÖÖ—Öê •Öê ×Ö¾Öê¤üÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öê ŸµÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ³ÖÖÖ ¤êüŸÖ †ÖÆêü :-" Æüß ´ÖÓ›üôûß Ã£ÖÖ¯ÖµÖÖ“Öê ÁÖêµÖ ²ÖÎÖÉ ¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¯ÖÏµÖŸÖÖÃÖ ¯ÖæÖÔ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ´ÖãÓ. ¯ÖÏÖ.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÖß ×¤ü»ÖÖ; ¯ÖÖ Æêü ×´Ö¿ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †ÓÖ ´ÆüÖæÖ Ö “ÖÖ»Ö¾ÖŸÖÖ, Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ‹ú
¸üÖÂ™ÒüúÖµÖÔ ´ÆüÖæÖ“Ö “ÖÖ»Ö¾ÖÖê ´ÖÓ›üôûßÃÖ ÁÖêµÖÃú¸ü ¾ÖÖ™ü»Öê. Ã£ÖÖ¯ÖÖê“µÖÖ ¾Öêôûß ¾Ö¸ü¾Ö¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ
»ÖÖêúÖÓÖß †Öãæú»Ö-¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö ³Ö×¾ÖÂµÖê ¾ÖŸÖÔ¾Ö»Öß †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔŸÖ ŸÖÖ¤üÖŸ´µÖ ¯ÖÖÆæüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ˆ¨üÖ¸ü Ö ÆüÖêŸÖÖ
Ã¯Öé¿µÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüúÖÓ“Öß“Ö †¾ÖÖßŸÖ ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ³Ö¾Ö †ÖÆêü †ÃÖê ¯ÖÏÖÓ•Ö»Ö¯ÖÖÖ“Öê ˆ¤ËüÖÖ¸ü ‹úÖ ÃÖ“”ûß»Ö
ÖéÆüÃ£ÖÖÖê úÖœü»Öê ¯Öãœêü ¯Öãœêü ŸÖ¸ü ÆüÖ ¯ÖÏµÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓÃÖ ¾Ö¸ü ÖêµÖÖ¯ÖêÖÖ ²ÖÎÖÊÖÖ¤üß ¾Ö×¸üÂšü »ÖÖêúÖÓÃÖ ÖÖ»Öß
†ÖêœüµÖÖÃÖÖšüß“Ö †ÖÆêü †ÃÖê ˆ¤ËüÖÖ¸ü •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖÓŸÖæÖ Ã¯ÖÂ™ü ×Ö‘Öæ »ÖÖÖ»Öê. ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüúÖÓÖß
†Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÃŸÖßŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖÃÖÆü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖµÖúÖ´Öã»ÖÖÓÃÖ ÃÖ´ÖÖÖ ¾Öé¢ÖßÖê ×´ÖÃÖôæûÖ ×²ÖÖ²ÖÖê³ÖÖ™ü ×Ö¸ü¯ÖêÖ
¸üßŸÖßÖê úÖ´Ö ú¸üÖ¾Öê, Æêü ÊÖ ´ÖÓ›üôûÖ“Öê †Öª ŸÖ¢¾Ö šü¸ü»Öê. ÊÖ ŸÖ¢¾ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê 7 ²ÖÓ¬Öæ ¾Ö 2 ³Ö×ÖÖß µÖÖÓÖß úÖ´Ö
êú»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ¯Öîúß 5 ´Ö¸üÖšêü, 3 ²ÖÎÖÉÖ ¾Ö 1 ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ×•ÖÂ™ü, †¿Öß ŸµÖÖÓÖß •ÖÖŸÖ¾ÖÖ¸üß †ÖÆêü.
Æêü ²ÖÆãüŸÖêú ²ÖÎÖÉ ¬Ö´ÖÖÕÖãµÖÖµÖß“Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏ£Ö´Ö •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü ™üÖæúÖ“Ö Æüß ´ÖÓ›üôûß úÖµÖÖÔÃÖ »ÖÖÖ»Öß."
"ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öê úÖ´Ö ¯Öãœêü´ÖÖÖê †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ:†Ö¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ‘µÖÖ¾Öê ´ÆüÖËæÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú ¿ÖÖÖê“µÖÖ
´ÖãµÖ ×šüúÖÖß †Ã¯Öé¿µÖ-×¾ÖªÖ£ÖáÖéÆü “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÖÏÆü †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. ŸµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÊÖ
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×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ¾ÖîµÖÛŒ¢Öú ¸üÖÆüßÖß¾Ö¸ü ˆ““Ö ÃÖÓÃúÖ¸ü ÆüÖêÖê †¾Ö¿µÖ †ÖÆêü Æêü •ÖÖÖæÖ ´ÖÓÓã²Ö‡Ô, ¯ÖãÖê Æãü²Öôûß,
ÖÖÖ¯Öæ¸ü, ²ÖÓÖ»ÖÖê¸ü, ´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü ¾ÖÖî¸êü ×šüúÖÖß †¿ÖÖ ÖéÆüÖÓ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ ú´Öß†×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü.
†Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ»ÖÖ †Ö•Ö •Öê Ã¾Öºþ¯Ö †Ö»Öê †ÖÆêü µÖÖ“Öß úÖ¸üÖê ¯ÖãÂúôû †¿Öß ÊÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖŸÖ“Ö
ÃÖÖ¯Ö›üŸÖß»Ö."
"´ÖÓ›üôûß“µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ-†¯ÖÏŸµÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ØÆü¤üãÃ£ÖÖÖ³Ö¸üü —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. Ö´ÖÔ¤üê“µÖÖ ˆ¢Ö¸êüú›üß»Ö
³ÖÖÖÖŸÖ ¯Öæ¾ÖìÃÖ ²ÖÎÖÊ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¾Ö ¾ÖÖµÖ¾µÖêÃÖ †ÖµÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê Æêü“Ö úÖ´Ö “ÖÖ»Ö¾Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. †»Ößú›êü
´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬ÖßÖß ÊÖ úÖ´ÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü êú»µÖÖÖê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³Öê“ÖÖÆüß ¯ÖæÖÔ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ÊÖ úÖ´ÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ
†ÖÆêü. ŸÖ¸üß ¯ÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ, ÃÖ´ÖÖ•ÖúÖ¸üÖ, •ÖãµÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öê †Ö“Ö¸üÖ, ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü“Öê ¯Ö×¸ü¯ÖÖ»ÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü
×³Ö®Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ´Öãôêû ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö ±úÖ¸ü ÖãŸÓ ÖÖÖãŸÓ Öß“ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸üÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß †ŸµÖÓŸÖ êú×¾Ö»Ö¾ÖÖÖß
ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß †ÖÆêü. †Ã¯Öé¿µÖÖŸÖ •ÖÖê¸üÖ“Öß •ÖÖÖéŸÖß ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü ‹¾Öœêü“Ö ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÕŸÖ ˆ¸ü»Öê †ÖÆêü.
ÊÖ ´ÖÓ›üôûß“Öê ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá †Öò×±úÃÖ •Ö¸üß ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ †ÖÆêü ŸÖ¸üß ÊÖ ´ÖÓ›üôûß»ÖÖ ‹ÖÖ¤êü †ÖÁÖµÖÃ£ÖÖÖ ‰ú±Ôú †ÖÁÖ´Ö
²ÖÖÓ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ •ÖÖÖÖ ×úŸÖßÆüß ¯ÖÏµÖŸÖ úºþÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ×´ÖôûüµÖÖÃÖÖ¸üÖß ÖÖÆüß Æêü ¯ÖÖÆæüÖ ÆüÖ ¯ÖÏµÖŸÖ
¯ÖãµÖÖÃÖ êú»ÖÖ. ÊÖÃÖÖšüß 1912 ÃÖÖ»ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´Ö»ÖÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. 1852 ÃÖÖ»Öß •ÖÖê×ŸÖ²ÖÖ ±ãú»Öê
ÊÖÓÖß ¯ÖãµÖÖÃÖ †¿Öß“Ö ‹ú ´ÖÓ›üôûß Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ ´ÖÓ›üôûß“Öß ³ÖÖêú¸ü¾ÖÖ›üß µÖê£Öß»Ö (¯Ö¸ü›üß ÃÖ¾Öì.
ÖÓ. 5) ÃÖã´ÖÖ¸êü 7 ‹ú¸ü •ÖÖÖÖ ¯ÖãÖê ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üß“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü´ÖÖ±ÔúŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖß •ÖÖÖÖ
×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ ×´ÖôæûÖ ×ŸÖ“µÖÖ¾Ö¸ü 1 »ÖÖ 7 Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê Øú´ÖŸÖß“µÖÖ ¯ÖŒŒµÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ
ÊÖ²Ö§ü»Ö ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üß“Öê ¾Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öê ×´Ö¿ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ŠúÖß †ÖÆêü."
" 5 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 1921 ¸üÖê•Öß ´ÆîüÃÖæ¸ü µÖã¾Ö¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ ÆüÃŸÖê ´ÖãµÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öß úÖêÖ×¿Ö»ÖÖ
²ÖÃÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖ“Öê ¾Öêôûß †Ã¯Öé¿µÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÖß †ÖŸÖÖ Æêü úÖ´Ö †Ö¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ‘µÖÖ¾Öê †¿Öß
Ö´ÖÏ ÃÖæ“ÖÖÖ ´Ö•Öú›æüÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸµÖÖ¾Ö¸ü –ÖÖÖ¯ÖÏúÖ¿Ö, ´ÖãÓ. ÎúÖò×Öú»Ö (ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯ÖÏ×¡ÖúÖ) ¾ÖÖî¸êü ¯Ö¡ÖÖÓÖß
†Ö¯Ö»Öê ´ÖŸÖ ×¤ü»Öê úß, êú¾Öôû †Ã¯Öé¿µÖÖÓ¾Ö¸ü“Ö Æêü úÖ´Ö ÃÖÖê¯Ö¾ÖµÖÖ“Öß ¾Öêôû †ªÖ¯Ö †Ö»Öß ÖÖÆüß. ¾Ö×¸üÂšü ¾Ö
ú×ÖÂšü ´ÆüÖ¾ÖÖÖ·µÖÖÓÖß ×´ÖôæûÖ ÃÖÆüúÖµÖÔ“Ö êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸÖ¢¾ÖŸÖ: Æêü Ö¸êü †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß •µÖÖ †£Öá †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔŸÖ
µÖÖêµÖ ¯ÖãœüÖ¸üß ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ †Ö×Ö úÖîÛÃÖ»ÖÖŸÖæÖ ¾Ö ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™ü¶ÖÓŸÖæÖ †×³ÖÖÓ¤üÖßµÖ
úÖ´Ö×Ö¸üß ŸÖê úºþ »ÖÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ †£Öá ŸµÖÖÓ“Öê Ã¾ÖŸÖ:“Öê“Ö ×´Ö¿ÖÖ “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖÃÖ ŸÖê êú¾Öôû †ÃÖ´Ö£ÖÔ
†ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. Æêü •ÖÖÖæÖ Öê»µÖÖ ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ Ã£ÖÖ×Öú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú ú×´Ö™ü¶ÖÓŸÖæÖ
†Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ¯ÖãœüÖ¸üß ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ÖÖÖ¯Öæ¸ü ¾Ö ²ÖÓÖ»ÖÖê¸ü“µÖÖ ¿ÖÖÖÖ ÊÖ“Ö
¾ÖÖÖÔ“µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓú›êü ÃÖÖê¯Ö¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. †¿ÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓú›æüÖ ¯ÖÏŸµÖÖ úÖ´Ö ú¸üßŸÖ
†ÃÖŸÖÖÖÖ •Ö¸üß úÖÆüß “ÖãúÖ ‘Ö›æüÖ †Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ, ŸÖ¸üß †Ö×¬Öú †×¬Öú ¯ÖÏŸµÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß µÖÖÓ“Öê¾Ö¸ü
™üÖúÖê Æêü“Ö ÁÖêµÖÃú¸ü †ÖÆêü. †Ö´Æüß Ã¾Ö¸üÖ•µÖ¾ÖÖ¤üß ŸÖ¸üß ‡ÓÖÏ•Öß †×¬ÖúÖ·µÖÖÓú›êü Æüß“Ö ´ÖÖÖÖß ú¸üßŸÖ †ÖÆê.
†Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÔÆüßü ŸÖß“Ö ´ÖÖÖÖß ú¸üßŸÖ †ÖÆê Æüß ÃÖÓŸÖÖêÂÖÖ“Öß ÖÖêÂ™ü †ÖÆêü. Æêü ÃÖ¾ÖÔ ¬µÖÖÖÖŸÖ †ÖÖæÖ ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ
´ÖÓã²Ö‡Ô µÖê£Öß»Ö ´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³ÖêÖê Öê»µÖÖ ¾ÖÂÖá ×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öß ¯ÖãÖ‘ÖÔ™üÖÖ êú»Öß. ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ üÃ£ÖÖ×Öú
¿ÖÖÖÖÓÖß †Ö¯Ö†Ö¯Ö»Öê úÖ¸ü³ÖÖ¸ü “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖÃÖÖšüß Ã£ÖÖ×Öú ú×´Ö™ü¶Ö, ¾ÖÖÔÖß¤üÖ¸ü »ÖÖêúÖÓŸÖæÖ, ×Ö¾Ö›üÖãúß“µÖÖ
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ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ü Ã£ÖÖ¯ÖÖ¾µÖÖŸÖ, ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ú×´Ö™üßú›æüÖ ×´Ö¿ÖÖ¸üß ´ÖÖÖ¾ÖÖ¾Öê ¾Ö ¿ÖŒµÖ ŸÖê£Ö¾Ö¸ü †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö
†×¬ÖúÖ¸üß Öê´ÖÖ¾Öê, †¿Öß ×¤ü¿ÖÖ ¯ÖŸú¸ü»Öß †ÖÆêü."
" ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öß µÖÖê•ÖÖÖ ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»µÖÖÖê ´ÖÖ—Öß µÖÖ ¿ÖÖÖê“Öß †ÓŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öß ÖÖÃÖ úÖ´Ö×Ö¸üß ÃÖÓ¯Ö»Öß
†ÖÆêü. ¾ÖµÖ¯Ö¸üŸ¾Öê ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¤êüÖ¸êüÖß¯ÖêÖÖ †×¬Öú •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß Ã¾ÖŸÖ:¾Ö¸ü šêü¾ÖÖê ‡Â™ü ÖÖÆüß. ´ÆüÖæÖ ´Öß ÊÖ¯Öãœêü
×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ †ÖòÖ¸ü¸üß †ÖòÖÔÖÖµÖØ—ÖÖ •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üß µÖÖ“Ö ÖÖŸµÖÖÖê, ´Ö•Öú›æüÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ŸÖê úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öß
‡“”ûÖ †ªÖ×¯Ö ²ÖÖôûÖæÖ †ÖÆêü. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“Öê •Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖ´Ö ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸üß»Ö
´ÖÓ›üôûßÆüß úºþ »ÖÖÖ»Öß †ÖÆêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ÊÖ ´ÖÓ›üôûß“Öê ÃÖÆüúÖµÖÔ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖÖ¾Öê ÆüÖ ´ÖÖ—ÖÖ ˆ§êü¿Ö †ÖÆêü.
‡ÔÀ¾Ö¸ü éú¯ÖÖ ú¸üÖê."
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13
¯ÖãÖ‘ÖÔ™üÖÖ
ÊÖ¯Öãœêü ŸÖßÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓÖß ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê“Öê Ö¾ÖßÖ Öê´Ö»Öê»Öê •ÖÖò‡Ó™ü ÃÖêÎêú™ü¸üß•Ö ¸üÖ. éú. ÖÖê. ¯ÖÖŸÖÖ›êü (Ã¯Öé¿µÖ),
¸üÖ. ›üß. ¾Æüß. ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü ¾Ö ¸üÖ. ¸üÖ. ÃÖ. ‘ÖÖ›üÖê (†Ã¯Öé¿µÖ) µÖÖÓÖß ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê“ÖÖ ŸÖÖ. 1 ‹×¯ÖÏ»Ö, 1921 ŸÖê 8
•Öã»Öî, 1923 ¯ÖµÖÕŸÖ“ÖÖ ÃÖ¾¾ÖÖ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ ´Ö¸üÖšüßŸÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÖÖ 6 ¾Ö¸ü
ÖÖ»Öß»Ö ´Ö•Öæú¸ü †ÖÆêü.
" ŸÖÖ¸üßÖ 29 ´ÖÖ“ÖÔ, 1923 ¸üÖê•Öß ¾Æüß. †Ö¸ü. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ‹ú ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ×Ö¾Öê¤üÖ
–ÖÖÖ¯ÖÏúÖ¿Ö ¾Ö êúÃÖ¸üß ‡ŸµÖÖ¤üß ¯Ö¡ÖÖÓŸÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öê. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ´ÆüÖ•Öê †Ã¯Öé¿µÖ ²ÖÓ¬ÖæÓÖÖ ÊÖ
×´Ö¿ÖÖ´Ö¬µÖê Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ÆüŒú ¤êü‰úÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸ´ÖÖê«üÖ¸üÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö ÖÖÓªÖ¾Ö¸ü ™üÖúÖê
Æêü µÖÖ ¯ÖãÖ‘ÖÔ™üÖê“Öê ´ÖãµÖ »ÖÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖ¸üßÖ 29 ´ÖÖ“ÖÔ, 1923 ¸üÖê•Öß ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÔÖß¤üÖ¸üÖÓ“Öß
ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öß. ŸµÖÖ ÃÖ³ÖêÖê ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ú×´Ö™üßŸÖ ³Ö¸ü ‘ÖÖ»ÖæÖ ×ŸÖ•Ö´Ö¬µÖê †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“Öê
²ÖÆãü´ÖŸÖ ¸üÖÆüß»Ö †ÃÖê êú»Öê ¾Ö ×ŸÖ•Ö»ÖÖ Ö¾ÖßÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¤ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ. ÊÖ Ö¾µÖÖ
ÃÖ¤üÖê“ÖÖ Ö›üÖÔ ŸÖÖ¸üßÖ 15 ‹×¯ÖÏ»Ö, 1923 ¸üÖê•Öß ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³ÖêŸÖ ¯ÖÖÃÖ êú»ÖÖ. †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê
¯ÖãÖ‘ÖÔ™üÖê“Öê úÖ´Ö “ÖÖ»Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ úÖÆüß ×¾Ö‘ÖÃÖÓŸÖÖêÂÖß ´ÖÓ›üôûßú›æüÖ †›ü£Öôêû µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü
ŸÖ¸ü úÖÆüß ×¾Ö«üÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÖß †Ã¯Öé¿µÖÖÓ¯Öîúß úÖÆüß ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ ÖÖ ×“Ö£ÖÖ¾ÖæÖ †›ü¾ÖÖæúß“ÖÖÆüß ´ÖÖÖÔ ¯ÖŸú¸ü»ÖÖ.
ÃÖÖ¤ü¿Öß¸ü ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê †ÓÖ¾ÖôûÖ †Ö´Ö“µÖÖ »ÖÖêúÖÓŸÖ †ÖÖê¤ü¸ü“Ö úÖ´Öß, ŸÖ¿ÖÖŸÖ •µÖÖ ¾ÖÖÖÔÃÖÖšüß Æêü
×´Ö¿ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ“µÖÖŸÖ“Ö ¤ãüÆüß ´ÖÖ•Ö¾ÖæÖ ×¤ü»µÖÖ¾Ö¸ü üÊÖ úÖ´Öß †ŸµÖÓŸÖ ×Æü¸ü´ÖÖê›ü ú¸üÖÖ¸êü †›ü£Öôêû µÖê‰ú
»ÖÖÖ»Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÁÖß. †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü ÊÖÓÖß ×Ö³Öá›ü¯ÖÖê ¸êüÖÖ™ü»Öê»Öê ¬ÖÖê¸üÖ †Ã¯Öé¿µÖ ¾ÖÖÖÕÖÖ ‡ŸÖêú ×¯ÖÏµÖ
—ÖÖ»Öê úß, ´ÖÆüÖ¸ü´ÖÖÓÖ, “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü, ³ÖÓÖß •ÖÖŸÖß“Öê ¯ÖãœüÖ¸üß ¤êüÖß»Ö †Ö¯ÖÃÖÖŸÖß»Ö ¯ÖãÂúôû ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“Öê ²ÖÖê›êü ×¾ÖÃÖºþÖ
†Ö¯Ö»ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ †ÖêôûÖæÖ —Öß•Ö ÃÖÖêÃÖæÖ úÖ´Öê úº »ÖÖÖ»Öê. ²ÖÆãüŸÖêú ¤ü¸ü¸üÖê•Ö ¸üÖ¡Öß ú×´Ö™üß“µÖÖ ÃÖ³ÖÖ ÆüÖê‰ú
»ÖÖÖ»µÖÖ. ×¾Ö¹ý¨ü ¯ÖÖÖ“Öß úÖ¸ü¾ÖÖ‡ÔÆüß úÖÆüß ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖæÖ “Ö´Öæú »ÖÖÖ»Öß. ×´Ö¿ÖÖ´Ö¬µÖê ú¬Öß“Ö »ÖÖ Ö
‘ÖÖŸÖ»Öê»Öß ´ÖÖÖÃÖê †Ö×Ö úÖÆüß †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖáµÖ ¾µÖŒ¢ÖßÆüß ÊÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»µÖÖ. ŸÖÖ¸üßÖ 29 ´ÖÖ“ÖÔ,
1923 “µÖÖ ÃÖ³Öê»ÖÖ 77 ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÖÃÖ»Öê»Öê 12 ÖéÆüÃ£Ö ×ÆüŸÖØ“ÖŸÖú ´ÆüÖæÖ Æü•Ö¸ü ÆüÖŸÖê. ŸÖÖ¸üßÖ 15 ‹×¯ÖÏ»Ö,
1923 “µÖÖ ÃÖ³Öê»ÖÖ (•ÖßŸÖ Ö¾ÖßÖ ‘Ö™üÖÖ ¯ÖÖÃÖ ¾ÆüÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß) ±úŒ¢Ö ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÖÖ“Ö ‘ÖêµÖÖ“Öê šü¸ü»µÖÖ´Öãôêû
•µÖÖÖÖ Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü Ö¾ÆüŸÖÖ †ÃÖê ×úŸµÖêú »ÖÖêú ÃÖ³Öê“µÖÖ ¾Öêôêû¯Öæ¾Öá“Ö †Æü»µÖÖÁÖ´ÖÖ“µÖÖ
†Ö•Öæ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ™êüÆüôæû »ÖÖÖ»Öê. Æêü ›üÖ¾Ö¯Öê“Ö úÖµÖÔúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûàÖÖ šüÖ‰úú †ÃÖ»µÖÖÖê 25 Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾ÖúÖÓ“Öß
ŸÖãú›üß ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖÖÃÖÖšüß šêü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¤ü ´ÖÓ•Öæ¸ü —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü 22 ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“Öê Ö¾ÖßÖ úÖµÖÔúÖ¸üß
´ÖÓÓ›üôû ×Ö¾Ö›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔ“Öê ¤üÖêÖŸÖéŸÖßµÖÖÓ¿Ö ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü †ÃÖæÖ ´ÖÆüÖ¸ü, “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü, ´ÖÖÓÖ,
³ÖÓÖß, ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ µÖÖ ¾ÖÖÖÔ“Öê ¯ÖÏŸµÖêúß ¤üÖêÖ †Ö×Ö ¯ÖÖ¸ü¿Öß, ´Ö¸üÖšüÖ, ²ÖÎÖÉÖ †Ö×Ö ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü µÖÖ •ÖÖŸÖà“ÖÖ
¯ÖÏŸµÖêúß ‹ú †ÃÖê •ÖÖŸÖ¾ÖÖ¸üßÖê ú×´Ö™üßÖê 14 ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ‘ÖêµÖÖ“Öê šü¸ü¾Ö»Öê. 8 †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ¯Öîúß 6 ¾Ö ŸÖßÖ
™ÒüÃ™üßŸÖß»Ö 1 †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ×Ö¾Ö›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
¾ÖÖµÖ 473-76
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µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê“Öê ´ÖãµÖ †×¬ÖúÖ¸ü †Ö×Ö úÖµÖÖÔ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †Ã¯Öé¿µÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ¾Ö¸ü ŸÖÖ¸üßÖ
15 ‹×¯ÖÏ»Ö, 1923 ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÖê¯Ö¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. µÖÖ ¯ÖãÖü‘ÖÔ™üÖê»ÖÖ †ªÖ×¯Ö úÖÆüß »ÖÖêú ÖÖêú ´Öã¸ü›üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
¯ÖÖ †¿ÖÖ †¯Ö¿ÖãúÖÖÓú›êü ¸üÖ. ×¿ÖÓ¤êü µÖÖÓÖß »ÖÖ ×¤ü»Öê †ÃÖŸÖê ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖæÖ Æêü ×´Ö¿ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê“Ö ÖÃÖŸÖê.
†Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔ“Öê úÖÆüß ¯ÖãœüÖ¸üß ÊÖ Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“Öê ÆüŒúÖÃÖÖšüß ±úÖ¸ü ˆŸÖÖ¾Ößôû ÆüÖê‰úÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖÓŸÖæÖ
‡ŸÖúÖ ¾Öêôû ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö ™üßúÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖê †ÖŸÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öê éúŸÖ–Ö †ÖãµÖÖµÖß ÃÖÖÊúÖ¸üß ²ÖÖ»Öê
†ÖÆêüŸÖ, ÁÖß. †. úÖê. ‘ÖÖêÖ¸êü, úÖÓ²Öôêû, £ÖÖê¸üÖŸÖ, ‘ÖÖ›üÖê, ˆ³ÖÖôêû, ÃÖ¤üÖ±ãú»Öê, †Ö×¤üúºþÖ ¯ÖÖêŒ¢Ö †Ö×Ö
†Öã³Ö¾Ö¿Öß¸ü ´ÖÓ›üôûßÓÖß ¯ÖãÖ‘ÖÔ™üÖêÃÖ ´ÖÖ:¯Öæ¾ÖÔú ´Ö¤üŸÖ êú»Öß Æêü ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ³ÖæÂÖÖÖ¾ÖÆü †ÖÆêü."
†×¬ÖúÖ¸üÃÖÓµÖÖÃÖ : µÖêÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖãÖ‘ÖÔ™üÖÖ ÆüÖê‰úÖ ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›üÖæú
—ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ—Öê úÖµÖÔ †Ö™üÖê¯Ö»Öê †Ö×Ö ´Öß ´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¿ÖÖÖÖÓŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖúÖ¸ü ÖÖ»Öß
šêü¾Ö»Öê †Ö×Ö ±úŒ¢Ö ×´Ö¿ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ¯Öú ™ÒüÃ™üß ‹¾ÖœüÖ“Ö ´ÖÖ—ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ˆ¸ü»ÖÖ. ´ÖÖ—µÖÖ ¾Ö ´ÖÖ—µÖÖ ²Ö×ÆüÖß“µÖÖ
†»¯Ö ¾ÖêŸÖÖÖ“Öß Öê´ÖÖæúÆüß ´Öß ÃÖÖê›ü»Öß †Ö×Ö †Ö´Æüß ¯ÖãÆüÖ ‹ú¾ÖÖ¸ü ˆ‘Ö›êü ¯Ö›ü»ÖÖê. ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê“µÖÖ Ö¾µÖÖ
†×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ‹ÖÖ¤êü »ÖÆüÖÖÃÖê ¯Öê¿ÖÖ ªÖ¾Öê †ÃÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úÖœü»ÖÖ ; ¯ÖÖ úÖÆüß ×´Ö¿ÖÖ·µÖÖÓÖß úÖ´Ö
ÃÖÖê›ü»Öê ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ¯Öê¿ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß Ö¾ÆüŸÖß. ´ÖÖ ´Öß“Ö úÖœü»Öê»µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ´Ö¬ÖæÖ
†Ö×Ö ´Öß“Ö ×´Öôû¾Ö»Öê»µÖÖ ¯Öî¿ÖÖ´Ö¬ÖæÖ ´Öß ×¸üúÖ´Ö¯ÖÖß ¯Öê¿ÖÖ ‘ÖêÖê ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÆüß ´Ö»ÖÖ ¤ãü:ÃÖÆü —ÖÖ»ÖÖ. úÖÆüß
†Ó¿Öß ¿ÖÖ¸üß×¸üú ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß †Ö×Ö ´ÖÖÖ×ÃÖú ¿ÖÖÓŸÖß ×´ÖôûÖ»Öß Æêü“Ö ¯Öã¸êü —ÖÖ»Öê. —ÖÖ»Öê»Öß ¯ÖãÖ‘ÖÔ™üÖÖ ´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ
úôû¾ÖæÖ ×ŸÖ“Öß ÃÖÓ´ÖŸÖß ‘Öê‰úÖ ¯Öæ¾Öá¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÆüúÖµÖÔ “ÖÖ»Ö¾ÖÖê Æêü µÖÖ ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê“Öê †Ö×Ö ´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£Öê“Öê úÖ´Ö
ÆüÖêŸÖê µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ µÖÖ¯Öãœêü ´Ö»ÖÖ úÖÆüß“Ö †×¬ÖúÖ¸ü ˆ¸ü»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ; ¯ÖÖ Öê¤üÖ“Öß ÖÖêÂ™ü Æüß ÆüÖêŸÖß úß,
´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£ÖêÖê ¯ÖãÖ‘ÖÔ™üÖêÃÖ ´Öãôûß“Ö ÃÖÓ´ÖŸÖß ×¤ü»Öß ÖÖÆüß. ´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£ÖêÖê êú»Öê»µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓŸÖß»Ö ¯ÖãÖ‘ÖÔ™üÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖãÖê
¿ÖÖÖê“Öß Æüß Ö¾Öß ‘Ö™üÖÖ Ã¯Öé¿µÖ †Ö×Ö †Ã¯Öé¿µÖ ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÖÔ“Öß †ÃÖæÖÆüß ´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£Öê“Öß ÃÖÓ´ÖŸÖß Ö
×´ÖôûÖ»µÖÖÖê ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê“µÖÖ Ö¾µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖÖ †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü ¯Öãœüß»Ö ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Ö
¾ÖÖ¤üÖÏÃŸÖ ÆüÖê‰úÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ“ÖÖ ŸÖß¾ÖÎ ×ÖÂÖê¬Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö ¯Öãœüß»Ö ¤üÖêÖ ŸÖßÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖÓŸÖ ×ÖÂúÖ¸üÖ
¾ÖÖ¤ü ´ÖÖ•Ö»ÖÖ. ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê“Öê ´ÖÖêšü´ÖÖêšêü ±Óú›ü ˆ¤üÖ. ×´ÖÃÖË Œ»ÖÖÔú ´Öê´ÖÖê×¸üµÖ»Ö ±Óú›ü ´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ™ÒüÃ™üßú›êü
†ÖÖ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÊÖ ¯Öæ¾Öá“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üß †Ö×Ö ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê“ÖÖ Ã£ÖÖ×Öú
ÃÖêÎêú™ü¸üß Æêü ¤üÖêÆüß †×¬ÖúÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ´Ö¬µÖê“Ö ‹ú¾Ö™ü»Öê»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ úÖ´ÖÖ“ÖÖ
²Ö¸üÖ“ÖÃÖÖ Ö“ÖÔ ÃÖÖÆü×•Öú¯ÖÖê ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê“µÖÖ Ö×•ÖµÖÖÓŸÖæÖ“Ö —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ÆüÖ Ö¾ÖßÖ †úÛ»¯ÖŸÖ ¾ÖÖ¤ü ×Ö‘ÖÖ»µÖÖ´Öãôûê
´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£Öêú›êü ‹úÖ ¥üÂ™üßÖê ú•ÖÖÔ‰ú †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÊÖ ¸üú´ÖÖÓ“Öß ¯Ö¸üŸÖ±êú›ü ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê»ÖÖ ×´ÖôûµÖÖÃÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö
ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ; ¯ÖÖ ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö µÖê£Öê ¤êüÖê êú¾Öôû †¿ÖŒµÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü †×ÖÂ™ü †ÖÆêü, ŸÖÖê ÃÖ¾ÖÔ
¤êüÖê ´ÆüÖ•Öê ÖÏÓ£Ö×¾ÖÃŸÖÖ¸ü †×¬Öú ÆüÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ŸÖÖê ×úŸÖßÆüß ×ŸÖ·ÆÖ‡ÔŸÖ¯ÖÖê ¤êü‰ú Öê»µÖÖÃÖ ¤üÖêÆüÖê ¯ÖÖÖÓÃÖÆüß
´ÖÖµÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ´ÆüÖæÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß †ŸµÖÓŸÖ úÂ™üÖÖê ¸ü•ÖÖ ‘ÖêŸÖ †ÖÆêü.
¯ÖãÖ‘ÖÔ™üÖÖ 15 ‹×¯ÖÏ»Ö, 1923 ¸üÖê•Öß ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»Öß †Ö×Ö ¯Öãœü“µÖÖ 23 ‹×¯ÖÏ»Ö, 1923 ¸üÖê•Öß ´ÖÖ—ÖÖ
51 ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ †ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖêŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ×¿ÖÖú ¾ÖÖÔ ¾Ö ×¾ÖªÖ£Öá¾ÖÖÔ µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖß ×´ÖôæûÖ
´ÖÖ—ÖÖ ŸÖÖê ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖÖ•Ö¸üÖ êú»ÖÖ. ´Ö»ÖÖ ×Ö¸üÖê¯Ö ¤êüŸÖÖÖÖ †ÖÖÓ¤ü ¾Ö Öê¤ü µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖÓÖß •Ö´Ö»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
´ÖÓ›üôûàÖß ´Ö»ÖÖ ‹ú ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ×¤ü»Öê. ˆ¤üÖÃÖ ¾Öé¢ÖßÖê ´Öß ŸµÖÖÓ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸üÆüß êú»ÖÖ. "•ÖÖê›Öêü×ÖµÖÖ ¬ÖÖ ˆ¢Ö´Ö
¾Öê¾ÆüÖ¸êü … ˆ¤üÖÃÖ ×¾Ö“ÖÖ¸êü ¾Öë“Ö ú¸üß……" ÆüÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´ÖÖÓ“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö ´Ö»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ †Ö»ÖÖ.
534

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¯ÖãÖ‘ÖÔ™ü ÖÖ

¯ÖÖ“Ö¾Öê ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ : ´ÖÖ—µÖÖ •Ö´ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÏŸµÖêú 10 ¾ÖÂÖÖÓÔÖß ‹ú †ÃÖê ´ÖÖ—µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ
‘Ö›üŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü, µÖÖ“Öß ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ ´Öß ´ÖÖÖê êú»Öê»Öß“Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö•Ö Æê ¯ÖÖ“Ö¾Öê ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ‘Ö›æüÖ
†Ö»Öê. ÃÖã´ÖÖ¸êü 4 ´Ö×ÆüÖê ¯ÖãµÖÖÃÖ Ã¾ÖÃ£Ö ¸üÖ×Æü»ÖÖê. ÊÖ¯Öãœêü ÃÖÖ×ÆüŸµÖÃÖê¾ÖÖ ú¸üÖ¾Öß †ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÖŸÖ µÖê‰ú
»ÖÖÖ»Öê. µÖÖ¾Öêôûß †ÖµÖÔ-¦ü¾Öß›ü-¾ÖÖ¤ü µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖú›êü ´ÖÖ—Öê »ÖÖ »ÖÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ‡Ó¤æü¸ü, ²Ö›üÖê¤üÖ ¾ÖÖî¸êü
ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖŸÖæÖ †Ö×Ö ´ÆîüÃÖæ¸ü ¾ÖÖî¸êü“µÖÖ µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™ü¶ÖŸÖæÖ úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“µÖÖ ¯Öã¸üÖŸÖÖ
‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öß ÃÖÖ´ÖãÖÏß ×´Öôû¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ²Ö›üÖê¤üÖ µÖê£Öê ‹ú ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ´Öê»ÖÖ
—ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ»ÖÖ Æü•Ö¸ü ¸üÖÆæüÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖ“Öß ´Öß ¯ÖÏŸµÖÖ ³Öê™üÆüß ‘ÖêŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ´Öß ²Ö›üÖêªÖÃÖ
úÖµÖ´Ö“ÖÖ •ÖÖ‰úÖ ¸üÆüÖŸÖ †ÃÖêÖ ŸÖ¸ü ²Ö›üÖêªÖ“Öß ´ÖÖêšüß ÃÖë™Òü»Ö »ÖÖµÖ²ÖÎ¸üß“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ Ö¾Öê-•ÖãÖê
úÖÖ¤ü¯Ö¡Ö ¿ÖÖê¬ÖæÖ ¯ÖÖÆüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖæÖÔ †×¬ÖúÖ¸ü ´ÖÖÆü¸üÖ•ÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ¤êü‰ú êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ‡Ó¤æü¸ü, ¬ÖÖ¸ü, ¾ÖÖ»Æêü¸ü
†Ö×Ö ¸ü•Ö¯ÖæŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖê ÊÖÓ“µÖÖ¿Öß ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÆüß ´Öß ÃÖã¹ý êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ›üÖ.ò ¾ÖÎ•Öê¦üÖÖ£Ö ¿Öß»Öü ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
´ÖÖêšêü ×¾Ö«üÖÖË ÖéÆüÃ£Ö ´ÆîüÃÖæ¸ü µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß“Öê ¾ÆüÖ‡ÃÖ “ÖòÃÖê»Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. ú×¾ÖÃÖ´ÖÏÖ™ ¸ü¾Öà¦üÖÖ£Ö ™üÖÖÖê¸ü ÊÓÖ“µÖÖ
×¾ÖÀ¾Ö³ÖÖ¸üŸÖß»ÖÖÆüß ´Öß ×»Ö×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ‹¾Öœêü ´ÖÖêšêü úÖ´Ö ´ÖÖ—µÖÖ ‹ú™ü¶Ö“µÖÖ †Ö¾ÖÖŒµÖÖ²ÖÖÆêü¸ü“Öê ÆüÖêŸÖê.
¸üÖêÖ ¯Öî¿ÖÖ“ÖÖ ¯ÖæÖÔ †³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»µÖÖÖê ÊÖ úÖ´ÖÖŸÖ ¿Öê¾Ö™üß ´Öãôûß“Ö µÖ¿Ö †Ö»Öê ÖÖÆüß. 'ˆŸ¯ÖªŸÖê ×¾Ö»ÖßµÖŸÖê
¤ü×¸ü¦üÖÖÖÓ ´ÖÖÖê¸ü£ÖÖ:' Æêü“Ö ¿Öê¾Ö™üß Ö¸êü šü¸ü»Öê !
“ÖÖ¸ü ´Ö×ÆüµÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ—Öê •ÖãÖê ×´Ö¡Ö ú»Öú¢µÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú ²ÖÖ²Öæ Æêü´Ö“ÖÓ¦ü
ÃÖ¸üúÖ¸ü µÖÖÓ“Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ¸üÖµÖ †ÖÁÖ´ÖÖŸÖ ÖÖšü ¯Ö›ü»Öß. ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ú™üú™üßŸÖæÖ ´Öß ´ÖÖêúôûÖ
—ÖÖ»ÖÖê Æêü ‹êæúÖ ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖêšüÖ †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ. ´Öß “ÖÖ¸ü ´Ö×ÆüÖê ú»Öú¢µÖÖÃÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
ÃÖÖ¬ÖÖÖÁÖ´ÖÖŸÖ µÖê‰úÖ Ã¾ÖÃ£Ö ¸üÖÆüÖ¾Öê †¿Öß ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖê ×Öú›ü »ÖÖ¾Ö»Öß. ÆüÖê ÖÖ ´ÆüÖŸÖÖ ´ÆüÖŸÖÖ ´Öß
1923 “µÖÖ ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü´Ö¬µÖê ´ÖÖ—Öß ¯ÖŸÖß †Ö×Ö ¬ÖÖú™üÖ ×“Ö¸Óü•Öß¾Ö ¸ü¾Öà¦ü µÖÖÓÃÖ ‘Öê‰úÖ ú»Öú¢µÖÖ»ÖÖ Öê»ÖÖê. ŸÖê£Öê
“ÖÖ¸ü ´Ö×ÆüÖê ²ÖÓÖÖ»Ö µÖê£Öß»Ö Backward Classes Mission “Öß ¯ÖÏ¿ÖÓÃÖÖßµÖ úÖ´Ö×Ö¸üß ×šüú×šüúÖÖß
Öê›üÖê¯ÖÖ›üß •ÖÖ‰úÖ ¯ÖÖ×Æü»Öß. ´Öß ×±ú¸üŸÖß¾Ö¸ü †ÃÖŸÖÖÖÖ ´ÖÖ—Öß ¯ÖŸÖß ÃÖÖî. ¹ýÛŒ´ÖÖß²ÖÖ‡Ô ´Ö»Öê×¸üµÖÖÖê ±úÖ¸ü
†Ö•ÖÖ¸üß ¯Ö›ü»Öß. Ã¾ÖŸÖ: Æêü´Ö²ÖÖ²ÖæÆüß ™Òòü´ÖÖÖ›üßŸÖæÖ ¯Ö›æüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖµÖ ¤ãüÖÖ¾Ö»µÖÖ´Öãôêû †Ó£Ö¹ýÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö›æüÖ
ÆüÖêŸÖê. 1924 ÃÖÖ»ÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üßŸÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ‘ÖÖêŸÃÖ¾Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ. µÖÖ“Ö ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ
‡Ó»Ö›üÆæüÖ ¸êü¾Æü¸Óü›ü ›üÖò. ›Òü´ÖÓ›ü (´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö“Öê ×¯ÖÏ. ›üÖò. ›Òü´ÖÓ›ü µÖÖÓ“Öê ×“Ö¸Óü•Öß¾Ö ¾Ö ´ÖÖ—Öê Öã¹ý²ÖÓ¬Öã)
×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêŸÖß»Ö ×²ÖÎ×™ü¿Ö †Ñ›ü ±úÖò¸üßÖ †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ´ÆüÖæÖ ú»Öú¢µÖÖÃÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ ×±úºþÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¤ü×ÖÖ †ÖÛÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖÓŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ±ú¸üß¾Ö¸ü ´Öß ŸµÖÖÓ“Öê
²Ö¸üÖê²Ö¸ü •ÖÖ¾Öê. ´ÖãµÖ ´ÖãµÖ ×šüúÖÖß Öê‰úÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ úºþÖ ªÖ¾ÖÖ
†Ö×Ö ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö ¯Öãœüß»Ö ØÆü¤üß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¸üµÖÖŸÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖ¾Öß †Ö×Ö ›üÖò. ›Òü´ÖÓ›ü
Ã¾Ö¤êü¿Öß Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öß ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ÖîŠúŸµÖ ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ´ÖÓÖ»Öæ¸ü“µÖÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †Ö“ÖÖµÖÔ ´ÆüÖæÖ ŸÖê£Öê
¸üÖÆüÖ¾Öê †ÃÖê ú»Öú¢µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ú×´Ö™üßÖê šü¸ü¾Ö»Öê †Ö×Ö ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ»ÖÖ
‘Öê‰úÖ 1924 “µÖÖ ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß ¯ÖãµÖÖŸÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖê.
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14
™ÒüÃ™üà“ÖÖ ÖÖë¬Öôû
Öã¯ŸÖ úÖ¸üÃ£ÖÖÖ : 12 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü, 1922 ¸üÖê•Öß ´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³ÖêÖê ´ÖÖ—µÖÖ ™ÒüÃ™üß×¿Ö¯Ö×¾ÖÂÖµÖß
‹ú ³ÖÖÖÖ›ü úºþÖ šêü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖß ×ŸÖÖê ´Ö»ÖÖ úôû¾Ö»Öß Ö¾ÆüŸÖß. ŸÖß †¿Öß ÆüÖêŸÖß úß, ÁÖßµÖãŸÖ ²Öò.
´ÖããÓú¤ü¸üÖ¾Ö •ÖµÖú¸ü, ¸üÖ. »Ö´ÖÖ¸üÖ¾Ö ÖÖµÖú †Ö×Ö ´Öß Æêü ×ŸÖ‘Öê ™ÒüÃ™üß †ÃÖŸÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ‹ê¾Ö•Öß ¸üÖ. •Öß. ²Öß.
×¡Ö¾Öê¤üß ´ÖÓã²Ö‡Ô, •Öß. •Öß. šüúÖ¸ü, ¯ÖãÖê †Ö×Ö ¸üÖ. »Ö´ÖÖ¸üÖ¾Ö ÖÖµÖú, ´ÖÓÓã²Ö‡Ô Æêü Ö¾ÖßÖ ™ÒüÃ™üß Öê´ÖµÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö
êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ²Öò. ´ÖããÓú¤ü¸üÖ¾Ö •ÖµÖú¸ü µÖÖÓÖß ú¤üÖ×“ÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ™ÒüÃ™üß×¿Ö¯Ö“ÖÖ ¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ ×¤ü»ÖÖ †ÃÖê»Ö ´ÆüÖæÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×šüúÖÖß •Öß. •Öß. šüúÖ¸ü µÖÖÓ“Öß Öê´ÖÖæú —ÖÖ»Öß †ÃÖê»Ö; ¯ÖÖ ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ ™ÒüÃ™üß×¿Ö¯Ö“ÖÖ ¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ
×¤ü»ÖÖ ÖÃÖŸÖÖÓÆüß ´ÖÖ—µÖÖ‹ê¾Ö•Öß •Öß. ²Öß. ×¡Ö¾Öê¤üß ÊÖÓÖÖ ™ÒüÃ™üß úÖ Öê´Ö»Öê Æêü úôû»Öê ÖÖÆüß. ´ÖÖ—Öê ÖÖ¾Ö ™ÒüÃ™üß•Ö´Ö¬ÖæÖ
úÖœüµÖÖ“ÖÖ •ÖÖ¸ü»Ö ²ÖÖò›üß“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ´Ö»ÖÖ •Ö¾Öôû •Ö¾Öôû ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì úôû¾ÖµÖÖŸÖÆüß †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß ÊÖ“Öê Öæœü
ŸÖ¸ü ´Ö»ÖÖ ´Öãôûß“Ö úôêûÖÖ. ¯Öãœêü ´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£ÖêÖê ´ÖÖ—µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ÆüÖµÖúÖê™üÖÔŸÖ ×±úµÖÖÔ¤ü êú»Öß †Ö×Ö ÆüÖµÖúÖê™üÖÔÖê
´Ö»ÖÖ“Ö ™ÒüÃ™üß šêü¾ÖÖ¾Öê †ÃÖÖ †Öãæú»Ö ×ÖúÖ»Ö ×¤ü»ÖÖ. ŸµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£Öê“Öê •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üß »Ö´ÖÖ¸üÖ¾Ö
ÖÖµÖú µÖÖÓÖß 8 •Öã»Öî, 1925 ¸üÖê•Öß ÖÓ. 86 “Öê ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü Öã»ÖÖ¿ÖÖ“Öê ¯Ö¡Ö ¯ÖÖšü¾Ö»Öê. ŸµÖÖŸÖ †ÃÖê ×»Ö×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê
úß, ´Öß ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖÖ Æüß“Ö ÃÖ¾ÖÔ ×´Ö¿ÖÖ“Öê ´ÖãµÖ ×šüúÖÖ úºþ ¯ÖÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê †Ö×Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¿ÖÖÖÖ ¾Ö ²ÖÖÆêü¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ
úÖ´Öê ¯ÖãµÖÖÆæüÖ“Ö “ÖÖ»Ö¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ´ÖãÓ²Ö‡Ô ‡»ÖÖµÖÖ“µÖÖ
×¾ÖªÖÖÖŸµÖÖ“µÖÖ ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ¯ÖÓ“Ö´Ö ¾ÖÖÙÂÖú †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ †ÃÖÖ ˆ»»ÖêÖÆüß ÆüÖêŸÖÖ, †ÃÖê ÃÖÖÓÖæÖ ¸üÖ ÖÖµÖú
ŸµÖÖ“Ö ¯Ö¡ÖÖŸÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ úß, ÊÖ ÖÖê™ü¶Ö ×¾Ö¬ÖÖÖÖ²Ö§ü»Ö úÖêÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÖÆêü Æêü úôûŸÖ ÖÖÆüß.
¯ÖÖ Æüß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ—µÖÖ ˆ»Ö™ü “ÖÖ»Ö»Öê»Öß úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô, ´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£ÖêÖê 1922 ÃÖÖ»Öß ´Ö»ÖÖ ™ÒüÃ™üß´Ö¬ÖæÖ ú´Öß
ú¸üµÖÖ“ÖÖ •ÖÖê šü¸üÖ¾Ö êú»ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ¯Öæ¾Öá •Ö¸ü ´Ö»ÖÖ úôû»Öß †ÃÖŸÖß, ×Ö¤üÖÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖ¸üß »Ö¾Öú¸ü
úôû¾Ö»Öß †ÃÖŸÖß ŸÖ¸üß ´Öß ÃÖ»ÖÖêµÖÖÃÖÖšüß “ÖÖ»Ö¾Ö»Öê»Öê ¯ÖÏµÖŸÖ ´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ úôæûÖ ×ŸÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ×¾Öºþ¨ü ÆüÖ
šü¸üÖ¾Ö êú»ÖÖ ÖÃÖŸÖÖ. 1924 ÃÖÖ»Öß ´Öß ×´Ö¿ÖÖ ÃÖÖê›æüÖ ´ÖÓÖ»ÖÖê¸üÖÃÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê úÖ´ÖÖÃÖÖšüß •ÖÖ‰úÖ
¸üÖ×Æü»µÖÖ¾Ö¸ü ´Ö»ÖÖ ™ÒüÃ™üß´Ö¬ÖæÖ úÖœü»Öê †ÖÆêü µÖÖ“Öß ÖãÖÖãÖ ´ÖÖ—µÖÖ úÖÖÖ¾Ö¸ü †Ö»Öß. ´ÖÖ—µÖÖ ˆ»Ö™ü ÆüÖµÖúÖê™Ôü´Ö¬µÖê
×±úµÖÖÔ¤ü úºþÖ ´ÖÖ—µÖÖ •ÖÖÖß Ö¾ÖßÖ ×Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ ™ÒüÃ™üß»ÖÖ úÖµÖ´Ö úºþÖ ‘ÖêµÖÖ²Ö§ü»Ö“ÖÖ ´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ
¯ÖÏµÖŸÖ ´Ö»ÖÖ úôû»ÖÖ. ´Öß »ÖÖÖ»Öß“Ö •Öß. ²Öß. ×¡Ö¾Öê¤üß µÖÖÓÃÖ ×´Ö¡Ö¢¾ÖÖ“Öê ÖÖŸµÖÖÖê ŸÖÖŸÖ›üß“µÖÖ ¯Ö¡ÖÖ«üÖ¸êü úôû¾Ö»Öê
úß, ´ÖÖ—µÖÖ ˆ»Ö™ü êú»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ ¬ÖÖêúÖ †ÖÆêü, †Ö×Ö ´ÖÖ—µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖ¸ü †µÖÖµÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
‹ÖÖªÖ ™ÒüÃ™üß»ÖÖ ™ÒüÃ™ü²ÖÖê›Ôü¾ÖºþÖ ú´Öß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ™ÒüÃ™ü †òŒ™ü´Ö¬µÖê ÃÖÆüÖ úÖ¸üÖê Ã¯ÖÂ™ü
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖ¯Öîúß ‹úÆüß úÖ¸üÖ ´Ö•Öú›æüÖ ‘Ö›ü»Öê ÖÃÖŸÖÖÖÖ ÆüÖ ˆ¯Ö¤Ëü¾µÖÖ¯Ö úÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ
†ÖÆêü? ¤ãüÃÖ¸üÖ ‹ú Ã¯ÖÂ™ü †µÖÖµÖ †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ úß, ÆüÖµÖúÖê™Ôü¯Öãœüß»Ö Ö™ü»µÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ‹úÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ
×´Ö¿ÖÖÃÖÖ¸üÖß ÃÖ´ÖÖµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ Æüß ¾ÖÖ¤üß ÆüÖêŸÖß †Ö×Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ´Ö•ÖÃÖÖ¸üÖß ‹ú Ö¸üß²Ö ¾µÖŒŸÖß
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¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß ÆüÖêŸÖß. ´Öß ™ÒüÃ™ü †òŒ™ü ¯ÖæÖÔŸÖ: •ÖÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê Ö™ü»ÖÖ ´Ö»ÖÖ †Öãæú»Ö ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖÖ ´Ö»ÖÖ
†ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ †Ö×Ö ŸÖÃÖÖ •Ö¸ü ŸÖÖê †Öãæú»Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖ¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß †Ö×Ö ¾ÖÖ¤üß“ÖÖ Ö“ÖÔ
´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ¯Öî¿ÖÖÓŸÖæÖ ³ÖÖÖ¾ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ. ¯ÖÖ µÖÖˆ»Ö™ü •Ö¸ü Ö™ü»µÖÖ“ÖÖ ×ÖúÖ»Ö ´ÖÖ—µÖÖ×¾Öºþ¨ü
»ÖÖÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖ¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß ´Öß ‹ú ¾µÖŒŸÖß †ÖÆêü ´ÆüÖæÖ ŸÖÖê ¾µÖÛŒ¢Ö¿Ö: ´Ö»ÖÖ ªÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ.
´ÆüÖæÖ ÆüÖ Ö™ü»ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß ³ÖÖÖÖ›ü ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖê‰ú ÖµÖê ´ÆüÖæÖ †ŸµÖÓŸÖ úôûúôûß“Öß ÃÖæ“ÖÖÖ
¸üÖ. ×¡Ö¾Öê¤üß“µÖÖ«üÖ¸êü ´Öß ´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£Öêú›êü ¯ÖÖšü¾Ö»Öß. ¯ÖÖ ¿Öê¾Ö™üß Ö™ü»ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ“Ö †Ö×Ö ŸÖÖ¸üßÖ 6
±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 1925 ¸üÖê•Öß ÆüÖµÖúÖê™üÖÔ“ÖÖ ×ÖúÖ»Ö ´ÖÖ—µÖÖŸÖ±ìú »ÖÖÖ»ÖÖ. ŸÖÖê ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê :-(1) ×›ü. ÃÖß. ‹´ÖË. ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖÃÖ³ÖêÖê ÁÖßµÖãŸÖ ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß
Ø¿Ö¤êü †Ö×Ö ÖÖê¯ÖÖôû ÖÖê¿Ö šüúÖ¸ü ÊÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü úÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖ ×ŸÖÃÖ¸üÖ ™ÒüÃ™üß Öê´ÖÖ¾ÖÖ.
(2) 12 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü, 1922 ¸üÖê•Öß ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖÃÖ³ÖêÖê •Öê Ö¾ÖßÖ ™ÒüÃ™üß ×Ö¾Ö›ü»Öê ŸµÖÖ¯Öã¾Öá“Öê
™ÒüÃ™üß ²Öò. ´ÖããÓú¤ü¸üÖ¾Ö •ÖµÖú¸ü, ¸üÖ. ÖÖµÖú, †Ö×Ö ¸üÖ. ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü ÊÖÓÖß ²ÖÑêú»ÖÖ ×»ÖÆæüÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ
ÖÖ¾Öê †ÃÖ»Öê»Öê ²ÖÑêúŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖêÖê, ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü ¾Ö ÖÖê¯ÖÖôû ÖÖê¿Ö šüúÖ¸ü †Ö×Ö ÆüÖµÖúÖê™üÖÔ“µÖÖ
Æãüãú´ÖÖ¾ÖµÖê ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖÃÖ³ÖêÖê ×Ö¾Ö›üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ×ŸÖÃÖ¸üÖ ™ÒüÃ™üß µÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Öê ²Ö¤ü»ÖæÖ ‘µÖÖ¾ÖêŸÖ.
(3) ÊÖÃÖÖšüß ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü, ¸üÖ. •ÖµÖú¸ü †Ö×Ö ¸üÖ. ÖÖµÖú ÊÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖú›êü †Ö»Öê»Öê ¸üÖêÖê Ö¾ÖßÖ
™ÒüÃ™üß»ÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ²ÖÑú ÃÖê±ú úÃ™ü›üß“Öê ×¸üÃÖß™ËüÃÖË Ö ´ÖÖÖŸÖÖ ‘µÖÖ¾ÖêŸÖ.
(4) ²ÖÖÑ²Öê ¯ÖÖê™Ôü ™ÒüÃ™ü †Ö×Ö †Öê×¸üµÖÓ™ü Œ»Ö²Ö“µÖÖ ¸üÖêµÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß †¿Öß“Ö ŸÖ•Ö¾Öß•Ö ¾ÆüÖ¾Öß.
(5) ¤üÖêÆüß ¯ÖÖÖ“ÖÖ úÖê™ÔüÖ“ÖÔ †Ö×Ö Ö™ü»µÖÖ“ÖÖ ‡ŸÖ¸ü Ö“ÖÔ ´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ±Óú›üÖŸÖæÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ.
(6) úÖ¸üÖ ÊÖ Ö™ü»µÖÖÓŸÖ ¾Ö×ú»ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ»»ÖÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß •Öºþ¸üß ÆüÖêŸÖß.
ÊÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÊÖ †×ÖÂ™ü ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ×ÖúÖ»Ö »ÖÖÖæÖ ¿Öê¾Ö™üß ×¾ÖÖÖúÖ¸üÖ ³Öæ¤Õü›ü ´ÖÖŸÖéÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ ¯Ö›üÖÖ¸ü Æüß
´ÖÖ—Öß ³ÖßŸÖß Ö¸üß šü¸ü»Öß. ¯ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÖÖúÖ¸üú ú»ÖÓú »ÖÖÖµÖÖ“ÖßÆüß †Ö¯Ö¢ÖßÆüß ™üôû»Öß
´ÆüÖæÖ ´Öß ÆüÖµÖúÖ™üÖÔ“ÖÖ †Ö³ÖÖ¸üß —ÖÖ»ÖÖê. ¯ÖîÃÖÖ •Ö´Ö¾ÖÖ¾ÖÖ úÖêÖß, ÖÖë¬Öôû ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¾ÖÖ úÖêÖß †Ö×Ö ¿Öê¾Ö™üß
†Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖÖŸÖÖê úÖêÖ ? ÃÖ¾ÖÔ“Ö “Ö´ÖŸúÖ¸ü ! •ÖÖ Æêü †ÃÖê †ÖÆêü.
ÊÖ úÖ´Öß ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ ²Ö“ÖÖ¾ÖÖ“Öê úÖ´Ö ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö ¸üÖ. éú. ÖÖê. ¯ÖÖŸÖÖ›êü µÖÖÓÖß
ÃÖ¾ÖÔÃ¾Öß †Ö¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ‘ÖêŸÖ»Öê. ´ÖÓã²Ö‡Ô“Öß »ÖÖ»Ö•Öß ¿ÖÆüÖ †Ö×Ö Óú¯ÖÖß ÊÖÓÖß Æêü úÖ´Ö ¸üÖ. ¯ÖÖŸÖÖ›êü µÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÏµÖŸÖÖÖê †ŸµÖÓŸÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖßÖê êú»Öê. ¾ÖÖ¤üß ÊÖÓ“Öê ¾Öúß»Ö ¤ãü³ÖÖÂÖ †Ö×Ö Óú¯ÖÖß µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»ÖÖ Ö“ÖÔ 1000 ¹ý.
‘ÖêŸÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß“µÖÖ ÃÖÖò×»Ö×ÃÖ™üÃÖÔÖß 500 ¹ý¯ÖµÖÖŸÖ úÖ´Ö êú»Öê. ¯ÖÖ µÖÖ 1500 ¹ý. “Öß ÖÖê™ü ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ
´ÖÖ£Öß ²ÖÃÖ»Öß.
†Æü»µÖÖÁÖ´ÖÖ“Öê ˆ¤Ëü‘ÖÖ™üÖ : ŸÖÖ¸üßÖ 28 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü, 1924 ¸üÖê•Öß ³ÖÖêú¸ü¾ÖÖ›üßŸÖß»Ö
†Æü»µÖÖÁÖ´ÖÖ“µÖÖ Ö¾ÖßÖ ‡´Ö¸üŸÖß“Öê ˆ¤Ëü‘ÖÖ™üÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ¾Öêôûß ´ÖÓã²Ö‡Ô“Öê Ö¾ÆüÖÔ¸ü ÖÖ. ÃÖ¸ü »ÖêÃ»Öß ×¾Ö»ÃÖÖ
ÊÖÓÖß ÊÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖ“Öê †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ
ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü Öã»ÖÖ¿ÖÖ“Öê ³ÖÖÂÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´Ö»ÖÖ ´Öã§üÖ´Ö ´ÖÓÖ»ÖÖê¸üÆæüÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ
²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öê. ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖêšü´ÖÖêšüß ´ÖÓ›üôûß ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖÃÖ Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖß. ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö µÖ¿ÖÃ¾Öß ¸üßŸÖßÖê ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ.
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‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê ÖÖ¾Ö

(1) ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ‡ÓÖÏ•Öß ´Ö¸üÖšüß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖ
(2) ˆªÖêÖ-¿ÖÖôûÖ
(3) ×¾ÖªÖ£Öá ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆü
(4) ÃÖã¯ÖØ¸ü™êü›ëü™ü“Öß ¸üÖÆüµÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ
(5) ÃÖÖÖÖéÆêü, ¿ÖÖî“Öæú¯Ö, ›ÒêüÖê•Ö ¾ÖÖî¸êü
(6) úÖ™êü¸üß ãÓú¯ÖÖ, ¤üÖ›üß ÖÖÓ²Ö, ¤ü¸ü¾ÖÖ•Öê ¾ÖÖî¸êü
(7) ÃÖ¸üúÖ¸üß ¯Öß. ›ü²»µÖæ. ›üß. ÖÖŸµÖÖÃÖ ×¤ü»Öê»ÖÖ
¤êüÖ¸êüÖß“ÖÖ Ö“ÖÔ
(8) ×´Ö¿ÖÖ ‹Ã™òüÛ²»Ö²Ö¿Ö´Öë™ËüÃÖ

¯Öß. ›ü²»µÖæ. ›üß. ÖÖŸµÖÖÖê
ÃÖÙ™ü±úÖµÖ êú»Öê»Öß ¸üŒú´Ö
¹ý.
†Ö. ¯Öî.
38,920-3-4
20,111-14-8
14,292-1- 6
19,103-0-6
8,551-8-0
4,945-15-10
2,118-0-0
4,275- 0-2
‹æúÖ Ö“ÖÔ

1,12,318-8-0

ÊÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß²Ö§ü»Ö ØÆü¤æüÃ£ÖÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖ“µÖÖ •µÖã×²Ö»Öß ±Óú›üÖŸÖæÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öê
20 Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ¸üúÖ¸üÖŸÖæÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öê 67,000 ¹ý. ¸üŒú´Ö ‡ŸÖúß ÆüÖêŸÖß. ²ÖÖúß ˆ¸ü»Öê»Öß
25,197 ¹ý. 8 †Ö. ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ±Óú›üÖŸÖæÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
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15
úÖµÖÔ¾ÖÖÆüúÖÓ“Öß ×Ö¾Öê¤üÖê
´ÖÖ—µÖÖ Ã¾ÖßéúŸÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö ¸üÖÂ™ÒüúÖµÖÖÔ“Öê ÁÖêµÖ •µÖÖÓÖß •µÖÖÓÖß ´Ö•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¾ÖÖÆæüÖ ‘Öê‰úÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖ
êú»ÖÖ, •µÖÖÓÖß ÃÖ´ÖÖµÖ ÃÖê¾ÖÖ êú»Öß, •µÖÖÓÖß ´Ö¬ÖæÖ ´Ö¬ÖæÖ ´Ö¤üŸÖ êú»Öß, †¿ÖÖÓ“Öê £ÖÖê›êü²ÖÆãüŸÖ ŸÖ¸üßü Ã´Ö¸üÖ ´Öß
µÖê£Öê êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. úÖÆüß•ÖÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †Öšü¾ÖÖß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ¯ÖÖšü¾Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. úÖÆüß“µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ´ÖÖ—Öê
×´Ö¡Ö ²Öß. ²Öß. êúÃÖú¸ü ÊÖÓÖß ×»ÖÆæüÖ ¯ÖÖšü¾Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. úÖÆüß•ÖÖ ¾Öé¨ü —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ, ŸÖ¸ü úÖÆüß•ÖÖ
úÖ»Ö¾Ö¿Ö —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¯Öãœüê ×¤ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÆüúßúŸÖ †ÖÆêü.
(1) ¸üÖ. ÃÖµµÖ¤ü †²Ö¤ãü»Ö úÖ¤ü¸ü ×»Ö×ÆüŸÖÖŸÖ :-´ÖÖ—ÖÖ •Ö´Ö 10 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü, 1889 ´Ö¬µÖê •Ö´ÖÖÓ›üß µÖê£Öê —ÖÖ»ÖÖ. ´ÖÖ—Öê ¾Ö›üß»Ö •Ö´ÖÖÓ›üßŸÖ ²Öãú²ÖÖ‡Ó›ü¸ü
ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ¬ÖÖÙ´Öú ¾Öé¢Öß“Öê †ÃÖæÖ ŸÖê£Öß»Ö ‹úÖ •Ö´ÖÖŸÖß“Öê ¯ÖãœüÖ¸üß ÆüÖêŸÖê. ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖêú¸üß²ÖÖÆêü¸ü“ÖÖ ¾Öêôû
¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ£ÖÔ ‘ÖÖ»Ö¾ÖßŸÖ. ‡Ã»ÖÖ´Öß ÃÖÓÃéúŸÖß»ÖÖ †ÖãÃÖºþÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖú›ê
ŸµÖÖÓ“Öê »ÖÖ †ÃÖê. ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖŸÖ »ÖÖ »ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÆüŒú úÖ•Öà“ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖ»ÖÖ Ã£ÖÖ×Öú ×¸ü¾ÖÖ•ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
±úß ªÖ¾Öß »ÖÖÖê. '¿Ö¸üßµÖŸÖ' ¯ÖÏ´ÖÖÖê »ÖÖ »ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö úÖêÖ»ÖÖÆüß ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê ¾Ö ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ±úß ¤êüµÖÖ“Öß
•Ö¹ý¸üß ÖÖÆüß †¿Öß “Öôû¾Öôû ´ÖÖ—µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓÖß ÃÖãºþ êú»Öß. Æêü ¯ÖÏú¸üÖ ¯ÖãÂúôû ×šüúÖÖß úÖê™üÖÔŸÖ •ÖÖ‰úÖ
ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ µÖ¿Ö †Ö»Öê. ÊÖ“Ö ¾Öêôûß ´ÖÖ—µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“Öß ¾Ö Öã¹ý¾ÖµÖÔ †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“Öß
†ÖêôûÖ —ÖÖ»Öß. Öã¹ý¾ÖµÖÔ †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ŸµÖÖ¾Öêôûß •Ö´ÖÖÓ›üß ÆüÖµÖÃæú»Ö´Ö¬µÖê ×¿ÖúŸÖ ÆüÖêŸÖê. »ÖÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏú¸üÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß »ÖÖò ×¸ü¯ÖÖê™Ôü¸ü´Ö¬ÖæÖ úÖÆüß ˆŸÖÖ¸êü ´Ö¸üÖšüß´Ö¬ÖæÖ úºþÖ ¤êüµÖÖŸÖ Öãºþ¾ÖµÖÔ †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß ±úÖ¸ü
´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ Öã¹ý¾ÖµÖÔ †ÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓú›êü ´ÖÖ—Öê •ÖÖÖê-µÖêÖê ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. ¯Öãœüê Öã¹ý¾ÖµÖÔ †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö
¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ Öê»µÖÖÖÓŸÖ¸ü •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ •Öê¾ÆüÖ-•Öê¾ÆüÖ µÖêŸÖ ŸÖê¾ÆüÖ-ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ÆüÖêŸÖ. ŸµÖÖ
´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü †Ö¾Ö›æü »ÖÖÖ»µÖÖ. ¯Öãœêü †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖê»ÖÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸ü“µÖÖ ´ÖÓ›üôûß¿Öß ´ÖÖ—ÖÖ
ÃÖêÆü •Ö›ü»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖŸÖÖêÁÖß ±úÖ¸ü“Ö ¯ÖÏê´Öôû †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öê ¯Öæ•µÖ ¯ÖÏê´Ö †ªÖ¯Ö ´ÖÖ—µÖÖ
´ÖÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖÖéŸÖ †ÖÆêü. 1903 ÃÖÖ»Öß Öã. †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêÆæüÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¤üÖ·î µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê •Ö´ÖÖÓ›üßÃÖ
†Ö»Öê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö¯ÖÓŸÖ ÖÖêÖ»Öê µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ÖãÓ›üÖÓÖß ŸµÖÖÓ“ÖÖ
•ÖÖê ”ûôû êú»ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÖÖ—µÖÖ¾Ö¸ü ˆ¢Ö´Ö ¾µÖÖµÖÖÖÖ¯ÖêÖÖÓÆüß †×¬Öú —ÖÖ»ÖÖ. ¬Ö´ÖÔ×¾ÖÂÖµÖú ˆ¤üÖ¸ü
×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÖŸÖ µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê. 1904 “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ú»Öú¢µÖÖ“Öê ¯ÖÓ. ×¿Ö¾ÖÖÖ£Ö¿ÖÖÃ¡Öß ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ †Ö»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ´Öß
¯ÖÏÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü —ÖÖ»ÖÖê. ŸµÖÖ“Ö ¾Öêôûß ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ‹ú ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ÖéÆüÃ£Ö †ÖµÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ Öê»Öê,
¤ãüÃÖ¸êü ‹ú ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ˆ¢Ö¸ü ØÆü¤üãÃ£ÖÖÖÖŸÖ ×õÖÃŸÖß —ÖÖ»Öê ÆüÖŸê Öê. ´Öß ´Öã²Ó Ö‡Ô µÖê£Öß»Ö †Ó•Öã´ÖÖÖ ‡Ã»ÖÖ´Ö ÆüÖµÖÃæú»Ö´Ö¬ÖæÖ
´Öò×™Òüú —ÖÖ»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖê£Öê“Ö ´Öß ÆÓüÖÖ´Öß ´ÖÖÃŸÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖê£Öß»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ‹êúµÖÖŸÖ ¾Ö¸üß»Ö ¤üÖêÖ
´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓ“Öß ¬Ö´ÖÖÕŸÖ¸êü †Ö»µÖÖ¾ÖºþÖ ¾Ö ´Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ×•ÖÃ™ü —ÖÖ»µÖÖ“Öê Ö•Ö¸êüÃÖ †Ö»µÖÖ¾ÖºþÖ ¾Ö¸üß»Ö
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†×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ ¤êüµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ÊÖ ¯ÖÏú¸üÖß ŸµÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ¤üÖêÖ ØÆü¤æü ´ÖÖÃŸÖ¸üÖÃÖ
×¾ÖÖÖúÖ¸üÖ ¡ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. ´Ö»ÖÖ ¬Ö´ÖúßÆüß ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß. 1907 ´Ö¬µÖê ´Öß ¯ÖÖê™Ôü™üÒÃ™ü´Ö¬µÖê ÖÖêú¸üß»ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖê.
1906 ´Ö¬µÖê ×›ü. Œ»ÖÖ. ×´Ö¿ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´Öß ¾Ö ´ÖÖ—Öß ²ÖÆüßÖ Æü•Ö¸üÖ²ÖÖ‡Ô †ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓú›êü“Ö
¸üÖÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖÃÖê ×´ÖôûŸÖ Ö¾ÆüŸÖß. ¯ÖÖê™Ôü™ÒüÃ™ü“Öê úÖ´Ö ÃÖÖê›æüÖ ´Öß ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ»ÖÖ
¾ÖÖÆæüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. 1909 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö ¯Ö¨üŸÖßÖê ´ÖÖ—ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ´ÖÖ—Öß ¯ÖŸÖß
ÃÖÖî. ú»µÖÖÖß²ÖÖ‡Ô ÃÖÖ¸üÃ¾ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÆüÖêŸÖß. ÊÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ´Öãôêû ¤üÖêÆüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ²Ö¸üß“Ö Öôû²Öôû ˆ›üÖ»Öß.
´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖŸÖß“Öß ´ÖÖ—µÖÖ Ã¾ÖßéúŸÖ úÖµÖá ²Ö¸üß“Ö ´ÖÖêšüß ´Ö¤üŸÖ —ÖÖ»Öß. †Ö´Æüß 1912 ´Ö¬µÖê úÖÖÔ™üú ¿ÖÖÖÖ
ˆ‘Ö›üµÖÖÃÖ Æãü²ÖôûßÃÖ Öê»ÖÖê. ŸÖê£Öê 1916 ¯ÖµÖÕŸÖ úÖ´Ö êú»Öê. ÖÓŸÖ¸ü ÖÖÖ¯Öã¸ü“Öß ¿ÖÖÖÖ 1 ¾ÖÂÖÔ “ÖÖ»Ö¾Ö»Öß. ¯Öãœêü
1920 ¯ÖµÖÕŸÖ Öã. †ÖÖÃÖÖÆüê²ÖÖÓ“Öê ÆüÖŸÖÖÖÖ»Öß †×ÃÖÃ™Óü™ü ´ÆüÖæÖ úÖ´Ö ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üú
¾Ö †ÖÖÓ¤üúÖ¸üú ÖÖêÂ™üàÃÖ úÖ¸üÖ úÖêÖ †ÃÖÖ ú¬Öß ú¬Öß ´ÖÖÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü µÖêŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ Öã. †ÖÖÃÖÖÆüê²ÖÖÓ“Öß
´ÖæŸÖá ›üÖêóµÖÖÓ¯Öãœêü ˆ³Öß ¸üÖÆüŸÖê.
»ÖòØ´Ö™üÖ ¸üÖê›ü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô.
‹. ‹´ÖË. ÃÖµµÖ¤ü.
ŸÖÖ. 22/3/41 ü
(2) ¸üÖ. ¾ÖÖ´ÖÖ¸üÖ¾Ö ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ÃÖÖêÆüÖêÖß ×»Ö×ÆüŸÖÖŸÖ :-¸üÖ. ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö ´ÖÖ—ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ŸÖê ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêÃÖ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖÃÖ
•ÖÖµÖÖ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêÆæüÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê ¯ÖÏÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸ü †¿Öß †Ö´Ö“Öß ÖÖ¡Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ö´Æüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêÆüæÖ ¯Ö¸üŸÖ µÖêµÖÖ“Öß “ÖÖŸÖúÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
¾ÖÖ™ü ¯ÖÖÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖÓÖß ÃÖã²ÖÖê¬Ö-¯Ö×¡ÖêúÃÖÖšüß ¬ÖÖ›ü»Öê»Öß †Öêú ¯Ö¡Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“ÖÖ †Ö¤ü¸ü³ÖÖ¾Ö ¾ÖéØ¨üÖŸÖ
ú¸üµÖÖÃÖ úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ —ÖÖ»Öß. ¯ÖÏÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ²ÖÖÆêü¸üß»Ö
†Öêú ŸÖ¹ýÖÖÓÖÖ ‹ú×¡ÖŸÖ úºþÖ ¯ÖÏÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ Ö¾Ö“ÖîŸÖµÖ ˆŸ¯Ö®Ö êú»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ
úŸÖÔ²ÖÖÖ¸ü ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ×Ö¸üÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾ÖÖ Æêü úÖµÖÔ ú¸üµÖÖÃÖ ¯Öã¸êüÃÖê ¾ÖÖ™ü»Öê ÖÖÆüß ÊÖŸÖ †Ö¿“ÖµÖÔ
ÖÖÆüß. ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öê“µÖÖ ×³Ö®Ö×³Ö®Ö úÖµÖÖÔ“Öê ×Ö¸üßÖÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖÆü×•Öú¯ÖÖê“Ö
ŸµÖÖÓ“Öê »ÖÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ¤ãü:ÛÃ£ÖŸÖßú›êü ¾Öôû»Öê.
1906 ÃÖÖ»Öß ÆüÖêôûß“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß †Ö´Æüß ¤üÖê‘Öê•ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ¯Ö¸üôû ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß
†¾Ö»ÖÖêúÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Öê»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ Ö•Ö¸êüÃÖ •Öê ú¹ýÖÖ´ÖµÖ ¤êüÖÖ¾Öê ¯Ö›ü»Öê ŸµÖÖÓ“Öß ×¾ÖÃ´ÖéŸÖß
ÆüÖêÖê ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß. ¸üÖ. ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾ÖÖÓÖß ³ÖÖ. ×Ö. ÃÖÖÊúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß Ã£ÖÖ¯Ö»Öß. ÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö ´ÖãÆæüŸÖÔ´Öêœü ÃÖ¸ü
ÖÖ¸üÖµÖÖ “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü µÖÖÓ“Öê ÆüÃŸÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ´Öß ŸµÖÖ ¾ÖêôêûÃÖ ×¾Ö»ÃÖÖ ÆüÖµÖÃæú»Ö´Ö¬µÖê ×¿ÖÖú ÆüÖêŸÖÖê.
¯ÖÖ ´ÖÖ—Öê †ÓŸÖ:ú¸üÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÊúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¸üÖ. ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ †ÖÖÏÆüÖ¾ÖºþÖ 1908 ´Ö¬µÖê
´Öß ´ÖÓ›üôûß“Öê ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¿ÖÖÖê“Öê úÖ´Ö †ÓÖÖ¾Ö¸ü ‘ÖêŸÖ»Öê. 1908 ŸÖê 1921 ¯ÖµÖÕŸÖ 13 ¾ÖÂÖì ´Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¿ÖÖÖê“Öê ¾Ö úÖÆüß
¾ÖÂÖì ´ÖÓ›üôûß“µÖÖ †×ÃÖ. ÃÖêÎêú™ü¸üß“Öê úÖ´Ö êú»Öê. ´ÖÓ›üôûß“ÖÖ ÁÖêÂšü ˆ§êü¿Ö Ö•Ö¸êü¯Öãœêü šêü¾ÖæÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»ÖÖÓŸÖ úÖêÖÖ»ÖÖÆüß
œü¾ÖôûÖœü¾Öôû úºþ Ö ¤êüŸÖÖ úÖµÖÔ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖÖ †Ö¯Öê×ÖŸÖ µÖ¿Ö †Ö»Öê.
¸üÖ. ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö µÖê£Öß»Ö úÖ´Ö ´Ö•Ö¾Ö¸ü ÃÖÖê¯Ö¾ÖæÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öß •ÖÖÖéŸÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¤êü¿Ö³Ö¸ü ¤üÖî¸êü
úÖœüßŸÖ. ‰úÖ, ¯ÖÖ‰úÃÖ, £ÖÓ›üß, ¾ÖÖ¸üÖ, ÊÖÓÖÖ Ö •Öã´ÖÖÖŸÖÖ ÃÖÖ¯Ö›êü»Ö ŸÖê£Öê ¾ÖÃŸÖß ú¸üÖ¾Öß, ×´Öôêû»Ö ŸÖê •ÖÖ›êü³Ö¸ü›êü
•Öê¾ÖÖ •Öê¾ÖÖ¾Öê, ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖæÖ ú¬Öß ú¬Öß “ÖÖî£µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖæÖ (úÖšêü¾ÖÖ›üÖŸÖ) ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ú¸üÖ¾ÖÖ, †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê
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ŸµÖÖÓ“Öê ¤üÖ¤üÖß“Öê •Öß¾ÖÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öß ¿Ö¸üß¸üµÖÂ™ßü ²Öôûú™ü ¾Ö úÖ™üú ´ÆüÖæÖ“Ö ŸÖê ‡ŸÖŒµÖÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü Öî¸üÃÖÖêµÖß
ÃÖÖÆæ ¿Öú»Öê !
†Ã¯Öé¿µÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ»ÖÖ ¸üÖ. ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬Öß ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ •ÖÖê×ŸÖ²ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓÖß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß.
´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ¯ÖÏÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖêÆüß †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ»ÖÖ †»¯Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯Ö¸ÓüŸÖã ´ÖÖêšü¶Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖßŸÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ¸üÖ. ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾ÖÖÓÖß“Ö êú»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ›üôûßÖß †Ã¯Öé¿ŸÖê“ÖÖ
¯ÖÏ¿Ö †Ö¯Ö»ÖÖÃÖÖ êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓÖÖ †Öêú ˆ““Ö¾ÖÖáµÖ ŸÖ¹ýÖÖÓ“Öê ÃÖÖÆüÖµµÖ ×´ÖôûÖ»Öê. ¯ÖÖ úÖµÖÖÔ“Öß ¬Ö›üÖ›üß
¸üÖ. ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾ÖÖÓ“Öß †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖß Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß ²ÖÖÖ¾Öê, ˆ““Ö¾ÖÖáµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖë›üÖú›êü Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖ †Ö¯Ö»Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ
†Ö¯ÖÖ“Ö ú¸üÖ¾Öß, ¯ÖÖ ŸÖß ú¸üŸÖÖÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ¿Öß †úÖ¸üÖ ×¾ÖŸÖãÂ™ü ¾ÖÖœü¾Öæ ÖµÖê †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß ¥üœü ³ÖÖ¾ÖÖÖ
ÆüÖêŸÖß ¾Ö ×ŸÖ»ÖÖ †ÖãÃÖºþÖ ŸµÖÖÓ“Öê úÖµÖÔ ÆüÖê‡Ô. ŸµÖÖÓÖß †Ã¯Öé¿µÖ ²ÖÖ»ÖúÖÓ“Öß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ²ÖÖ»ÖúÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê êú»Öê»Öß
ÃÖê¾ÖÖ ´Öß ¯ÖÏŸµÖÖ¯ÖÖê ¯ÖÖ×Æü»Öê»Öß †ÖÆüê. ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ×¾ÖªÖ£ÖáÖéÆüÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖà“Öß ´Öã»Öê ‹ú¡Ö
¸üÖÆüÖŸÖ ¾Ö úÖêÖŸÖÖÆüß ³Öê¤üÖ³Öê¤ü Ö ú¸üŸÖÖ ÖÖÖê×¯ÖÖê ÆüÖê‡Ô. ŸµÖÖÓ“Öß ™üÖ¯Ö™üß¯Ö, ŸµÖÖÓ“Öß Ã¾Ö“”ûŸÖÖ, ŸµÖÖÓ“Öß
–ÖÖÖ»ÖÖ»ÖÃÖÖ, ŸµÖÖÓ“Öß ¾ÖÖÖÖæú ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÖÆüÖµµÖ †¾Ö»ÖÖêæúÖ ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾ÖÖÓÖÖ †ŸµÖÓŸÖ †ÖÖÓ¤ü ÆüÖê‡Ô.
´Öã²Ó Ö‡Ô ¿ÖÖÖêÖê 8 ¿ÖÖôûÖ “ÖÖ»Ö¾Ö»µÖÖ ÆüÖŸê µÖÖ. ŸµÖÖ ¿ÖÖôûÖ“Ó Öß úÖµÖÔÖ´ÖŸÖÖ †Ö•Öæ²ÖÖ•Öæ“µÖÖ Ã¯Öé¿µÖ ¸ü×Æü¾ÖÖ¿µÖÖÓ“µÖÖ
Ö•Ö¸êüÃÖ †Ö»µÖÖ´Öãôêû Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß ´Öã»ÖêÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¯Ö¸üôû µÖê£Öß»Ö ´Öã»ÖÖ´Öã»Öà“µÖÖ ¿ÖÖôûÖÓŸÖ ¯ÖÏ×¾ÖÂ™ü ÆüÖ‰ê ú »ÖÖÖ»Öß.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓµÖê»ÖÖ †ÖôûÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ ÖÃÖŸÖÖ ŸÖ¸ü ÊÖ ¿ÖÖôûÖ Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ“Ö —ÖÖ»µÖÖ †ÃÖŸµÖÖ. Ã¯Öé¿µÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ
³Ö¸üŸÖßÖê ÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ ÆêüŸÖã ¿Öê¾Ö™üÖÃÖ •ÖÖµÖÖÃÖ ²Ö¸üß“Ö ´Ö¤üŸÖ —ÖÖ»Öß.
´ÖÖ—µÖÖ ´ÖŸÖê ¸üÖ. ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾ÖÖÓÖß ¤üÖêÖ ´ÖÖêšü¶Ö “ÖãúÖ êú»µÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÓÃ£Öê“Öß úÖµÖÔÖ´ÖŸÖÖ ú´Öß —ÖÖ»Öß
†ÃÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ÃÖ´Ö•Ö †ÖÆêü. ¯Ö×Æü»Öß ÖÖêÂ™ü ´ÆüÖ•Öê ¯ÖãÖê Æêü ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öê ´ÖãµÖ ×šüúÖÖ êú»Öê. ‡ŸÖ¸ü
úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖ¸üÖÖÓÖß Æêü µÖÖêµÖ —ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖê, ¯ÖÖ ¦ü¾µÖÃÖÖÆüÖµµÖ ×´ÖôûµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ŸÖê ×Ö¹ý¯ÖµÖÖêÖß ÆüÖêŸÖê.
¤üÖÖ¿Öæ¸ü ´ÖÓ›üôûß ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß“Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú
ÆüÖêŸÖê ¾Ö ŸÖß´Öãôêû (ÊÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ 1 »ÖÖÖÓ¾Ö¸ü †Ã¯Öé¿µÖ †ÖÆêüŸÖ.) ŸµÖÖ ¿ÖÆüÖ¸üÖÓŸÖß»Ö úÖµÖÖÔ»ÖÖ Ã£ÖÖ×µÖúŸÖÖ †Ö»Öß
†ÃÖŸÖß. ¤ãüÃÖ¸üß “Öæú ´ÆüÖ•Öê-ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ úÖµÖÔúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûÖŸÖ êú¾Öôû ‹úÖ“Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ´ÖŸÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ
×¿Ö¸üúÖ¾Ö ú¸üÖê Æüß ÆüÖêµÖ. ÊÖ ´ÖÓ›üôûß“Öê ÆüÖŸÖæÖ ²Ö¸êü“Ö úÖ´Ö ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ¯ÖÖ ŸÖÖê
êú¾Öôû ³ÖÏ´Ö šü¸ü»ÖÖ.
´Ö»ÖÖ ¸üÖÆæüÖ ¸üÖÆæüÖ ‹úÖ ÖÖêÂ™üß×¾ÖÂÖµÖß ¤ãü:Ö ÆüÖêŸÖê. †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖê›ü¾ÖÖãúß»ÖÖ ÆüÖŸÖ
‘ÖÖŸÖ»ÖÖ ¸üÖ. ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾ÖÖÓÖß. ŸµÖÖ úÖ´Öß ú´ÖÖ»Öß“ÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖ úºþÖ ŸµÖÖÓÖß ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ãú™ãÓü×²ÖµÖÖÓÖß
¤êü¿Ö³Ö¸ü •ÖÖÖéŸÖß ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖ»Öß. ÊÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ»ÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´Öôû¾ÖµÖÖ“Öê µÖ¿ÖÃ¾Öß ÁÖ´ÖÆüß ŸµÖÖÓ“Öê“Ö.
¯ÖÖ †»Ößú›êü †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ˆ®ÖŸÖß“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ“ÖÖ •Öê¾ÆüÖ •Öê¾ÆüÖ ˆ»»ÖêÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ µÖêŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖê¾ÆüÖ
•µÖÖÓÖß ÊÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ êú¾Öôû ¾ÖÖ×“Öú úÖµÖÔ êú»Öê †ÖÆêü †¿ÖÖÖÖ“Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ •ÖÖÖéŸÖß“Öê ÁÖêµÖ †¯ÖÔÖ ú¸üµÖÖŸÖ
µÖêŸÖê ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÊúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß ¾Ö ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü ÊÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö¨üŸÖ¿Öß¸ü ²Ö×ÆüÂúÖ¸ü
‘ÖÖ»ÖæÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ “ÖãæúÖÆüß ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿Ö êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ¸üÖ. ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ÁÖêµÖÖ»ÖÖ Æü¯ÖÖ¯Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ †ÃÖÖ
¯ÖÏúÖ¸ü ÖÖÆüß. ¯ÖÖ †¿ÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ ²Ö×ÆüÂúÖ¸üÖÖê ÃÖŸµÖÖ“ÖÖ †¯Ö»ÖÖ¯Ö ÆüÖêŸÖÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ †×Ö»Ö •Öß¾ÖÖÖÖê ¾Ö
ÃÖê¾ÖÖ¾ÖÎŸÖÖÖê ¸üÖ. ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß êú¾Öœüß ˆ®ÖŸÖß êú»Öß †ÖÆêü ÊÖ“Öß ÃÖÖÖ ¤êüµÖÖ»ÖÖ Æü•ÖÖ¸üÖê †Ã¯Öé¿µÖ
´ÖÓ›üôûß †Ö•ÖÆüß ÆüµÖÖŸÖ †ÖÆêü.
¾ÖÖ´ÖÖ¸üÖ¾Ö ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ÃÖÖêÆüÖêÖß, ´ÖãÓ²Ö‡Ô
¾ÖÖµÖ 473-77

541

´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü, ÃÖ´ÖÖÏ ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ, ÖÓ›ü 2 ¸üÖ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(3) ¸üÖ. ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ ¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖ ×»Ö×ÆüŸÖÖŸÖ :--1909 ŸÖê 1912 ¯ÖµÖÕŸÖ ²Ö¸êü“Ö ¾ÖêôûÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖ“Öê
¯ÖÏÃÖÓÖ †Ö»µÖÖ´Öãôêû ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü ÊÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ×¿ÖÖú ´ÆüÖæÖ ÖãÃÖŸÖê ¾Ö¸ü¾Ö¸ü“Öê úÖ´Ö Ö ú¸üŸÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú
´ÆüÖæÖ ¾ÖÖÆæüÖ ‘µÖÖ¾Öê †ÃÖÖ ×Ö¿“ÖµÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ÆüÖµÖúÖê™Ôü ¾Ö×ú»Öß Øú¾ÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß ™ÒêüØÖÖú›êü Ö
•ÖÖŸÖÖ ´Öß ²Ö¸üÖ“Ö ¾Öêôû ÊÖ ÃÖÓÃ£ÖêŸÖ“Ö ‘ÖÖ»Ö¾Öæ »ÖÖÖ»ÖÖê. 1912 ¯ÖÖÃÖæÖ 1921 ¯ÖµÖÕŸÖ ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü ÊÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ
¤êüÖ¸êüÖßÖÖ»Öß“Ö ´Öß úÖ´Ö êú»Öê. ÊÖ´Öãôêû ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏÃÖÓÖß ŸµÖÖÓ“ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö×¾Ö¿ÖêÂÖÖÓ“Öê •Öê ¤ü¿ÖÔÖ —ÖÖ»Öê ŸµÖÖ“ÖÖ
ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö ÖÖ»Öß ¤êüŸÖ †ÖÆêü.
ÃÖ¾ÖÖÕ¿Öß ÃÖ´ÖÖÖŸÖê“Öß ¾ÖÖÖÖæú : ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü ´Ö¸üÖšüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏµÖÖŸÖ ×¾Ö«üÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü ÁÖß´ÖÓŸÖ, ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü, ÖÖ´ÖÖÓ×úŸÖ ×¾Ö«üÖÖ Æêü ³Öê™üßÃÖ µÖêŸÖ. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖŸú¸ü»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖ´Öãôêû
†Ã¯Öé¿µÖÖÓŸÖß»Ö †×¾Ö«üÖÖ ¾Ö ¤ü×¸ü¦üß ´ÖÖÖÃÖêÃÖã¨üÖ µÖêŸÖ. †¿ÖÖ ¾Öêôûß †Ö¯ÖÖÖú›æüÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ŸÖß ŸµÖÖÓ“Öß
úÖ´Ö×Ö¸üß úºþÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÓŸÖÖê×ÂÖŸÖ úºþÖ ¾ÖÖ™êü»ÖÖ »ÖÖ¾ÖÖê Æêü ´ÖÖêšêü úÖî¿Ö»µÖÖ“Öê úÖ´Ö †ÖÆêü. ¯ÖÖ Æêü úÖ´Ö ¸üÖ.
Ø¿Ö¤êü †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖê›ü ¾Ö ÃÖã×¾ÖÖßŸÖ ¾ÖÖÖßêÖê ˆ¢Ö´Ö ¯ÖÏúÖ¸êü ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üßŸÖ. †×¿Ö×ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖ †ÃÖÖêŸÖ úß
ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ †ÃÖÖêŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÏÃÖÓÖß ŸµÖÖ ŸµÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ µÖÖêµÖ †ÃÖÖ ¿Ö²¤üÃÖ´ÖæÆü
¾ÖÖ¯ÖºþÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¾µÖÖµÖÖÖê ÆüÖêŸÖ. †Ö»Öê»µÖÖÓ“Öê †Ö¤ü¸üÖ×ŸÖ£µÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö¤ü¸üÖÃÖ ÖÖ¸ü »ÖÖ¾ÖæÖ ¾Ö ‘Ö¸ü“µÖÖ
´ÖÓ›üôûßÃÖ úÂ™ü¾ÖæÖÆüß ŸÖê ú¸üßŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü ¾Ö ÁÖß´ÖÓŸÖ ×´Ö¡ÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖÆüß ŸÖê ¾ÖÖÖ¾ÖßŸÖ.
µÖÖ´Öãôêû“Ö ÁÖß´ÖÓŸÖ ¾Ö Ö¸üß²Ö µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö •Öãôû¾ÖÖÖ¸üÖ ÆüÖ ¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸üß ¤ãü¾ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖÖ¸üµÖÖÓÖÖ ±úÖ¸ü
†Ö¾Ö›êü. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ ¾ÖÖÖÖãúß“ÖÖ ×ú¢ÖÖ ´Öß †Ö¯Ö»µÖÖ¯Öãœêü šêü¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
¸üÖÂ™ÒüßµÖ úÖµÖÖÔ“Öß ŸÖôû´Öôû : ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÖÖ“µÖÖ »ÖÆüÖÖ£ÖÖê¸ü úÖµÖÔúŸµÖÖÔÃÖ †Ö¯Ö»ÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö
Öß™ü¯ÖÖê ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ¤êüŸÖ ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖÖÔÃÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖÖÓ“Öß •Ö¹ý¸üß †ÖÆêü ¾Ö Æêü ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖÖÓÖß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê
¸üÖÂ™ÒüßµÖ úÖµÖÔ †ÖÆêü †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß ÖÖ¡Öß úºþÖ ¤êüŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÖÖŸÖß»Ö ¬ÖÖê¸üÖ ÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ ±úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü“Ö
—ÖÖ»Öê. †Ö¯ÖÖ ¯ÖŸú¸ü»Öê»Öê úÖ´Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ×¿ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ
¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖ´ÖÖŸÖæÖ ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖÆüúÖµÖÔ Ö ×³ÖŸÖÖ ú¸üßŸÖ. úÖ´ÖÖ“Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖŸÖÖ †ÖêôûÖµÖÖ“Öß
¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¾Ö ŸÖôû´Öôû Æüß ´Öß ²Ö¸êü“Ö ¯ÖÏÃÖÓÖß †Öã³Ö¾Ö»Öê»Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¾Ö ´Ö»ÖÖ ŸÖê“Ö ŸÖ¢¾Ö ¯Ö™ü»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ—Öß
¸üÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖ•Ö¾Ö¸üß»Ö ×ÖÂšüÖ ¾ÖÖœü»Öß. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÓ£Ö, ¬Ö´ÖÔ, ¾ÖÖÔ ¾Ö ¯ÖÖ ‹ú•Öß¾Ö ÆüÖê‰úÖ —Ö™ü»Öê
ŸÖ¸ü“Ö µÖ¿Ö ×´ÖôûŸÖê. ¯ÖÖ ú¬Öß ú¬Öß ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖ´Öãôêû †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö †×¬ÖúÖ¸üß ´ÆüÖ•Öê
îú. ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü, µÖÖµÖ´ÖæŸÖá “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“ÖÖ ¸üÖêÂÖÆüß ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖêÃÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ.
(3) ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓ¿Öß ²ÖÓ¬ÖãŸ¾ÖÖ“Öê ¾ÖŸÖÔÖ : ¾ÖµÖÖÖê ´Öß »ÖÆüÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ—µÖÖ¿Öß ŸÖê ¬ÖÖú™ü¶Ö
³ÖÖ¾ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖÖÖŸÖ ¾Ö ´ÖÖ—µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÓ›üôûß¿ÖßÆüß ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÓ›üôûß¿Öß
´ÆüÖ•Öê ÃÖÖî. ¾Ö×ÆüÖßÃÖÖÆêü²Ö ¾Ö ³Ö×ÖÖß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ÊÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¾Ö×ÆüÖß-³Ö×ÖÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ¾ÖÖ™üŸÖ ¾Ö ¾ÖÖ™üŸÖÖŸÖ.
›üß. ÃÖß. ‹´ÖË. ÃÖÖê›üŸÖÖÖÖ †Ö´Ö“ÖÖ ´ÖŸÖ³Öê¤ü ¾Ö ¾ÖÖ¤ü×¾Ö¾ÖÖ¤ü “ÖÖÓÖ»ÖÖ“Ö —ÖÖ»ÖÖ, ¯ÖÖ ŸµÖÖ“Öê úÖµÖÔ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü
†ÖŸÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ´ÖÖÖß»Ö ÃÖêÆüÖ“Öß“Ö †Öšü¾ÖÖ µÖêŸÖê ¾Ö ¯ÖãµÖÖÃÖ ´Öß •ÖÖŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ‹ú¤üÖ ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ“Öê ³Öê™üßÃÖ
•ÖÖ‰úÖ µÖêŸÖÖê. †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üúÖÓ“Öê ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü Öãºþ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû £ÖÖê›ü¶Ö¿ÖÖ ´ÖŸÖ³Öê¤üÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖãÖÖÓ“Öß
µÖÖêµÖŸÖÖ ú´Öß ú¸üÖê ú¬ÖßÆüß †µÖÖêµÖ“Ö šü¸êü»Ö.
¤üÖ. ÖÖ. ¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖ
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(4) ¸üÖ. ÖÖê¿Ö Æü¸üß ™ÓüúÃÖÖôêû µÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ÖÖ»Öß»Ö ´Ö•Öæú¸ü †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
ŸÖÖ. 1 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü, 1920 ¸üÖê•Öß ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖêŸÖ ¤üÖÖ»Ö —ÖÖ»Öê. ¯Ö×Æü»Öß ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì ŸµÖÖÓÖß ×¿ÖÖúÖ“Öê úÖ´Ö
êú»Öê. ÖÓŸÖ¸ü ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“Öß †Ã¯Öé¿µÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß“Öß úôûúôû ¯ÖÖÆæüÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê“µÖÖ †×ÃÖ.
ÃÖã¯Ö×¸ü™ëü›ëü™ü“µÖÖ •ÖÖÖß Öê´Ö»Öê. ÃÖÓÃ£Öêú×¸üŸÖÖ ¾ÖÖÔÖß •Ö´Ö¾ÖÖê, ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü¾ÖæÖ ŸµÖÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖê, Ö×¸ü²ÖÖÓÖÖ ›üÖê»Ö
¾ÖÖ™üÖê ¾ÖÖî¸êü úÖ´Öê ŸÖê †Ö¯Öã»ÖúßÖê ¾Ö ´ÖêÆüÖŸÖßÖê ú¸üßŸÖ. 1929 “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ×´Ö¿ÖÖ“Öê úÖ´Ö
ÃÖÖê›ü»Öê. ŸµÖÖ¾Öêôûß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖŸúÖ¸üÖ£ÖÔ ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü¾ÖæÖ ¯ÖÖÖÃÖã¯ÖÖ¸üß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. Öã¹ý¾ÖµÖÔ Ø¿Ö¤êü ÊÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ×úŸÖß †Ö¤ü¸ü ¾ÖÃÖŸÖ ÆüÖŸê ÖÖ Æêü ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ 51 ¾µÖÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖÖ×Ö×´Ö¢Ö êú»Öê»µÖÖ úÖ¾µÖÖ¾ÖºþÖ
×¤üÃÖæÖ µÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêü.
(5) ¯Ö. ¾ÖÖ. éúÂÖ¸üÖ¾Ö ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖŸÖÖ›êü :-Æêü ´Öãôû“Öê ´Öæ¸ü²ÖÖ›ü“Öê ¸üÖÆüÖÖ¸êü. Æêü ´Ö¸üÖšüÖ •ÖÖŸÖß“Öê ÆüÖêŸÖê. »ÖÆüÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ×Ö¸üµÖÖÓŸÖæÖ ¾ÖÖî¸êü úÖ´Ö
úºþÖ Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²ÖÖÖÖê ´Öò×™Òüú¯ÖµÖÕŸÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ. ¯ÖãÖê, ²ÖëÖ»ÖÖê¸ü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¾ÖÖî¸êü ¿ÖÖÖÖŸÖæÖ µÖÖÓÖß ´ÖÖêšü¶Ö
¬Ö›üÖ›üßÖê úÖ´Ö×Ö¸üß êú»Öß. †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔ¾Ö¸ü ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ´Ö¦üÖÃÖú›üß»Ö †Ã¯Öé¿µÖÖÓ¾Ö¸ü ÊÖÓ“Öê ±úÖ¸ü ¾Ö•ÖÖ †ÃÖê.
Æêü ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¾Öé¢Öß“Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¾ÖÔŸÖß ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖ“µÖÖ úÖ´Öß µÖÖÓÖß ×Öú¸üÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ÊÖÓ“Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¬Ö›üÖ›üß“Öê úÖ´Ö ´ÆüÖ•Öê ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“Öê ¾ÆüÖ‡ÃÖ¸üÖòµÖ »ÖÖò›Ôü †ÖµÖÙ¾ÖÖ µÖÖÓÖß ³ÖÖêú¸ü¾ÖÖ›üß»ÖÖ
×¤ü»Öê»Öß ³Öê™ü ÆüÖêµÖ. »ÖÖò›Ôü †ÖµÖÙ¾ÖÖ Æêü ×Æü¤ãüÃ£ÖÖÖÖÓŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö †Ö»Öê. ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓÖß ‹êú ×šüúÖÖß ˆ¤üÖÖÖ¸ü
úÖœü»Öê úß, "Ö×¸ü²ÖÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÏŸµÖÖ ›üÖêóµÖÖÓÖß ¯ÖÖÆüµÖÖ“Öß ´ÖÖ—Öß ±úÖ¸ü ‡“”ûÖ †ÖÆêü. " »ÖÖò›Ôü †ÖµÖÙ¾ÖÖ
µÖÖÓÖÖ ¾Öêôû ´Öãôûß“Ö Ö¾ÆüŸÖÖ, ´ÆüÖæÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú úÖµÖÔÎú´Ö ŸµÖÖÓÖß ²ÖÓ¤ü šêü¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü ÊÖÓÖß
¾ÆüÖ‡ÃÖ¸üÖòµÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ ‹ú ÖÖ•ÖÖß ×“Ö÷üß ×»ÖÆæüÖ ŸÖß ¸üÖ. ¯ÖÖŸÖÖ›ü¶ÖÓÖÖ ×¤ü»Öß. ¸üÖ. ¯ÖÖŸÖÖ›êü Æêü ²ÖÖ»Ö¾Öß¸ü “Öôû¾ÖôûßŸÖ
´ÖÖêšüÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ. ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü¾ÖÖ›ü¶Ö¯Öãœêü ²ÖÖ»Ö¾Öß¸üÖÓ“Öß ´ÖÖêšüß ¸òü»Öß (´ÖêôûÖ) •Ö´Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ¸üÖ. ¯ÖÖŸÖÖ›êü µÖÖÓÖß
²ÖÖ»Ö¾Öß¸üÖ“ÖÖ ÖÖ¾Öê¿Ö “Öœü¾Ö»ÖÖ †Ö×Ö Ö¤üáŸÖ •µÖÖ ×šüúÖÖß ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öê Ö¾ÆüÖÔ¸ü ÃÖ¸ü »ÖêÃ»Öß ×¾Ö»ÃÖÖ †Ö×Ö
¾ÆüÖ‡ÃÖ¸üÖòµÖ »ÖÖò›Ôü †ÖµÖÙ¾ÖÖË ˆ³Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖê£Öê ×¿Ö¸üúÖ¾Ö úºþÖ ¯ÖÏÖµÖ¾Æêü™ü ÃÖêÎêú™ü¸üß“µÖÖ ÆüÖŸÖß ÁÖß. Ø¿ÖªÖÓ“Öß ×“Ö÷üß
×¤ü»Öß. ÃÖ¸ü »ÖêÃ»Öß ×¾Ö»ÃÖÖË µÖÖÓÖß ÖãúŸÖß“Ö ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ ³Öê™ü ¤êü‰úÖ ³ÖÖêú¸ü¾ÖÖ›üß ¯ÖÖ×Æü»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß¾ÖºþÖ »ÖÖò›Ôü †ÖµÖÙ¾ÖÖË µÖÖÓÖß ŸÖÖ¸üßÖ 1 †ÖòÖÃ™ü, 1926 ¸üÖê•Öß ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖúÖôûß 10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ
†Æü»µÖÖÁÖ´ÖÖÃÖ ³Öê™ü ×¤ü»Öß. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖ¸ü »ÖêÃ»Öß ×¾Ö»ÃÖËÖÆüß ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß ú›üú ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ šêü¾Ö»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖÆãüµÖÖÓÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ¤üÖÖ¾Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ³ÖÖêú¸ü¾ÖÖ›üß“µÖÖ †¹Óý¤ü †Ö×Ö Ö×»Ö“”û “ÖÖôûß ŸµÖÖÓÖÖ
¤üÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ¤üÖêÖ ‹ú¸üÖÓÆæüÖ ú´Öß •ÖÖÖêŸÖ ¤üÖêÖ Æü•ÖÖ¸üÖÓÆæüÖ •ÖÖÃŸÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ ´ÖÖÖÃÖê ú¿Öß Ö¤üáÖê ¸üÖÆüŸÖ
ÆüÖêŸÖß, Æêü ¾ÆüÖ‡ÃÖ¸üÖòµÖÖß ÃÖ´ÖÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê. ‹úÖ ²ÖÖ‡Ô“µÖÖ ú›êü¾Ö¸ü ‹ú ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ˆ‘Ö›êüÖÖÖ›êü »ÖÆüÖÖ ´Öã»Öê ÆüÖêŸÖê !
ŸÖê ¾ÆüÖ‡ÔÃÖ¸üÖòµÖ µÖÖÓÖß ¯ÖÖ×Æü»Öê ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü ´ÆüÖÖ»Öê, "×Æü“Öê ÖÖ¾Ö ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“Öß Ö×¸ü²Öß !" ¯ÖÖ ´Öã»Öß“µÖÖ †Ö‡ÔÖê
ŸÖÖê·µÖÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê, " ×Æü“Öê ÖÖ¾Ö »Ö´Öß ! "
1920 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬ÖßÖß ¤üÖÓ›üß“ÖÖ ÃÖŸµÖÖÖÏÆü êú»ÖÖ. ŸµÖÖ¾Öêôûß ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê“Öê ÃÖêÎêú™ü¸üß
¸üÖ. ¯ÖÖŸÖÖ›êü ¾Ö ÃÖã³Öê¤üÖ¸ü ‘ÖÖ›üÖê µÖÖÓÖß ¤üÖÓ›üß µÖê£Öê •ÖÖ‰úÖ ŸµÖÖÃÖ •ÖÖê¸üÖ“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ŸÖê
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖ“µÖÖ ˆ»Ö™ü ÆüÖêŸÖê †ÃÖê Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ•ÖàÖß ×´ÖšüÖ“ÖÖ ÃÖŸµÖÖÖÏÆü ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“µÖÖ
×¾Ö¹ý¨ü †ÖÖê¤ü¸ü ÃÖŸµÖÖÖÏÆü ú¸üÖ¾ÖÖ. ¤üÖÓ›üß µÖê£Öß»Ö Ö¤üáŸÖ ÊÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÖß ×¿ÖºþÖ ŸÖê£Öß»Ö ×´ÖšüÖ“Öê ´Ö›üêú †Ö¯Ö»µÖÖ
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ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ‘ÖêŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖêšüß ¤ÓüÖ»Ö ´ÖÖ•Ö»Öß. ÖÖêÂ™ü ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ úÖÖÖ¾Ö¸ü Öê»Öß.
¤üÖê‘ÖÖÓÖß“Ö ‡ŸÖúÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö “ÖÖ»Ö¾Öê»Öê»ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖêšêü úÖîŸÖãú ¾ÖÖ™ü»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ
†ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü ÆüÖê‰ú ÖµÖê †ÃÖÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ êú»ÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖ“Öß ÖæÖ ´ÆüÖæÖ ×úŸµÖêú ×¤ü¾ÖÃÖ ¸üÖ. ¯ÖÖŸÖÖ›êü
µÖÖÓÖß ŸÖê ´Ö›üêú †Æü»µÖÖÁÖ´ÖÖŸÖ •Ö¯ÖæÖ šêü¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Öãœêü ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ•ÖßÖß ŸÖãºÓþÖÖŸÖ ˆ¯ÖÖêÂÖÖ êú»Öê. ¯ÖæÖÖ ¯ÖòŒ™ü
—ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ³Öê™üµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü ¾Ö ¯ÖÖŸÖÖ›êü µÖê¸ü¾Ö›ü¶Ö“µÖÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ Öê»Öê. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ•ÖßÖß ¸üÖ. ¯ÖÖŸÖÖ›êü
µÖÖÓÃÖ ÆüÃÖŸÖ •Ö¾Öôû ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öê †Ö×Ö ŸÖê ´ÆüÖÖ»Öê. "¤üÖÓ›üß µÖê£Öß»Ö ŸÖã´Ö“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖ“Öß Øú´ÖŸÖ ´Öß †ÖêôûÖŸÖÖê.
ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖæÖ ÃÖã™ü»µÖÖ¾Ö¸ü ‹ú ¾ÖÂÖÔ ´Öß ŸÖã´Ö“µÖÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“µÖÖ úÖ´ÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖÆæüÖ ‘Öê‡ÔÖ. ŸµÖÖ ÃÖ²ÖÓ¬Ö ¾ÖÂÖÖÔŸÖ
†Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤ãüÃÖ¸êü úÖÆüß úÖ´Ö ´Öß ú¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß."
1933 ÃÖÖ»Öß ¸üÖ. ¯ÖÖŸÖÖ›êü µÖÖÓ“Öß ¯ÖÏéúŸÖß ²Ö¸üß“Ö ÖÖ»ÖÖ¾ÖŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß. ŸÖÖ¸üßÖ 22 ´ÖÖ“ÖÔ, 1933 ¸üÖê•Öß
ÃÖ¸ü ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü ÊÖÓ“Öê †ÖÖ´ÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ¾Öêôûß ´ÖÖêšüÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖ“µÖÖ
ŸÖµÖÖ¸üßŸÖ ¸üÖ. ¯ÖÖŸÖÖ›êü µÖÖÃÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖÖ×ÃÖú ¾Ö ¿ÖÖ¸üß×¸üú ÁÖ´Ö ¯Ö›ü»Öê. ¯Öãœêü ˆÆüÖôûÖ †Ö»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ
´ÖÖÖ×ÃÖú ×²Ö‘ÖÖ›ü —ÖÖ»ÖÖ. ¸üÖ´ÖÖ¾Ö´Öß“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ ¾Öê›ü »ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓÖÖ ×´ÖôûÖ¾Öê ŸÖÃÖê ÖéÆüÃ¾ÖÖÃ£µÖ
Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Öë¤æü¾Ö¸ü ×¾ÖéúŸÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ. ÊÖ ¾Öêôûß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ¤ü×ŸÖÃÖÖ¾ÖÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ.
µÖê¸ü¾Ö›ü¶Ö“µÖÖ ¾Öê›ü¶Ö“µÖÖ ‡ÛÃ¯ÖŸÖôûÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÖšü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸÖê£Öê ŸµÖÖÓÖÖ µÖã´ÖÖê×ÖµÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖ¸ü ÆüÖê‰úÖ
¿Öê¾Ö™üß ŸÖÖ¸üßÖ 14 ‹×¯ÖÏ»Ö, 1933 ¸üÖê•Öß ŸµÖÖÓ“ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ¤ãü:Ö¤ü †ÓŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ÊÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü ‡Ó¤üÖê¸ü,
ˆ••ÖîÖú›êü ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¸üÖ. ¯ÖÖŸÖÖ›êü µÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¬ÖÖÖ“Öß ŸÖÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ †ÖÖÖÖ›üßŸÖ ¯ÖÖê“Ö»Öß. ŸµÖÖÓÖÖ •Ö²Ö¸ü
¬ÖŒúÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ. ¸üÖ. ¯ÖÖŸÖÖ›êü ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÖê™ü“µÖÖ ´Öã»ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¯ÖÏµÖ ÆüÖêŸÖê.
(6) ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤ü. ÃÖ. ²Ö¾Öì, ¯ÖÖšüú µÖÖÓÖßÆüß ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖêŸÖ ²Ö·µÖÖ“Ö úôûúôûßÖê úÖ´Ö êú»Öê †ÖÆêü.
¸üÖ. ²Ö¾Öì Æüê Æãü²Öôûß ¿ÖÖÖêŸÖÆüß úÖÆüß ¾Öêôû ÆüÖêŸÖê. ŸÖê£ÖæÖ ŸÖê ÖÖÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÖÖêŸÖ Öê»Öê. ŸÖê£Öê“Ö ŸÖê †ªÖ×¯Ö ‹ú×ÖÂšêüÖê
×´Ö¿ÖÖ“Öê úÖ´Ö “ÖÖ»Ö¾ÖßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
ÃÖÖÆüÖµµÖúÖ¸üß : µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÖÖ»Öß»Ö ÃÖ¤ËüÖéÆüÃ£ÖÖÓÖß ¾Ö ³Ö×ÖÖàÖß ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ú×´Ö™üß¾Ö¸ü ²ÖÖÆêü¸ü ¸üÖÆæüÖ
×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ †´ÖÖê×»Öú ÃÖÖÆüÖµµÖ êú»Öê †ÖÆêü.
(1) †¬µÖÖ ÃÖ¸ü ÖÖ¸üÖµÖÖ ÖÖê¿Ö “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü :-- ÊÖÓ“Öê “Ö×¸ü¡Ö ´ÖÆü¿Öæ¸ü“Ö †ÖÆêü. ÃÖŸÖŸÖ ²ÖÖ¸üÖ ¾ÖÂÖÖÕ¾Ö¸ü
ŸµÖÖÓÖß êú»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖ“ÖÖ ×šüú×šüúÖÖß ˆ»»ÖêÖ †Ö»Öê»ÖÖ“Ö †ÖÆêü. ×´Ö¿ÖÖ“Öê ŸÖê †ŸµÖÓŸÖ †Ö¤ü¿ÖÔ †¬µÖÖ
ÆüÖêŸÖê. ¤ü¸üÃÖÖ»Ö ¿ÖÓ³Ö¸ü ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öß ¾ÖÖÔÖß ŸÖê ×ÖµÖ´ÖÖÖê ¯ÖÖê“Ö¾ÖßŸÖ †Ö×Ö µÖÖ¯ÖêÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ÖÖêÂ™ü ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖÓÖß
ú×´Ö™üß¾Ö¸ü ²ÖÆãü´ÖÖê»Ö úÖ´Ö×Ö¸üß êú»Öß. ŸÖê ÖêÆü´Öß ú×´Ö™üß»ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ¾ÖŒ¢Ö¿Öß¸ü µÖêŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¬ÖÖúÖ´Öãôêû
‡ŸÖ¸ü ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÆüß ¾Öêôêû¾Ö¸ü µÖêŸÖ. úÖ´ÖÖ“µÖÖ †›ü“ÖÖß ŸÖê •ÖÖÖæÖ †ÃÖŸÖ. ×úŸµÖêú ¾ÖêôûÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ
¿ÖÖÖÖÓ“µÖÖ ú×´Ö™ü¶Ö †Ö×Ö ŸÖê£Öß»Ö Ã£ÖÖ×Öú ×´Ö¿ÖÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖŸÖ³Öê¤ü ÆüÖê‰úÖ ŸÖÎúÖ¸üß“Öß ¯ÖÏú¸üÖê
¾ÖêôûÖ¾ê Öêôûß •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêêúÎ ™ü¸üßú›êü µÖêŸÖ. úÖ´ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖÃÖê ×´ÖôûŸÖ ÖÃÖŸÖ †Ö×Ö ¾ÖêôûÖê¾Öôûß ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ¾Ö¤Ôüôûß»ÖÖ
†Ö»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü †µÖÖµÖ ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. †¿ÖÖ¾Öêôûß •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üßÃÖ ±úÖ¸ü ÃÖÆüÖ¿Öß»ÖŸÖÖ ¤üÖÖ¾ÖÖê ³ÖÖÖ
¯Ö›êü. ²ÖÓÖ»ÖÖê¸ü ¿ÖÖÖêÆüæÖ †ÃÖÖ“Ö ‹ú ¾ÖÖ¤üÖÏÃŸÖ ¯ÖÏ¿Ö ŸÖê£Öß»Ö ÃÖ´ÖÖÖÖßµÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÖß ÃÖêÎêú™ü¸üßú›êü ¯ÖÖšü¾Ö»ÖÖ.
ÃÖêÎêú™ü¸üß ¤üÖ¤ü ‘ÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´Ö•Ö ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖ ÖéÆüÃ£ÖÖÖê ŸÖÎúÖ¸üß“Öê ×»ÖÖÖÖ †¬µÖÖÖÓú›êü
¯ÖÖšü¾Ö»Öê. †¬µÖÖÖÓÖß ŸÖê ¯ÖÏú¸üÖ •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêúêÎ ™ü¸üßú›êü •ÖÃÖê“µÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÖšü¾Ö»Öê †Ö×Ö ¯Öãœüê ŸµÖÖ“Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖæÃÖÆüß
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êú»Öß ÖÖÆüß. ÊÖ“ÖÖ †£ÖÔ †¬µÖÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ úÖ´ÖÖ“Öß ÆêüôûÃÖÖÓ›ü êú»Öß †ÃÖÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü úÖ¸ü³ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ´ÖãµÖ
†×¬ÖúÖ¸ü •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üßú›êü“Ö †ÃÖ»µÖÖÖê ×¾ÖÖÖú¸üÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖŸÖ œü¾ÖôûÖœü¾Öôû ú¸üÖê ²Ö¸êü
Ö¾Æêü †ÃÖê ¿ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ ŸµÖÖÓÖß ÖêÆü´Öß šêü¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
(2) ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ ¿Öêšü ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü¤üÖÃÖ ÖÖê¾Ö¬ÖÔÖ¤üÖÃÖ ÃÖãÖ›ü¾ÖÖ»ÖÖ :-- (´ÖéŸµÖã 13/11/1913) ÃÖÖ 1898 ŸÖ
´ÖãÓ. ¯ÖÏÖ. “Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü —ÖÖ»Öê. Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ Ö“ÖÔ ±úÖ¸ü £ÖÖê›üÖ. ¯ÖÖ ²ÖÆãü•ÖÖÖÓ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß ¬ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê Æêü ›üÖêóµÖÖÓ¯Öãœêü
šêü¾ÖæÖ ŸÖê ¸üÖ¡Ö×¤ü¾ÖÃÖ ¸üÖ²ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú úÖµÖÖÔú›êü ú¸üßŸÖ. ´ÖãÓ²Ö‡Ô
±úÖê™Ôü´Ö¬µÖê ¯ÖÖ“Ö »ÖÖ ¹ý¯ÖµÖê Ö“ÖæÔÖ ¯Öß¯Ö»ÃÖ ±Ïúß ¸üßØ›üÖ ºþ´Ö Æêü ¾ÖÖ“ÖÖÖ»ÖµÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê. †¿Öß“Ö 10/12
×šüúÖÖß ¾ÖÖ“ÖÖÖ»ÖµÖê úÖœü»Öß. ×Ö¸üÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ †ÖÁÖ´Ö, ×²ÖÎÃ™ü»Ö µÖê£Öß»Ö ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖµÖ ÃÖ´ÖÖ¬Öß“ÖÖ
•ÖßÖÖì¨üÖ¸ü, ú»Öú¢µÖÖŸÖß»Ö ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖµÖ »ÖÖµÖ²ÖÎ¸üß, ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öß ¯Öã†¸ü ²ÖÖò‡Ô•Ö ÃÖê×´ÖÖ¸üß, †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÆüÖµµÖúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß, ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÖ êúôûú¸ü Ã´Öé×ŸÖ±Óú›ü ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê
ÁÖêµÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ˆ¤üÖ¸ü ¤êüÖÖßú›êü“Ö µÖêŸÖê. ‡ŸÖêú úºþÖ ŸÖê ±úÖ¸ü ¿ÖÖÓŸÖ †Ö×Ö ×Ö¸ü¯ÖêÖ ¾Öé¢Öß“Öê †ÃÖŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ
ˆ¤üÖ¸ü ¤êüÖµÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ Ö ú¸üµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ±úÖ¸ü •Ö¯ÖŸÖ. ŸÖê ¯ÖãµÖÖ“Öß ¿ÖÖÖÖ ÃÖ´ÖÖ µÖê‰úÖ ¯ÖÖÆæüÖ Öê»Öê ÆüÖêŸÖê.
×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 7000 ¹ý. “Öß ŸµÖÖÓÖß ¤êüÖÖß ×¤ü»Öß. 1909 ÃÖÖ»Öß ŸÖê ´ÖÆüÖ²ÖôêûÀ¾Ö¸üß Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü
†Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÓ›üôûßÖÖ ŸµÖÖÓÖß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü Öê»Öê. ŸÖê£Öê ‹ú ´Ö×ÆüÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖãŒúÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ
´ÖãŒúÖ´ÖÖŸÖ ´ÖÆüÖ²ÖôêûÀ¾Ö¸ü µÖê£Öê ×´Ö¿ÖÖ“Öß ¿ÖÖÖÖ ×Ö‘ÖÖ»Öß.
(3) ÃÖÖî. »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô ¸üÖÖ›êü :-- ´ÖéŸµÖæ ŸÖÖ¸üßÖ 17/6/1913. ÊÖ ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖê¾ÖÖÃÖ¤üÖ
¾Ö ›üß. ÃÖß. ×´Ö¿ÖÖŸÖ±ìú ˆ¢Ö´Ö •ÖÖÃÖê¾ÖÖ êú»Öß. ÃÖÖôãÓû²ÖÎê µÖê£Öß»Ö †ÛÖ¯ÖÏôûµÖÖ“Öê ¾ÖêôêûÃÖ ¤ãü:×ÖŸÖÖÓ“Öê ´Ö¤üŸÖßÃÖ
¬ÖÖ¾ÖæÖ Öê»µÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÓÖß ´ÖÖêšüÖ ÃÖ³ÖÖ¬Öß™ü¯ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¿ÖÖÃ¡ÖÖêŒ¢Ö ÖÖµÖÖÖ“ÖÖ ±úÖ¸ü ÖÖ¤ü †ÃÖê. ×¤ü»Ö¹ý²ÖÖ
ˆ¢Ö´Ö ¾ÖÖ•Ö¾ÖßŸÖ. ›üß. ÃÖß. ‹´ÖË. “Öê ±Óú›ü ÖÖêôûÖ ú¸üµÖÖ“Öê üúÖ´Öß ±úÖ¸ü ´Ö¤üŸÖ êú»Öß.
(4) ×Ö×¸ü•ÖÖ¿ÖÓú¸ü ×¡Ö¾Öê¤üß :-- ´ÖéŸµÖæ ŸÖÖ¸üßÖ 10/1/1932. ×Ö¸ü¯ÖêÖ¯ÖÖê ¾Ö ‹ú×ÖÂšü¯ÖÖê ŸµÖÖÓÖß
¯ÖÏÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ êú»Öß. ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü †Öò±ÔúÖê•Öú¸üŸÖÖ ŸµÖÖÖß ´ÖÖêšüÖ ¦ü¾µÖ×Ö¬Öß •Ö´Ö¾Ö»ÖÖ. ›üß. ÃÖß.
×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖê³ÖÖ¾Öê ´Ö¤üŸÖ êú»Öß. ¯Öãœêü £ÖÖê›üß ¾ÖÂÖì ŸÖê •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üß ÆüÖêŸÖê. ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖòµÖ ÆüÖµÖÃæú»Ö
úÖœüµÖÖ“Öß ´Öæôû ú»¯ÖÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß“Ö ÊÖ ú»¯ÖÖêÃÖ ´ÖæŸÖÔ Ã¾Öºþ¯Ö ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß 5 Æü•ÖÖ¸ü ¹ý. “Öß ¤êüÖÖß ×¤ü»Öß.
(5) ›üÖò. úÖ¿Öß²ÖÖ‡Ô Ö¾Ö¸ÓüÖê :-- ÊÖÓ“Öß ›üß. ÃÖß. ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ ×²ÖÖ²ÖÖê³ÖÖ™ü ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. Æü»»Öß µÖÖ
´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †¬µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ÖÖµÖÖÖ¾Ö µÖê£Öê ×Ö¸üµÖÖŸÖ úÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß µÖÖÓÖß ÃÖÓÃ£ÖÖ úÖœæüÖ
¯ÖãÂúôû “ÖÖÓÖ»Öê úÖ´Ö ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
(6) «üÖ. ÖÖê. ¾Öîª :-- Æêü ¯ÖÏÖ. ÃÖ. “Öê †Ö•Ö´Ö ÃÖê¾Öú ÆüÖêŸÖê. ÃÖã. ¯Ö×¡Öêú“µÖÖ «üÖ¸êü ×›ü. ÃÖß. ×´Ö¿ÖÖ“Öß
²ÖÖ•Öæ ×Ö³Öá›ü¯ÖÖê ´ÖÖÓ›üßŸÖ †ÃÖŸÖ. ¯ÖÏÖ. ÃÖ. “ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ, ¸üÖÖ›êü, ³ÖÓ›üÖ¸üú¸ü, “ÖÓ¤üÖ¾Ö¸üú¸ü, µÖÖÓ“Öß “Ö×¸ü¡Öê
×»ÖÆæüÖ ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖŸÖ †´Öæ»µÖ ³Ö¸ü ™üÖú»Öß †ÖÆêü.
(7) ›üÖò. ÃÖÓŸÖã•Öß ¸üÖ´Ö•Öß »ÖÖ›ü :-- Æêü ¬ÖÖÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ‹ú •ÖãÖê ¯ÖãœüÖ¸üß. •ÖÖê×ŸÖ²ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Öú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ´ÖÖêšêü †×³Ö´ÖÖÖß ÆüÖêŸÖê. ›üÖò. ÃÖÓŸÖã•Öß ¸üÖ´Ö•Öß »ÖÖ›ü ÊÖÓÃÖ ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü, 1916 µÖÖ ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ
¯ÖÖÖ‘ÖÖŸÖÖ“Öê ×¾ÖúÖ¸üÖÖê šüÖÖê µÖê£Öê ¤êü¾ÖÖ–ÖÖ —ÖÖ»Öß. Æêü ¯Öê¿ÖÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ×úŸµÖêú ¾ÖÂÖì ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öß»Ö ´Ö¸üÖšüÖ
°»ÖêÖ ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö“Öê ÆüÖˆÃÖ ÃÖ•ÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. Æêü ´ÖÖêšêü Æãü¿ÖÖ¸ü ›üÖòŒ™ü¸ü ¾Ö úÖ¾ÖÖôæû ¾Öé¢Öß“Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖÓÖß °»ÖêÖ
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ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»ÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ‹úÖ ´Öã»ÖÖ“Öê ˆ¢Ö´Ö ¸üßŸÖßÖê ÃÖÓÖÖê¯ÖÖ êú»Öê ¾Ö ŸÖÖê Æü»»Öß úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ×¿ÖúŸÖ †ÖÆêü.
¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü †Öò±ÔúÖê•Ö´Ö¬ÖæÖ ÊÖÓÖß ¤üÖêÖ ´Öã»Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖú›æüÖ ´ÖÖÖæÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ»ÖÖ úºþÖ ŸµÖÖÓ“Öß
»ÖÖê »ÖÖ¾ÖæÖ ×¤ü»Öß. ×Ö. ÃÖÖ. ´ÖÓ›üôûß“µÖÖ 5 †Öª ÃÖÓÃ£ÖÖ¯Öú ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ¯Öîúß Æêü ‹ú †ÖÆêüŸÖ. ÊÖ ´ÖÓ›üôûßÖß
“ÖÖ»Ö¾Ö»Öê»µÖÖ ¯Ö¸üôû µÖê£Öß»Ö ¤ü¾ÖÖÖÖµÖÖÓŸÖ ŸÖê šüÖµÖÖÆæüÖ ¸üÖê•Ö µÖêŸÖ. ›üÖò. »ÖÖ›ü ÊÖÓÖß ' ¤üßÖ²ÖÓ¬Öæ ' ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
›ü²Ö‘ÖÖ‡ÔÃÖ †Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¯Öî¿ÖÖ“Öê •ÖÖê¸üÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ ¯Ö¡ÖÖ“ÖÖ †úÖ»Ö´ÖéŸµÖæ ™üÖôû»ÖÖ; ¯ÖÖ ŸµÖÖÃÖÖšüß
›üÖò. »ÖÖ›ü µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ×“ÖŸÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß Ö“ÖÖÔ¾Öß »ÖÖÖ»Öß. úÖêÖßÆüß ÃÖÓú™üÖŸÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»ÖÖ †ÃÖê úôû»Öê
úß, ›üÖò. ÃÖÓŸÖã•Öß ŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖÖÆüÖµµÖÖÃÖÖšüß ¬ÖÖ¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖ.
(8) ¸üÖ. ¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÖ ³ÖÖÃú¸ü ÖÖêšüÖêÃú¸ü :-- ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ¾ÖÖ›üß ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ŸÖÖ¸üßÖ 6/8/1973 ÃÖÖ»Öß µÖÖÓ“ÖÖ
•Ö´Ö —ÖÖ»ÖÖ. ÆüÖµÖÃæú»Ö“Öê ×¿ÖÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖ´ÖÖ ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü µÖÖÓ“Öêú›êü —ÖÖ»Öê. ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖ´Öê³ÖÖ‰ú
ÁÖß¬Ö¸ü¯ÖÓŸÖ ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü µÖÖÓ“Öê •Ö¾Öôû ¸üÖÆæüÖ ŸÖê B.A. —ÖÖ»Öê. ¸üÖòµÖ»Ö ‹×¿Ö†ò×™üú ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß´Ö¬µÖê ŸÖê »ÖÖµÖ²ÖÎê×¸üµÖÖË
ÆüÖêŸÖê. 1930 ÃÖÖ»ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ¯Öê¿ÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ¯ÖÏéúŸÖß ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü ×²Ö‘Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖÖÆüß ŸµÖÖÓÖß †Öêú ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
ÃÖÓÃ£ÖÖÓŸÖ ¤üÖ¤üÖß“Öê úÖ´Ö êú»Öê. ×›ü. Œ»ÖÖ. ×´Ö¿ÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖß ±úÖ¸ü úÃÖÖê¿ÖßÖê úÖ´Ö êú»Öê. •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üß
úÖêúÖÖŸÖ ×±ú¸üŸÖß¾Ö¸ü Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ¾ÖÖ›üß µÖê£Öß»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖŸÖ»ÖÖÖÃÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ¯Ö¡Ö ¤êü‰úÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖß
×´Ö¿ÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖ ´ÖÖêšüß ´Ö¤üŸÖ êú»Öß. 1913 ÃÖÖ»Öß ŸµÖÖÓÖß ‹úÖ ÖŸÖ³ÖŸÖéÔêú¿Öß êú»Öê»ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ¾Ö
†Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öê ˆ®ÖŸÖß×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖÓ“Öß Ã¾ÖúßµÖ ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ¾ÖÖî¸êü ÖãÖ ¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÖ¯ÖÓŸÖÖ´Ö¬µÖê †Ö»Öê. ŸµÖÖ“Öê ÁÖêµÖ
³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü«üµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ˆ¤üÖ¸ü ¾ÖÖŸÖÖ¸üÖÖ»ÖÖ“Ö †ÖÆêü.
(9) †´ÖéŸÖ»ÖÖ»Ö ¾Æüß. šüŒú¸ü : ´ÖãÓ²Ö‡Ô úÖò¯ÖÖì¿ÖÖ´Ö¬µÖê ‡Ó×•Ö×ÖµÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ×Ö.ÃÖÖ. ´ÖÓ›üôûß“µÖÖ †Ö¸Óü³ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
Æêü ´ÖÖêšêü ÃÖ´ÖÖµÖ ÃÖÖÊúÖ¸üß ÆüÖêŸÖê. “Öë²Öæ¸ü µÖê£Öê ´ÖÆüÖ»Ö´Öß ¸üÖê›ü, ´ÖÖ•ÖÖÖ¾Ö µÖê£Öê ³ÖÓµÖÖ“µÖÖ “ÖÖôûß•Ö¾Öôû ¾ÖÖî¸êü
×šüúÖÖß ¿ÖÖôûÖ ˆ‘Ö›æüÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öê úÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖêšüß ´Ö¤üŸÖ êú»Öß. úÖšêü¾ÖÖ›üÖŸÖ †Ö×Ö ²ÖÖÓúß¯Öæ¸ü
µÖê£Öß»Ö úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üß²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ úºþÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö •ÖÖÆüß¸ü
ÃÖ³ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Öß ÊÖÓÖß ´ÖÖêšüß ´Ö¤üŸÖ êú»Öß. ÊÖÓ“Öê ¬ÖÖú™êü ²ÖÓ¬Öã ÖÖ¸üÖµÖÖ•Öß ×´Ö¿ÖÖ“Öê Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öú µÖÖ
ÖÖŸµÖÖÖê ´ÖÖêšü¶Ö ˆŸÃÖÖÆüÖÖê úÖ´Ö ú¸üßŸÖ. ³ÖÖêú¸ü¾ÖÖ›üß µÖê£Öß»Ö †Æü»µÖÖÁÖ´ÖÖ“µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“Öê úÖ´Öß
ÖúÖ¿Öê ¾Ö †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öêú ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê ´ÖÖêšü¶Ö ¤üÖ¤üÖß“Öê úÖ´Ö µÖÖÓÖß ´ÖÖêšü¶Ö ¤üÖŸÖêÖê êú»Öê. ¯Öãœêü ×³Ö»»ÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öê úÖ´Ö úÖœæüÖ šüŒú¸ü²ÖÖ¯¯ÖÖ Æêü ÃÖÖ£ÖÔ ÖÖ¾Ö ŸµÖÖÓÖß ×´Öôû¾Ö»Öê. ÖÖêÖ»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖê¾Öú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
Æêü ‹ú ÖÖ´ÖÖÓ×úŸÖ úÖµÖÔúŸÖì †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ•ÖßÖß †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖÃÖÖšüß ¿Öê™ü ×²Ö»ÖÖÔ µÖÖÓ“Öß ´ÖÖêšüß ´Ö¤üŸÖ
×´Öôû¾ÖæÖ ´ÖÖêšüÖ ±Óú›ü •Ö´Ö¾Ö»ÖÖ †Ö×Ö ¿Öê¾Ö™üß ×¤ü»»ÖßÃÖ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá Æü×¸ü•ÖÖ ÃÖÓ‘Ö úÖœæüÖ ŸÖÖê šüŒú¸ü²ÖÖ¯¯ÖÖÓ“Öê
Ã¾ÖÖ¬ÖßÖ êú»ÖÖ. Öê»µÖÖ ÃÖÖ»Öß šüŒú¸ü²ÖÖ¯¯ÖÖÓ“ÖÖ 71 ¾ÖÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê £ÖÖ™üÖÖê —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß
70 Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ±Óú›ü •Ö´Ö¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖêŸÖ ÖÖê¯ÖÖôû¸üÖ¾Ö ¤êü¾Ö¬Ö¸ü †Ö×Ö ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü
µÖÖÓ“µÖÖ •ÖãµÖÖ †Öšü¾ÖÖß ´ÖÖêšü¶Ö †Ö¤ü¸ü¯Öæ¾ÖÔú šüŒú¸ü²ÖÖ¯¯ÖÖÓÖß úÖœü»µÖÖ †Ö×Ö ŸÖê ÃÖ´ÖÖ ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖÖ
µÖê‰úÖ ³Öê™ü»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖß †Ö¿Öß¾ÖÖÔ¤ü ´ÖÖ×ÖŸÖ»ÖÖ.
(10) »Ö´ÖÖ¸üÖ¾Ö ²Öôû¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ÖÖµÖú, ²Öß. ‹. : ÊÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ×´Ö¿ÖÖ¿Öß ´Öæôû †Ö¸Óü³ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê
†ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ×™üæúÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ. ¹ý¯Öß ±Óú›üÖ“Öê òú¯™üÖ, †×ÃÖ. •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üß, •ÖÖ¸ü»Ö ÃÖêÎêú™ü¸üß †Ö×Ö ¿Öê¾Ö™üß
™ÒüÃ™üß µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê ×´Ö¿ÖÖ“Öß ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öß úÖ´Öê ´ÖÖÖê³ÖÖ¾ÖÖÖê ´ÖãúÖ™ü¶ÖÖê †Ö×Ö ¤üÖŸÖêÖê êú»Öß
†ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ ¤ü¸üÃÖÖ»Ö 100 ¹ý¯ÖµÖê ¾ÖÖÔÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ ×´Öôêû. Æü»»Öß ŸÖê ¯ÖÏéúŸÖßÖê ±úÖ¸ü
†Ã¾ÖÃ£Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ×´Ö¿ÖÖú›êü ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖ¸üÖê »ÖÖ †ÖÆêü.
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(11) êú. ¸ÓüÖ¸üÖ¾Ö : ×Ö. ÃÖÖ. ´ÖÓ›üôûß ×Ö‘ÖµÖÖ¯Öæ¾Öá 10 ¾ÖÂÖì ÊÖÓÖß ´ÖÓÖôæû¸ü µÖê£Öê †Ã¯Öé¿µÖÖÓú×¸üŸÖÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖ úÖœü»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖæÖ ÊÖÓÖÖ ´ÖÖ—Öê ÃÖÖ£Öß¤üÖ¸ü ´ÆüÖµÖÖ¯ÖêÖÖ ´Öß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ£Öß¤üÖ¸ü ´ÆüÖÖê“Ö ÁÖêµÖÃú¸ü.
²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö †Ã¯Öé¿µÖÃÖê¾ÖÖ µÖÖú¸üŸÖÖ ÊÖÓÖß Ã¾ÖÖ£ÖÖÔ¾Ö¸ü ¯ÖÖÖß ÃÖÖê›æüÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ •Ö´Ö ¾Öê“Ö»ÖÖ, •Öß¾ÖÖ¯ÖÖ›ü
ÁÖ´Ö êú»Öê ¾Ö †ÖÛ¾ÖŸÖ ”ûôû ÃÖÖêÃÖ»ÖÖ. Æêü ˆ¢Ö´Ö ¾Öúß»Ö ÆüÖêŸÖê. •Öß×¾ÖŸÖÖ“Öê †Öê¸üßÃÖ “ÖŸÖã£ÖÖÔÁÖ´Ö ¯ÖŸúºþÖ
‡ÔÀ¾Ö¸üÖÖÓ¤ü Æêü ÖÖ¾Ö ‘ÖêŸÖ»Öê. ŸÖÖ¸üßÖ 2 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 1928 ¸üÖê•Öß ´Ö¸üÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öê. ÊÖÓ“µÖÖ ŸÖßÖ ´Öã»Öß ¯Ö¤Ëü¾Öß¬Ö¸ü
†ÃÖæÖ ´ÖÖêšü¶Ö •Ö´ÖßÖ¤üÖ¸üÖÃÖ ×¤ü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯Öîúß ´Ö¬Ö»µÖÖ ÃÖÖî. ¸üÖ¬ÖÖ²ÖÖ‡Ô ´Ö¦üÖÃÖ“Öê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü •Ö´ÖßÖ¤üÖ¸ü
¯ÖãœüÖ¸üß ÃÖã²²Ö¸üÖµÖÖË µÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß ÆüÖêŸÖ.
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»ÖÖêú´ÖŸÖÖ“Öê Æêü»ÖúÖ¾Öê
»ÖÖêú´ÖŸÖÖ“Öê Æêü»ÖúÖ¾Öê : †Ö´Ö“µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ¤êü¿Ö³Ö¸ü —ÖÖ»µÖÖÖê ´Öß ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ
×±ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß †Öêú ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê ×´ÖôûÖ»Öß. ŸµÖÖ¯Öîúß úÖÆüß“ÖÖ ÖÖ»Öß ˆ»»ÖêÖ ú¸üßŸÖ †ÖÆêü :-(1) ¯ÖÖ»Ö‘ÖÖ™ü, ´Ö»Ö²ÖÖ¸ü.
(2) Æãü²Öôûß, úÖÖÔ™üú.
(3) 23 ‹×¯ÖÏ»Ö, 1923 ¸üÖê•Öß ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê“Öê ×¿ÖÖú ¾Ö ×¾ÖªÖ£Öá µÖÖÓ•Öú›æüÖ 51 ¾µÖÖ
¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖÖ×Ö×´Ö¢Ö.
(4) 23 ‹×¯ÖÏ»Ö, 1923 ¸üÖê•Öß ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê“µÖÖ ×¿ÖÖ×úÖß ¾Ö ×¾ÖªÖÙ£ÖÖß µÖÖÓ•Öú›æüÖ 51 ¾µÖÖ
¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖÖ×Ö×´Ö¢Ö.
(5) 23 ‹×¯ÖÏ»Ö, 1923 ¸üÖê•Öß ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê“µÖÖ ×¿ÖÖ×úÖß ¾Ö ×¾ÖªÖÙ£ÖÖß µÖÖÓ•Öú›æüÖ ³Ö×ÖÖß
•ÖÖÖ²ÖÖ‡ÔÃÖ.
(6) 23 ‹×¯ÖÏ»Ö, 1925 ¸üÖê•Öß ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓŸÖ±ìú.
(7) 1928 ÃÖÖ»Öß ¤üÖî»ÖŸÖ¯Öæ¸ü (¯Öæ¾ÖÔ ²ÖÓÖÖ»Ö) úÖò»Öê•Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕŸÖ±ìú.
(8) 1933 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 23 ¸üÖê•Öß “ÖÖêÖÖ ´ÖêôûÖ ²ÖÖêÚ›üÖ, †Ö¾Öá (ÖÖÖ¯Öæ¸ü).
(9) 1933 ×›üÃÖë²Ö¸ü´Ö¬µÖê ÖÖÖ¯Öæ¸ü †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔŸÖ±ìú ÖÖê¿Ö †ŒúÖ•Öß Ö¾Ö‡Ôú›æüÖ.
(10) 1934 •ÖæÖ, 18 ¸üÖê•Öß ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö 41 ÃÖÓÃ£ÖÖŸÖ±ìú.
1925 ÃÖÖ»ÖÖŸÖß»Ö ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü ¯ÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖÃÖ ´Öß ÖÖ»Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê ˆ¢Ö¸ü ×¤ü»Öê.
"´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê 41 ÃÖÓÃ£ÖÖŸÖ±ìú 1934 ÃÖÖ»Öß, •ÖÖê ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö —ÖÖ»ÖÖ ŸÖÖê ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ ´ÖÖêšüÖ ÆüÖêŸÖÖ.
´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß Æêü µÖÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖ“Öê †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ ‘ÖêÖÖ¸ü †ÃÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»µÖÖÖê ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ¯Ö¸üôû“µÖÖ ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü¤üÖÃÖ
šüÖú¸üÃÖß ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê †»ÖÖê™ü Ö¤üá —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß, ‡ŸÖúß úß úÖÆüß ¾Öêôû ™Òòü´ÖÖÖ›ü¶Ö ²ÖÓ¤ü šêü¾ÖÖ¾µÖÖ »ÖÖÖ»µÖÖ.
¿Öê¾Ö™üß ÁÖß. ´Ö£Öã¸üÖ¤üÖÃÖ ²ÖÃÖÖ•Öß µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ. ˆ¢Ö¸ü ¤êüŸÖÖÖÖ ´Öß ´Æü™ü»Öê,
"ÆüÖ ´Öß ´ÖÖ—ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖ ÖÖÆüß. ÆüÖ ´ÖÖ—µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÖÊúÖ¸üß —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ
†ÖÆêü. ´Ö»ÖÖ ØÆü¤ãü, ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ, ×Ö¿“ÖÏÖ, ¯ÖÖ¸ü¿Öß, µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ ¾ÖêÖî¸ü ÃÖ¾ÖÖÕÖß ´Ö¤üŸÖ êú»Öß †ÖÆêü. ¯ÖÖ ŸÖß ŸµÖÖÓÖß
´ÖÖ—µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖêÆêü¸ü²ÖÖÖß ´ÆüÖæÖ êú»Öê»Öß ÖÃÖæÖ úŸÖÔ¾µÖ ´ÆüÖæÖ êú»Öê»Öß †ÖÆêü. ØÆü¤üãÃ£ÖÖÖÖŸÖ»ÖÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖêÃÖÖ¸üÖÖ
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Æêü»ÖúÖ¾Öêû

‹ú ´ÖÖêšüÖ †µÖÖµÖ Ã¾ÖÃ£Ö ²ÖÃÖæÖ “ÖÖ»Öæ ×¤ü»µÖÖ²Ö§ü»Ö ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖ †¯Ö¸üÖ¬Öß †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ
•ÖÖÖÖê ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. .......... ´Ö»ÖÖ ‹ú ÖÖêÂ™ü Ã¯ÖÂ™ü ÃÖÖÓÖæÖ ™üÖú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸÖß Æüß úß, ´Ö»ÖÖ
‡ŸÖŒµÖÖ ¯ÖãÂúôû ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖß ×´ÖôæûÖ ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ×¤ü»Öê ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ´Öß †Ö³ÖÖ¸üß †ÖÆêü. ¯ÖÖ ´ÆüÖæÖ ´Öß ŸÖã´Ö“ÖÖ
Ø´Ö¬ÖÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ´ÖÖ—Öê •Öê£Öê ŸÖã´Ö“µÖÖ¿Öß •Ö´ÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß, ŸÖê£Öê ´Öß ŸÖã´Ö“µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü Öê»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß ! "
Æüß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê ²ÖÖê»ÖæÖ“ÖÖ»ÖæÖ ´ÖÖ—ÖÖ ÖÖî¸ü¾Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¤ü»Öß ÆüÖêŸÖß ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü
†Ö×Ö ³ÖÖÂÖÖ †£ÖÖÔŸÖ ‹úÖ“Ö ÃÖã¸üÖ“Öß ÆüÖêŸÖß ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ú¸üÖê ´Ö»ÖÖ ŸÖê£Öê •Öºþ¸ü ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß.
¯Ö¸ÓüŸÖã ´ÖÖ—Öê úšüßÖ úÖ´Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ¾Ö¸ü •Öß ¾ÖêôûÖê¾Öôûß ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö ™üßúÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê, ¾Öêôûß ŸÖß¾ÖÎ
×ÖÂÖê¬ÖÆüß ÆüÖêŸÖ †ÃÖê ŸµÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ú¸üÖê •Öºþ¸ü †ÖÆêü.
×´Ö¿ÖÖ ÖãúŸÖê“Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ ‹úÖ ´Ö¸üÖšüÖ ÖéÆüÃ£ÖÖú›æüÖ ÖÖ»Öß»Ö ¯Ö¡Ö †Ö»Öê.
ÁÖßµÖãŸÖ ¸üÖ. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê ÃÖê¾ÖêÃÖß-†Öêú Ö´ÖÃúÖ¸ü ×¾Ö. ×¾Ö.
†Ö¯ÖÖÖÓÃÖ ÃÖ´ÖÖ ¯ÖÖÆüÖ¾Öê †¿Öß ‡“”ûÖ ±úÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖÖê µÖÖêÖ †úÃ´ÖÖŸÖ ŸÖÖ¸üßÖ 3 ¸üÖê•Öß
‘Ö›æÖ †Ö»ÖÖ. †Ö¯ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ¿Öß ²ÖÖê»ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ †Ö¯ÖÖ ´Ö¸üÖšêü †ÃÖ»µÖÖ²Ö§ü»Ö †Ö¯Ö»Öê ×šüúÖÖß ¾ÖÃÖŸÖ
†ÃÖ»Öê»ÖÖ †×³Ö´ÖÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ¾Ö †»Ößú›êü ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾Öê¤üÖêŒ¢ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †Ö¯Ö»Öê ¯ÖÏÖ»³Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü
‹êæúÖ †Ö¯Ö»ÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¾ÖÃÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ¯ÖÏê´Ö †×¬Öú ¥üüœü —ÖÖ»Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖã †Ö¯Ö»µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ, †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
ÃÖÆüÃÖÖ Ö »ÖÖ³ÖÖÖ·µÖÖ ×¾Ö«üÖÖÖÓÖß ¤êü¿Öºþœüß“ÖÖ ŸµÖÖÖ úºþÖ ³Ö»ÖŸµÖÖ“Ö ¯Ö¨üŸÖßÖê ¸üÖÆüÖê µÖÖêµÖ ÖÖÆüß †ÃÖê ´Öß
†Ö¯ÖÖÖÓÃÖ Ö´ÖÏ¯ÖÖê ÃÖæ“Ö¾ÖŸÖÖê. †Ö¯ÖÖ Ö×¡ÖµÖÖÓÖß ¤üÖœüß šêü¾ÖÖê Æêü †¿ÖÖÃ¡Ö †ÖÆêü †ÃÖê ´Æü™ü»ÖêŸÖ; ¯ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ
¯Ö×¸üÖÖ´Ö †–ÖÖÖß •ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ‡Â™ü Ö ÆüÖêŸÖÖ †×ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖÖê Æêü †Ö¯Ö»µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ×¾Ö«üÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ
†Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. †Ö¯Ö»µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¤ãüÙ´Öôû ×¾Ö«üÖÖÖ“Öê »ÖÖ ÃÖ¬µÖÖ †Ö´Ö“Öê »ÖÖêúÖÓ“Öß ¯Öß”êûÆüÖ™ü ¾Ö ¤îüÖÖ ˆ›üÖ»Öß
×ŸÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ úºþÖ ´ÖÆüÖ¸ü´ÖÖÖÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖú›êü »ÖÖÖÖ¾Öê ¾Ö †Ö´Æüß •Öê ¯Öæ¾Öá ˆ¢Ö´Ö †¾ÖÃ£ÖêŸÖ
ÆüÖêŸÖÖê ŸÖê ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ †¾ÖÖŸÖ ÛÃ£ÖŸÖßú›êü ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ ×ŸÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ¾ÆüÖ¾Öê Æüß êú¾Öœüß Öê¤üÖ“Öß ÖÖêÂ™ü! Æêü
†Ö¯Ö»Öê ú¸üÖê, ‘Ö¸ü“Öß ´ÖÖÖÃÖê ˆ¯ÖÖ¿Öß šêü¾ÖæÖ ¤üãÃÖ·µÖÖÃÖ ¯ÖŒúÖ®Ö ‘ÖÖ»ÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêü. †Ö¯ÖÖ •µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
•Ö´Ö»ÖÖ †Ö×Ö •µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ¯Ö¤ü¾Öß¬Ö¸ü —ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ‹¾Öœêü ÖÖ¾ÖÖºþ¯ÖÖÃÖ “Öœü»ÖÖ, ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß
úÖµÖ ¤îüÖÖ ˆ›üÖ»Öß †ÖÆêü ‡ú›êü †Ö¯Ö»Öê ¯Ö×Æü»µÖÖÖê »ÖÖ Öê»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê ÆüÖêŸÖê. †Ö¯ÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×¿Ö¸ü»ÖÖ
Æêü ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖŸÖê ²Ö¸êü —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ¯ÖãÆüÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ úºþÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖê úß, †Ö¯ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ÖÃÖ»Öê»ÖÖ ¯ÖÖê¿ÖÖÖ ¾Ö
¸üÖÆüÖß ²Ö¤ü»ÖÖ, †ÃÖê ú¸üµÖÖÃÖ ¯Ö¸ü´ÖÖŸ´ÖÖ †Ö¯ÖÖÖÓÃÖ ²Öã¨üß ¤êü¾ÖÖê!
†Ö¯Ö»ÖÖ Ö´ÖÏ ÃÖê¾Öú
ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ×³ÖúÖ•Öß¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö
ŸÖÖ. 5/12/1906
Clerk, More Barge, Uran
ÃÖÖ 1917 ÃÖÖ»Öß ´Öß ´Ö¸üÖšüÖ †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÖÖú›êü †ÖêœüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ
êú»ÖÖ ´ÆüÖæÖ ²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ Öôû²Öôû ˆ›üÖ»Öß. ŸµÖÖ¾Öêôûß ÖÖ»Öß»Ö ¬Ö´Öúß“Öê ¯Ö¡Ö ÖÖ¾Ö, ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö
ŸÖÖ¸üßÖ ÖÃÖ»Öê»Öê ´Ö»ÖÖ †Ö»Öê.
¾ÖÖµÖ 473-78
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¸üÖ. ¸üÖ. ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü µÖÖÃÖ :-‹úÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß †Ó´Ö»Ö¤üÖ¸üÖ“µÖÖ (†Ö•Ö ÃÖúÖôûß ´Ö»ÖÖ) Öã¯ŸÖ Æêü¸üÖú›æüÖ ²ÖÖŸÖ´Öß »ÖÖÖ»Öß úß, †Ö¯ÖÖ
‹ú '´Ö¸üÖšüÖ Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓ‘Ö' Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö¯ÖÖ êú¾Öœüß ´ÖÖêšüß ³ÖÓµÖú¸ü “Öæú úºþÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ †ÖÆüÖŸÖ
Æüê †•ÖæÖÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖê¾ÆüÖ †Ö¯ÖÖ †Ö¤üß ´ÖæÖÖÔŸÖ»Öê ´ÖæÖÔ †ÖÆüÖŸÖ †ÃÖê“Ö ´Æü™ü»Öê
¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ Æêü ²ÖÎÖÉÖ »ÖÖêú Æü¸ü²Ö·µÖÖ“µÖÖ —ÖÖ›üÖ¾Ö¸ü “Öœü¾ÖßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖã´Ö“µÖÖ ÆüÖŸÖæÖ ŸÖê ´Ö¸üÖšü¶ÖÓŸÖ
±æú™ü ¯ÖÖ›üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖê¾ÆüÖ †Ö¯ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö‘ÖÖŸÖú, ¸üÖÂ™Òü‘ÖÖŸÖú ÆüÖêÖÖ¸ü úÖµÖ ? ŸÖã´Æüß êúôûú¸üÖÓ¿Öß êú»Öê»ÖÖ
Öê»µÖÖ †Öšü¾Ö›ü¶ÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ Öã¯ŸÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü Øú¾ÖÖ ú™ü Æüß ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖŸÖ´Öß ÃÖß. †ÖµÖ. ›üß. “µÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ
ÃÖ¸üúÖ¸ü ¾Ö Ö¾ÆüÖÔ¸üÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ•Öú›êü úôû×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. ŸÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öê “ÖÓ²Öæ Ö²ÖÖôêû
»Ö¾Öú¸ü“Ö †Ö™üÖê¯ÖæÖ †Ö¯ÖÖÖÓÃÖ úÖµÖ´Ö“ÖÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ´Ö šüÖêúÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö †Ö×Ö ´ÖÖ Öã¿ÖÖ»Ö ²ÖÎÖÉÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ
¯ÖÖµÖÖÓ“Öê ŸÖß£ÖÔ “ÖÖ™üßŸÖ ²ÖÃÖÖ, ²ÖÎÖÉÖ »ÖÖêúÖÓÖß ±úÃÖ¾Ö»Öê †ÖÆêü. ŸÖê¾ÆüÖ »Ö¾Öú¸ü ¿Öã¨üß¾Ö¸ü µÖÖ, ÖÖÆüß ŸÖ¸ü
ŸÖÖë›ü‘Ö¿Öß ¯Ö›üÖ»Ö. ´ÖÖÖæÖ ²ÖÖë²Ö ´ÖÖ¸üµÖÖŸÖ †£ÖÔ ÖÖÆüß. ŸÖê¾ÆüÖ ´Ö¸üÖšüÖ Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓ‘Ö ´ÖÖê›æüÖ ™üÖúÖ ¾Ö úÖêÖÖÃÖÆüß
´Ö¤üŸÖ úº ÖúÖ. ŸÖã´Ö“µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸÖã´Æüß ¤ãüÃÖ¸êü úÖêÖŸÖêÆüß úÖµÖÔ úº ÖúÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ×´Ö¿ÖÖ²Ö§ü»Ö“Öß
úôûúôû †ÖŸÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖÃÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ŸÖã´Æüß •Öê ´ÖãµÖ ŸÖê ¸üÖ•Ö¦üÖêÆüß †ÖÆüÖŸÖ ´ÆüÖæÖ.
×ÆüŸÖØ“ÖŸÖú
†¿ÖÖ ¯Ö¡ÖÖ²Ö§ü»Ö úÖÆüß ×»Ö×ÆüµÖÖ“Öß •Ö¹ý¸üß ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ´Ö¸üÖšêü »ÖÖêúÖÓ¯Öîúß úÖÆüßÖß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ úÖ´ÖÖ²Ö§ü»Ö
†ÃÖÖ ×ÖÂÖê¬Ö êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ²ÖÎÖÉÖÖÓŸÖß»Ö úÖÆüß ×¾Ö«üÖÖË ¾Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¾µÖŒŸÖàÖß ´ÖÖ—Öß ¾Öé¢Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÖÖÆüß
†ÃÖÖ Öî¸üÃÖ´Ö•Ö úºþÖ ‘Öê‰úÖ ˆ»Ö™ü ×¤ü¿ÖêÖê úÃÖÖ ×ÖÂÖê¬Ö êú»ÖÖ †ÖÆêü Æêü ÖÖ»Öß»Ö ˆŸÖÖ·µÖÖ¾ÖºþÖ ÃÖ´Ö•ÖæÖ
µÖê‡Ô»Ö. ÃÖ¤ü¸ü ˆŸÖÖ¸üÖ •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 1923 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ '×“Ö¡Ö´ÖµÖ •ÖÖŸÖÖ' ŸÖß»Ö ¸üÖ. ¸üÖ. ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö ²ÖÖê›üÃÖ
µÖÖÓ“µÖÖ '†Ã¯Öé¿µÖÖê¨üÖ¸ü' µÖÖ »ÖêÖÖŸÖß»Ö †ÖÆêü.
"†Ö¯Ö»Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ“Öß ŸÖ¼êü “ÖÖêÆüÖêú›êü ÖÖ“Ö¾ÖµÖÖú¸üŸÖÖ“Ö ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖÖÓ“ÖÖ îú¾ÖÖ¸ü
‘ÖêÖÖ·µÖÖÓ“Öê ÆüÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ˆ«üÖ¸ü ú¬ÖßÆüß ¾ÆüÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÖÖÆüß. úÖêÖŸÖßÆüß “Öôû¾Öôû ‹ú×ÖÂšü †ÃÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. ‹úÖ úÖ´ÖÖŸÖ ¤ãüÃÖ¸üß ¤üÆüÖ Öêú™üß ‘ÖãÃÖ›ü»Öß úß ÃÖ¾ÖÔ“Ö úÖ´Öê ×²Ö‘Ö›üŸÖÖŸÖ. †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“µÖÖ
¯ÖÏ¿ÖÖ»ÖÖ ¸üÖê™üß²Öê™üß¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü †Ö×Ö ÃÖÖÖŸÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ™ü¾ÖÖôûß ×“Öú™ü×¾Ö»µÖÖÖê ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ×¿ÖÖÓ›üßÖÖ ¯Öãœêü
úºþÖ ÃÖ²Ö ÖÖê»ÖÓúÖ¸ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ µÖÖ ´ÖÓ›üôûß“ÖÖ ²ÖêŸÖ †ÖÆüê †¿Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ —ÖÖ»Öß ¾Ö
ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö úÖ¸üÖ ÖÃÖŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß“ÖÖ µÖÖ “Öôû¾Öôûß»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÖ ŸÖê“Ö ÃÖÖ 1918 ÃÖÖ»Öß
»ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ¤üÖÖ¾Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü 1920 ÃÖÖ»Öß ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬ÖßÖß ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¾Ö
1921 ÃÖÖ»Öß †Æü´Ö¤üÖ²ÖÖ¤ü“µÖÖ úÖÑÖÏêÃÖ´Ö¬µÖê ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ úºþÖ ™üÖú»ÖÖ. ¸üÖ. ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö Ø¿ÖªÖÖÖ
12 ¾ÖÂÖÖÕŸÖ •Öê úÖµÖÔ ú¸üŸÖÖ †Ö»Öê ÖÃÖŸÖê ŸÖê ÖÖÓ¬ÖàÖß ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓŸÖ êú»Öê. ´ÆüÖ•Öê Ø¿ÖªÖÓ“µÖÖ úÖ´ÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö
ú´Öß ÆüÖŸê Öê †ÃÖê ÖÖÆüß. ˆ»Ö™ü †ÃÖêÆüß ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö úß, Ø¿ÖªÖÓ“µÖÖ 12 ¾ÖÂÖì ÖÖÓÖ¸üÖß´Öãôê ÖÖÓ¬ÖßÖÖ ²Öß•ÖÖ¸üÖ¯ê ÖÖ
ú¸üŸÖÖ †Ö»Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ‹úÖ“Ö úÖµÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß ˆ³ÖµÖŸÖÖÓ“ÖÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖ †Ö×Ö úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß µÖÖŸÖß»Ö ³Öê¤ü
¤üÖÖ¾ÖµÖÖú¸üŸÖÖ“Ö Æüß ŸÖã»ÖÖÖ êú»Öß. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖÖÓÖÖ ¾µÖŒ¢Öß¿Ö: ÃÖãÖß ú¸üµÖÖú¸üŸÖÖ —Ö™üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôûê
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ úôûúôû ¾ÖÖ™üŸÖ Ö¾ÆüŸÖß. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖãÖß ¾Ö ¤ãü:Öß ¤üÖêÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê »ÖÖêú †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
¾ÖîµÖÛŒ¢Öú ÃÖãÖÖ×¾ÖÂÖµÖß »ÖÖêúÖÓÖÖ ±úÖ¸ü¿Öß †ÖÃ£ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖŸÖê“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö †Ö»ÖÖ
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úß, ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•Ö Ö›ü²Ö›æüÖ •ÖÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖÖ“ÖÃÖÆüÖ úÖê™üß ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖÖÓ“ÖÖ ˆ¨üÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ŸÖÖê ŸÖê †×¬Öú
ÃÖãÖÖŸÖ ¾Ö ‹êÂÖ†Ö¸üÖ´ÖÖŸÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ŸÖßÃÖ úÖê™üß ØÆü¤üã¸üÖÂ™Òü ‹ú•Öß¾Ö ÆüÖê‰úÖ Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ×´Öôû¾ÖµÖÖÃÖ
»ÖÖµÖú ¾ÆüÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ. »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ÖãÃÖŸÖß ¿ÖÖÛ²¤üú úôûúôû ¤üÖÖ¾Ö»Öß ´ÆüÖæÖ
ŸµÖÖÓ“Öß ™ü¾ÖÖôûß ú¸üÖÖ¸üÖÓ“Öê ¬µÖÖÖÖŸÖ ‹ú ÖÖêÂ™ü µÖêŸÖ ÖÖÆüß úß, •µÖÖÓ“Öê ÆüÖŸÖÖŸÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖÖÓ“Öß “Öôû¾Öôû †ÖÆêü
ŸµÖÖÓ“Öß •ÖÖÃŸÖ µÖÖêµÖŸÖÖ“Ö ÖÖÆüß. ×™üôûú-ÖÖÓ¬ÖßÃÖÖ¸üµÖÖÓú›æüÖ •ÖÖÃŸÖ ´Ö¤üŸÖ ×´Öôû¾ÖÖµÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü
ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ¸üÖÂ™ÒüúÖµÖÖÔ»ÖÖ Óú²Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÃÖÖÆêü²Ö »ÖÖêúÖÓÖÖ ÖæÂÖ šêü¾ÖÖµÖ“Öê, ×´Ö¿ÖÖ¸üà“µÖÖ ´ÖÖÖê
»ÖÖÖÖµÖ“Öê, ¯Öî¿ÖÖú¸üŸÖÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ¤üÖ¸üÖê¤üÖ¸ü ØÆü›üÖ¾ÖµÖÖ“Öê, ´ÖÖ »ÖÖê. ×™üôûúÖÓÖß †ÃÖ»µÖÖ ×³ÖÖêú·µÖÖÓÖÖ
ÖãÃÖŸµÖÖ ¿Ö²¤üÖÓ“Öß ³Ößú ‘ÖÖŸÖ»Öß ŸÖ¸ü Ö¾Ö»Ö úÖµÖ ? 'You cannot serve both God and Man at the
same time.' †¿Öß ‹ú ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ´ÆüÖ †ÖÆêü. ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖÖÓÖÖ êú¾Öôû ‹ê×Æüú ÃÖãÖê“Ö ¤êüÖê •µÖÖÓ“Öê ¬µÖêµÖ ŸµÖÖÓÖß
ÃÖ¾ÖÔ ‹ê×Æüú ÃÖãÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖÖß ÃÖÖê›ü»Öê»µÖÖ ×™üôûú-ÖÖÓ¬Öß ÃÖÖ¸üµÖÖÓú›æüÖ ´Ö¤üŸÖß“Öß †¯ÖêÖÖ úº ÖµÖê Æêü“Ö
ˆ¢Ö´Ö. úÖ¸üÖ ŸµÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ ×Ö¸üÖôêû, ´ÖÖÖÔ ×Ö¸üÖôûÖ ¾Ö ¥üÛÂ™üúÖêÖÆüß ×Ö¸üÖôûÖ."
ÊÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê »ÖÖêú´ÖŸÖÖÖê ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü×¾Ö¸üÖê¬Öß Æêü»ÖúÖ¾Öê ´Öß ¾ÖÖ“ÖúÖÓ¯Öãœêü šêü¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¾ÖÖ“ÖúÖÓÖß“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ
´ÖÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö¯ÖÖÖ ¸üÖÖæÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ ÊÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ úÖÆüß ´Ö»ÖÖ ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÖÖÆüß.
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ÃÖã™ü¶Ö †Öšü¾ÖÖß
»ÖÖ»ÖÖ »Ö•Ö¯ÖŸÖ¸üÖµÖ : ×´Ö¿ÖÖ ÖãúŸÖê“Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖã¸üŸÖê“µÖÖ úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ ²ÖîšüúßÃÖ (1907
ÃÖÖ»Öß) »ÖÖ»ÖÖ »Ö•Ö¯ÖŸÖ¸üÖµÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. †Ö´Ö“µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖê¾ÖÖÃÖ¤üÖÖŸÖ ´ÖÖ—Öê †Ö‡Ô²ÖÖ²ÖÖ
†Ö×Ö ‘Ö¸ü“Öß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ›üôûß ¸üÖÆæüÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ´ÖÖÓÖÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ ú×¸üŸÖÖŸÖ Æüß ÖÖêÂ™ü »ÖÖ»ÖÖ•Öà“µÖÖ úÖÖÖ¾Ö¸ü Öê»Öß.
´ÆüÖæÖ ŸÖê Æêü ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ †Ö»Öê. ´ÖÖ—Öß ¾Öé¨ü †Ö‡Ô ÃÖÖ´ÖÖê¸üß Öê»Öß. »ÖÖ»ÖÖ•ÖàÖß ‹ú¤ü´Ö ×ŸÖ“µÖÖ “Ö¸üÖÖ¾Ö¸ü
´ÖÃŸÖú šêü¾ÖæÖ ¤Óü›ü¾ÖŸÖ ¯ÖÏÖÖ´Ö êú»ÖÖ. †Ö‡ÔÖê ŸµÖÖÓÖÖ ˆ“Ö»ÖæÖ ˆ³Öê êú»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ú¯ÖÖôûÖ¾Ö¸ü ÆüÖŸÖ
×±ú¸ü¾ÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ×¿Ö¸üÖ¾Ö¸ü ú›üú›æüÖ ²ÖÖê™êü ´ÖÖê›ü»Öß. ÆüÖ ãú¸ü¾ÖÖôûµÖÖ“ÖÖ ´Ö¸üÖšüß ¯ÖÏúÖ¸ü ¯ÖÖÆæüÖ »ÖÖ»ÖÖ•ÖàÖÖ
†ŸµÖÓŸÖ †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ. It is one of the holiest thing that can be done by the religious and
charitable societies of this country.
Lala Lajpatrai

ÃÖµµÖ¤ü †Ö×Ö Ø¿Ö¤êü : úÖÖÔ™üú ¿ÖÖÖê“Öß ‘Ö™üÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÃÖµµÖ¤ü †Ö×Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ
´ÖÖêšüÖ Ö´ÖŸÖß¤üÖ¸ü ‘ÖÖê™üÖôûÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ‹êú ×¤ü¾Ö¿Öß ´Ö¬µÖ¸üÖ¡Öß ²ÖêôûÖÖÓ¾Ö“µÖÖ Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. ³Öæú »ÖÖÖ»Öß
ÆüÖêŸÖß. ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ ‹ú“Ö “ÖÆüÖ“Öê ¤ãüúÖÖ ˆ‘Ö›êü ÆüÖêŸÖê. ÃÖ±ú¸üß¾Ö¸ü †ÃÖŸÖÖÖÖ †Ö´ÆüÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê
¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖÓŸÖæÖ •ÖÖÆüß¸ü —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. †Ö´Æüß “ÖÆüÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ ¤ãüúÖÖÖŸÖ Öê»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ †Ö´ÆüÖÃÖ “ÖÆüÖ ¤êüµÖÖÃÖ
¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü ´ÖÖÖê¯Öãœêü úºþ »ÖÖÖ»ÖÖ. ´ÖÖ—Öß ¤üÖœüß ¯ÖÖÆæüÖ ´Öß“Ö ÃÖîµµÖ¤ü †ÃÖÖ¾ÖÖ, †ÃÖÖ ŸµÖÖÃÖ ÃÖÓ¿ÖµÖ †Ö»ÖÖ.
ÃÖµµÖ¤ü»ÖÖ ¤üÖœüß Ö¾ÆüŸÖß ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ØÆü¤ãüŸ¾ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖÓ¿ÖµÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. ÆüÖ ‘ÖÖê™üÖôûÖ †ÖêôûÖæÖ ÃÖµµÖ¤ü
¯Öãœêü ÆüÖê‰úÖ “ÖÆüÖ¾ÖÖ»µÖÖÃÖ ´ÆüÖÖ»Öê úß, "†ÆüÖê, ¤üÖœüß †ÃÖ»Öß ´ÆüÖæÖ úÖµÖ —ÖÖ»Öê? ŸÖê ØÆü¤æ †ÖÆêüŸÖ!" ¯ÖÖ
Öã§ü ÃÖµµÖ¤ü×¾ÖÂÖµÖß ¯ÖÏ¿Ö“Ö ×Ö‘ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. úÖÆüß †Öœêü-¾Öêœüê Ö ‘ÖêŸÖÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ “ÖÆüÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ †Ö×Ö úÖ´Ö —ÖÖ»Öê.
¯Öãœêü ¬ÖÖ¸ü¾ÖÖ›ü ¾Ö Æãü²Öôûß µÖê£Öß»Ö úÖ´Öê †Ö™üÖê¯ÖæÖ †Ö´Æüß Ö¤üÖ µÖê£Öê Öê»ÖÖê. ŸÖê£Öß»Ö ‹úÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ
¾µÖÖ¯ÖÖ·µÖÖÖê ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸üß»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ‹úÖ ´ÖÖêšü¶Ö ²ÖÓÖ»µÖÖŸÖ ˆŸÖ¸üµÖÖ“Öß †Ö´Ö“Öß ÃÖÖêµÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ
•Öê¾ÖµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ †Ö´ÆüÖÃÖ“Ö ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. úÖÖÔ™üúÖŸÖ Ø»ÖÖÖµÖŸÖÖÓ“µÖÖ ´ÖšüÖŸÖ ¯ÖîÃÖê ‘Öê‰úÖ ³ÖÖú¸üß
¤êüµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ †ÃÖŸÖê. ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ ŸÖ¿Öß ÃÖÖêµÖ —ÖÖ»Öß. ¯ÖÖ †Ö´Æüß ãúÖßŸÖ¸üß ´ÖÆüÖ¸üÖ´ÖÖÓÖÖ´Ö¬µÖê úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü
×¾Ö×Ö¯ŸÖ¸üÖ¾Ö †ÖÆüÖêŸÖ †ÃÖê ‹êæúÖ ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ´ÖšüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß ³ÖÖú¸üß ¤êüµÖÖ“Öê ÖÖúÖ¸ü»Öê. †Ö´Ö“ÖÖ
Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú †Ö´Æüß“Ö úºþ »ÖÖÖ»ÖÖê. ²ÖÖÖêŸÖ»µÖÖ ÖôûÖ¾Ö¸ü ²ÖÃÖæÖ ´Öß ³ÖÖÓ›üß ‘ÖÖÃÖÖ¾ÖßŸÖ †Ö×Ö ÃÖµµÖ¤üÖê †ÖŸÖ
²ÖÃÖæÖ Ã¾ÖµÖ¯ÖÖú ú¸üÖ¾ÖÖ †¿Öß ¾ÖÖ™üÖß —ÖÖ»Öß. ÖÖ¾ÖÖŸÖæÖ »ÖÆüÖÖ´ÖÖêšêü ÖéÆüÃ£Ö †Ö´ÆüÖÃÖ ³Öê™üµÖÖÃÖ µÖêŸÖ ³ÖÖÓ›üß
‘ÖÖ¿ÖßŸÖ ²ÖÃÖ»Öê»ÖÖ ´Öß“Ö ÃÖµµÖ¤ü †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖæÖ Ø¿Ö¤êüÃÖÖÆêü²Ö úÖêšüê †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üßŸÖ. "×¤ü¾ÖÖÖÖÖµÖÖŸÖ
²ÖÃÖÖ, ³Öê™üŸÖß»Ö ŸÖê£Öê" ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ †ÖŸÖ ¯ÖÖšü¾Öß. †ÖŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖµµÖ¤ü»ÖÖÆüß ŸÖÖê“Ö ¯ÖÏ¿Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üßŸÖ.
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"†ÖÖæÖ ³Öê™ü¾ÖŸÖÖê" †ÃÖê ÃÖÖÓÖæÖ ŸÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ²ÖÃÖ¾Öß. £ÖÖê›ü¶Ö ¾ÖêôûÖÖê ÆüÖŸÖ ¾ÖÖî¸êü ¬Öã‰úÖ †Ö´Æüß ŸµÖÖÓÖÖ
³Öê™üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê ´ÆüÖ•Öê Ö¸êü Ø¿Ö¤êü úÖêÖ ¾Ö Ö¸êü ÃÖµµÖ¤ü úÖêÖ Æêü ŸµÖÖÓÖÖ úôû»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“Öê ×Æü¸ü´ÖãÃÖ»Öê»Öê
“ÖêÆü¸êü ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖ¸üÖê ÆüÖêŸÖ.
´ÆîüÃÖæ¸ü“µÖÖ ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ : ¤üÖî·µÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖŸÖÖÖÖ ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö ¸üÖ•Öê¸ü•Ö¾ÖÖ›ü¶ÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ ³Öê™üÖµÖ“Öê
¯ÖÏÃÖÓÖ µÖêŸÖ. ²ÖÖôû™ü¯ÖÖÖ´Öãôêû êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ´ÖÖ—Öß ±ú×•ÖŸÖß ˆ›êü. †Æü»µÖÖÁÖ´ÖÖ“Öß úÖêÖ×¿Ö»ÖÖ ²ÖÃÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
´ÆîüÃÖæ¸ü“µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖÖ †Ö´ÖÓ¡ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ´ÆîüÃÖæ¸ü µÖê£Öê 1921 ÃÖÖ»Öß Öê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÖÆãüÖ“ÖÖ¸üÖ“Öß
ˆ¢Ö´Ö ÃÖÖêµÖ —ÖÖ»Öß, ¯ÖÖ "´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¯ÖÖÆãüµÖÖÖê ¤ü¸ü²ÖÖ¸üß ¯ÖÖêÂÖÖÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ“Ö
¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖÖ ´ÆîüÃÖã¸üß ×¸ü¾ÖÖ•Ö †ÖÆêü" †ÃÖê ¯ÖÏÖµÖ¾Æêü™ü ÃÖêÎêú™ü¸üßÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ÆüÖ ¯ÖÖêÂÖÖÖ ´Ö•Ö•Ö¾Öôû Ö¾ÆüŸÖÖ.
†¿ÖÖ ¯ÖÖÆãüµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¸üúÖ¸üß ¯ÖÖêÂÖÖú ×´ÖôûŸÖÖê †ÃÖê ÃÖêÎêú™ü¸üßÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ›üÖêŒµÖÖ»ÖÖ ´ÆîüÃÖã¸üß •Ö¸üŸÖÖ¸üß
±êú™üÖ, †ÓÖÖŸÖ »ÖÖÓ²Ö †ÓÖ¸üÖÖ, ×œü»Öß ×¾Ö•ÖÖ¸ü †Ö×Ö ú´Ö¸êü»ÖÖ ³Ö¸ü•Ö¸üß ¤ãü¯Öê™üÖ ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ•Ö ÖÖ‡»ÖÖ•ÖÖÖê
†ÓÖÖ¾Ö¸ü ‘ÖÖ»ÖæÖ ´Öß ´ÆîüÃÖæ¸ü“ÖÖ ¤ü¸ü²ÖÖ¸üß †µµÖÖ ²ÖÖ»ÖÖê. ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ Öê»ÖÖê ŸÖ¸ü ´ÆîüÃÖæ¸ü“Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö †Ö¯Ö»µÖÖ
³Ö¾µÖ ¤üÖ»ÖÖÖŸÖ ´ÖÖ—Öß ¾ÖÖ™ü ¯ÖÖÆüÖŸÖ ˆ³Öê ÆüÖêŸÖê. ´Öß ÃÖÖ´ÖÖê¸üÖ Öê»ÖÖê ŸÖÖê ´ÖÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ ¤ãü¯Öê™ü¶Ö“Öß ™üÖ“ÖÖß ÃÖã™æüÖ
¤ãü¯Öê™ü¶ÖÖê ‹ú ¤üÖêÖ ×¾ÖôûÖê ´ÖÖ—µÖÖ´ÖÖÖê ´ÖÖ¹ýŸÖß“µÖÖ ¿Öê¯Ö™üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê »ÖÖêôûŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ´ÖÖ—µÖÖ ¬µÖÖÖÖŸÖ“Ö
†Ö»Öê ÖÖÆüßŸÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öê Æãü•Ö¸êü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖê ˆ³Öê ¸üÖÆæüÖ ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü ÆüÖŸÖ šêü¾ÖæÖ ÖÖ»ÖÖŸÖ»µÖÖ ÖÖ»ÖÖŸÖ
ÆüÃÖæ ¤üÖ²ÖßŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖ»Öê. ¯ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ´ÖÖ¡Ö ÖÓ³Öß¸ü ˆ³Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ †ÖÃÖÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÃÖ¾Ö»Öê ¾Ö
´ÖÖ †Ö¯ÖÖ •Ö¾Öôû ²ÖÃÖ»Öê. ²ÖÃÖŸÖÖÖÖ ´ÖÖÖê ¾ÖôæûÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖê ŸÖÖê ´ÖÖ—Öß »ÖÖÓ²Ö ¿Öê¯Ö™üß †Ö¾Ö¸üÖê ±úÖ¸ü úšüßÖ
—ÖÖ»Öê. •Öß ¬ÖÖÓ¤ü»Ö ˆ›üÖ»Öß ŸÖß ¿Ö²¤üÖÖê ÃÖÖÓÖÖê úšüßÖ. ´Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖÖ Ö´ÖÏ¯ÖÖê ´ÆüÖÖ»ÖÖê úß, "´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö, Æüß
¯ÖÖêÂÖÖúÖ“Öß ˆ¯ÖÖ¬Öß †Ö´Ö“µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖÖê úÖ †ÃÖÖ¾Öß ?" ŸµÖÖÓÖÖÆüß ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™ü»Öê, †Ö×Ö ŸÖê
´ÆüÖÖ»Öê "†Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖ¸üµÖÖÓÖÖ ÆüÖ ×ÖµÖ´Ö »ÖÖÖæ ÖÖÆüß. “Öæú —ÖÖ»Öß." ÖÓŸÖ¸ü ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ ³Öê™üß“Öê úÖ¸üÖ
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖÃÖ µÖã¾Ö¸üÖ•ÖÖÓÖÖ ¯ÖÖšü¾ÖµÖÖ“Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ú²Öæ»Ö êú»Öê.
ÊÖ“Ö ¾Öêôûß ´Ö¦üÖÃÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ´ÆîüÃÖæ¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖÆüß ×²Ö¿Ö¯Ö ¾ÆüÖ‡™ü Æêü›ü µÖÖ ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß
ÖÖ¾Öê“µÖÖ ÖÖ¾Öê ŸµÖÖÓÖÖ ²ÖÖ×ŸÖÃ´ÖÖ ¤êü‰úÖ ×õÖ¿“ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß, “Öôû“Öôû “ÖÖ»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. Æüß ÖÖêÂ™ü ´Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ
úÖÖÖ¾Ö¸ü ‘ÖÖŸÖ»Öß. ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ´ÆüÖÖ»Öê, "†¿ÖÖ ÖÖêÂ™üß ÃÖÆüÃÖÖ †Ö´Ö“Öê úÖÖÖ¾Ö¸ü µÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ²Ö§ü»Ö
´Öß ŸÖã´Ö“ÖÖ †Ö³ÖÖ¸üß †ÖÆêü." ×´Ö¿ÖÖ“Öß ÆüúßúŸÖ ‹êæúÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß †ÖÖÓ¤ü ¾µÖŒŸÖ êú»ÖÖ. ¯Öãœü“µÖÖ Öê¯ÖêÃÖ
´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯ÖÖ ×´Ö¿ÖÖ»ÖÖ †¾Ö¿µÖ ³Öê™ü ¤êü‰ú †ÃÖê †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ ×¤ü»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖß ŸÖÃÖê êú»ÖêÆüß.
¬ÖÖ¸ü“Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö : ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖÖ ³Öê™üµÖÖÃÖ ´Öß ‹ú¤üÖ ¬ÖÖ¸ü»ÖÖ Öê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖ. ÃÖêÎêú™ü¸üßú›êü
ˆŸÖ¸ü»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖÖ ³Öê™üµÖÖ“Öê †Ö¤ü»Öê ×¤ü¾Ö¿Öß ´Ö»ÖÖ ³Öê™üÖµÖ»ÖÖ ‹ú ÖéÆüÃ£Ö †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ
“ÖêÆü¸üÖ ×¤üÃÖµÖÖŸÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÃÖÖ¸üÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ ´Öß Ã¾ÖŸÖ: ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖÖ ú¬Öß“Ö ¯Ö×Æü»Öê Ö¾ÆüŸÖê.
†Ö´Æüß ´ÖãÓ²Ö‡Ô-¯ÖãµÖÖú›ü“Öê »ÖÖêú ¤ü¸ü²ÖÖ¸ü“µÖÖ “ÖÖ»Öß¸üßŸÖß †Ö´ÆüÖÃÖ ´ÖÖÆüßŸÖ ÖÃÖŸÖÖŸÖ ´ÆüÖæÖ ™üÖÓ µÖÖŸÖæÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖÖ
³Öê™üÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖ ¯ÖÏÖµÖ¾Æêü™ü ÃÖêÎêú™ü¸üßÖê ¯ÖãÂúôû¿ÖÖ ÃÖæ“ÖÖÖ êú»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ´Ö»ÖÖ ³Öê™üµÖÖú¸üŸÖÖ
¾Æü¸üÖÓ›ü¶Ö“µÖÖ ¯ÖÖµÖ¸üß¾Ö¸ü µÖê‰úÖ ˆ³Öê ÆüÖêŸÖê. †ÓÖÖŸÖ ‘Ö¸üÖãŸÖß ÃÖÖ¬ÖÖ ¯ÖÖêÂÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, ¸üÖ•Ö×“ÖÆü úÖÆüß“Ö Ö¾ÆüŸÖê.
´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö †ÖŸÖ ²ÖÃÖ»Öê †ÃÖŸÖß»Ö ´ÆüÖæÖ ´Öß ³Ö¸ü³Ö¸ü ¯ÖÖµÖ·µÖÖ “ÖœæüÖ •ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»ÖÖê. úÖ»Ö ³Öê™ü»Öê»Öê ‡ÃÖ´Ö“Ö
Æêü †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖæÖ ´Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öê ÆüÖŸÖ ¬ÖºþÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê "úÖ ÆüÖê ŸÖã´Æüß úÃÖê µÖê£Öê " ¯ÖÏÖµÖ¾Æêü™ü ÃÖêÎêú™ü¸üßÃÖÆü
ÃÖÖôêû•ÖÖ £ÖŒú —ÖÖ»Öê. êú»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖæ“ÖÖÖ ¾µÖ£ÖÔ Öê»µÖÖ. —ÖÖ»Öê»Öß “Öæú “Ö™üúÖË ¬µÖÖÖÖŸÖ µÖêŸÖÖ“Ö ´Öß
ÃÖÖ¾ÖºþÖ ´ÆüÖÖ»ÖÖê, "´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö, †Ö¯ÖÖ †ÖŸÖ †ÃÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê, µÖê£Öê µÖêµÖÖ“Öß ŸÖÃÖ¤üß úÖ ‘ÖêŸÖ»Öß ? " ²ÖÓã¤üÃÖêê
ÖµÖß ŸÖÖê ÆüÖî¤üÃÖê †ÖŸÖß ÖÆüß.
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ÖÖë›ü»Ö“Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö : ¸üÖ•ÖúÖê™üÖÃÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ´Öß ‹ú¤üÖ ÖÖë›ü»Ö“µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖÖ ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê.
´ÖÖ—µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ³Ö×ÖÖß •ÖÖÖŒúÖÆüß ÆüÖêŸµÖÖ. Æüß ÖÖêÂ™ü ÃÖ¸ü ³ÖÖ¾ÖŸÖØÃÖÖ•ÖßÓÖÖ úôû¾Ö»Öß Ö¾ÆüŸÖß. †Ö´ÆüÖÓÃÖ
¤ãüºþÖ µÖêŸÖÖÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ŸÖê “Ö™üúÖË ˆšæüÖ †ÖŸÖ Öê»Öê. ŸÖê †Ö´Æüß ¯ÖÖ×Æü»Öê, ¯ÖÖ úÖ ŸÖê †Ö´ÆüÖÃÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö úôêûÖÖ.
‡ŸÖŒµÖÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖŸÖß»ÖÖ ¾Ö úµÖê»ÖÖ ‘Öê‰úÖ ²ÖÖÆêü¸ü †Ö»Öê, ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖêšü¶Ö †¤ü²ÖßÖê ´ÖÖ—µÖÖ
²Ö×ÆüÖß¿Öß †ÖêôûÖ úºþÖ ×¤ü»Öß . ´ÖÖêšü¶Ö »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ÆüÖ ¹ý²ÖÖ²Ö ¯ÖÖÆæüÖ †Ö´ÆüÖÃÖ ±úÖ¸ü ÃÖÓŸÖÖêÂÖ —ÖÖ»ÖÖ.
¬Öê›üÖêÖê ´ÖÖ™êü ¬Öê›üÖêÖê ´ÖÖ™êü : úÖšêü¾ÖÖ›üÖŸÖ ×±ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖ ‹êú ×¤ü¾Ö¿Öß ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ‹úÖ Ã™êü¿ÖÖÖ¾Ö¸ü
¯Öãœüß»Ö ¤üÖêÖ †Öã³Ö¾Ö †Ö»ÖÖ. ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê †ÖÖÖÖ›üßŸÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ, ¤ãüÃÖ¸üÖ †Ö×Ö ×ŸÖÃÖ¸üÖ †ÃÖê ¾ÖÖÔ †ÃÖŸÖ.
Œ¾Ö×“ÖŸÖË ×šüúÖÖß ±úŒ¢Ö µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖÖÓÃÖÖšüß ´ÆüÖæÖ ÖÖÃÖ “ÖÖî£ÖÖ †ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¾ÖÖÔ †ÃÖŸÖÖê. ¯ÖÖ úÖšêü¾ÖÖ›üÖŸÖ '
¬Öê›üÖêÖê ´ÖÖ™êü ' ´ÆüÖ•Öê ' †Ã¯Öé¿µÖÖÓÃÖÖšüß ' ´ÆüÖæÖ ´Ö»ÖÖ ‹ú ¯ÖÖ“Ö¾ÖÖ †ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¾ÖÖÔ ÃÖÖ¯Ö›ü»ÖÖ. µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ
úÖÆüß †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ´ÖÓ›üôûß Ö¤üá úºþÖ ²ÖÃÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ ´Öß ÆüÖêŸÖÖê. ¾Öêôû ³Ö¸ü ¤üÖêÖ
¯ÖÏÆü¸ü“Öß ÆüÖêŸÖß ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ ‹ú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¯ÖÖ™üá †Ö»Öß. ŸµÖÖÓÖß †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖáµÖÖÓÖÖ ¬ÖŒêú ´ÖÖ¸üßŸÖ ÖÖ»Öß ˆŸÖ¸ü¾Ö»Öê
¾Ö ŸµÖÖ ›ü²µÖÖŸÖ ‹êÃÖ¯ÖîÃÖ ¯ÖÖµÖ ¯ÖÃÖºþÖ ²ÖÃÖ»Öê. ¬Öê›üÖÓÖÖ ¤ãüÃÖ¸üßú›êü •ÖÖÖÖ ×´ÖôûÖê †¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ¯Öãœêü
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖÖµÖ “ÖÖ»ÖêÖÖ. ´Ö»ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ “Öß›ü †Ö»Öß. ÖÖ›üÖÔú›êü Öê»ÖÖê †Ö×Ö ´Öß ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ †µÖÖµÖ
ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö ¤æü¸ü —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê "ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ´Öß µÖêê£Ö»µÖÖ ŸÖê£Öê“Ö ¾Ö×¸üÂšüÖÓÃÖ ŸÖÖ¸üÖ úºþÖ µÖÖêµÖ ŸÖÖê ˆ¯ÖÖµÖ
êú»µÖÖÃÖ ŸÖã´ÆüÖÃÖ •Ö›ü •ÖÖ‡Ô»Ö" †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ÖÖ›üÖÔ»ÖÖ ´Öß úÖêÖ ŸÖê Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü úôû»Öê. ŸµÖÖÖê »ÖÖê“Ö
¯ÖÖê×»ÖÃÖÖ»ÖÖ ÖÖ»Öß ˆŸÖ¸ü¾ÖæÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß ÃÖÖêµÖ êú»Öß. ´Ö»ÖÖ £ÖÖê›êü †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê. úÖ¸üÖ ‡ŸÖ¸ü ×šüúÖÖß
´Ö»ÖÖ“Ö ´ÖÖêšüß †§ü»Ö ‘Ö›ü»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ×šüúÖÖß ‡ŸÖŒµÖÖ ÃÖÆü•ÖÖÃÖÆü•Öß ´Ö»ÖÖ µÖ¿Ö †Ö»Öê»Öê ¯ÖÖÆæüÖ ¿ÖÖê¬Ö úºþ
»ÖÖÖ»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ †ÃÖê úôû»Öê úß, ÆüÖ ÖÖ›Ôü ¯Öæ¾ÖÖÔÁÖ´Öß“ÖÖ ¬Öê›ü †ÃÖæÖ Æü»»Öß ×õÖ¿“ÖÖ —ÖÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖ»ÖÖ
ÖÖ›Ôü“Öß •ÖÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÖê †ÖÖÓ¤üÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ ŸÖÎúÖ¸üß“ÖÖ ²Ö¤üÖê²ÖÃŸÖ êú»ÖÖ.
£ÖÓãÖÖ¾Ö“Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü : ¾Ö×¸üÂšü ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ †Ö´Æüß ³Ö¸ü¾Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ; ¯ÖÖ †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß
×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö £ÖãÓÖÖ¾Ö µÖê£Öê ¸üÖ. ÖÖê¿Ö †ÖŒúÖ•Öß Ö¾Ö‡Ô µÖÖÓÖß ‹ú ´ÖÆüÖ¸ü ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ³Ö¸ü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. £ÖãÓÖÖ¾Ö ÆüÖ
ÖÖê¿Ö †ÖŒúÖ•Öß Ö¾Ö‡Ô“ÖÖ ¸üÖÆüµÖÖ“ÖÖ ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ. †úÖê»µÖÖ“Öê ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÆüÖ•ÖÖß, Æü¸üß³ÖÖ‰ú ¯Ö¸ü“Öã¸êü ¾Ö
ÃÖÖî. ¯Ö¸ü“Öã¸êü, ˆ´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß“Öê úÖÖê ¾Öúß»Ö ¾ÖÖî¸êü ²Ö›üß ²Ö›üß 15-20 ´ÖÓ›üôûß ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖßÖê ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖ
†Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ´Öß ¾Ö ³Ö×ÖÖß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖê †Ö´Æüß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ›üôûß ³Ö¸ü ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß £ÖãÓÖÖ¾Ö»ÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê.
†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖßÆæüÖ ²ÖÎÖÉÖ †Ö“ÖÖ¸üß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘ÖêŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ £ÖæÓÖÖ¾Ö»ÖÖ ¯ÖÖê“Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê£Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÏÂ™üÖúÖ¸ü
¯ÖÖÆæüÖ Æêü ÃÖ¾ÖÔ †Ö“ÖÖ¸üß ²Öã•Ö»Öê †Ö×Ö ¯ÖóµÖÖ ÖÖÓªÖ¾Ö¸ü šêü¾ÖæÖ ŸÖê ¯Ö¸üŸÖ Öê»Öê. †Ö´Æüß †ÖÓ‘ÖÖêôûßÃÖ †Öêœü¶Ö¾Ö¸ü
•ÖÖ‰úÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖê ŸÖÖê ¯ÖÖÖß ¯ÖÖµÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖÃÖã¨üÖ »ÖÖµÖúß“Öê Ö¾ÆüŸÖê. ×¯ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÖÖß •Öê£Öê ×´ÖôêûÖÖ ŸÖê£Öê
ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ †®Ö ×´ÖôûÖ»Öê ÖÖÆüß µÖÖ“Öê ¤ãü:Ö úÖµÖ ! ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ ¯ÖÖÆãüµÖÖÓÖÖ ›üÖôûãú¸ü´Öã·µÖÖÓ¾Ö¸ü ³Öæú ¿Ö´Ö¾ÖÖ¾Öß
»ÖÖÖ»Öß. †£ÖÖÔŸÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü »Ö¾Öú¸ü †Ö™üÖê¯Ö»Öß Æêü ×Ö¸üÖôêû ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÖúÖê“Ö. µÖÖ¾ÖŸÖË ŸÖî»ÖÓ … ŸÖÖ¾ÖŸÖË
†ÖµÖÖÖ´ÖË …… ÃÖÓ¬µÖÖúÖôû“µÖÖ †ÖŸÖ“Ö ´ÖÓ›üôûßÖß †Ö¯ÖÖ¯Ö»Öß ¾ÖÖ™ü ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öß; ¯ÖÖ ´ÖÆüÖ¸ü¾ÖÖ›üÖ ´ÆüÖ•Öê
†Ö´Ö“Öê ´ÖÖÆêü¸ü‘Ö¸ü. Ö¾Ö‡Ô“µÖÖ ‘Ö¸ü“µÖÖ ´ÖÓ›üôûß¿Öß †Ö´Ö“ÖÖ ¤üÖ™ü ¯Ö×¸ü“ÖµÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÓ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ³ÖÓ›üÖ¸üÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ÖÖ¾ÖÖêÖÖ¾Ö“Öê ´ÖÆüÖ¸ü ¯Ö×¸üÂÖ¤êü»ÖÖ ¯ÖãÂúôû •Ö´ÖÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. Ö¾Ö‡Ô“µÖÖ ‘Ö¸ü“µÖÖ ´ÖÓ›üôûßÖß ¯ÖãÂúôû †ÖÖÏÆü
úºþÖ †Ö´ÆüÖÃÖ šêü¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. Öê›êüÖÖ¾Ö“ÖÖ ¬Öã¸üôûÖ, ´ÖÆüÖ¸ü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ»ÖÖ ˆ×ú¸ü›üÖ †Ö×Ö ¾Ö·ÆÖ›üÖŸÖ»ÖÖ ˆÆüÖôûÖ.
‹ú úÖ ¤üÖêÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¯ÖãÂúôû ¯ÖÏêÖÖßµÖ Ã£Öôêû ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»Öß.
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¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß †Ö´Æüß ¯Ö¸üŸÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ´ÖãµÖ †Öã³Ö¾Ö ¯Öãœêü“Ö µÖêÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ¾Ö·ÆÖ›ü“Öê
”ûú›êü Ö´ÖãÖê¤üÖ¸ü. ÖÖ›üß ÆüÖúÖÖ¸üÖ ¤üÖÓ›üß¾Ö¸ü ²ÖÃÖ»ÖÖ úß ´ÖÖÖê •Öê´ÖŸÖê´Ö ‹úÖ“Ö ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ •ÖÖÖÖ ˆ¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß.
†Ö´Æüß ¤üÖê‘Öê úÃÖê²ÖÃÖê ²ÖÃÖ»ÖÖê. ¤üÖêÖ ²Öî»Ö “ÖÖÓÖ»Öê ¯ÖÖêÃÖ»Öê»Öê ¤üÖÖ™ü ÆüÖêŸÖê. ÖÖúÖŸÖ ¾ÖêÃÖÖß Ö¾ÆüŸµÖÖ. £ÖãÓÖÖ¾ÖÖÆæüÖ
†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß 16 ´Öî»Ö. ´Ö¬ÖÖê´Ö¬Ö †Öšü ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ÖÖ›üß“ÖÖ úÖÖ ´ÖÖê›ü»ÖÖ. “ÖÖú ‹úßú›êü, ²Öî»Ö
‹úßú›êü ¾Ö ²ÖÃÖÖÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üßú›êü †ÃÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ. ´ÖÖê›üŒµÖÖ ÖÖ›üß»ÖÖ ²Öî»Ö ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ¤ãüÃÖ¸üß ÖÖ›üß †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß
ÖÖ›üß¾ÖÖÖ £ÖãÓÖÖÓ¾Ö»ÖÖ Öê»ÖÖ. ÖÖ›üß“Öß ‹úÖ “ÖÖúÖ“Öß ¬ÖÖ¾Ö ×ÖÖôæûÖ ¯Ö›ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ²ÖÖôû¯ÖÖÖ“Öß †Öšü¾ÖÖ
ÆüÖê‰úÖ ŸÖß ´Öß ¬ÖÖÓ¾Ö ‘Öê‰úÖ “ÖÖúÖÃÖÖ¸üÖß ×±ú¸ü¾Öæ »ÖÖÖ»ÖÖê. ¬ÖÖ¾Ö ²Öî»ÖÖ“µÖÖ †ÓÖÖ¾Ö¸ü Öê»µÖÖ¾Ö¸üŸÖÖêÆüßü ˆ¬ÖôæûÖ
£ÖãÓÖÖ¾Ö»ÖÖ Öê»ÖÖ. ¸üÖ¡Öß“ÖÖ †Ó¬ÖÖ¸ü ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ. ²Ö·µÖÖ“Ö ¾ÖêôûÖÖê £ÖãÓÖÖ¾Ö“Öê »ÖÖêú ¤ãüÃÖ¸üß ÖÖ›üß ‘Öê‰úÖ †Ö»Öê.
†Ö´ÆÖü»ÖÖ ¯Ö¸üŸÖ £ÖãÓÖÖ¾Ö»ÖÖ •ÖÖ‰úÖ •ÖÖ¤üÖ ¯ÖÖÆãüÖ“ÖÖ¸ü ‘µÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ.
´ÖÖ»ÖÖ›ü“ÖÖ »ÖÖÓ›üÖÖ : ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›êü, ´ÖÆüÖ¸ü¾ÖÖ›êü ÊÖŸÖ“Ö ´ÖÖ—Öê †Öã³Ö¾Ö ÃÖÓ¯ÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏÖµÖÖÓ“ÖêÆüß
†Öã³Ö¾Ö †ÖÆêüŸÖ“Ö. ³Ö×ÖÖß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ´ÖÖ»ÖÖ›ü µÖê£Öß»Ö ¤üµÖÖ¸üÖ´Ö ×Ö›ãü´Ö»Ö µÖÖÓÖß ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓÃÖÖšüß úÖœü»Öê»µÖÖ
†ÖÁÖ´ÖÖŸÖ úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖã¯Ö×¸ü™ëü›êü™ü ÆüÖêŸµÖÖ. ÆüÖ †ÖÁÖ´Ö †Ö¤üß •ÖÓÖ»ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Ö•Öæ²ÖÖ•ÖæÃÖ ´Öî»Ö³Ö¸ü
´ÖÖãÂµÖ¾ÖÃŸÖß Ö¾ÆüŸÖß. ¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü ¯Öã¸ü³ÖîµµÖÖÆüß ²ÖÖÆêü¸ü ¸üÖÆüµÖÖÃÖ ¬Ö•ÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. À¾ÖÖ¯Ö¤üÖÓ“µÖÖ †Ö¸üÖêóµÖÖÓÖß
ŸµÖÖ»ÖÖ —ÖÖê¯Ö »ÖÖÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖß. †¿ÖÖ¾Öêôûß ‹úÖ ¸üÖ¡Öß ‹ú ³ÖµÖÓú¸ü »ÖÖÓ›üÖÖ †ÖÁÖ´ÖÖ“µÖÖ ¤üÖ¸üÖ¿Öß µÖê‰úÖ ˆ³ÖÖ
¸üÖ×Æü»ÖÖ. ³ÖµµÖÖ“Öß ÖÖôûÖ ˆ›üÖ»Öß. ŸÖÖê †ÖŸÖ µÖêµÖÖÃÖ ÖµÖ¾ÖµÖÖ úºþ »ÖÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ“µÖÖÃÖÖšüß ¤üÖ¸ü ˆ‘Ö›üÖ¾Öê
ŸÖ¸ü ³ÖµµÖÖ †Ö¬Öß úß »ÖÖÓ›üÖÖ †Ö¬Öß ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö ˆ³ÖÖ ¸üÖÆæüÖ †ÖŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖ ³ÖßŸÖßÖê ¤üÖ¸ü ˆ‘Ö›üßÖÖŸÖ. ŸµÖÖ
´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶ÖÖê Øú“ÖÖôæû »ÖÖÖ»µÖÖ. ŸµÖÖ †Ö¾ÖÖ•ÖÖÖê“Ö »ÖÖÓ›üÖÖ ×Ö‘ÖæÖ Öê»ÖÖ, †Ö×Ö ×•Ö¾ÖÖ¾Ö¸ü“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ ×Ö³ÖÖ¾Ö»ÖÖ.
¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ¤üµÖÖ¸üÖ´Ö³ÖÖ‡ÔÖÖ ×Ö¸üÖôûß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üÖê ³ÖÖÖ ¯Ö›ü»Öê.
³ÖÖêú¸ü¾ÖÖ›üßŸÖß»Ö ÖÖœü¾Öß : ‹úÖ »ÖÖêÖÖ·µÖÖ“µÖÖ ÖÖœü¾Öß»ÖÖ ¯ÖÖšüßÃÖ »ÖÖôû ¯Ö›æüÖ †Æü»µÖÖÁÖ´ÖÖ“µÖÖ
×¾ÖÃŸÖßÖÔ ¯Ö™üÖÓÖÖÖŸÖ ×Ö“ÖêÂ™ü µÖê‰úÖ ŸÖß ¯Ö›ü»Öß. †ÖÁÖ´ÖÖ“µÖÖ ¤ü¾ÖÖÖÖµÖÖŸÖæÖ ×ŸÖ“Öß ¿ÖãÁÖæÂÖÖ “ÖÖ»Ö»Öß. ²Ö·µÖÖ“Ö
×¤ü¾ÖÃÖÖÓÖß ŸÖß ²Ö¸üß —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖêÖÖ¸üß ŸÖßÃÖ ¯Ö¸üŸÖ ÖêµÖÖÃÖ †Ö»ÖÖ. ÖÖœü¾Öß ¯ÖæÖÔ ²Ö¸üß —ÖÖ»Öß Ö¾ÆüŸÖß ¾Ö
ŸÖ¿ÖÖŸÖ ÖÖ³ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸÖß ×¾ÖµÖÖ“Öê ×¤ü¾ÖÃÖ •Ö¾Öôû †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. †Ö´Ö“µÖÖ ´Öò™üÙÖ™üß ÆüÖê´Ö´Ö¬µÖê ×ŸÖ“Öß
¤ãüÃÖ¸üß ¿ÖãÁÖæÂÖÖ “ÖÖ»Ö»Öß. ×ŸÖ»ÖÖ ‹ú ÃÖãÓ¤ü¸ü ×¯Ö»Öæ —ÖÖ»Öê. £ÖÖê›ü¶Ö ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÖß ŸÖê ˆ›æ-²ÖÖÖ›æü »ÖÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü
¯Ö×¸ü“ÖµÖÖ´Öãôêû ÖÖœü¾Öß ´ÖÖ—µÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ×±úºþ »ÖÖÖ»Öß. ´ÖÖêšü¶Ö úÂ™üÖÖê ×ŸÖ“Öß ´ÖÖÆêü¸üÖŸÖæÖ ¯ÖÖšü¾ÖÖß ú¸üÖ¾Öß
»ÖÖÖ»Öß.
²ÖÓ›ü¶Ö ´ÖÖú›ü : †Ö´Ö“Öê ²ÖÓ¬Öæ ‹úÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ ‹×¿ÖµÖÖ×™üú ¯Öê™ÒüÖê×»ÖµÖ´ÖË Óú¯ÖÖß´Ö¬Öß»Ö ‹ú
†ŸµÖÓŸÖ ÖÖê›üú¸ü ´ÖÖú›ü ÃÖ¾ÖÔ ÖÖêú¸ü¾ÖÖÖÔÃÖ ×¯ÖÏµÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. †Öêú “ÖêÂ™üÖ úºþÖ ŸÖê ‹úÖ ¯ÖÏÖÖÖÓ×ŸÖú
¯ÖÏÃÖÓÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖ“Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ‹ú¤üÖ ŸÖ¸ü ŸÖê ŸÖê»ÖÖ“µÖÖ ™üÖúßŸÖ ¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖãÛÂú»ÖßÖê ¾ÖÖ“Ö¾ÖµÖÖŸÖ
†Ö»Öê. ÃÖÖÆêü²Ö»ÖÖêúÖÓÖß ŸµÖÖ»ÖÖ ÖÖêôûß ‘ÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ²ÖÓ¬ÖæÓÖß ‘Ö¸üß
†ÖÖæÖ šêü¾Ö»Öê. ŸÖê£ÖêÆüß ŸµÖÖÖê ¯ÖãÂúôû ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ÖÖ•Ö¾Ö»Öê. ¿Öê¾Ö™üß ŸÖê '†Æü»µÖÖÁÖ´ÖÖŸÖ' †ÖÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
²ÖÖµÖúÖ´Öã»ÖÖÓÃÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ±úÖ¸ü ˆ¯Ö¦ü¾Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖê, ¯ÖÖ ŸÖê ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖ¾ÖµÖß“Öê ÆüÖêŸÖê. ‡ŸÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÖÖê›ü¶Ö ú¸üß, ¯ÖÖ
´Öß Öê»ÖÖê úß ´ÖÖÖÃÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ÃÖ»ÖÖ´Ö ú¸üß. ×Æü¾ÖÖóµÖÖŸÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ˆ²Ö¤üÖ¸ü ¯ÖÖêÂÖÖÖ êú»ÖÖ. ¯ÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß
±úÖ›æüÖ ŸÖÖê ²Ö¸üÖ›ü¶Ö ÖÖ•Ö¾ÖßŸÖ ²ÖÃÖ»Öê»Öê †ÖœüôûÖµÖ“Öê ‹êú ×¤ü¾Ö¿Öß ŸÖê ÃÖã™æüÖ ¯ÖôûÖ»Öê †×Ö ¿Öê•ÖÖ¸ü“µÖÖ
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×õÖ¿“ÖÖ ¾Ö •µÖæ »ÖÖêúÖ“µÖÖ ‘Ö¸üß ŸµÖÖÖê ´ÖÖêšüÖ ¬Öã´ÖÖæúôû ´ÖÖ•Ö¾Ö»ÖÖ. ´Öß Öê»ÖÖê ŸÖ¸üß Æãü»ÖúÖ¾ÖµÖÖ ¤üÖÖ¾ÖæÖ ¯ÖÖ¸ü
ÆüÖê‡Ô. Óú™üÖôæûÖ ´Öß ‘Ö¸üß ‘Öê‰úÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ †Ö¯ÖÖ ÆüÖê‰úÖ“Ö ´ÖÖ—µÖÖ ™êü²Ö»ÖÖ¾Ö¸ü ´Ö»ÖÖ ÃÖ»ÖÖ´Ö ú¸üßŸÖ
†Ö»ÖÖ. •ÖÖæ úÖÆüß —ÖÖ»Öê»ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ šüÖ‰úú“Ö ÖÖÆüß. ¿Öê¾Ö™üß Æüß ²µÖÖ¤ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ»ÖÖ ¤êü‰úÖ ™üÖúÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß.
´Öã›ü²Öß×Ö“ÖÖ ›üÖò. Êæ´Ö : ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß»ÖÖ ‹úÖ ×õÖ¿“ÖÖ ‡ÃÖ´ÖÖÃÖ ×¿ÖÖúÖ“Öß ÖÖêú¸üß
¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖÖê †´Öê×¸üúÖ ×´Ö¿ÖÖ´Ö¬ÖæÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. »ÖÖê“Ö ×´Ö¿ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ ÃÖÖÆêü²Ö ›üÖò. Êæ´Ö Æüß
ŸÖÎúÖ¸ü ‘Öê‰úÖ ´Ö»ÖÖ ³Öê™üµÖÖ»ÖÖ ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ †ÖÁÖ´ÖÖŸÖ (´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ) †Ö»Öê †Ö×Ö Æãü••ÖŸÖ ‘ÖÖ»Öæ »ÖÖÖ»Öê úß,
†Ö´Æüß ×õÖ¿“ÖÖ »ÖÖêúÖÃÖ ±æúÃÖ »ÖÖ¾ÖæÖ †Ö´Ö“µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔŸÖ ‘ÖêŸÖÖê. ´Öß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê, "ÃÖÖÆêü²Ö, ŸµÖÖ“µÖÖ †•ÖÖÔ¾ÖºþÖ
ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö´Æüß ±úŒ¢Ö ×¿ÖÖúÖ“Öß ÖÖêú¸üß ×¤ü»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ“ÖÖ ×õÖÃŸÖß ¬Ö´ÖÔ †ªÖ×¯Ö úÖµÖ´Ö †ÖÆêü. ›üÖò. Êæ´Ö
ÃÖÖÆêü²Ö, †Ö•Ö¾Ö¸ü Æü•ÖÖ¸üÖê ØÆü¤æü »ÖÖêúÖÃÖ ŸÖã´Æüß ×õÖÃŸÖß êú»ÖêŸÖ. †Ö´Ö“µÖÖú›æüÖ úÖêÖß ŸÖÎúÖ¸ü ‘Öê‰úÖ †Ö»Öê
úÖµÖ ? ´ÖÖ †Ö•Ö ‹úÖÃÖÖšüß ×¾ÖÖÖúÖ¸üÖ ‡ŸÖúß ŸÖôû´Öôû úÖ? ŸÖÖê µÖêµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ»ÖÖ
ŸÖã´Æüß Öã¿ÖÖ»Ö ¯Ö¸üŸÖ ‘Öê‰úÖ •ÖÖ! " ›üÖòŒ™ü¸üÃÖÖÆêü²ÖÖ“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ¯Ö™êüÖÖ. "Æüß ŸÖã´Ö“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ´Ö»ÖÖ
¾Öêôûß“Ö ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê, ´Öß †´Öê×¸üúÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖ ŸÖã´Ö“µÖÖ ˆ»Ö™ü ×»ÖÆæüÖ ×ŸÖú›æüÖ ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ •Öß
´Ö¤üŸÖ ×´ÖôûŸÖ †ÃÖŸÖê ŸÖß ²ÖÓ¤ü ú¸ü¾ÖßÖ. "´Ö»ÖÖ ÆüÃÖæ †Ö¾Ö¸êüÖÖ" ÃÖÖÆêü²Ö, ‹¾Öœêü ŸÖã´Æüß †¾Ö¿µÖ ú¸üÖ. ´ÖÖ—µÖÖ
×´Ö¿ÖÖ“Öß †´Öê×¸üêúŸÖ ±ãúú™ü •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ ÆüÖê‰úÖ †Ö•Ö¾Ö¸ü ÖÃÖ»Öê»Öß ´Ö¤üŸÖ ˆ»Ö™ü ×´Öôæû »ÖÖÖê»Ö." ÃÖÖÆêü²Ö
×Ö¹ý¢Ö¸ü ÆüÖê‰úÖ ×Ö‘ÖæÖ Öê»Öê !
ÖÖ. †ÖÖÖÖÖÖ : ÖÖ. †ÖÖÖÖÖÖ ÆüÖ 'ú»ÖÓúß †¾ÖŸÖÖ¸ü' †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖÖÓÖæÖ ´ÖÆüÖ¸ü´ÖÖÓÖÖÖÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ
ú¸üµÖÖ“Öß ´ÖÖÖê ‹ú¤üÖ Ææü»Ö ˆšü»Öß ÆüÖêŸÖß. ³ÖÖêú¸ü¾ÖÖ›üßŸÖß»Ö úÖÆüß ´ÖÖÓÖ ãú™ãÓü²ÖÖÖß ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖß ¬Ö´ÖÔ Ã¾ÖßúÖ¸ü»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ †¿Öß †±ú¾ÖÖ ˆšü»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ¾Öêôûß ¯ÖãÖê ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ¸üÖ. ´ÖÖ™êü µÖÖÓ“Öß “Öôû¾Öôû “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖß. úÖÆüß •ÖÖÆüß¸ü
ÃÖ³ÖÖÆüß ¬Ö´ÖÖÕŸÖ¸ü ÆüÖê‰ú ÖµÖê ´ÆüÖæÖ —ÖÖ»µÖÖ. ¯ÖÖ ¯ÖîÃÖê ‘Öê‰úÖ ¬Ö´ÖÖÕŸÖ¸ü êú»Öê»Öê ¯ÖãÆüÖ ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÕŸÖ µÖê‰úÖ
¤üÖÖ»Ö —ÖÖ»Öê.
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´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö
›üÖò. ›Òü´ÖÓ›ü : ´Öß ŸÖÖ¸üßÖ 4 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 1924 »ÖÖ ú»Öú¢µÖÖÆæüÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ †Ö»ÖÖê. šü¸ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
›üÖò. ›Òü´ÖÓ›ü ¤êüÖß»Ö †Æü»µÖÖÁÖ´ÖÖŸÖ ´ÖÖ—Öê ¯ÖÖÆãüÖê ´ÆüÖæÖ †Ö»Öê. ŸÖê †Öšü ×¤ü¾ÖÃÖ ´Ö•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. ÊÖ
¾Öêôûß ¯Öãœüß»Ö ÖÖêÂ™ü ‘Ö›ü»Öß. úÖÔ»Ö ‹“Ö. ÃÖß. Ã™üßÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹ú »ÖÂú¸üß †×¬ÖúÖ¸üß ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê“Öê
¤ü¸üÃÖÖ»Ö 100 ¹ý. ¤êüÖÖ¸êü ¯ÖÏ£Ö´Ö¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ´Öë²Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. ¯ÖãÖê ¿ÖÖÖê“Öê ´Öß úÖ´Ö ÃÖÖê›ü»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê ŸµÖÖ ¿ÖÖÖê“Öê
†¬µÖÖ ´ÆüÖËæÖ †ªÖ¯ÖÆüß úÖ´Ö ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖ—Öê ¯ÖÖÆãüÖê ›üÖò. ›Òü´ÖÓ›ü ÊÖÓ“ÖÖ úÖÔ»Ö Ã™üßÖ¿Öß
¯Ö×¸ü“ÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ ´ÆüÖæÖ úÖÔ»Ö Ã™üßÖÖß ›üÖò. ›Ò´ÖÓ›ü µÖÖÓÖÖ ¯ÖãÖê »ÖÂú¸ü µÖê£Öß»Ö ¾ÖêÃ™üÖÔ ‡Ó×›üµÖÖ Œ»Ö²Ö´Ö¬µÖê
‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ •Öê¾ÖÖµÖ»ÖÖ Öê»Öê. ¸üÖ¡Öß •Öê¾ÖÖÖ“Öê ¾Öêôûß ×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ ¯ÖÖêÂÖÖÖ ‘ÖÖ»ÖÖµÖ“ÖÖ †ÃÖÖ •ÖÖê µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ
ÃÖ³µÖŸÖê“ÖÖ ¯ÖÏ‘ÖÖŸÖ †ÖÆêü ŸÖÖê ¯ÖÖêÂÖÖú ŸµÖÖ¾Öêôûß ÊÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“µÖÖÆüß †ÓÖÖ¾Ö¸ü Ö¾ÆüŸÖÖ. •ÖÖê ¯ÖÖêÂÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖÖê
ÃÖ³µÖ ŸÖ·Æê“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö šü¸üÖ×¾Öú †Öœü¶ŸÖê“µÖÖ ÃÖÖ“ÖÖ“ÖÖ ŸÖÖê Ö¾ÆüŸÖÖ. ´ÆüÖæÖ Œ»Ö²Ö“µÖÖ ´ÖòÖê•Ö¸üÖÖê
ÖêÆü´Öß“µÖÖ ™êü²Ö»ÖÖ¾Ö¸ü •Öê¾ÖÖÖ“Öß ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ×¤ü»Öß ÖÖÆüß. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ‹úÖ ÖÖê»ÖßŸÖ úÖê¯Ö·µÖÖŸÖ
šêü¾Ö»Öê»µÖÖ ™êü²Ö»ÖÖ¾Ö¸ü úÃÖê ŸÖ¸üß •Öê¾ÖÖµÖ»ÖÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß ²ÖÖêôû¾ÖÖ êú»Öß. ÆüÖ ±úÖ•Öß»Ö ÖÖî¸ü¾Ö ¯ÖÖÆæüÖ
›üÖò. ›Òü´ÖÓ›üÖÖ ±úÖ¸ü ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™ü»Öê †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. µÖ:úÛ¿“ÖŸÖË ¯ÖÖêÂÖÖÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ •Ö¸ü
†ÃÃÖ»Ö µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖÖÃÖ †¿Öß Ö“ÖÖÓ›üß ²ÖÃÖŸÖê ŸÖ¸ü ¸üÖ•ÖúßµÖ ÆüŒúÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ³ÖÖÓ›üŸÖ †ÃÖŸÖÖ †ŸµÖÓŸÖ
¯ÖÏ×ŸÖÛÂšüŸÖ ØÆü¤æü »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖÖú›æüÖ úÃÖÖ ˆ¯Ö´Ö¤Ôü ÆüÖêŸÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ µÖÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ ›üÖò. ›Òü´ÖÓ›ü»Öß
ú¸üÖ¾Öß †ÃÖê ´Öß ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖæ“Ö¾Ö»Öê. ¯Öãœêü ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¤ü ×Ö‘Öê ŸÖê¾ÆüÖ ›üÖò. ›Òü´ÖÓ›ü“Öê ¾Ö
´ÖÖ—Öê ‹ú´ÖŸÖ ÆüÖê‡ÔÖÖ ÃÖÖÆü×•Öú“Ö †ÖÆêü. •µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖŸÖ •ÖÖê›üÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ×ÖôûÖ ™üÖê“ÖŸÖÖê, ´ÆüÖæÖ †Ö´Æüß
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¾Ö¸ü †ŸÖ:¯Ö¸ü ²ÖÖê»Öæ ÖµÖê †ÃÖê šü¸ü»Öê. †Ö´Æüß ¬Ö´ÖÔ²ÖÓ¬Öæ †ÃÖ»ÖÖê ´ÆüÖæÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ²ÖÓ¬Öæ £ÖÖê›êü“Ö
ÆüÖêÖÖ¸ü ! ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö †Ö´Æüß úÖôêû »ÖÖêú ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ‹ú ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß, ´ÖÖ ÖãúŸÖê“Ö
²ÖÖÆêüºþÖ †Ö»Öê»µÖÖ ÖÖêÖ·µÖÖÓ¿Öß †Ö´Ö“Öê ‹ú´ÖŸÖ úÃÖê ÆüÖêÖÖ¸ü ?
´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü“Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ : ²ÖÓÖ»ÖÖê¸ü, ´Ö¦üÖÃÖ, úÖêúÖêÖÖ›üÖ, ¯ÖßšüÖ¯Öæ¸ü, úÖê‡´ÖŸÖæ¸ü, úÖ×»ÖúŸÖ, ´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü
¾ÖÖî¸êü ×šüúÖÖß ×±úºþÖ ŸÖê£Öß»Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ›üÖò. ›Òü´ÖÓ›ü»ÖÖ úôû¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÖšü¾ÖæÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê †Ö×Ö
´Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ †Ö»ÖÖê. ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ´ÖÖ—Öê ú×ÖÂšü ²ÖÓ¬Öæ ‹úÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö µÖÖÓ“Öêú›êü ´ÖÖ—Öß ¯ÖŸÖß ¾Ö ¤üÖêÖ ´Öã»Öê
µÖÖÃÖ šêü¾ÖæÖ, ³Ö×ÖÖß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ¾Ö ¬ÖÖú™üÖ ´Öã»ÖÖÖ ×“Ö. ¸ü¾Öà¦ü µÖÖÃÖ ‘Öê‰úÖ ‹×¯ÖÏ»Ö ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ 1924 ŸÖ
´ÖÓÖôæû¸ü»ÖÖ †Ö»ÖÖê. ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“µÖÖ ÖîŠúŸµÖ ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü úÖÖ›üÖ ³ÖÖÖÖŸÖ úÖÖ›üß ³ÖÖÂÖÖ “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü.
´Ö¦üÖÃÖ ‡»ÖÖµÖÖú›üß»Ö ÆüÖ ¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ úÖÖ›üß ×•Ö»ÆüÖ ÆüÖêµÖ. ÊÖ ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ¤ü×ÖÖêÃÖ ×²ÖÎ×™ü¿Ö ´Ö»Ö²ÖÖ¸ü
(úÖ×»ÖúŸÖ ×•Ö»ÆüÖ) †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ¤ü×ÖÖêÃÖ ¡ÖÖ¾ÖÖúÖê¸ü ¾Ö úÖê“ÖßÖ ÊÖ ¤üÖêÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ“ÖÖ †ÃÃÖ»Ö
´Ö»Ö²ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖŸÓ Ö »ÖÖÖŸÖÖê. µÖÖ“µÖÖ ¯Öæ¾ÖìÃÖ úÖê‡´ÖŸÖæ¸ü¯ÖÖÃÖæÖ ²ÖÓÖ»ÖÖê¸ü Öê»ÖÖê¸ü ŸÖê ŸÖÆüŸÖ úÖ¸üÖ´ê ÖÖÓ›ü»Ö“µÖÖ ×úÖÖ·µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ
¾ÖÖµÖ 473-79
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ŸÖÖ´Ößôû ¯ÖÏÖÓŸÖ »ÖÖÖŸÖÖê. ÊÖ ¤ü×ÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü, úÖ×»ÖúŸÖ, òúÖÖÖÖê¸ü, úÖê‡´ÖŸÖæ¸ü ¾ÖÖî¸êü ¿ÖÆü¸üß ¾Ö
¡ÖÖ¾ÖÖúÖê¸ü´Ö¬µÖê ¤êüÖß»Ö úÖÆüß »ÖÆüÖÖ´ÖÖêšü¶Ö ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê úÖ´Ö “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ŸÖê£Öê †Öã³Ö¾Ö¿Öß¸ü
†Ö×Ö ¾ÖÖÆæüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ, ú»Öú¢µÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ´ÆüÖæÖ úÖêÖß ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú
¸üÖÆüÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ÊÖ ¯ÖÏÖÓŸÖß ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê úÖ´Ö †¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¾Ö ×¾ÖÃú×ôûŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
†ÖŸÖÖ ´Öß ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖ ´ÖÖêúôûÖ —ÖÖ»µÖÖÖê ú»Öú¢µÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê
µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖß †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ´ÆüÖæÖ ´ÖÖ—Öß ´ÖÖêšü¶Ö †ÖÖÓ¤üÖÖê ×Ö¾Ö›ü êú»Öß. ´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü ¿ÖÆü¸üß ‹ú
ÃÖãÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•Ö †Ö×Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü ²ÖÎÖÉ´ÖÓ×¤ü¸ü ÆüÖêŸÖê. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¾Ö¸ü ×ÖÙ¤üÂ™ü êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖ.
êú. ¸ÓüÖ¸üÖ¾Ö µÖÖÓÖß “ÖÖ»Ö¾Ö»Öê»Öß †Ö×Ö †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÆüÖµµÖúÖ¸üß ÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ ÃÖÓ»ÖÖ
—ÖÖ»Öê»Öß ›üß. ÃÖß. ×´Ö¿ÖÖ“Öß ‹ú ¿ÖÖÖÖ ¯ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ÊÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ×Ö×´Ö¢Ö ´ÖÖ—Öê µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖß
¾ÖêôûÖê¾Öêôûß •ÖÖÖê-µÖêÖê ÆüÖêŸÖê. ÊÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ»µÖÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖ¿Öß ´ÖÖ—ÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ¿Ö: ¯Ö×¸ü“ÖµÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´Ö»ÖÖ úÖÖ›üß “ÖÖÓÖ»Öê †¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•Ö Æêü ´ÖÖ—µÖÖ †Ö“ÖÖµÖÔ¯Ö¤üÖ“Öê
´ÖãµÖ šüÖÖê †Ö×Ö ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖîŠúŸµÖ ³ÖÖÖ ´ÖÖ—Öê ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖê¡Ö šü¸ü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ´ÖÖÖê 1907 ÃÖÖ»Öß †Ö×Ö
¯Öãœêü ‹ú¤üÖêÖ¤üÖ ´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü ¿ÖÆü¸üß ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÖÖÃÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß †Ö»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ ŸÖê£Öß»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö²ÖÓ¬ÖæÓ“Öê
¯ÖÏê´Ö ´Ö•Ö¾Ö¸ü ±úÖ¸ü ×Öú™ü •Ö›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ ´ÖÖ—Öß Æüß Öê´ÖÖæú ÃÖ¾ÖÖÔÖã´ÖŸÖê ¯ÖÃÖÓŸÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. †Ö´Æüß
´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü ¿ÖÆü¸üß •µÖÖ ¾Öêôûß †Ö»ÖÖê ŸµÖÖ ¾Öêôûß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•Ö †Ö´Ö“Öê Ã¾ÖÖÖŸÖÖ£ÖÔ ²ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü
»ÖÖê™ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
¸üÖ•Öú¸üÖÖ“Öê ¾ÖÖ¾Ö›êü : 1907 ÃÖÖ»Ö“ÖÖ úÖôû ¾ÖêÖôûÖ †ÖÛÖ †ÖŸÖÖ 1924 ÃÖÖ»Ö“ÖÖ ‹×¯ÖÏ»Ö
´Ö×ÆüÖÖ ¾ÖêÖôûÖ. ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖÖê ÊÖ ¤üÖêÖ úÖôûÖŸÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ´ÖÖêšüß ÎúÖÓŸÖß ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖ»Öß. »ÖÖê.
×™üôûúÖÓÖß úÖÑÖÏêÃÖ»ÖÖ •ÖÆüÖ»Ö Ã¾Öºþ¯Ö †ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê, ŸÖ¸ü ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬ÖàÖß ²Ö×ÆüÂúÖ¸ü, ÃÖŸµÖÖÖÏÆü ‡ŸµÖÖ¤üßü
“Öôû¾ÖôûßÖß ¸üÖ•Öú¸üÖÖÃÖ ŸµÖÖÆæüÖÆüß ˆÖÏ Ã¾Öºþ¯Ö †ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ µÖÖ¯Öæ¾Öá¯ÖÖÃÖæÖ
¯ÖÏ×¾ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê»Öß “ÖÖ¸ü¯ÖÖ“Ö ÃÖÖ¸üÃ¾ÖŸÖ ‘Ö¸üÖÖß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÓ. ˆ»»ÖÖ»Ö ¸ü‘ÖãÖÖ£ÖµµÖÖ, ¯ÖÓ. ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üµµÖÖ, ¸üÖ.
éúÂÖ¸üÖ¾Ö ÖÖÓÖÖêôûß B.A.B.L., ¾Öúß»Ö ¯ÖÏŸµÖÖ êú. ¸ÓüÖ¸üÖ¾Ö, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖêÎêú™ü¸üß †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖ“Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ
ŸÖ¹ýÖÖ“Öê ¯ÖãœüÖ¸üß ¾Ö ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öà“Öê ú¼ü¸ü †ÖãµÖÖµÖß úÖæÔ»Ö ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö, B.A.B.L., †¿Öß Æüß ¯ÖÖ“Ö
‘Ö¸üÖÖß ÆüÖêŸÖß. ²ÖÖúß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü´ÖÓ›üôûß ÃÖã´ÖÖ¸êü ¯ÖÖ‰úÖ¿Öê ×²Ö»»Ö¾Ö •ÖÖŸÖß“Öß ÆüÖêŸÖß. ÊÖ •ÖÖŸÖß“Öê »ÖÖêú
²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ µÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá †Ã¯Öé¿µÖ ÖÖ»Öê Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ‹ú¤üÖêÖ ×¯Öœü¶ÖÓ“µÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê
Æêü »ÖÖêú “ÖÖÓÖ»Öê ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖÛÂšüŸÖ ¤ü•ÖÖÔ»ÖÖ µÖê‰úÖ ¯ÖÖê“Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¸üúÖ¸üß ÖÖêú¸üßŸÖ ¾Ö ×ŸÖú›üß»Ö
´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ Óú¯ÖµÖÖŸÖæÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ“µÖÖ •ÖÖÖê¾Ö¸ü úÖ´Öê úºþÖ Æüß ´ÖÓ›üôûß ´ÖÖµÖŸÖÖ
¯ÖÖ¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ÊÖ¯Öîúß úÖêÖßÆüß, êú¾ÆüÖÆüß ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ Ö¾ÆüŸÖÖ Æêü ÃÖÖÆü×•Öú“Ö ÆüÖêŸÖê.
´Öß µÖÖ ¾Öêôûß úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÖÖ¿Öß ŸÖÖ¤üÖŸ´µÖ —ÖÖ»ÖÖê ÖÃÖ»ÖÖê ŸÖ¸üß ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖß (´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òüß) ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖê, Æêü ÊÖ ´ÖÓ›üôûßÃÖ †ªÖ×¯Ö úôæûÖ †Ö»Öê Ö¾ÆüŸÖê. ŸµÖÖ¾Öêôûß ´ÖÖ—µÖÖ ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü
ÖÖÓ¬Öß ™üÖê¯Öß ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖÖê ´ÖÖ—Öß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öß “ÖÆüÖ›üß ÊÖ ²Öã•ÖÖ ×²Ö»»Ö¾Ö »ÖÖêúÖÓÖÖ ŸÖÖŸúÖôû úôû¾Ö»Öß.
Öã¯ŸÖ ãú¸üãú¸ü, ˆ‘Ö›ü ÃÖÓ¿ÖµÖ, ¯ÖÏÖÓ•Ö»Ö ³ÖßŸÖß ¾ÖÖî¸êü ³ÖÖ¾ÖÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»µÖÖ. ´ÖÖ—Öê úÖ´Ö úšüßÖ
†ÖÆêü, Æüß ÖÖê™üßÃÖ ´Ö»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß. †Ã¯Öé¿µÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß“Öß ´ÖÖ—Öß ÃÖê¾ÖÖ ÊÖ ×²Ö»»Ö¾Ö´ÖÓ›üôûßÖÖ ´ÖÖµÖ ÆüÖêŸÖß
Æêü Ö¸êü; ¯ÖÖ ŸµÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖæÖ ÊÖ ²ÖÎÖÉ ²ÖÓ¬ÖæÓ“Öß ÃÖã™üúÖ ÆüÖê‰úÖ ¤üÖêÖ ×¯Öœü¶Ö »ÖÖê™ü»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ ¾ÖÖÖÔ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ
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ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖŸÖÖ ŸÖã™ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ“Öß †Öšü¾ÖÖ úºþÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ ŸÖê ¸üÖ•ÖßÆüß Ö¾ÆüŸÖê. †£ÖÖÔŸÖË ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖŸÖê“Öê
´ÖãµÖ »ÖÖÖ“Ö †ÖŸÖÖ »Öãôêû šü¸ü»Öê.
´Öß ´ÖÓÖ»ÖÖê¸üÖÃÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÓ£ÖÖŸÖ ¾Ö ¬Ö´ÖÖÔ´Ö¬µÖê úÖ´Ö úºþ »ÖÖÖ»ÖÖê. ŸµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖß ¸üÖê´ÖÖ òú£ÖÖò×»Öú
¾Ö ¯ÖÏÖò™êüÃ™Óü™ü ¯ÖÓ£ÖÖ“Öê ´ÖÖêšêü •ÖÖôêû ¯ÖÃÖ¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. úÖÆüß úÖÆüß ³ÖÖÖÖŸÖ ×õÖ¿“ÖÖÖ“ÖßÓ“Ö ²ÖÆãüÃÖÓµÖÖ ÆüÖêŸÖß. ‡ŸÖêú“Ö
Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¯ÖãÂúôû ×šüúÖÖß ×õÖÃŸÖß —ÖÖ»Öê»Öê ¯Öæ¾ÖÖÔÁÖ´Öß“Öê ØÆü¤æü †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Öæ¾ÖÖÔÁÖ´Öß“Öê •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü †Ö×Ö £ÖÖê›üß¿Öß
ºþ¯Ö ²Ö¤ü»Ö»Öê»Öß ´ÖæÙŸÖ¯Öæ•ÖÖ ¯ÖÖôûßŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ØÆü¤æü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖÆüß ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖêšüß ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûŸÖ †ÃÖê. ´Öß
´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ¾µÖÖµÖÖÖê ¾Ö ³Ö•ÖÖê“Ö úºþÖ Ö ¸üÖÆüŸÖÖ ØÆü¤æü ¯Ö¨üŸÖßÖê úßŸÖÔÖêÆüß ú¸üßŸÖ †ÃÖê. úßŸÖÔÖÖ“Öß
¯Ö¨üŸÖ •Ö¸üß ØÆü¤æü ÆüÖêŸÖß ŸÖ¸üß ×Ö¹ý¯ÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ Ö¾ÖßÖ ¾Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ¾ÖÖ¤üß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ×õÖ¿“ÖÖ ¾Ö ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ
ÁÖÖêŸÖê¤êüÖß»Ö úßŸÖÔÖÖÃÖ Æü•Ö¸ü †ÃÖŸÖ. ‹êú¾Öêôûß ´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü“µÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ´Öã§üÖ´Ö ×õÖÃŸÖß »ÖÖêúÖÓÃÖÖšüß
´Öß úßŸÖÔÖ êú»Öê. ŸµÖÖŸÖ ÃÖë™ü ±ÏúÖÛÃÖÃÖ †Öò±ú †ÃÖßÃÖß ÊÖ ¸üÖê´ÖÖ òú£ÖÖ×»Öú ÃÖÓŸÖÖ“Öê ¾µÖÖµÖÖÖ »ÖÖ¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê
ÃÖë™ü ±ÏúÖÛÃÖÃÖ ÆüÖ ×¾Ö¸üŒ¢Ö ÃÖÓµÖÖÃÖß ÆüÖêŸÖÖ ŸÖ¸üß ŸµÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ´ÖÖêšüß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖêŸÖß. ŸÖß ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ¯ÖÖê¯Ö
‡ÖÖêÃÖÓ™ü (Pope Innocent) »ÖÖ †Ö¾Ö›üŸÖ ÖÖÆüß. ÊÖ ÖÖ•Öæú ÖÖêÂ™üß“Öê ×Öºþ¯ÖÖ ´Öß ‡ŸÖŒµÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú
¸üßŸÖßÖê êú»Öê úß òú£ÖÖ×»Öú ´ÖÓ›üôûßÃÖ ´ÖÖêšüß Öôû²Öôû ˆ›üÖ»Öß †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß
³Ö¾ÖŸÖß Ö ³Ö¾ÖŸÖß ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû úÖÆüß Ö¾Öß•ÖãÖß òú£ÖÖ×»Öú ´ÖÓ›üôûß ´ÖÖ—Öß ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖê ‹êúµÖÖÃÖ ²ÖÎÖÉ
´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß. ´Öß •ÖÖ‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü“ÖÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ´ÖÖêšüÖ ÃÖÖê¾ÖôûÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖ—Öê
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ‹êæúÖ Ö¾ÖßÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“Öß ŸÖ¹ýÖ ´ÖÓ›üôûß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ²Ö¸üß“Ö µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß. †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê ²ÖÎÖÉ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ †ÓŸÖÃ£Ö ³ÖÖÖ ¯Öê™ü»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ¯Öãœêü ×»Ö×Æü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ‹ú †úÃ´ÖÖŸÖ ²ÖÖÑ²Ö µÖê‰úÖ ¯Ö›ü»ÖÖ.
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19
¾ÆüÖµÖúÖê´Ö ÃÖŸµÖÖÖÏÆü
1924 “ÖÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖÃÖÖ“Ö ¡ÖÖ¾ÖÖúÖê¸ü µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“µÖÖ ¾ÆüÖµÖúÖê´Ö µÖÖ ÖÖ¾Öß ´ÖÖêšüÖ
ÃÖŸµÖÖÖÏÆü ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ. ¾ÆüÖµÖúÖê´Ö µÖê£Öß»Ö ¤êü¾ÖôûÖŸÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¤êü¾ÖôûÖ»ÖÖ •ÖÖµÖÖµÖêµÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™êü¾Ö¸üÆüß
´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ×ŸÖÛÂšüŸÖ ¯ÖÖ †Ã¯Öé¿µÖ ´ÖÖÖ»Öê»µÖÖÃÖ •ÖÖµÖÖÃÖ úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ´ÖÖÖ‡Ô ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖæÖ“Ö Ã¾ÖÖ´Öß
×¾Ö¾ÖêúÖÖÓ¤üÖÖß '´Ö»Ö²ÖÖ¸ü ´ÆüÖ•Öê ‹ú ¾Öê›ü¶ÖÓ“Öê ‡ÛÃ¯ÖŸÖôû' †ÃÖê ´Æü™ü»Öê ÆüÖêŸÖê. †¿ÖÖ ¤êü¾ÖôûÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ™êü¾Ö¸ü
•ÖÖµÖÖ»ÖÖ ×õÖÃŸÖß, ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ¾ÖÖî¸êü úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯Ö¸ü¬Ö´ÖáµÖÖ»ÖÖ êú¾ÆüÖÆüß ´ÖÖÖ‡Ô Ö¾ÆüŸÖß. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü
¤êü¾ÖôûÖ“µÖÖ ´ÖÓ›ü¯ÖÖŸÖ ¾Ö ²ÖÖÊ ´ÖÓ›ü¯ÖÖŸÖ †¿ÖÖ ¯Ö¸üúßµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÛÂšüŸÖ¯ÖÖê ÖêµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖê. ÆüÖ ×¾Ö»ÖÖÖ
†µÖÖµÖ ÆüÖÖæÖ ¯ÖÖ›üÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ¾ÆüÖµÖúÖê´Ö»ÖÖ ÃÖŸµÖÖÖÏÆü ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ. ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ ´ÖãµÖŸÖ: ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖ¸üß ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ Ö¾ÖßÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÃÖ ˆÖÏ ¸üÖ•ÖúßµÖ Ã¾Öºþ¯Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê.
úÖÆüß †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖáµÖ ´ÖÓ›üôûß ÊÖ ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖ¯Öæ¾Öá ×úŸµÖêú ¾ÖÂÖì †ÖµÖÔ ÃÖ´ÖÖ•Ö, ²ÖÎÖÊ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö ×£Ö†ÖòÃÖ±úß
¾ÖÖî¸êü Ö¾ÖßÖ ¬Ö´ÖÔ¯ÖÓ£ÖÖŸÖæÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ´ÆüÖæÖ ¤üÖÖ»Ö —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓÖÖ¤êüÖß»Ö ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖµÖÖÃÖ
†™üú ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß. »ÖÖÆüÖê¸ü“Öê Ã¾ÖÖ´Öß ÁÖ¨üÖÖÓ¤ü †ÖµÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¾ÖŸÖßÖê, úÖ×»ÖúŸÖ“Öê ´ÖÓ×•Ö¸üß ¸üÖ´ÖµµÖÖ
(•µÖÖÖß ú»Öú¢µÖÖ“µÖÖ úÖÑÖÏêÃÖ´Ö¬µÖê †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“µÖÖ ×¾Ö¹ý¨ü ¯ÖÏ£Ö´Ö šü¸üÖ¾Ö †ÖÖ»ÖÖ) ×£Ö†ÖòÃÖ±úß“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê
¾ÖÖî¸êü ÃÖã¬ÖÖ¸üú ´ÖÓ›üôûß ÊÖ“Ö ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö †™üßŸÖ™üßÖê ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß.
ÃÖÖ¬Öã ×¿Ö¾Ö¯ÖÏÃÖÖ¤ü : †¿ÖÖ ¾Öêôûß ´Ö»Ö²ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ‹ú
¯ÖÏ“ÖÖ¸üú, ÃÖÖ¬Öã ×¿Ö¾Ö¯ÖÏÃÖÖ¤ü ÖÖ¾ÖÖ“Öê ŸÖ¹ýÖ ¾ÆüÖµÖúÖê´Ö»ÖÖ Öê»Öê. ŸÖê ¯Öæ¾ÖÖÔÁÖ´Öá“Öê ×ŸÖµµÖÖ •ÖÖŸÖß“Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ
‡ŸÖ¸ü †Ã¯Öé¿µÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖÆüß ´ÖÖÖ‡Ô —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖÓÖß ŸÖÖê ¾Öé¢ÖÖÓŸÖ ú»Öú¢µÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
ú×´Ö™üßú›êü ×»ÖÆæüÖ úôû¾Ö»ÖÖ. ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ŸÖŸúÖ»ÖßÖ †¬µÖÖ ›üÖò. ¯ÖÏÖÖéúÂÖ †Ö“ÖÖµÖÔ µÖÖÓÖß
¡ÖÖ¾ÖÖúÖê¸ü ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖú›êü •ÖÖÆüß¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß¯Ö¡Ö ¯ÖÖšü¾ÖæÖ ÊÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö ¤üÖ¤ü ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öß †Ö×Ö ŸÖß
ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü µÖê£Öß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ´ÆüÖæÖ ¯Ö¡ÖÖ“Öß ‹ú ¯ÖÏŸÖ ´Ö•Öú›êü ¯ÖÖšü¾ÖæÖ ´Öß ÃÖ´ÖÖ
¾ÆüÖµÖúÖê´Ö µÖê£Öê •ÖÖ¾Öê †Ö×Ö ¿ÖŒµÖ †ÃÖê»Ö ŸÖÖê ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖÖ †¿Öß ÃÖæ“ÖÖÖ ´Ö»ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
´Ö»Ö²ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖŸÖÖÓŸÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸êü ÃÖÖ¬Öã ×¿Ö¾Ö¯ÖÏÃÖÖ¤ü µÖÖÓ“ÖßÆüß ´Ö»ÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¯Ö¡Öê µÖê‰ú
»ÖÖÖ»Öß †Ö×Ö ¾ÆüÖµÖúÖê´Ö µÖê£Öê“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖµÖÖÔÃÖÖšüß ´Öß ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖ¾Öß ´ÆüÖæÖ ¤ü×ÖÖ
¾Ö ˆ¢Ö¸ ü´Ö»Ö²ÖÖ¸üÖŸÖ ¤üÖî¸üÖ úÖœüÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ŸÖÖÖ¤üÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. ´Öß Æêü ¯ÖÏú¸üÖ ´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
ú×´Ö™üß¯Öãœêü šêü¾Ö»Öê; ¯ÖÖ ú×´Ö™üß»ÖÖ ÖúÖê ´ÆüÖµÖÖ“Öê ¬ÖîµÖÔ ÆüÖê‡ÔÖÖ ¾Ö ÆüÖê ´ÆüÖµÖÖ“ÖêÆüß †Ö¾Ö›êüÖÖ. ¯Öî¿ÖÖ“ÖÖ“Ö
¯ÖÏ¿Ö (¤üÖî·µÖÖ“µÖÖ Ö“ÖÖÔ“ÖÖ) †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖÖê ³ÖÖÖ ´Öß ¯ÖÖÆæüÖ ‘ÖêŸÖÖê, ¯ÖÖ •µÖÖ †£Öá †Ã¯Öé¿µÖÃÖê¾ÖÖ Æêü ´ÖÖ—µÖÖ
²ÖÎÖÉ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ“Öê ´ÖãµÖ †ÓÖ †ÖÆêü †Ö×Ö •µÖÖ †£Öá ú»Öú¢µÖÖ“µÖÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †¬µÖÖÖÓÖß ´Öß
¾ÆüÖµÖúÖê´Ö»ÖÖ •ÖÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ ÃÖã“Ö¾Ö»Öê ŸµÖÖ †£Öá ÆüÖ ¤üÖî¸üÖ úÖœüÖê ´ÖÖ—Öê úŸÖÔ¾µÖ †ÖÆêü, †Ö×Ö ´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü ²ÖÎÖÉ
ÃÖ´ÖÖ•Ö ú×´Ö™üß»ÖÖ úÖêÖŸÖßÆüß Æü¸üúŸÖ ‘ÖêÖê ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß.
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¾ÆüÖµÖúÖê´Ö ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖ“Öß ¬ÖÖ´Ö¬Öæ´Ö : úÖ×»ÖúŸÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖêÎêú™ü¸üß ›üÖò. ÖÖê¯ÖÖ»ÖÖË ÆêüÆüß
¯Öæ¾ÖÖÔÁÖ´Öß“Öê †Ã¯Öé¿µÖ“Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ¤üÖî¸üÖ †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÃÖÓŸÖ ¯Ö›ü»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß úÖ×»ÖúŸÖ»ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öê,
Ö“ÖÖÔ“Öß ŸÖ•Ö¾Öß•Ö êú»Öß. ÃÖÖ¬Öã ×¿Ö¾Ö¯ÖÏÃÖÖ¤ü ÊÖÓÖÖ úÖ×»ÖúŸÖ»ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öê. ¤üÖî·µÖÖ“ÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö šüºþÖ ´Öê
´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ´Öß ¾Ö ÃÖÖ¬Öã ×¿Ö¾Ö¯ÖÏÃÖÖ¤ü ¾ÆüÖµÖúÖê´Ö»ÖÖ Öê»ÖÖê. ŸµÖÖ ¯Öæ¾Öá úÖ×»ÖúŸÖ µÖê£Öê ¾ÆüÖµÖúÖê´Ö ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖ×¾ÖÂÖµÖß
‹ú ¯ÖÏ“ÖÓ›ü •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ —ÖÖ»Öß. †£ÖÖÔŸÖ ŸÖßŸÖ Ã£ÖÖ×Öú ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÖß ³ÖÖÂÖÖê êú»Öß. ´ÖÖ—ÖêÆüß ³ÖÖÂÖÖ
—ÖÖ»Öê. ŸÖê ´Ö¦üÖÃÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖæÖ •ÖÖ›ü ´Ö£ÖóµÖÖÖÖ»Öß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê. ŸÖê ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü ÃÖ´Ö•ÖÖŸÖß»Ö
ÃÖÖê¾ÖóµÖÖ ×²Ö»»Ö¾Ö ´ÖÓ›üôûß“Öê ¬ÖÖ²Öê ¤üÖÖÖ»Öê. ¾ÆüÖµÖúÖê´Ö ÆüÖ »ÖÆüÖÖÃÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“ÖÖ ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ ×šüúÖÖß
Æü•ÖÖ¸üÖê ÃÖŸµÖÖÖÏÆüß †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏêÖú µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ŸÖôû ¯Ö›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †ÖµÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †ÖÛÖ ¿ÖßÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê •Ö£Öê ‹úÖ¾Ö¸ü ‹ú µÖê‰úÖ £Ö›üúŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¿ÖßÖÖÓÖß ŸÖ¸ü ‹ú ´ÖÖê±úŸÖ ³ÖÓ›üÖ¸üÖ “ÖÖ»Ö¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ÃÖŸµÖÖÖÏÊÖÓ´Ö¬µÖê ÖãÃÖŸÖê †Ã¯Öé¿µÖ“Ö ÖÃÖæÖ ÖÖµÖ¸ü »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ³Ö¸üÖÖÆüß ÆüÖêŸÖÖ. úÖÆüß ÖÓ²Öã¦üß ŸÖ¹ýÖÆüß ŸµÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê
Æêü ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÆüÖêµÖ. ÃÖÖ¬Öã ×¿Ö¾Ö¯ÖÏÃÖÖ¤ü ¾Ö ´Öß Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê£Öß»Ö ÃÖŸµÖÖÖÏÊÖÓÖß †Ö´Ö“Öê †ÖÖÓ¤üÖ“Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê.
¾µÖÖµÖÖÖê ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß. ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖÖ¬Öã ×¿Ö¾Ö¯ÖÏÃÖÖ¤üü µÖÖÓÖÖ ‘Öê‰úÖ ´Öß ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖÃÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ´Öß µÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö
´ÖÖ—Öß ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ¾ÖÖÔÖê ±úÖê™üÖêÃÖ×ÆüŸÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖú›êü Öê»Öß“Ö ÆüÖŸê Öß. ´ÖãµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú×´Ö¿ÖÖ¸ü“Ö †Ö•Ö ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖ“µÖÖ
ÖãÓ™üÖ¾Ö¸ü ÃÖ••Ö ˆ³Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ †ÖêôûÖû»Öê»Öê ¯ÖÖÆæüÖ ±úÖ¸ü †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê. ¸üÖê•Ö ¿ÖÓ³Ö¸ü ¿ÖÓ³Ö¸ü
ÃÖŸµÖÖÖÏÆüß“Öê •Ö£Öê ¸üÃŸµÖÖŸÖß»Ö ãÓú¯ÖÖÖ•Ö¾Öôû †Ö›ü¾Öê ²ÖÃÖŸÖ. ¾ÖÖ¾Ö ×´ÖôûÖ»ÖÖ úß, †ÖŸÖ ‘ÖãÃÖµÖÖ“ÖÖ ŸÖê ¯ÖÏµÖŸÖ
ú¸üßŸÖ. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×¯Ö™üÖôæûÖ »ÖÖ¾ÖßŸÖ ‹úÖ ¾Öêôûß ‹úÖ ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ •ÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ×´Öôêû»Ö ‡ŸÖêú †¹Óý¤ü
±úÖ™üú ÊÖ ãÓú¯ÖÖÖÃÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ ¤üÖêÆüß ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¤üÖêÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß ˆ³Öê †ÃÖŸÖ.
×¿Ö¾Ö¯ÖÏÃÖÖ¤üÖ»ÖÖ ‘Öê‰úÖ ´Öß ÊÖ †Óºþ¤ü ±úÖ™üúÖŸÖæÖ •ÖÖÖÖ¸ü Æêü †Ö¬Öß“Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ×¿Ö¾Ö¯ÖÏÃÖÖ¤üÖ“µÖÖ
²ÖÖ»ÖêŸÖ ÆüÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ ´Öß ÊÖ ±úÖ™üúÖŸÖ †Ö¬Öß ×¿Ö¸ü»ÖÖê. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ •ÖÖ‰ú ×¤ü»Öê ¯ÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ †×¬ÖúÖ¸üß
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú×´Ö¿ÖÖ¸üÖê ´ÖÖ—µÖÖ ¾Ö ×¿Ö¾Ö¯ÖÏÃÖÖ¤üÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ¤üÖÓ›üêú ‘ÖÖ»ÖæÖ ÆÃÖŸÖ ÆÃÖŸÖ ´Æü™ü»Öê úß, "†Ö¯ÖÖ
Öã¿ÖÖ»Ö •ÖÖ ! ¯ÖÖ µÖÖÓÖÖ •ÖÖŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß!" ´Öß ´Æü™ü»Öê úß, "†Ö´Æüß ¤üÖê‘Öê ²ÖÎÖÉ ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú²ÖÓ¬Öã
†ÖÆüÖêŸÖ. †Ö´ÆüÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÖÖÆüß Ö †ÖêôûÖŸÖÖ ŸÖã´Æüß †ÃÖÖ ¯ÖÓÛŒ¢Ö¯ÖÓ“Ö úÖ ú¸üŸÖÖ?" "†Ö´Æüß †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¯ÖæÖÔ
†ÖêôûÖŸÖÖê." ´Öß ŸµÖÖÓÖÖ ²Ö•ÖÖ¾Ö»Öê úß, "´Öß µÖê£ÖæÖ ×¡Ö¾Öë¦ü´ÖË´Ö¬µÖê ¤ü¸ü²ÖÖ¸ü»ÖÖ ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖÃÖ •ÖÖÖÖ¸ü †ÖÆêü. ŸÖã´Æüß
†Ö´ÆüÖ»ÖÖ ²ÖêúÖµÖ¤êü¿Öß¸ü †™üú ú¸üßŸÖ †ÖÆüÖŸÖ µÖÖ“Öß ¯ÖæÖÔ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ‘ÖêŸÖ †ÖÆüÖŸÖ ÖÖ?" †×¬ÖúÖ¸üß
´ÆüÖÖ»Öê "†Ö´Æüß •Öê ú¸üßŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ ŸÖê ¤ü¸ü²ÖÖ¸ü“µÖÖ“Ö †Ö–ÖêÖê ú¸üßŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †Ö´Æüß †™üú
êú»Öß ÖÖÆüß. ˆ»Ö™ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¤êü‰úÖ ŸÖã´ÆüÖ ‹ú™ü¶Ö»ÖÖ“Ö ÃÖ´ÖÖÖ¯Öæ¾ÖÔú ¤êü‰úôû ¤üÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖßÆüß
†Ö´Ö“Öß ŸÖµÖÖ¸üß †ÖÆêü. ´ÖÖ¡Ö ŸÖã´Ö“µÖÖ ²ÖÓ¬ÖæÃÖ ŸÖÃÖê ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ¯Öæ¾ÖÖÔÁÖ´Öß“Öê ŸÖê úÖêÖ †ÖÆêüŸÖ ŸÖê
†Ö´Æüß †ÖêôûÖŸÖÖê."
×¤ü¾ÖÖÖ ¸üÖ‘Ö¾ÖîµµÖÖ : ¯Öãœêü »ÖÖê“Ö †Ö´Æüß ×¡Ö¾Öë¦ü´ÖË µÖê£Öê ×¤ü¾ÖÖÖ ¸üÖ‘Ö¾ÖîµµÖÖ µÖÖÓ“Öß ÖÖšü ‘ÖêŸÖ»Öß.
×¿Ö¾Ö¯ÖÏÃÖÖ¤ü ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÆüÖêŸÖê“Ö. ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †¬µÖÖÖú›æüÖ ŸµÖÖÓÖÖ (¡ÖÖ¾ÖÖúÖê¸ü ¤ü¸ü²ÖÖ¸ü»ÖÖ) •µÖÖ ²ÖÎÖÉ
¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖÓ¾Ö¸ü ¾ÆüÖµÖúÖê´Ö µÖê£Öê †µÖÖµÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü ´ÆüÖæÖ ¤üÖ¤ü ´ÖÖÖµÖÖ“ÖÖ †•ÖÔ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖÖê †Ö¯ÖÖÖÃÖ
×´ÖôûÖ»ÖÖ úÖµÖ †ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê. ŸµÖÖ“Öê ˆ¢Ö¸ü †ªÖ×¯Ö ×´ÖôûÖ»Öê ÖÖÆüß Æêü úÃÖê? ×¤ü¾ÖÖÖÖÖê ˆ¢Ö¸ü êú»Öê úß,
"ŸµÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü," ´Öß ´Æü™ü»Öê, "†Ö¯Ö»ÖÖ ‡ú›êü ×¾Ö“ÖÖ¸ü “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü ŸÖ¸ü ×ŸÖú›êü ¾ÆüÖµÖúÖê´Ö»ÖÖ
¯Ö¸ü¾ÖÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ †™üú —ÖÖ»Öß µÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü úÖµÖ?" ŸÖê ´ÆüÖÖ»Öê, "—ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖÓŸÖ £ÖÖê›üß úÃÖæ¸ü
—ÖÖ»Öß †ÖÆêü Æêü Ö¸ê; ¯ÖÖ •µÖÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖß ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¤üßÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêü, ŸµÖÖÓÖß †Ö¯ÖÖ ØÆü¤æü ÖÖÆüß
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†ÃÖê •ÖÖÆüß¸ü ú¸üÖ¾Öê ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖÓ“Öß ¾ÖÖ™ü Öã»Öß ÆüÖê‡Ô»Ö!" ´Öß ´Æü™ü»Öê, "²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•Ö ÆüÖ ØÆü¤æü †ÖÆêü úß ÖÖÆüß
ÆüÖ ´ÖÖêšüÖ ¯ÖÏ¿Ö †ÖÆêü. ŸÖê šü¸ü¾ÖÖê ¤ãüÃÖ·µÖÖ“Öê úÖ´Ö Ö¾Æêü. ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•Ö úÖêÖßÆüß †ÃÖÖê. ØÆü¤æü ÖÃÖ»Öê»µÖÖ
¯Ö¸ü¬Ö´Öá ÖéÆüÃ£ÖÖÃÖ ´Ö••ÖÖ¾Ö ÖÖÆüß †Ö×Ö ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ×•ÖÃ™ü †Ö¯ÖÖ ØÆü¤üæ ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê •ÖÖÆüß¸ü ú¸üß¯ÖµÖÕŸÖ
ŸµÖÖÓÖÖ ´Ö••ÖÖ¾Ö; †ÃÖÖ ŸÖã´Ö“µÖÖ úÖµÖªÖ“ÖÖ †£ÖÔ †ÖÆêü úÖµÖ? †ÃÖê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ´Öß Ã¾ÖŸÖ: ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖÖ ³Öê™æüÖ
Öã»ÖÖÃÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖ¸ü †ÖÆêü." ×¤ü¾ÖÖÖ ´ÆüÖÖ»Öê, "´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖúÖ¸ü ¤ü¸ü²ÖÖ¸üú›êü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖê
ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ ³Öê™üÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ." µÖÖ¯Öãœêü Æãü••ÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖßŸÖ ²ÖÃÖµÖÖŸÖ †£ÖÔ ÖÖÆüß †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖæÖ ´Öß ×¤ü¾ÖÖÖÃÖ
Ö´ÖÏ¯ÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. "ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖÃÖÖÓŸÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖãúÖ¸üÖ ´Öß ×šüú×šüúÖÖß •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü¾ÖæÖ ú¸üÖÖ¸ü
†ÖÆêü. †Ö¯Ö»Öß Æü¸üúŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ úôû¾ÖÖ." ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖê ´ÆüÖÖ»Öê, "ŸÖã´Ö“Öê ¾Ö †Ö´Ö“Öê ´ÖÖÖÔ ×³Ö®Ö †ÖÆêüŸÖ ¾Ö ŸÖê
¤üÖê‘ÖÖÖÖÆüß ´ÖÖêúôêû †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ úÖÆüß ´Öß ÃÖÖÓÖæ ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß."
´ÖãÓ²Ö‡Ô ÎúÖò×Öú»Ö´Ö¬Öß»Ö ŸÖÖ¸ü : µÖÖ¯Öãœêü úÖê“ÖßÖ ¾Ö ¡ÖÖ¾ÖÖúÖê¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß †Ö´Æüß ×šüú×šüúÖÖß Öê»ÖÖê. úÖê“ÖßÖ“Öß ¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß †ÖÖÔãú»Ö´ÖË µÖê£Öê †Ö´Æüß Öê»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ ŸÖê£Öß»Ö
¯ÖÏêÃÖ †ÃÖÖê×ÃÖ‹™êü›ü“µÖÖ ‹•ÖÓ™üÖê ´ÖãÓ²Ö‡Ô úÖò×Öú»Ö ¯Ö¡ÖÖ“ÖÖ ‹ú †Óú ´ÖÖ—Öê ÆüÖŸÖß ¤êü‰úÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ‹ú ŸÖÖ¸ü
´Ö»ÖÖ ¤üÖÖ×¾Ö»Öß. ×ŸÖ“ÖÖ †Ö¿ÖµÖ †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖ :-- '¯ÖãµÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¯ÖãœüÖ¸üß ¸üÖ. ×¾Ö. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü Æêü ¾ÆüÖµÖúÖê´Ö µÖê£Öê
Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ ¡ÖÖ¾ÖÖúÖê¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ¤êü¾ÖôûÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™êü¾Ö¸ü •ÖÖ‰ú ¤êüµÖÖÃÖ ´ÖÖÖ‡Ô êú»Öß Æêü
²Ö¸êü —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü ÊÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖê ÃÖ²ÖÓ¬Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †ÖÆêü Æêü ¡ÖÖ¾ÖÖúÖê¸ü ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖÖê ¯ÖŒêú ¬µÖÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ¾Öê
!' ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ÃÖ¾ÖÖÕ¿Öß Ö¸üÖ Ö¾ÆüŸÖÖ ´ÆüÖæÖ ´Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÎúÖò×Öú»Ö»ÖÖ ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß“Öê ¯Ö¡Ö ×»Ö×Æü»Öê úß,
" ¾ÆüÖµÖúÖê´Ö»ÖÖ ´Ö»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ´ÖÖÖ‡Ô —ÖÖ»Öß ÖÖÆüß. ˆ»Ö™ü ÃÖ´ÖÖÖÖÖê ¤êü‰úôû ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖ“Öß ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖê
ŸÖµÖÖ¸üß ¤üÖÖ¾Ö»Öß. ´ÖÖ¡Ö ´ÖÖ—Öê ²ÖÎÖÉ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú²ÖÓ¬Öã ×¿Ö¾Ö¯ÖÏÃÖÖ¤ü µÖÖÓÖÖ ŸÖê ¯Öæ¾ÖÖÔÁÖ´Öá“Öê †Ã¯Öé¿µÖ ´ÆüÖæÖ †¿Öß
²ÖÓ¤üß —ÖÖ»Öß." ÎúÖò×Öú»Ö»ÖÖ Æüß “Öãúß“Öß ŸÖÖ¸ü •µÖÖ ¯ÖÏêÃÖ †ÃÖÖê×ÃÖ‹™êü›ü“µÖÖ ‹•ÖÓ™üÖê ¯ÖÖšü×¾Ö»Öß ŸµÖÖ“µÖÖú›æüÖ
“Öãúß²Ö§ü»Ö ×¤ü»Ö×Ö¸üß ¯ÖÏ¤üÙ¿ÖŸÖ ú¸üÖÖ¸êü ‹ú ¯Ö¡ÖÆüß ´Ö•Ö•Ö¾Öôû ¤êü‰úÖ šêü¾Ö»Öê.
¾ÆüÖµÖúÖê´Ö“µÖÖ ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖ“Öê ×Ö¸üßÖÖ úºþÖ ´Ö»ÖÖ ‹ú ÖÖêÂ™ü Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öß úß, ¤ü×ÖÖ
´Ö»Ö²ÖÖ¸üÖŸÖ (¡ÖÖ¾ÖÖúÖê¸ü ¾Ö úÖê“ÖßÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ) ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ Øú²ÖÆãüÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™êü¾Ö¸ü •ÖÖµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ Ã¯Öé¿µÖ
ØÆü¤æ, ×õÖ¿“ÖÖ †Ö×Ö ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ †£Ö¾ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ úÖêÖßÆüß ¯Ö¸ü¬Ö´ÖáµÖ ¯Ö¸üúß ´ÖÖãÂµÖ µÖÖÓÖÖ ´Ö••ÖÖ¾Ö ÖÖÆüß. ´ÖÖ¡Ö
Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ØÆü¤æ ´ÆüÖ¾ÖÖÖ·µÖÖ †Ã¯Öé¿µÖÖ»ÖÖ ´Ö••ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ´ÖÖ ŸÖÖê ×úŸÖßÆüß ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÛÂšüŸÖ
†ÃÖÖê ŸµÖÖ“µÖÖ×¾Ö¹ý¨ü Æüß •Öß ÃÖ¾ÖÔ¬Ö´ÖáµÖÖÓÖß ×´ÖôæûÖ ‹úß êú»Öß ÆüÖêŸÖß ŸÖß ´ÖÖêšüß †Ö¿“ÖµÖÔúÖ¸üú ÆüÖêŸÖß. †Ö×Ö
ÊÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö ‹úß»ÖÖ ÊÖ ¤üÖêÖ ØÆü¤ãü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ †Ö×Ö ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü ×ŸÖú›êü ›üÖêôêû—ÖÖú
ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê.
ÖÓ²Öã¦üß ¾Ö ÖÖµÖ¸ü : ´Öß µÖÖ ¤üÖî·µÖÖ¾Ö¸ü ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ êú¾Öôû ¾ÆüÖµÖúÖê´Ö ÃÖŸµÖÖÖÏÆü ÆüÖ“Ö ´ÖÖ—ÖÖ
ÆêüŸÖã Ö¾ÆüŸÖÖ, ŸÖ¸ü ÊÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ¯Öã¸üÖŸÖÖ úÖ»ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÃŸÖß úºþÖ ¸üÖÆüÖÖ¸êü ÖÓ²Öã¦üß ÖÖ¾ÖÖ“Öê ²ÖÎÖÉÖ †Ö×Ö
ÖÖµÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“Öê Ö×¡ÖµÖ ÊÖÓ“Öß ¸üÖÆüÖß †Ö×Ö “ÖÖ»Öß¸üßüŸÖß ×Ö¸üÖæÖ ¯ÖÆüÖ¾µÖÖŸÖ ÆüÖ ‹ú ˆ§êü¿Ö ÆüÖêŸÖÖ. ÊÖ ¤üÖêÆüß
•ÖÖŸÖß ´Ö»Ö²ÖÖ¸üÖŸÖ ²ÖÖÆêüºþÖ †Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ÖÓ²Öã¦üß ÊÖ ¿Ö²¤üÖ“Öß ¾µÖãŸ¯Ö×¢Ö ÖÓ²Öã = ÁÖ¨üÖ †Ö×Ö ¦üß =
ÁÖß ´ÆüÖ•Öê ÁÖ¨üÖÃ¯Ö¤ü †ÃÖÖ †£ÖÔ †ÖÆêü. ´Ö»Ö²ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ²ÖÆãüŸÖêú •Ö´ÖßÖ¤üÖ¸üß ÊÖ ¤üÖêÖ •ÖÖŸÖßú›êü“Ö †ÖÆêü.
ŸµÖÖŸÖ»µÖÖ ŸµÖÖŸÖ ÖÓ²Öã¦üß“ÖÖ ¯ÖÖ›üÖ ÖÖµÖ¸ü¾Ö¸üÆüß †ÖÆêü. ÊÖ ¤üÖêÖ •ÖÖŸÖß´Ö¬µÖê †ÖÖã»ÖÖê´Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü ¯Ö¨üŸÖß ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ
†ÖÆêü ; ´ÆüÖ•Öê ÖÖµÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ¾Ö×¸üÂšü ´ÖÖÖ»Öê»µÖÖ ÖÓ²Öã¦üß ¯Öã¹ýÂÖÖÓÖÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ‘ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ÊÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ»ÖÖ
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×¾Ö¾ÖÖÆü †ÃÖê Ö ´ÆüÖŸÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö´ÖË †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ‹úÖ ÖÓ²Öã¦üß ²ÖÎÖÉÖÖÃÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü †Öêú ÖÖµÖ¸ü
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö šêü¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖÖê. ÖÓ²Öã¦üß ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ ¾Ö›üß»Ö ´Öã»ÖÖÖê“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÓ²Öã¦üß •ÖÖŸÖß“µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ¿Öß
×¾Ö¾ÖÖÆü ú¸üÖ¾ÖÖ ¾Ö ²ÖÖúß“µÖÖ ´Öã»ÖÖÖß ÖÖµÖ¸ü •ÖÖŸÖß“µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö´ÖË »ÖÖ¾ÖÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ ¯ÖÏ‘ÖÖŸÖ †ÖÆêü.
ÖÓ²Öã¦üß •ÖÖŸÖßµÖÖ¿Öß †ÃÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö šêü¾ÖæÖ ‘ÖêÖê ÖÖµÖ¸ü »ÖÖêúÖŸÖ ´ÖÖêšêü ³ÖæÂÖÖÖ¾ÖÆü ÃÖ´Ö•Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ¾Ö›üß»Ö ´Öã»ÖÖÓ¿Öß“Ö
ÖÓ²Öã¦üß ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖß »ÖÖ »ÖÖ¾ÖÖ¾Öê Æüß “ÖÖ»Ö †ÃÖ»µÖÖÖê ÖÓ²Öã¦üß ÛÃ¡ÖµÖÖ ¯Öã¹ýÂÖÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ×¿Ö»»Öú ¸üÖÆæüÖ
²ÖÆãü¯ÖŸÖßúŸ¾ÖÖ“Öß “ÖÖ»Ö ¯Ö›ü»Öß †ÖÆêü. ÖÖµÖ¸ü ¾Ö ÖÓ²Öã¦üß“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÖãÃÖŸÖÖ ²Öê™üß¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ¯Öã¸üŸÖÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖê;
¸üÖê™üß¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. †Ö×Ö ²Öê™üß¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÃÖã¨üÖ ¯ÖãÂúôû ¯ÖÏÃÖÓÖß ÖÖ¾ÖÖ¯Öã¸üŸÖÖ“Ö †ÃÖŸÖÖê. ÖÓ²Öã¦üß¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö
ÖÖµÖ¸ü »ÖÖêúÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ¯ÖêÖÖ ú×ÖÂšü •ÖÖŸÖß¿Öß †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ²Öê™üß¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü šêü¾ÖŸÖÖŸÖ. ÖÖµÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö
´ÖÖŸÖé¿ÖÖÃÖÖ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ (Matriarchy) †ÖÆêü. †ÖÙ£Öú ×´ÖôûúŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖÖ ¾Ö ¾Ö×Æü¾ÖÖ™ü ²ÖÖµÖúÖÓú›æüÖ
“ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖ“Öß. ¯Öã¹ýüÂÖ ×´ÖôûúŸÖß“ÖÖ ÖãÃÖŸÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú, ‹úÖ ²ÖÖ‡Ô“Öß ×´ÖôûúŸÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ×ŸÖ“µÖÖ ²Ö×ÆüÖß“µÖÖ
´Öã»Ößú›êü •ÖÖŸÖê. ¾ÖÃ¡Ö¯ÖÏÖ¾Ö¸üÖÖ“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖÆüß ÖÖµÖ¸ü »ÖÖêúÖŸÖ “Ö´ÖŸúÖ×¸üú “ÖÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ. ²Öë²Öß¯ÖÖÃÖæÖ
¾Ö¸üß»Ö ³ÖÖÖÖ¾Ö¸ü úÃÖ»ÖÖÆüß ú¯Ö›üÖ Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖ“Öß “ÖÖ»Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ †ÖÆêü. ÛÃ¡ÖµÖÖ †¬ÖÔÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
†£ÖÖÔŸÖË µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ úÖ»Ö´ÖÖÖêºþÖ ¯ÖãÂúôû“Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ”ûÖŸÖß¾Ö¸ü ‹ÖÖ¤üÖ »ÖÆüÖÖÃÖÖ ¹ý´ÖÖ»Ö
Øú¾ÖÖ ŸÖŸÃÖ´Ö ¾ÖÃ¡Ö ™üÖú»Öê úß —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖêÂÖÖÖ; ¯ÖÖ úÖêÖß ¾Ö›üß»Ö¬ÖÖ¸êü ´ÖÖÖæÃÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü †Ö»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“ÖÖ
´ÖÖÖ ¸üÖÖµÖÖú×¸üŸÖÖ ŸÖÖêÆüß ¹ý´ÖÖ»Ö úÖœæüÖ ™üÖúµÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖ †ÖÆêü. µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ »ÖÖêú •ÖÃÖê ›üÖêúß¾Ö¸ü“Öß
™üÖê¯Öß ˆŸÖºþÖ ÃÖ´ÖÖÖ ¤ü¿ÖÔ¾ÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ”ûÖŸÖß¾Ö¸ü“Öê ¾ÖÃ¡Ö úÖœüµÖÖ“Öß Æüß ÛÃ¡ÖµÖÖÓŸÖ ¯Ö¨üŸÖ †ÃÖê.
ÖÖµÖ¸üÆæüÖÆüß ÖÖ»Ö“µÖÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖ ¸üÖ•Ö¸üÖêÃÖ¯ÖÖê ¸üÃŸµÖÖÓŸÖæÖ ˆ‘Ö›ü¶Ö ”ûÖŸÖßÖê ØÆü›üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´Öß
¯ÖÏŸµÖÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê †ÖÆêü. ¾Ö×¸üÂšü •ÖÖŸÖß¯Öãœêü ”ûÖŸÖß¾Ö¸ü ¾ÖÃ¡Ö ‘Öê‰úÖ •ÖÖÖê ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯Ö´Ö¤Ôü ú¸üµÖÖÃÖÖ¸üÖê
†ÖÆêü †ÃÖê ú×ÖÂšü ¾ÖÖáµÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖ. ´ÖÖ¡Ö ÖÓ²Öã¦üß •ÖÖŸÖß“µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ¯Ö›üªÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖ ú¬Öß
ˆ‘Ö›ü¶Ö¾Ö¸ü ×¤üÃÖŸÖ ÖÃÖŸÖ. ú»ÖÖ¾ÖÓ×ŸÖÖß ¾Ö ¾ÖÖ‡Ô™ü “ÖÖ»Öß“µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ´ÖÖ¡Ö †ÓÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¯ÖÖêÂÖÖÖ ‘ÖÖ»ÖßŸÖ.
ŸµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖ“µÖÖ ÃÖêÃÖÃÖË ×¸ü¯ÖÖê™üÖÔŸÖæÖ ¾Ö ×›üÛÃ™ÒüŒ™ü Öò—Öê™ü´Ö¬ÖæÖ †¿ÖÖ ×¾Ö»ÖÖÖ “ÖÖ»ÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö¾ÖÖ¸ü
†Ö×Ö ×“Ö¢Ö¾Öê¬Öú ¾ÖÖÔÖê †ÖÆêüŸÖ.
´ÖÓÖ»ÖÖê¸üú›êü úÖê¾Öá ÖÖ¾ÖÖ“Öß ‹ú •ÖÓÖ»Öß •ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ²ÖÖµÖúÖ ¸üÃŸµÖÖŸÖæÖ †¬ÖÔÖÖ
ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ØÆü›üŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸÖê£Öß»Ö ×›ü¯ÖÏêÃ›ü Œ»ÖÖÃÖêÃÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öê ÃÖêÎêú™ü¸üß ¸üÖ. ÃÖÖ. êú. ¸ÓüÖ¸üÖ¾Ö ÊÖÓÖß ŸµÖÖ
•ÖÖŸÖß“µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÃÖ ÃÖ³µÖ “ÖÖ»Öß¸üßŸÖß ×¿ÖúÖ¾ÖÖ¾µÖÖŸÖ †ÃÖê ´ÖÖÖŸÖ †ÖÖ»Öê. ²Ö¸êü“ÖÃÖê Ö¾ÖßÖ úÖ¯Ö›ü †ÖÖæÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ “ÖÖêóµÖÖ ×¿Ö¾ÖæÖ ŸµÖÖ ÊÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓÃÖ ¾ÖÖ™üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ¯ÖÏ£Ö´Ö ÆüÖ Ö¾ÖßÖ ¯ÖÖêÂÖÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÃÖ
†ÖÖÓ¤ü ¾ÖÖ™ü»ÖÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖ ‘Ö¸üÖê‘Ö¸ü Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß»ÖÖ ÆüÖ ³ÖÏÂ™üÖúÖ¸ü ¯ÖÖÆæüÖ ‡ŸÖúÖ ¸üÖÖ †Ö»ÖÖ úß,
ŸµÖÖÓÖß ÊÖ ²ÖÖµÖúÖÃÖ ²Öê¤ü´Ö ´ÖÖ¸ü»Öê. ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ŸµÖÖ ²ÖÖµÖúÖÓÖß Ö¾ÖßÖ ¯ÖÖêÂÖÖÖÖ“Öê ÖÖšüÖê›êü ¯Ö¸üŸÖ †ÖÖæÖ êú.
¸ÓüÖ¸üÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ †ÓÖÖÖŸÖ ±êúæúÖ ×¤ü»Öê ¾Ö êú. ¸ÓüÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖ †ŸµÖÓŸÖ ²Öß³ÖŸÃÖ ×¿Ö¾µÖÖ¿ÖÖ¯Ö ¤êüŸÖ, ¡ÖÖÖÖ ú¸üßŸÖ ŸµÖÖ
×Ö‘ÖæÖ Öê»µÖÖ.
ÊÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ÖÖµÖ¸ü »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ´ÖÖÖß»Ö úÖôûß ‡ŸÖúÖ ú›üú †Ó´Ö»Ö †ÃÖê úß, ‹ÖÖªÖ ÖÖ»Ö“µÖÖ
•ÖÖŸÖß“µÖÖ ‡ÃÖ´ÖÖÃÖ ÖÖµÖ¸ü ´ÖÖÖÃÖÖÖê šüÖ¸üü êú»Öê ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü úÖÆüß Ö™ü»ÖÖ “ÖÖ»ÖŸÖ ÖÃÖê. ÊÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö
»ÖÖêúÖÓ“Öß Ã¾Ö“”ûŸÖê×¾ÖÂÖµÖß ±úÖ¸ü-¯ÖÏ×ÃÖ¨üß †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖêúÖ“µÖÖ ‘Ö¸üß ¯Ö¸ü›ü¶Ö´Ö¬µÖê ŸÖôûß †ÃÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß. •ÖÖŸÖÖ
µÖêŸÖÖ ×úŸµÖêú ¾ÖêôûÖ ŸÖ¸üß ŸµÖÖŸÖ ÃÖÖÖ úºþÖ †Öê»ÖêŸµÖÖÖê“Ö Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖ ØÆü›üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´Öß ¯ÖÖ×Æü»Öê.
¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖ ´Öß Ã¾ÖŸÖ: ¯ÖãÂúôû ŸÖÖÃÖ ×³Ö•ÖæÖ Ø“Ö²Ö —ÖÖ»ÖÖê ŸÖ¸üß ÃÖ¤üá ´ÆüÖæÖ ú¬Öß —ÖÖ»Öß ÖÖÆüß.
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×²Ö»»Ö¾ÖÖÓ“Öß ŸÖÎúÖ¸üü
¤üÆüÖ•ÖÖÖÓ“Öß ŸÖÎúÖ¸ü : ÃÖÖ¬Öã ×¿Ö¾Ö¯ÖÏÃÖÖ¤ü †Ö×Ö ´Öß ŸµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß
ÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÖÆæüÖ ¾Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü úºþÖ †Ö»ÖÖê. ¯ÖÏŸµÖêú ×šüúÖÖß †ÓŸÖÃ£Ö ú»ÖÆü †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öß †¾ÖÖÃŸÖ¾Ö
¬ÖÖÃŸÖß Æüß »ÖÖÖê ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. •µÖÖÓÖß ˆšüÖ¾Öê ŸµÖÖÓÖß Ö¾ÖßÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖ¾ÖÖ; ¯ÖÖ †Ö×Ö ŸÖ™ü
¾ÖÖœü¾ÖÖ¾Öê; ²ÖÖÆêüºþÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú Öê»µÖÖÃÖ †Ö¯ÖÖ¯Ö»Öß ²ÖÖ•Öæ ÃÖÖÓÖæÖ ŸµÖÖ“Öê úÖÖ ³Ö¸ü¾ÖÖ¾ÖêŸÖ. µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ´Öãôêû
¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖÓ“Öß ±úÖ¸ü †ÖêœüÖŸÖÖÖ ÆüÖê‡Ô. úÖ´ÖÖŸÖ ´ÖÖêšüÖ †›ü£ÖôûÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ŸÖÖ¸üßÖ 18 •ÖæÖ, 1924 ¸üÖê•Öß ´Öß
´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü ¿ÖÆü¸üß ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖê. µÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ‹ú ³ÖµÖÓú¸ü ×¾ÖŸÖãÂ™ü ´ÖÖ•ÖæÖ ¸üÖ×Æü»Öê. ²ÖÎÖÉ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö 10 ×²Ö»»Ö¾Ö •ÖÖŸÖßµÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÊÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü ¯ÖÖêÃ™üÖÖê ¯Ö¡Ö †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ´Ö»ÖÖ
20 •ÖæÖ»ÖÖ ¯ÖÖê“Ö»Öê. ÃÖÆüß ú¸üÖÖ·µÖÖÓ“Öß ´ÖÖ—µÖÖ ˆ»Ö™ü ŸµÖÖŸÖ †¿Öß ŸÖÎúÖ¸ü ÆüÖêŸÖß úß, (1) ŸµÖÖÓÖß ¯ÖãÂúôû
×¾ÖÖÓŸÖß úºþÖÆüß ´Öß †Ö¯Ö»Öß ÖÖÓ¬Öß ™üÖê¯Öß ‘ÖÖ»ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÃÖÖê›üßŸÖ ÖÖÆüß. (2) ¾ÆüÖµÖúÖê´Ö“µÖÖ ¤üÖî·µÖÖ¾Ö¸ü
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ úÖ×»ÖúŸÖ µÖê£Öê ¾Ö ¤ü×ÖÖ ´Ö»Ö²ÖÖ¸üÖŸÖ •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖŸÖæÖ ´Öß ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ³ÖÖÂÖÖê úºþÖ
¸üÖ•ÖúßµÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. (3) ÃÖÆüß ú¸üÖÖ¸êü ¤üÆüÖ ÖéÆüÃ£Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸üÆüß ×úŸµÖêú ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÃÖ¸üúÖ¸üß
ÖÖêú¸ü †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ Óú¯ÖÖß“Öê ÖÖêú¸ü †ÃÖ»µÖÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¬ÖÖêúÖ
¯ÖÖê“ÖÖê ÃÖÓ³Ö¾ÖÖßµÖ †ÖÆêü. (4) ´ÆüÖæÖ ´Öß †ŸÖ:¯Ö¸ü ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß †ÃÖÖ »ÖêÖ ´ÖÖ—µÖÖ
ÃÖÆüß×Ö¿Öß ×»ÖÆæüÖ •µÖÖ ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖŸÖæÖ ´ÖÖ—Öß ¸üÖ •ÖúßµÖ “Öôû¾Öôû ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß ŸµÖÖŸÖæÖ »ÖêÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
ú¸üÖ¾ÖÖ. (5) †ÃÖê »Ö¾Öú¸ü Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß •ÖÖ¤üÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ µÖÖêµÖ ŸÖÖê ˆ¯ÖÖµÖ ú¸üÖ¾ÖÖ
»ÖÖÖê»Ö.
´Öß ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö ˆ¢Ö¸ü ×¤ü»Öê úß, "´Öß ´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü µÖê£Öê ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü Öã»ÖÖÃÖÖ ‘Öê‰úÖ ´ÖÖ Æüß ŸÖÎúÖ¸ü
êú»Öß †ÃÖŸÖß ŸÖ¸ü “ÖÖ»Ö»Öê †ÃÖŸÖê. ¤üÖî·µÖÖ¾Ö¸ü ´Öß •Öß “Öôû¾Öôû êú»Öß ¾Ö ³ÖÖÂÖÖê êú»Öß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ´Öãôûß“Ö ÖÃÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ¾Ö ¬Ö´ÖÔÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖ. †£ÖÖÔŸÖ ´Öß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ³ÖÖÖ
‘ÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß †ÃÖê ×»ÖÆæüÖ ¤êüµÖÖÃÖ ´Öãôûß“Ö ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß. ŸÖÖê ´ÖÖ—ÖÖ ¾µÖÛŒ¢ÖÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖü ¯ÖÏ¿Ö †ÖÆêü.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ»ÖÖ ²ÖÖ¬Ö Ö †ÖÖŸÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“µÖÖ ´Öæ»Ö ŸÖ¢¾ÖÖ²Ö§ü»Ö ‰úÆüÖ¯ÖÖêÆü ú¸üÖê ´ÖÖ—Öê ¯Ö×¾Ö¡Ö
úŸÖÔ¾µÖ †ÖÆêü. †ÖŸÖÖ ŸÖ¸üß ŸÖÎúÖ¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖÓÖß ÃÖ´ÖÖ ³Öê™æüÖ ŸÖÎúÖ¸ü ×´Ö™ü¾ÖÖ¾Öß. •µÖÖ ú»Öú¢µÖÖ“µÖÖ
ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ´ÆüÖËæÖ ´Öß µÖê£Öê úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÖÆêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÓÖµÖÖ¾ÖºþÖ“Ö ´Öß
¾ÆüÖµÖúÖê´Ö»ÖÖ Öê»ÖÖê †Ö×Ö •Öê •Öê ´Öß êú»Öê ŸÖê ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖ ¯Ö›êü»Ö †¿Öß ´ÖÖ—Öß ÖÖ¡Öß †ÖÆêü. " ÖÖÓ¬Öß
™üÖê¯Öß×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖÓ“Öß ŸÖÎúÖ¸ü †Ö¤üß“Ö ¯ÖÖê¸üú™ü¯ÖÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ŸµÖÖúÖôûß ÖÖÓ¬Öß ™üÖê¯Öß“µÖÖ ˆ»Ö™ü ÃÖ¸üúÖ¸ü“ÖÖ
´ÖÖêšüÖ ¸üÖêÂÖ ÆüÖêŸÖÖ Æêü ´ÖÖ¡Ö Ö¸êü. ‹ÖÖªÖ ‘Ö¸üß ‹ÖÖ¤üÖ ÖÖÓ¬Öß ™üÖê¯Öß¾ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖÆãüÖÖ †Ö»ÖÖ ŸÖ¸üßÃÖã¨üÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü ŸµÖÖ
‘Ö¸üÖ¾Ö¸ü Ö•Ö¸ü šêü¾ÖßŸÖ †ÃÖê, †ÃÖê ´Ö»ÖÖ úôû»Öê. ÖÖÓ¬Öß ™üÖê¯Öß ‘ÖÖ»ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ †ÖÖÏÆü“Ö †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü
×Ö¤üÖÖ ×ŸÖ“ÖÖ ¸ÓüÖ ŸÖ¸üß úÖôûÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ ÊÖ ¤üÆüÖ•ÖÖÖÓ“ÖÖ †ÖÖÏÆü ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ •µÖÖ †£Öá Æüß ²ÖÖ²Ö ´ÖÖêšüß
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ŸÖ¢¾ÖÖ“Öß Ö¾ÆüŸÖß ŸµÖÖ †£Öá ´Öß ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü úÖÆüß“Ö ‘ÖÖ»ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÖÖÆß †ÃÖê
¾ÖÎŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ŸÖê †ªÖ×¯Ö “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. ÖÖ¤üß Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»ÖÖ †ÖÖÏÆü ÃÖÖê›æüÖ ×¤ü»ÖÖ. ×ÖÂÖê¬Ö
ú¸üÖÖ·µÖÖ ŸµÖÖ ¤üÆüÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖ´Ö¬µÖê ¤üÖêÖ ´ÖÖêšêü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¾Ö¹ýÖ ¾ÖÖ¸Öü ãúÖßú›æüÖ ¾ÖÖÆüÖŸÖ
†ÖÆêü Æêü ´Ö»ÖÖ úôû»Öê. Æêü ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏú¸üÖ ´Öß ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ú×´Ö™üßú›êü ¯ÖÖšü¾Ö»Öê.
ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖ—Öß ²ÖÖ•Öæ ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ˆ“Ö»Ö»Öß. ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †¬µÖÖÖÓÖß ´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
†¬µÖÖÖ»ÖÖ ‹ú Ã¾Ö¤üÃŸÖã¸ü“Öê ¯Ö¡Ö ×»ÖÆæüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ¸üß“ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß“ÖÖ ÆüÖ ´ÖÖêšüÖ ˆ¯Ö´Ö¤Ôü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü
†¿Öß Ã¯ÖÂ™ü ŸÖÎúÖ¸ü êú»Öß. ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖú›æüÖ •Öß ¤ü¸ü´ÖÆüÖ Öê´ÖÖæú ´Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖß ŸµÖÖŸÖß»Ö £ÖÖê›üÖÃÖÖ
³ÖÖÖ (¤ü¸ü´ÖÆüÖ 25 ¹ý.) ´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖú›æüÖ ú»Öú¢µÖÖÃÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÖ—ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß
Ö“ÖÖÔ“ÖÖ ²ÖÖê•ÖÖ ´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü Ö¾ÆüŸÖÖ. ¯ÖÖ Æüß ×¾Ö×Ö¯ŸÖ ŸÖÎúÖ¸ü ´Ö•Öú›êü †Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´Öß ÆüÖ
£ÖÖê›üÖÃÖÖ ³ÖÖÖÃÖã¨üÖ Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖ“Öê ŸÖÖ²ÖŸÖÖê²Ö ÖÖú¸ü»Öê. ¯ÖÖ Æêü ¯ÖÏú¸üÖ úÖÆüß ÃÖ»ÖÖêµÖÖÖê ×´Ö™êüÖÖ.
×¤ü. ²Ö. ²ÖÓÖê¸üÖü : ¯Öãœêü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ×²Ö»»Ö¾Ö •ÖÖŸÖßµÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ×¤ü¾ÖÖÖ²ÖÆüÖ¤ãü¸ü ¾Ö ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢Ö ×›üÛÃ™ÒüŒ™ü
•Ö••Ö ‹´ÖË. ²ÖÓÖê¸üÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹ú ÖéÆüÃ£Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ´Öã»Öß“Öê »ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖ
ÊÖ ÖÖŸµÖÖÖê ŸÖê »ÖÖ ´Öß »ÖÖ¾ÖÖ¾Öê †¿Öß ¸üÖ. ²ÖÓÖ¸üÖ µÖÖÓÖß ‡“”ûÖ ¯ÖÏ¤üÙ¿ÖŸÖ êú»Öß. ¸üÖ. ²ÖÓÖê¸üÖ ÊÖÓ“Öê ³ÖÖ¾Öß •ÖÖ¾Ö‡Ô
ÊÖÓÖß ×ÖÂÖê¬Ö ¯Ö¡ÖúÖ¸ü ÃÖÆüß êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß ÃÖÆüß ¯Ö¸üŸÖ ‘Öê‰úÖ ´Ö•Ö×¾ÖÂÖµÖß“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¯ÖÏú™ü
ú¸üß¯ÖµÖÕŸÖ ´Ö»ÖÖ ÊÖ »ÖÖ×¾Ö¬ÖßŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß †ÃÖê ´Öß Ã¯ÖÂ™ü úôû¾Ö»Öê. ¸üÖ. ²ÖÓÖê¸üÖ ÊÖÓÖÖ ¸üÖÖ
µÖê‰úÖ Æêü ¯ÖÏú¸üÖ †×¬Öú“Ö ×“Ö‘Öôæû »ÖÖÖ»Öê.
†¿ÖÖ ¾Öêôûß ¯ÖãµÖÖ»ÖÖ †Æü»µÖÖÁÖ´ÖÖ“µÖÖ Ö¾ÖßÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê ˆ¤Ëü‘ÖÖ™üÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öê Ö¾ÆüÖÔ¸ü
ÃÖ¸ü »ÖêÃ»Öß ×¾Ö»ÃÖÖ †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖÖÖŸÖÖ£ÖÔ ´Öß ¯ÖãµÖÖÃÖ µÖÖ¾Öê †ÃÖê ¯ÖãÖê
¿ÖÖÖêú›æüÖ †ÖŸµÖÖ“Öê †Ö´ÖÓ¡ÖÖ †Ö»Öê, ´ÆüÖæÖ ´Öß ¯ÖãµÖÖÃÖ †Ö»ÖÖê ŸÖÖê ¤üÖêÖ ´Ö×ÆüÖê ‡ú›êü“Ö ÆüÖêŸÖÖê. ¯Öãœü“µÖÖ
ÖÖŸÖÖôûÖŸÖ úÖÑÖÏêÃÖ“Öß ²Öîšüú ²ÖêôûÖÖ¾ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ¾Öêôûß †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üú ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß
²Öîšüú úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ ´ÖÓ›ü¯ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. †ÖÓ¬ÖÐ ¯ÖÏÖÓŸÖßµÖ ÁÖß. ¸üÖ´ÖØ»ÖÖ´ÖË ¸êüøüß µÖÖÓÖß †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê.
ÊÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü¯Öãœêü ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“Öê ´ÖãµÖ ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê. ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖãµÖÖÆæüÖ
¸üÖ. ¯ÖÖŸÖÖ›êü ´Ö•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ²ÖêôûÖÖ¾ÖÖÃÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Ö×¸ÂÖ¤êü“Öê úÖ´Ö ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö´Æüß ¤üÖê‘Öê ÖÖê¾µÖÖÃÖ Öê»ÖÖê.
‹ú¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ŸÖê£Öê ¸üÖÆæüÖ •ÖãÖê ¾Ö Ö¾Öê ÖÖê¾Öê µÖê£Öß»Ö ¯ÖÏêÖÖßµÖ Ã£Öôêû ¯ÖÖ×Æü»Öß. •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 1925ü “µÖÖ
†Ö¸Óü³Öß ÖÖê¾µÖÖÆæüÖ ´Öß ¯Ö¸üŸÖ ´ÖÓÖ»ÖÖê¸ü»ÖÖ †Ö»ÖÖê ¾Ö ¯ÖÖŸÖÖ›êü ¯Ö¸üŸÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ Öê»Öê. ¤üÆüÖ ×ÖÂÖê¬ÖúÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¤ü
´ÖÓÖ»ÖÖê¸üÖŸÖ †ªÖ¯Ö ¬Öã´ÖÃÖŸÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖ. ×ÖÂÖê¬ÖúÖ¯Öîúß úÖêÖßÆüß ÃÖ´ÖÖ ³Öê™üµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖê‡ÔÖÖ. ¾ÖÖ¤üÖ»ÖÖ ŸÖê
ŸÖÖêÓ›ü“Ö ¤êü‡ÔÖÖŸÖ. ¸üÖ. êú. ¸ÓüÖ¸üÖ¾Ö µÖÖÓÖÖ ÊÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖÖ¤ü ¾ÖÖ™æüÖ ŸÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Ö †¬µÖÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ
¤êü‰úÖ ´Ö¦üÖÃÖ»ÖÖ ×Ö‘ÖæÖ Öê»Öê. ¯Öãœêü ŸÖßÖ ´Ö×ÆüÖê ¾ÖÖ™ü ¯ÖÖÆæüÖ ú»Öú¢µÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
ú×´Ö™üß“Öß †Öã´ÖŸÖß ‘Öê‰úÖ ´Öß ¯ÖãµÖÖÃÖ úÖµÖ´Ö“ÖÖ ¸üÖÆüµÖÖÃÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖê. ´Öß, ³Ö×ÖÖß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ¾Ö ¬ÖÖú™üÖ
×“Ö¸Óü•Öß¾Ö ¸ü¾Öà¦ü µÖÖÓÖÖ ‘Öê‰úÖ ÖêÆü´Öß“µÖÖ •Ö»Ö´ÖÖÖÖÔÖê Øú¾ÖÖ †ÖÖÖÖ›üßÖê ¯Ö¸üŸÖ Ö µÖêŸÖÖ ÃÖÊÖ¦üß“µÖÖ ‘ÖÖ™üÖŸÖæÖ
´ÖÖê™üÖ¸üßÖê ×¿Ö´ÖÖêÖÖ µÖê£Öê ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖê. ¾ÖÖ™êüŸÖ ´Öæ›ü×²Ö¦üß, úÖ×¸üúôû, †ÖÖÓ²Öê Æüß ¯ÖÏêÖÖßµÖ Ã£Öôêû ¯ÖÖ×Æü»Öß.
úÖ×¸üúôû“µÖÖ ™êüú›üß¾Ö¸üß»Ö •ÖîÖ »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ÃÖÓŸÖ¯Öã¹ýÂÖ 'ÖÖê´Ö¢Ö ¸üÖ•ÖÖ' µÖÖ“ÖÖ 56 ±æú™ü ˆÓ“Öß“ÖÖ ³Ö»ÖÖ ´ÖÖêšüÖ
¯ÖãŸÖôûÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ×¿Ö´ÖÖêµÖÖÆæüÖ ‹ÃÖË. ‹´ÖË. ¸êü»¾ÖêŸÖæÖ Æü×¸üüÆü¸ü»ÖÖ †Ö»ÖÖê. ŸÖê£Öß»Ö ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¤êü¾ÖôûÖ“Öê ×Ö¸üßÖÖ
êú»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö´Æüß ¯ÖãµÖÖÃÖ †Ö»ÖÖê. ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ ×“Ö¢Ö¾Öê¬Öú ¯ÖÏÖ¾ÖÃÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ´ÖÖ×ÃÖú ´ÖÖÖê¸Óü•ÖÖÖŸÖ
ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü †Ö»Öê †ÖÆêü.
¾ÖÖµÖ 473-80
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1925 “µÖÖ ‹×¯ÖÏ»Ö ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ´Öß ´ÖÓÖ»ÖÖê¸üÆæüÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ †Ö»ÖÖê. ŸµÖÖ¯Öæ¾Öá 10 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 1924 ¸üÖê•Öß
´ÖÖ—Öß ¯ÖŸÖß ¾Ö ×“Ö. ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö¸üÖ¾Ö ¾Ö ×“Ö. ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ µÖÖÓÃÖ ‘Öê‰úÖ ´ÖÓÓã²Ö‡ÔÆæüÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ †Æü»µÖÖÁÖ´ÖÖŸÖ ¸üÖÆüµÖÖÃÖ
†Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. £ÖÖê›êü ×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ ‹ú¡Ö ¸üÖÆæüÖ ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß ‘ÖêŸÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öß ³ÖÖ¾Öß ¬ÖÖÙ´Öú úÖ´ÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ
´ÖÖÖŸÖ †ÖÖæ »ÖÖÖ»ÖÖê. †»Ößú›êü ²Ö¸êü“Ö ×¤ü¾ÖÃÖ ²ÖÎÖÉ ¬Ö´ÖÖÕ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê ²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †Ö×Ö
×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ãÓú™ãÓü²ÖÖŸÖ (²ÖÖµÖúÖ´Öã»ÖÖŸÖ) úÃÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö µÖÖ“Öß ×¾Ö¾ÖÓ“ÖÖÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ »ÖÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß
“Öôû¾Öôû ´ÆüÖ•Öê ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖÖŸÖ, ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖŸÖ †Ö•Ö¾Ö¸ü ÖãÓŸÖæÖ ¸üÖ×Æü»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ˆ““Ö
†Ö×Ö ¿Öã¨ü ²Öã×¨ü¾ÖÖ¤üÖ“Öß ×¿Öú¾ÖÖ ÃÖÖ¬µÖÖ³ÖÖêóµÖÖ ²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ÃÖÆü•Ö úôûµÖÖÃÖÖ¸üÖß Ö¾ÆüŸÖß.
‡ÓÖÏ•Öß †Ö×Ö ÃÖÓÃéúŸÖ Ö •ÖÖÖÖÖ·µÖÖ †Ö×Ö Öê›ü¶ÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÖÓÃÖÖšüß ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖú›æüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ
¯ÖÏµÖŸÖ ÆüÖêÖê ±úÖ¸ü ´ÖãÛÂú»Öß“Öê ÆüÖêŸÖê; ´ÆüÖæÖ †Ö•Ö¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ŸÖê ±úÖ¸ü —ÖÖ»Öê Ö¾ÆüŸÖê. ´ÖÖ †¿ÖÖ »ÖÖêêúÖÓ“µÖÖ
²ÖÖµÖúÖ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ ÆüÖêÖê ¤æü¸ü“Ö ¸üÖ×Æü»Öê. ´ÆüÖæÖ ¯ÖãÖê µÖê£Öê ŸÖæŸÖÔ ‹ú úÖî™ãÓü²ÖßµÖ µÖÖê•ÖÖÖ ´Öß úºþ »ÖÖÖ»Öß.
µÖÖúÖ´Öß ³Ö×ÖÖß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“Öê ±úÖ¸ü ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ×´ÖôûÖ»Öê. ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü ¯ÖêšüŸÖ ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö ÁÖß. ²ÖÖ²Öã¸üÖ¾Ö •ÖÖŸÖÖ¯Ö Æêü
•ÖÖŸÖêÃÖ ˆ““Ö ×¿ÖÖÖ ¤êü‰úÖ ŸµÖÖÓ“Öß ˆ®ÖŸÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÁÖß. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´Ö¸üÖšüÖ ÆüÖµÖÃæú»Ö“Öê úÖ´Ö †Ö•Ö
²Ö¸êü“Ö ×¤ü¾ÖÃÖ ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖê †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öß ‡ŸÖ¸ü ×´Ö¡Ö´ÖÓ›üôûß ¸üÖ. ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü, ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö •µÖÖêŸÖß¸üÖ¾Ö
Ø¿Ö¤êü, B.A., LL.B., •Öê¬Öê, úÖôû³ÖÖê¸ü ¾ÖÖî¸êü ´Ö¸üÖšüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖãœüÖ¸üß ¬ÖÖÙ´Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯ÖÏÖÖ×ŸÖú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öê
ÆüÖêŸÖê. ²ÖÖ²Öã¸üÖ¾Ö •Öê¬Öê ŸÖ¸ü ¯ÖãÖê ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Öú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †¬µÖÖ ÆüÖêŸÖê. ÊÖ ´ÖÓ›üôûß“µÖÖ ‘Ö¸üß ´Öß †Ö×Ö ³Ö×ÖÖß
•ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô •ÖÖ‰úÖ ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖã™üß“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ²ÖÎÖÉ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ úÖî™ãÓü×²Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö¾Öæ »ÖÖÖ»ÖÖê.
²ÖÖµÖúÖ´Öã»ÖÖÃÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖß»Ö †¿Öß ÃÖÖê¯Öß ³Ö•ÖÖê ¾Ö ³ÖÛŒ¢Ö¯ÖæÖÔ ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖê ´ÖÓ›üôûàÖÖ †Ö¾Ö›ü »ÖÖÖ»Öß. Æêü úÖ´Ö
ÃÖã´ÖÖ¸êü ‹ú ¾ÖÂÖÔ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö´Æüß †Ö¯Ö»Öß ¾ÖÃŸÖß †Æü»µÖÖÁÖ´ÖÖŸÖæÖ úÖœæüÖ ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü ¯ÖêšêüŸÖ ÁÖß. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß
´Ö¸üÖšüÖ ÆüÖµÖÃæú»Ö»ÖÖ »ÖÖÖæÖ“Ö ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ”û¯Ö¸ü²ÖÓ¤ü †ÖôûßŸÖß»Ö ´ÖÖôû¾Ö¤üú¸üÖ“µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ
Æü»Ö×¾Ö»Öß. ÊÖ úÖ´ÖÖŸÖ ²Ö¸êü“Ö µÖ¿Ö µÖêµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ³Ö¾Ö ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯Öãœüß»Ö •ÖÖÆüßü¸ü ×¾ÖÖÓŸÖß¯Ö¡Ö ŸÖÖ¸üßÖ
16 •ÖæÖ, 1926 ¸üÖê•Öß ×Ö‘ÖÖ»Öê. ŸÖê †ÃÖê-úÖî™ãÓü×²Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ´ÖÓ›üôû
×¾ÖÖÓŸÖß¯Ö¡Ö
µÖÓ ×Æü ×ú““ÖÓ †¯Ö×¾Ö¨Óü †×ú““ÖÓ ¯ÖÖ ú×µÖ¸üŸÖß …
ˆ®Ö»ÖÖÖÓ ¯Ö´Ö¢ÖÖÓ ŸÖêÃÖÓ ¾ÖùüÛŸÖ †ÖÃÖ¾ÖÖ …… ¬Ö´¯Ö¯Ö¤ü †. 21 ¿»ÖÖê. 3
†£ÖÔ-- •Öê ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê ŸµÖÖ“ÖÖ “Öã£Ö›üÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. •Öê úºþ ÖµÖê ŸÖê ¯ÖÖ êú»Öê •ÖÖŸÖ †ÖÆêü.
ˆÖÖ›ü †Ö×Ö ¯ÖÏ´Ö¢Ö •Öê, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖÃÖÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
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1. Æü»»Öß »ÖÖêúÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß †ŸµÖÓŸÖ úß¾Ö µÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖß —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. †¬µÖÖŸ´Ö ´ÆüÖ•Öê
úÖµÖ Æêü »ÖÖêúÖÓÖÖ úôæûÖ ŸµÖÖ“Öß £Ö¼üÖ ˆ‘Ö›ü ˆ‘Ö›ü “ÖÖ»Ö»Öß †ÖÆêü ŸÖ¹ýÖ ÖÖÛÃŸÖú ¾Ö ¾Öé¨ü ×Ö¸üÖ¿Ö —ÖÖ»Öê»Öê
×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖãÂµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖãÂµÖÖ¾Ö¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ‹ú“Ö úß ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ œüÖÃÖôæû »ÖÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
2. ¬Ö´ÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü †£Ö¾ÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß —ÖÖ»µÖÖÃÖ ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖîœü ´ÖÓ›üôûß“Ö •Ö´ÖŸÖÖŸÖ.
ŸÖêÆüß Œ¾Ö×“ÖŸÖË †¿ÖÖ ‹úÖÓÖß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ †Ö×Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ãú™ãÓü²ÖÖ¾Ö¸ üÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß, ÊÖŸÖ Ö¾Ö»Ö
ÖÖÆüß. Ö¸üß ¬ÖÖÙ´Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ÃÖÆüãú™ãÓü²Ö“Ö ¾ÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´ÆüÖæÖ Ö·µÖÖ ÁÖ¨êüÖê ¾Ö ¯ÖÏê´ÖÖÖê ¯ÖÏê¸üßŸÖ
—ÖÖ»Öê»Öß ´ÖÓ›üôûß ×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÖê ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖÖšüß ‹ú¡Ö ÆüÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
3. ¬Ö´ÖÔ ´ÆüÖ•Öê êú¾Öôû ´ÖŸÖ Ö¾Æêü. ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ Øú¾ÖÖ ²ÖÖÊ ú´ÖìÆüß Ö¾ÆüŸÖ. ¬Ö´ÖÔ Æüß ²ÖÖ²Ö †ÓŸÖ:ú¸üÖÖ“Öß
¾Ö ³ÖÖ¾ÖÖÖÓ“Öß †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ˆ¤µÖ †Ö×Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ãú™ãÓü²ÖÖ“Öê «üÖ¸üÖ ÆüÖêÖê“Ö ˆ×“ÖŸÖ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê ‡×ŸÖÆüÖÃÖ
ÃÖÖÓÖŸÖ †ÖÆêü. ãú™ãÓü²Ö ´ÆüÖ•Öê êú¾Öôû ²ÖÖµÖúÖê“Ö Ö¾Æêü. †Ö‡Ô-²ÖÖ¯Ö, ²ÖÆüßÖ³ÖÖ‰ú, Ö¾ÖÖ¸üÖ²ÖÖµÖúÖê, ´Öã»Öê ÊÖÓ“µÖÖ
¯ÖÏê´ÖÖ“Öê ëú¦ü ´ÆüÖ•Öê ãú™ãÓü²Ö Æêü“Ö ¬Ö´ÖÖÔ“Ö¸üÖÖ“Öê ¾Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ“Öê Öê¡Ö. êú¾Öôû ¾µÖŒŸÖß Ö¾Æêü.
4. ¾Ö¸üß»Ö ÖÖêÂ™üß ¬µÖÖÖÖŸÖ †ÖÖæÖ †¿ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¿Öã¨ü úÖµÖÔúÖ¸üß ˆ¯ÖÖÃÖÖê“Öß ‹ú ‘Ö™üÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß
´ÖÓ›üôûß“Öß ‡“”ûÖ †ÖÆêü. •µÖÖÓÖÖ ÆüÖ ˆ§êü¿Ö ¯Ö™üŸÖÖê ŸµÖÖÓÖß ÊÖ ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆüãú™ãÓü²Ö µÖÖ¾Öê, †ÃÖê †Ö´ÖÓ¡ÖÖ †ÖÆêü.
•µÖÖÓÖÖ ãú™ãÓü²Ö“Ö ÖÃÖê»Ö ŸµÖÖÖê ‹ú™êü †Ö»µÖÖÃÖ “ÖÖ»Öê»Ö; ¯ÖÖ ŸÖÖê †£Ö¾ÖÖ ŸÖß ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üü ÆüÖê‰ú ¿ÖúÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
úÖêÖÖ“Öß ÖÖ•ÖÖß ´ÖŸÖê †£Ö¾ÖÖ úÖî™ãÓü×²Öú ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ú¿ÖÖ †ÖÆêüŸÖ Æêü ¯ÖÖÆüµÖÖ“Öß ¾Ö ŸÖß ú¿Öß †ÃÖÖ¾ÖßŸÖ Æêü
šü¸ü¾ÖµÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûÖ“Öß ‡“”ûÖ ÖÖÆüß ¾Ö †×¬ÖúÖ¸üÆüß ÖÖÆüß. ¯ÖÏŸµÖêúÖ“Öê †ÓŸÖ¸ü •ÖÖÖÖÖ¸üÖ ‡ÔÀ¾Ö¸ü ÃÖ´Ö£ÖÔ †ÖÆêü.
‹ú´ÖêúÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖ¸üÖŸÖ ›üÖêúÖ¾ÖµÖÖ¯ÖêÖÖ ¾Ö ¾ÖŸÖÔÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖÖ¿Öú ¸üÖÆüµÖÖ¯ÖêÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖß ‹ú¡Ö •Ö´ÖæÖ ×“Ö¢Ö¿Öã¨üß
ú¸üÖê ´ÆüÖ•Öê“Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ÆüÖêµÖ.
5. ãú™ãÓü²Öê úÖêÖŸµÖÖÆüß ¤ü•ÖÖÔ“Öß, •ÖÖŸÖß“Öß, ¸üÖÂ™ÒüÖÓ“Öß, †Ö¸ü ¬Ö´ÖÖÔ“Öß †ÃÖÖêŸÖ, †£Ö¾ÖÖ ÊÖÓ¯ÖêÖÖ úÖêÖŸÖßÆüß
ˆ¯ÖÖ¬Öß ÖÃÖ»Öê»Öß †ÃÖÖêŸÖ. ×ŸÖú›êü ¯ÖÖÆüµÖÖ“ÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ÖÖÆüß. ´ÖÓ›üôûÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖÓÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß
Ö¸üß ÁÖ¨üÖ †Ö×Ö úôûúôû ¯ÖÖ×Æü•Öê †Ö×Ö ŸÖß ×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÖÖ, ¾ÖŒ¢Ö¿Öß¸ü¯ÖÖÖ, ÛÃ£Ö¸ü¯ÖÖÖ †Ö×Ö ¿ÖÖÓŸÖ¯ÖÖÖ
ÊÖ ÖãÖÖÓ“µÖÖ «üÖ¸üÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ‹¾Öœüß“Ö ´ÖÓ›üôûÖ“Öß ¿Ö£ÖÔ †ÖÆêü.
6. ´ÖÓ›üôûÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö×Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü êú¾Öôû ²ÖÆãü´ÖŸÖÖÖê ‹ê×Æüú úÖµÖÖÔ¯ÖÏ´ÖÖÖê “ÖÖ»ÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
µÖÖêµÖÖµÖÖêµÖŸÖêÖãºþ¯Ö“Ö ×ÖúÖ»Ö ¾Ö †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ÆüÖê‡Ô»Ö.
‘Ö. ÖÓ. 296, ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü ¯Öêšü, ¯ÖãÖê.

éúÂÖ¸üÖ¾Ö ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖŸÖÖ›êü,
ÃÖêÎêú™ü¸üß úÖî. ˆ. ´ÖÓ›üôû , ¯ÖãÖê.

¯ÖÏ£Ö´Ö 6 ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ¾Öé¢ÖÖÓŸÖ
¯ÖãÖê µÖê£Öê Æêü ´ÖÓ›üôû ÃÖãºþ ÆüÖê‰úÖ †Ö•Ö ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüÖê ¯Öã¸êü —ÖÖ»Öê. ÊÖÓŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 10/12 ãú™ãÓü²Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü
—ÖÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖãÖê ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü ¯ÖêšêüŸÖß»Ö ÁÖß. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ÆüÖµÖÃæú»ÖÖŸÖ ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÖ¯ŸÖÆüßú
ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ¾Ö ¯ÖÏÖÃÖÓ×Öú úßŸÖÔÖê ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ 30 ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ¾Ö ¯ÖÖ“Ö úßŸÖÔÖê —ÖÖ»Öß. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖ. ¸üÖ.
†ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü, úÖôû³ÖÖê¸ü, •Öê¬Öê, •ÖÖŸÖÖ¯Ö †Ö×Ö »ÖÖ›ü ÊÖÓ“Öê ‘Ö¸üß úÖî™ãÓü×²Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»µÖÖ. ŸµÖÖ¾Öêôûß
ÛÃ¡ÖµÖÖ“µÖÖ“Ö êú¾Öôû 23 ÃÖÓÖŸÖ ÃÖ³ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ. ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú ˆ¯ÖÖÃÖÖê“µÖÖ ¾Öêôûß ÁÖß. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ²ÖÖêÚ›üÖÖŸÖß»Ö
×¾ÖªÖ£Öá Æü•Ö¸ü †ÃÖŸÖ, †Ö×Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖŸÖæÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖæÖ ¤êüÖß»Ö ²Ö·µÖÖ“Ö ÛÃ¡ÖµÖÖ
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†Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖãÖÖ-»ÖêúßÃÖÆü Æü•Ö¸ü †ÃÖŸÖ. ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ˆ¯ÖÖÃÖÖêŸÖ Øú¾ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖ´ÖÖŸÖ •ÖÖŸÖß“ÖÖ Øú¾ÖÖ
¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ³Öê¤ü ´Öãôûß“Ö ¯ÖÖ›üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. †¬ÖÔ ¾ÖÂÖÔ µÖêÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ‡ÔÀ¾Ö¸üéú¯ÖêÖê ×ÖÙ¾Ö‘Ö¯ÖÖê úÖ´Ö —ÖÖ»Öê.
´ÆüÖæÖ ´ÖÓ›üôûÖÖê 26 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 1926 ¸üÖê•Öß ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¤ü¾ÖÃÖ ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ´ÖãšüÖ Ö¤üß“Öê úÖšüß
×¾Ö÷ü»Ö¾ÖÖ›üß•Ö¾Öôûß»Ö †ÖÓ²Ö¸üÖ‡ÔŸÖ †Ö¬µÖ×Ÿ´Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»ÖÖ. ŸÖê¾ÆüÖ ÃÖúÖôûß 6 ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÖµÖÓúÖôûß
6 ¯ÖµÖÕŸÖ ³Ö•ÖÖ, ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ, ˆ¯Ö¤êü¿Ö, ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖê †Ö×Ö ÃÖÆü»Ö ‡ŸµÖÖ¤üß úÖµÖÔÎú´Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÖê ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖ
»ÖÆüÖÖ£ÖÖê¸ü Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 50 •ÖÖÖÓÖß ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. Öê»µÖÖ ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓŸÖß»Ö úÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ÆüÖ
¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖÖ“ÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÆüß ÁÖß. †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü ÊÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß ÃÖã¸üôûßŸÖ¯ÖÖê
ÃÖÖ•Ö¸üÖ —ÖÖ»ÖÖ. †¿ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖÖÃÖ ¾ÖÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ ´ÆüÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ´ÖÓ›üôû ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“Öê †Ö³ÖÖ¸üß †ÖÆêü.
úÖêÖŸµÖÖÆüß •ÖÖŸÖß“µÖÖ ¾Ö ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ»ÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÆüÖêŸÖÖ µÖêŸÖê, †Ö¯Ö»Öê Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ
†Ö¯ŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ‹ÖÖªÖ Ã¡ÖßÃÖ Øú¾ÖÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÃÖ ŸÖã™üú¯ÖÖê ¾µÖÛŒ¢Ö¿Ö: ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÆüÖêŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ´ÖÓ›üôû
¾µÖŒ¢Öß“Öê ÖÃÖæÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“Öê †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ‹ÖÖªÖ †Ö¯ŸÖ ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ¾µÖŒ¢ÖßÃÖÆüß
´ÖÓ›üôûÖ“ÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ±úÖµÖ¤üÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ ÖÖÆüß.
¯ÖãÖê, ¯Öêšü ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü, ‘Ö. ÖÓ. 296,
ŸÖÖ¸üßÖ 1 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 1927.

ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ²ÖÖ¯Öæ•Öß Ø¿Ö¤ê
ÃÖêÎêú™ü¸üß, úÖî. ˆ. ´ÖÓ›üôû

×•Ö•ÖÖ‡Ô ‰ú±Ôú †¾Ö»ÖÖ‡Ô : ŸÖÖ. 21 •Öã»Öî, 1926 ¸üÖê•Öß †ÖÂÖÖœüß ‹úÖ¤ü¿Öß †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß
¸üÖ¡Öß 8 ¯ÖÖÃÖæÖ 12 ¯ÖµÖÕŸÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ÆüÖµÖÃæú»Ö´Ö¬µÖê ´ÖÖ—Öê Æü×¸üúßŸÖÔÖ —ÖÖ»Öê. ÁÖß ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß
×•Ö•ÖÖ‰ú ÊÖÓ“Öê †ÖµÖÖÖ »ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏ¯ÖÓ“ÖÖ´Ö¬µÖê ¯Öã¹ýÂÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ÃÖÆüúÖµÖÔ ×²ÖÖ²ÖÖê³ÖÖ™ü
“ÖÖ»Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. ¯Öã¹ýÂÖ ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤üß †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ²ÖÖµÖúÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü¾ÖÖ¤üß †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖêšü´ÖÖêšêü ¯Öã¹ýÂÖ úŸÖÔ²ÖÖÖ¸üßÖê
¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú †Ö×Ö †¬µÖÖÛŸ´Öú ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ ¯Öãœêü µÖêŸÖÖŸÖ; ¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖµÖúÖ †×¿Ö×ÖŸÖ ´ÆüÖæÖ ÖÖ¾ÖÖ•Ö»µÖÖ´Öãôûê
ŸµÖÖÓÖß êú»Öê»Öê ÃÖÆüúÖµÖÔ •ÖÖÖ“µÖÖ Ö•Ö¸êüŸÖ ³Ö¸üŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖ“Öß ¯ÖŸÖß ×•Ö•ÖÖ‰ú Æüß ú•ÖÖÖ
ÆüÖêŸÖß, ´ÆüÖæÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêÖê ×•Ö•ÖÖ‰ú“Öß •ÖÖê ŸÖÖê ØÖ¤üÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ÊÖ †µÖÖµÖÖ“Öê
×Ö¸üÖú¸üÖ †Ó¿ÖŸÖ: ŸÖ¸üß ¾ÆüÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ ´Öß Æêü ÖÖ»Öß»Ö ¯Ö¤ü ´Öã§üÖ´Ö ¸ü“ÖæÖ ŸµÖÖ“Öê ×Öºþ¯ÖÖ †ÖµÖÖÖÖŸÖ êú»Öê.

†¾Ö»ÖÖ‡Ô“Öß Ö¾Ö»ÖÖ‡Ô
(‹ú ˆ¯Ö×ÖÂÖ¤ü)
¯Ö¤ü :-- (“ÖÖ»Ö-- “Ö»ÖÖ “Ö»ÖÖ Ö›ü¶ÖÓÖÖê •ÖÖ‰ú “Ö»ÖÖ)
†¿Öß ú¿Öß ŸÖãŒµÖÖ“Öß †¾Ö»ÖÖ‡Ô … ‹êúÖ ÆüÖê ×ŸÖ“Öß Ö¾Ö»ÖÖ‡Ô …… ¬Öé……
³Ö•ÖÖß †ÃÖŸÖÖÓ ³ÖÖÓ›ü³ÖÖÓ›üŸÖê … ÃÖÓŸÖ †Ö×»ÖµÖÖ ¾ÖÃÖË¾ÖÃÖË ú×¸üŸÖê ……
×¾ÖšËü»ÖÖ "úÖóµÖÖ, ¾Öî¸üß" ´ÆüÖŸÖê … ³Ö»Öß ×ŸÖ“Öß ŸÖß ´ÖÓÖôûÖ‡Ô ……
úÖµÖ Æüß Ö¾Ö»ÖÖ‡Ô …… 1 ……
Öã§ü ¯ÖãµÖÖ“ÖÖ †¯¯ÖÖ “Öã¾¾ÖÖ … †ÃÃÖ»Ö ´Ö¸üÖšüÖ ´ÖÖÖæÃÖ ²Ö¸ü¾ÖÖ ……
ÃÖÖÆãüúÖ¸ü •ÖÖ•ÖÖÆüßü¸ü ÃÖ¾ÖÖÔ … úµÖÖ ŸµÖÖ“Öß •Öß•ÖÖ‡Ô ……
úß †¾Ö»ÖÖ‡Ô …… 2 ……
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ŸÖ¹ýÖ ŸÖãúÖê²ÖÖ ¿Öêšü ÃÖ´Ö£ÖÔ … ÃÖÓÃÖÖ¸üß †ÓŸÖ¸üß ×¾Ö¸üŒŸÖ ……
¯Ö¸Óü¯Ö¸êü“ÖÖ ×¾Ö÷ü»Ö³ÖŒŸÖ …… ²ÖÖ‡»Ö ŸµÖÖ“Öß ¤ãüÃÖ¸üß Æüß
Æüß Ö¾Ö»ÖÖ‡Ô …… 3……
¤üÖêÖ ²ÖÖ‡»ÖÖ ŸµÖÖ ÃÖ´Ö¾ÖêŸÖÖ … ÃÖÖ×¬ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ ‡Æü¯Ö¸ü ¾Öé¢ÖÖ ……
¤ãüúÖôû †Ö»ÖÖ ¯Öãœêü †¾Ö×“ÖŸÖÖ … ¯Ö×Æü»Öß ´Öê»Öß ¸üÖã´ÖÖ‡Ô ……
¸üÖ×Æü»Öß †¾Ö»ÖÖ‡Ô …… 4……
ŸÖãúµÖÖ“Öê ‘Ö¸üß ×¤ü¾ÖÖ ‘µÖÖ ×¤üÃÖÖÓ …… †¾Ö»Öß ¬Ö×¸ü ŸÖ¸üß ¬Öß¸ü ³Ö¸Óü¾ÖÃÖÖ
ú•ÖÔ úÖ×œü»Öê ¹ý¯ÖµÖê ¤üÆüÖ×¾ÖÃÖÖ … †²Ö»ÖÖ †ÃÖæÖß ÃÖ²Ö»ÖÖ Æüß
†Ö‡ÔúÖ Ö¾Ö»ÖÖ‡Ô …… 5 ……
ŸÖãŒµÖÖ ²ÖîÃÖ»ÖÖ ³ÖÓ›üÖ·µÖÖ¾Ö¸ü … ¯ÖÖê™ü ˆ¯ÖÖ¿Öß, ³Ö•ÖÖß ×Ö³ÖÔ¸ü
†¾Ö×»Ö Æãü›üúŸÖê ŸÖµÖÖ ‘Ö¸üÖê‘Ö¸ü … ŸµÖÖ×¾ÖÖ Ö ×¿Ö²Öê ¯ÖÖµÖÖÆüß
×¾ÖÃÖ¸êü †²ÖÖê»ÖÖÆüß …… 6 ……
úÖë›üÖúôûÖÖ ³ÖÖú¸ü ´Öôû»Öß … ³ÖÓ›üÖ·µÖÖ¾Ö¸ü Ÿ¾Ö×¸üŸÖ ×Ö‘ÖÖ»Öß ……
³Ö¸ü ¤ãü¯ÖÖ¸üÖ ŸÖÆüÖÖ »ÖÖÖ»Öß … ¯Ö×¸ü £ÖÖÓ²ÖêÖÖ ŸÖß ²ÖÖ‡Ô ……
•ÖÖÆü»Öß ú¿Öß ‘ÖÖ‡Ô …… 7 ……
ŸÖßÖ ÃÖ›üÖÖê ¯ÖÖµÖ Ø¾Ö×¬Ö»ÖÖ … ¾ÖÖÆãÓü »ÖÖÖ»Öê ¸üŒŸÖ ³ÖôûÖôûÖ ……
³ÖÖêÓ¾Öôû»Öß, ¯Ö›ü»Öß ¬Ö¸üÖß»ÖÖ … ²ÖÎÉ–ÖÖÖß ¯Ö×ŸÖ ¯ÖÖÆüß
Ø•Ö×ú»Öê ŸµÖÖ»ÖÖÆüß …… 8 ……
´ÖÖêÖÖÆãü×ÖÆüß ¯ÖÏ¯ÖÓ“Ö ²ÖÖÓúÖ … ŸÖãŒµÖÖ µÖêŸÖÃÖê Ö¾ÖÖ †¾ÖÖÓúÖ
†¾Ö»Öß —ÖÖ»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ-ÃÖÆüÖ×µÖúÖ … ˆ‘Ö›êü ŸµÖÖ“ÖÖ ›üÖêôûÖÆüß
¯ÖÆüÖ ÆüÖê Ö¾Ö»ÖÖ‡Ô …… 9 ……
ŸÖãúµÖÖ †Ö´ÆüÖÓ ÃÖ¾ÖÖÔ ÃÖÓŸÖ … ¯Ö×¸ü ŸÖãúµÖÖ»ÖÖ †¾Ö»Öß ÃÖÓŸÖ ……
ÖÃÖê ×ŸÖµÖê»ÖÖ ŸµÖÖ“Öß ÖÓŸÖ … ÃÖÖê›æüÖß Öê»ÖÖ ŸÖ¸üß ¸üÖÆüß……
ŸÖß“Ö ŸÖß †¾Ö»ÖÖ‡Ô …… 10 ……
‡ŸÖ¸ü ÃÖŸÖß ŸµÖÖ ×“ÖŸÖêŸÖ •Öôû»µÖÖ … ÃÖÓÃÖÖ¸üÖ“µÖÖ •¾ÖÖ»ÖÖ Ö×Æü·µÖÖ ……
†¾Ö»ÖßÖê ¯ÖÖ ŸµÖÖÆüß ×Öôû»µÖÖ … ›üÖ´ÖÖ»Öß ÖÖ êú¾ÆüÖÆüß ……
ú¿Öß ´ÖÖ †²Ö»ÖÖ Æüß …… 11 ……
ŸÖãúÖ ¯Öôû¯Öã™üÖ, †¾Ö»Öß ¬Öß™üÖ … ú´ÖÔµÖÖêÖß ÃÖŸµÖÖÖÏÆüß Ã¯ÖÂ™üÖ ……
¯ÖÓœü×¸ü“ÖÖ ×¾Öšæü êú»ÖÖ ÖÖê™üÖ … Ö¸üß šü¸ü×¾Ö»Öß ´ÖÓÖôûÖ‡Ô ……
‘µÖÖ ´ÖÖß Ö¾Ö»ÖÖ‡Ô …… 12 ……
¯Ö¸ü²ÖÎÉ ŸÖê ÃÖãÖß“Ö ¸üÖÆêü …… ¯ÖÏ¯ÖÓ“Ö ¯Ö×¸ü ÆüÖ úšüßÖ †ÖÆêü
ÊÖ ÃÖÖãÖÖ´Ö¬Öß ×ÖÖãÔÖ ¯ÖÖÆüê …… ×¿Öú×¾ÖŸÖê †, †Ö, ‡Ô ……
²ÖÎÉ–ÖÖµÖÖÓÆüß ! …… 13 ……
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†Ö´Æüßü ŸÖãúÖê²²ÖÖ ÃÖ¤îü¾Ö ¾ÖÓ¤æü … ¯Ö×¸ü †¾Ö»ÖÖ‡Ô ú¬Öß Ö ØÖ¤æÓü ……
ÆüÖ ×ŸÖµÖê“ÖÖ ŠúÖÖÖã²ÖÓ¬Öã …… •ÖÖß ¯ÖÃÖ¸üÖê †ÖµÖÖ‡Ô
´ÖÖÖÖê »Ö‡ ÖÖÆüß …… 14 ……
¯ÖÏéú×ŸÖ¯ÖÖÃÖãÖ ¯Öã¹ýÂÖ •Ö´Ö»ÖÖ … ³ÖÖêÖãÖß ×ŸÖ•Ö»ÖÖ •ÖÖÖÖ —ÖÖ»ÖÖ ……
¯ÖãÆüÖ ×ÖÖãÖà —ÖÖê¯Öß Öê»ÖÖ … ²ÖÖ‡»Ö ŸµÖÖ“Öß ŸÖß †Ö‡Ô
ÃÖÓ¯Ö»Öß Ö¾Ö»ÖÖ‡Ô …… 15 ……
ÁÖß×¿Ö¾ÖÖê¸üß •ÖßÖÖì«üÖ¸ü ú×´Ö™üßŸÖ±ìú ÁÖß. ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖ“Öê •Ö´ÖÃ£ÖÖÖ •Öã®Ö¸ü µÖê£Öê ×¿Ö¾ÖÖê¸üß ×ú»»µÖÖ¾Ö¸ü
ÁÖß. ×•Ö•ÖÖ´ÖÖŸÖÖ Ã´ÖÖ¸üú ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖß ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖß
†ÖÃ£ÖêÖê ³ÖÖÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ úÖî™ãÓü×²Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ´Ö›üôûÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ´Öß ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖêŸÖ ´ÆüÖæÖ ú×´Ö™üßÖê
×¾ÖÖÓŸÖß êú»Öß. ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖ¸üßÖ 13 †ÖòÖÃ™ü, 1927 ¸üÖê•Öß ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ´ÖÖêšüß
•ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ ¯ÖãÖê µÖê£Öß»Ö ÁÖß. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ÆüÖµÖÃæú»ÖÖŸÖ ³Ö¸ü×¾ÖµÖÖÓŸÖ †Ö»Öß. •µÖÖ¾Öêôûß ¯ÖÏ£Ö´Ö ´ÖÖ—Öê úßŸÖÔÖ
—ÖÖ»Öê. †ÖµÖÖÖ ×•Ö•ÖÖ´ÖÖŸÖê“Öê »ÖÖ¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¿ÖÖôêû“ÖÖ ›ÒüÖò‡ÓÖÆüÖò»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖß ×“ÖúÖ¸ü ³ÖºþÖ Öê»ÖÖ. •ÖÖÖÖ
ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öß ×Ö¸üÖôûß ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü¾ÖÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß. Ã´ÖÖ¸üúÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ´ÆüÖæÖ †Ö¸üŸÖß´Ö¬µÖê ¹ý¯ÖµÖê, ÖÖê™üÖ
™üÖúµÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖµÖúÖÓ“Öß ´ÖÖêšüß Ö¤üá —ÖÖ»Öß. ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öß ¯ÖÖê“Ö ¤êüµÖÖ»ÖÖÆüß úšüßÖ ¯Ö›æ »ÖÖÖ»Öê. ´ÆüÖæÖ ¤êüÖµÖÖ
Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö ²ÖÓ¤ü šêü¾ÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ‹ú ÖÖÃÖ ú×´Ö™üß úºþÖ ¾ÖÖÔÖß •Ö´Ö×¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö
¯Öãœêü œüú»µÖÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. •ÖÖÖ“µÖÖ•ÖÖÖß †Ö¸üŸÖßŸÖ 200 ÆæüÖ †×¬Öú ¸üŒú´Ö •Ö´Ö»Öß. µÖÖ ¾Öêôûß ´Öß êú»Öê»ÖÖ
±ú™üúÖ ´ÆüÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
±ú™üúÖ
‹êúÖ ÆüÖê ÃÖÖ•ÖÖß ²ÖÖµÖÖÓÖÖê, Ö¾Ö»ÖÖ“ÖÖ ÖÖŸÖÖê ±ú™üúÖ …
Ö‰ú »ÖÖÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ±ú™üúÖ, ‘Ö™üúÖ³Ö¸ü »ÖÖ×¾Ö»Ö “Ö™üúÖ …… ¬Öé……
×•Öú›üê ×ŸÖú›êü ´»Öë“”û ´ÖÖŸÖ»ÖÖ, ØÆü¤ü¤êü¾Öß ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ —ÖÖ»Öß …
Ã¾Ö¸üÖ•µÖÃÖÖî³ÖÖµÖÖ“Öê ãÓúæÓú, ¯Öã×ÃÖ»Öê †¾ÖúôûÖ †Ö»Öß ……
¬Ö´ÖÔ ²Öã›üÖ»ÖÖ, µÖÖµÖ ²Öã›üÖ»ÖÖ, ¤ãüúÖôû ¯Ö›ü»ÖÖ ¤üÖ¹ýÖ …
¯µÖÖµÖÖ ÖÃÖê ¯ÖÃÖÖ³Ö¸ü ¯ÖÖÖß, úÖêšæüÖ ¤üÖÖÖ¾Öî¸üÖ ……
¤ãü:Ö ¤îüµÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶ ¯ÖÃÖ¸ü»Öê, •Öã»Öã´ÖÖ“Öê “ÖÆãü×¤ü¿Öß ¸üÖÖ …
¿Ö¡Öã×´Ö¡Ö ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ˆ¤üÖ×ÃÖÖ, ¯ÖãÃÖê Ö úÖêÖÖ»ÖÖ úÖêÖ ……
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ ¯Öã¸üÖŸÖÖ, ŸÖÖêÆüß —ÖÖ»ÖÖ úß »Ö™üúÖ …
Ö‰ú »ÖÖÖÖ“ÖÖ ±ú™üúÖ ´ÖÖ—ÖÖ, ‘Ö™üúÖ³Ö¸ü »ÖÖ×¾Ö»Ö “Ö™üúÖ …… 1……
ÃÖÊ“Ö»ÖÖ“µÖÖ ÖÖêú´Ö¬µÖê, ×¿Ö¾ÖÖê¸üß“Öê ¾ÖÖºþôû …
ŸµÖÖÓŸÖ ‹ú ÖÖÖßÖ ²ÖîÃÖ»Öß, ×¯Ö»ÖæÓ ×ŸÖ“Öê ú¤ÔüÖúÖôû ……
úÖôûÖ“ÖÖ ¾Ö¸ü¾ÖÓ™üÖ ×±ú¸ü»ÖÖ, ÖÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ ¤êü¿Ö¬Ö›üß
¯Ö¸üßü ¬Öß¸üÖ“Öß œüÖ»Ö •ÖÖæ úÖ, ÖÖ×ÖÖ ¾ÖÖ¹ýôû ÖÖ ÃÖÖê›üß ……
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µÖ¾ÖÖ ÖÖ¹ý›üß ÖÖê™ü¶Ö ÖÖ¤êü, ×±úŸÖ¾ÖÖµÖÖ ×ŸÖ•Ö»ÖÖ ™ü¯Ö»ÖÖ …
Ã¾Ö•ÖÖ ²ÖÖ™ü»Öê, ²ÖÖ¯ÖÆüßü ×±úŸÖ»ÖÖ, ÖÖ×ÖÖ •ÖÖŸÖß“Öß “Ö¯Ö»ÖÖ ……
¬µÖÖÃÖ ×ŸÖµÖêÖê ´ÖÖá ‘ÖêŸÖ»ÖÖ, ú¬Öß ú¿Öß ÆüÖê‡Ô»Ö ÃÖã™üúÖ
Ö‰ú »ÖÖÖÖÓ“ÖÖ ±ú™üúÖ ´ÖÖ—ÖÖ, ‘Ö™üúÖ³Ö¸ü »ÖÖ×¾Ö»Ö “Ö™üúÖ …… 2 ……
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ´ÖÓ¡Ö •ÖÖ¤æüÖê †Ö¯Öã»µÖÖ, ×¯Ö»ÖÖÃÖ ×¿Öú¾Öß ³ÖÖ¸üÖµÖÖ …
Ö›üß ´ÖÖ¾Öôêû ÃÖÖ¬Öê ³ÖÖêôêû, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü-³Öæ ŸÖÖ¸üÖµÖÖ ……
ŸÖãôû•ÖÖ‡Ô •ÖÖæÓ ÃÖ•Öß¾Ö —ÖÖ»Öß, ¸üÖÂ™Òü³Öæ×´Ö»ÖÖ ¸üÖÖµÖÖ …
ÃÖÊÖ¦üß“Öê ¾Öë“Öú ´ÖÖêú ´ÖÖÖæ »ÖÖÖ»Öß ³ÖÖÖµÖÖ ……
¯ÖÖÂÖÖÖÖ“µÖÖ Öî¾ÖêªÖ¾Ö¸üß,ü ŸÖé¯ŸÖ Ö ÆüÖêŸÖÖ ±ãú¸ü±ãú¸ü»Öß …
¤ãüÂ´ÖÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÆüÖ²Öôûß¾Ö¸,ü úÖôûÖ•Ö¸ü ×ŸÖ“Öß ×±ú¸ü»Öß ……
†±ú—Öã»»µÖÖÃÖ´Ö ´ÖêÂÖ ´ÖÖŸÖ»Öê, ÖÖÖÓŸÖ ú¸ü×¾ÖµÖ»ÖÖ —Ö™üúÖ …
Ö‰ú »ÖÖÖÖÓ“ÖÖ ±ú™üúÖ ´ÖÖ—ÖÖ, ‘Ö™üúÖ³Ö¸ü »ÖÖ×¾Ö»ÖÖ “Ö™üúÖ …… 3 ……
ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üßü úÖ¾Öê¸üß ×¿Ö¾Öê“Öê ¤Óü›üúÖ¸üµÖ †Ö¾Ö×¸ü»Öê …
ØÆü¤ãü¯Ö¤üÖ“Öê Ö×ôûŸÖ ”û¡Ö ŸÖê, ˆ•Öôû ú¸üÖêÖß ˆ¨ü×¸ü»Öê ……
³Ö™üß ×³ÖÖãúà µÖ¾ÖÖ úß™üúß, †ÖÎú×´Ö»ÖÖ Ö×¡ÖµÖ³ÖÖÖæ …
Öã»ÖÖ ú¹ý×ÖµÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê, ¯ÖÏúÖ×¿Ö»Öê ÃÖÖ¸êü ÖÖÖæ ……
ŸÖßÖ ×¾ÖÃÖÖ¾Ö¸üß ¤üÖêÖ ¿ÖŸÖú ¾Ö¹ýÂÖê †¾ÖŸÖÖ¸ü ×•Ö•ÖÖÖÖ´ÖÖ …
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü“ÖÖ ¿¾ÖÖÃÖÖê¿¾ÖÖÃÖÆüß ¾µÖÖ¯ÖãÖß, ¯Ö¸üŸÖê ×Ö•Ö¬ÖÖ´ÖÖ ……
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü´ÖÖµÖê“ÖÖ ú×£Ö»ÖÖ, ÃÖÓÖê¯ÖÖÖê ÆüÖ “Öã™üúÖ
Ö‰ú »ÖÖÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ±ú™üúÖ, ‘Ö™üúÖ³Ö¸ü »ÖÖ×¾Ö»Ö “Ö™üúÖ …… 4 ……
´ÖÖ—µÖÖ úßŸÖÔÖÖŸÖæÖ ÖêÆü´Öß ³ÖÛŒ¢Ö–ÖÖÖ¯Ö¸ü, ¬ÖÖÙ´Öú Øú¾ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †ÃÖê ×¾ÖÂÖµÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ
êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ²ÖÖµÖúÖÓÖÖ, ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ´Öã»ÖÖÓÖÖ úôûµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“Öê ×¾Ö¾Öê“ÖÖ ×¾ÖÖÖê¤ü¯Ö¸Æüß †ÃÖŸÖê,
ŸÖÖ¸üßÖ 29 †ÖòÖÃ™ü, 1926 ¸üÖê•Öß éúÂÖ•Ö´ÖÖ×Ö×´Ö¢Ö •Öê¬Öê ´Öò¿ÖÖ´Ö¬µÖê úßŸÖÔÖ —ÖÖ»Öê, ×¾ÖÂÖµÖ '†Ö•ÖúÖ»Ö“µÖÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öê ×¤ü¾ÖÖôêû' ÆüÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖê¾ÆüÖ ´Öß Ã¾ÖŸÖ: ¸ü“Ö»Öê»Ößü ¯ÖÏÖÃÖÓ×Öú »ÖÖ¾ÖÖß ¤üÖÖ¾Ö»Öß. •ÖãÖß ÁÖ¨üÖ ¾Ö Ö¾ÖßÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ —ÖÖ›üÖ †ÖÆêü. ¾Ö¹ýÖ ×¤üÃÖµÖÖŸÖ ÖÏÖ´µÖ ¯ÖÖ †ÖŸÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÖÖê»Ö †ÃÖÖ †ÖÆêü.

•ÖãÖß ÁÖ¨üÖ ¾Ö Ö¾ÖßÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü
(´Ö»ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ •ÖÖµÖ“Öê - µÖÖ “ÖÖ»Öß¾Ö¸ü)
ÁÖ¨üÖ :-- †Öê Ö¾ÖÖÖ¸üß! ŸÖæÓ “ÖÖ»Ö»ÖßÃÖ ãúšÓü ? •Ö¸üÖ £ÖÖÓ²Ö ÖÖ …… ¬ÖÐã0 ……
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ :-- ŸÖÖ‡Ô, —ÖÖ»Öß ú¿Öß ‘ÖÖ‡Ô, ¾Öêôû ²ÖÖê»ÖÖµÖÖ“Öß úÖ‡, ŸÖã»ÖÖ šüÖ¾ÖÓ úÃÖÓ ÆüÖ‡,
´Ö»ÖÖ •ÖÖµÖ“ÖÓ ÃÖê¾ÖÖÃÖ¤üÖÖ …… 1……
ÁÖ¨üÖ :-- ¾Ö¸üÖÖ»Öß —Öú¯Öú, ´ÖÖÖê ¯Öãœêü ™üú´Öú, †¿Öß ú¿Öß ²Ö×Æü´ÖãÔÖ,
†ÓŸÖ¸üß ¾ÖÖ‡“Ö ŸÖ¸üß ²Ö‘Ö ÖÖ …… 2 ……
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ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ :-- —ÖÖ»Öê ¯Ö¸üßÖÖ ¯ÖÖÃÖ, ´ÖŸÖê ×´ÖôûÖ»Öß ÖÖÃÖ, ÖêÆüºþ¤üÖÃÖ,
ˆªÖ úÖîÛÃÖ»Ö ˆ‘Ö›ü»Öê ²Ö‘Ö ÖÖ …… 3 ……
ÁÖ¨üÖ :-- ÖÖú ÖÖÆüß ×ŸÖ£ÖÓ, ¾Ö¸üß ú¸üß úÖ‡Ô Ö£Ö, ÖãÃÖŸÖß “ÖÖêôûß ÖÖÆüß ÆüÖŸÖ
ÖÖ»Öß ›üÖêôêû, ÖÖ, ¾Ö¸üŸÖß “ÖÂ´ÖÖ …… 4 ……
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ :-- ´Öß µÖã¸üÖê¯Ö»ÖÖ •ÖÖµÖ, ¬Ö¸üßÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÓ“Öê ¯ÖÖµÖ, »ÖÖêúÃÖ¢Öê“ÖÖ •ÖµÖ
´ÖÖ ŸÖ¸üß ´ÆüÖ¿Öß»Ö ÆüÖêµÖ ÖÖ ? …… 5 ……
ÁÖ¨üÖ :-- 1 ¯ÖÖê¸ü ÖêÃÖ»Öß ¤üÖ™ü, ´ÆÖæüÖ ×¾ÖÃÖ¸ü»Öß ¾ÖÖ™ü, Æüß Ö¾Öß ¾Ö×Æü¾ÖÖ™ü,
ú¿Öß ³Ö™üúŸÖê ¸üÖÖÖê¸üÖÖÖ …… 6 ……
1 ¯ÖÖê¸ü ³Ö¯Öêú¤üÖ¸ü »ÖãÖ›êü ÖêÃÖ»Öß, ´ÆüÖËæÖ ¾ÖÖ™ü ×¾ÖÃÖ¸ü»Öß.
¾ÖÖÙÂÖúÖêŸÃÖ¾Ö : ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ¸üßÖ 17 •Öã»Öî, 1927 ¸üÖê•Öß ´ÖÓ›üôûÖ“ÖÖ ¾ÖÖÙÂÖúÖêŸÃÖ¾Ö ÁÖß. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß
ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ãú™ãÓü²ÖÖÖÖ ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸ü •Ö´Ö¾ÖæÖ ÃÖÖ•Ö¸üÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. úÖê»ÆüÖ¯Öã¸üÖÆæüÖ ¸üÖ. ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö
ÃÖÖÃÖÖê ¾Ö •ÖôûÖÖ¾ÖÆæüÖ ÃÖÖî. †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô ×¿Öìú Æêü ÖÖÃÖ ×Ö´ÖÓ¡ÖÖÖ¾ÖºþÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖúÖôûß ˆ¯ÖÎú´Ö
ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ¸üÖ. ²ÖÖ²Öæ¸üÖ¾Ö •ÖÖŸÖÖ¯Ö µÖÖÓÖß “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. 9…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÃÖúÖôûß “ÖÆüÖ, ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÆü»Ö, 12 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ
ÃÖÆü³ÖÖê•ÖÖ, 3 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´Öã»ÖÖ´Öã»Öà“Öê ²Öîšêü Öêôû, ÃÖÖµÖÓúÖôûß 5…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ ¾ÖÖî¸êü úÖµÖÔÎú´Ö —ÖÖ»Öê.
ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü, ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ÃÖÖÃÖÖê, ÃÖÖî. †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô ×¿Öìú, ÖÖ×¿Öú“Öê ×³ÖúÖ•Öß ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾Ö ÖÖê›üÃÖê
ÊÖÓ“Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖæÖÔ ¾µÖÖµÖÖÖê —ÖÖ»Öß. †Ã¯Öé¿µÖ ãú™ãÓü²ÖÖÃÖÆü ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ›üôûßÖß ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö Ö ²ÖÖôûÖŸÖÖ ÃÖÆü³ÖÖê•ÖÖÖŸÖ
³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ÃÖã´ÖÖ¸êü 100 ÆæüÖ †×¬Öú ¯ÖÖÖê ¯Ö›ü»Öß ÆüÖêŸÖß.
ÊÖ¯Öæ¾Öá 1927 “µÖÖ ‹×¯ÖÏ»Ö ´Ö×ÆüµÖÖÓŸÖ ¯ÖãÖê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ 56 ¾ÖÖ ¾ÖÖÙÂÖúÖêŸÃÖ¾Ö —ÖÖ»ÖÖ. ÊÖ
¾Öêôûß ´ÖãÓ²Ö‡ÔÆæüÖ ²Ö¸üß“Ö ¯ÖÖÆãüÖê´ÖÓ›üôûß †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¾Ö ÊÖ ´ÖÓ›üôûÖ“ÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖêÆü ¯Ö×¸ü“ÖµÖ
¾ÖÖœüÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ¸üßÖ 22 ‹×¯ÖÏ»Ö, 1927 ¸üÖê•Öß úÖî. ˆ. ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÖß
×Æü¸üÖ²ÖÖÖê•Ö¾Öôûß»Ö ¯Öã¸Óü¤ü¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖÖêŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¤ü¾ÖÃÖ ¾ÖÖÖê¯ÖÖÃÖÖêŸÖ ‘ÖÖ»Ö¾Ö»ÖÖ. ÃÖúÖôûß 8 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ›üÖò. Ö.
µÖ. ×“Ö™üÖßÃÖ µÖÖÓÖß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö¾Ö»Öß. ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß ÁÖß. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ ´ÖÖ—Öê ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê.
ÊÖ ¾Öêôûß ´Öß ²ÖÎÉ¤êü¿ÖÖŸÖæÖ ÖãúŸÖÖ“Ö †Ö»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ²ÖÎÉ¤êü¿ÖÖŸÖæÖ †ÖÖ»Öê»µÖÖ Ö¾ÖßÖ ×“Ö•ÖÖ ¤üÖÖ¾ÖæÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü
´Öß ÃÖ¯ÖÏµÖÖêÖ ³ÖÖÂÖÖ êú»Öê.
¾Öî¿ÖÖÖ ¿Öã¨ü ¯ÖÖêÙÖ´ÖÖ ÁÖßÖÖîŸÖ´Ö²Öã¨ü •ÖµÖÓŸÖß ¾Ö ŸÖÖ¸üßÖ 25 ×›üÃÖêÓ²Ö¸ü, ¸üÖê•Öß ×õÖÃŸÖ •ÖµÖÓŸÖß ÊÖ
´ÖÓ›üôûÖú›æüÖ ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ¾ÖÖÖêˆ¯ÖÖÃÖÖÖ úºþÖ †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖÖ•Ö¸üÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ²Öã¨ü •ÖµÖÓŸÖß»ÖÖ
¤üÖêÖ¤üÖ ¯ÖÏÖê. ¬Ö´ÖÖÔÖÓ¤ü úÖêÃÖÖÓ²Öß ÊÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘Ö›ü»ÖÖ. ú»Öú¢µÖÖ“µÖÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¿ÖŸÖÃÖÖÓ¾ÖŸÖÃÖ×¸üú
ˆŸÃÖ¾ÖÖ¯ÖÏßŸµÖ£ÖÔ †´Öê×¸üúÖ ¾Ö ‡Ó»Ö›ü ¾ÖÖî¸êü ú›üß»Ö Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖ ¯ÖÖÆãüÖê ´ÖÓ›üôûß, ›üÖò. †Ö×Ö ×´ÖÃÖêÃÖË ÃÖÖˆ£Ö¾Ö£ÖÔ
(×“ÖòúÖÖê), ×´ÖÃÖêÃÖË ²Öã›üÆüÖˆÃÖ ¾Ö ×´ÖÃÖË Öê™Ëü»Ö±úß»›ü ÊÖÓ“ÖÖ •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ ¾Ö ÃÖÓ´Öê»ÖÖê úºþÖ ÃÖŸúÖ¸ü
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
1927 ÃÖÖ»ÖÖŸÖ †ÖòÖÃ™ü ¯ÖÖÃÖæÖ ×›üÃÖë²Ö¸ü †Öê¸ü 5 ´Ö×ÆüÖê ³Ö×ÖÖß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ÁÖß. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß
¿ÖÖôêûŸÖ ´Öã»ÖÖÓ´Öã»Öß“ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ´Öã»Öà“ÖÖ ‹ú ÖÖµÖÖ¾ÖÖÔ “ÖÖ»Ö¾Ö»ÖÖ. ˆ¯ÖÖÃÖÖêŸÖß»Ö ³Ö•ÖÖê ´Öã»ÖÖÓÖÖ ×¿Öú¾ÖµÖÖ“ÖÖ
´ÖãµÖ ˆ§êü¿Ö ÆüÖêŸÖÖ. ´Öã»Öß ×ÖµÖ´ÖÖÖê µÖê‡ÔÖÖŸÖ, ´ÆüÖæÖ ÆüÖ ¾ÖÖÔ ²ÖÓ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
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´ÖÓ›üôûÖ“Öê úÖ´Ö ²ÖÖÆêü¸üÖÖ¾Öß ¾ÆüÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö ¿ÖŸÖÃÖÖÓ¾ÖŸÃÖ×¸üúÖ†×Ö×´Ö¢Ö 1927 •Öã»Öî, ¾Ö
ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ´Öß úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü, ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ¾Ö †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü ¾ÖÖî¸êü ×šüúÖÖß ÃÖ±ú¸üß úÖœü»µÖÖ. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ
ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü ¾Ö ²ÖêôûÖÖ¾Ö, ×Ö¯ÖÖÖß, Ö›üØÆü»Ö•Ö ¾ÖÖî¸êü ×šüúÖÖß ¸üÖ. éú. ÖÖê. ¯ÖÖŸÖÖ›êü †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
†Æü´Ö¤üÖÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÏÖ. ÃÖ. “µÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖÓŸÖ ¸üÖ. ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü ŸÖßÖ¤üÖ ¾Ö ¸üÖ. ²ÖÖ²Öæ¸üÖ¾Ö •ÖÖŸÖÖ¯Ö ¤üÖêÖ¤üÖ †Ö»Öê
ÆüÖêŸÖê. 1931 ÃÖÖ»Öß †Æü´Ö¤üÖÖ¸üÖÃÖ †Æü»µÖÖ²ÖÖ‡Ô Ø¿Ö¤êü (ÃÖÖî. ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü) ÊÖ ³Ö×ÖÖß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô Ø¿Ö¤êü
ÊÖÓ“Öê²Ö¸üÖê²Ö¸ü †Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öê úÖî. ˆ. ´ÖÓ›üôûÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ÆüÖê‰úÖ ›üÖò. éúÂÖÖ²ÖÖ‡Ô êúôû¾Öú¸ü,
¸üÖ. ³ÖÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ²ÖÖ¸ü™üŒêú †Ö×Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¸üÖ. ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ÃÖÖÃÖÖê ÊÖÓ“µÖÖ ×“ÖúÖ™üßÖê ÊÖ ´ÖÓ›üôûÖ“Öê úÖ´Ö
1928ÃÖÖ»Öß ÃÖãºþ ÆüÖê‰úÖ úÖÆüß ¾ÖÂÖì “ÖÖ»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
1930 ÃÖÖ»ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÆüÖ úÖµÖÔÎú´Ö ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ¯ÖÖê “ÖÖ»Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. 1930 ÃÖÖ»Öß ´Öê ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ´Öß
úÖµÖ¤êü³ÖÓÖ êú»µÖÖ¾ÖºþÖ ´Ö»ÖÖ 6 ´Ö×ÆüÖê úÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖ ‘Ö›ü»µÖÖÖê ¾Ö¸üß»Ö úÖµÖÔÎú´ÖÖÓŸÖß»Ö ²Ö¸üß“Ö úÖ´Öê ²ÖÓ¤ü
¯Ö›ü»Öß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ, ¯ÖÖÆãüµÖÖÓ“Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ, ¾ÖÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ ¾ÖÖî¸êü úÖ´Öê †ªÖ×¯Ö ÃÖã¸üôûßŸÖ “ÖÖ»Öæ
†ÖÆêüŸÖ. 1936 ÃÖÖ»Öß ´Öß ¾ÖêŸÖÖôû ¯ÖêšêüŸÖß»Ö ´ÖÖ—Öê ³ÖÖ›ü¶Ö“Öêê ‘Ö¸ü ÃÖÖê›æüÖ ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖÖ¸ü ¾ÖÃÖÖÆüŸÖßŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ
Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ‘Ö¸üß µÖê‰úÖ ¸üÖÆæü »ÖÖÖ»ÖÖê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß úÖî. ˆ. ´ÖÓ›üôûÖ“Öß ³ÖÖÓ²Öã›üÖÔ ‰ú±Ôú ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ÖÖ¸ü ¿ÖÖÖÖ Ö¾ÖßÖ
ˆ‘Ö›üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ÊÖ ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ¯ÖÏÖê. ×¾Ö. êú. •ÖÖêÖ ÊÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß ÆüÖêŸÖ. ¯ÖÏÖê. •ÖÖêÖ
¾ÖÖ×›üµÖÖ úÖò»Öê•Ö“Öê ×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖò»Ö ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ¸üÖÆæü »ÖÖÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÊÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ '¸üÖ´Ö-×¾ÖÆüÖ¸ü' ÊÖ
´ÖÖ—µÖÖ ¸üÖÆüŸµÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»µÖÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ †ªÖ¯Ö “ÖÖ»Öæ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ“Öê úÖ´Ö †¿ÖÖ ¤üÖêÖ
¿ÖÖÖÖ´Ö¬ÖæÖ ×¾Ö³ÖÖÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ö×Ö ´ÖÖ—Öê ¾ÖÖ¬ÖÔŒµÖ †Ö×Ö †Ö•ÖÖ¸ü µÖÖ´Öãôêû ÊÖ ´ÖÓ›üôûÖ“Öê úÖ´Ö Æü»»Öß ±úÖ¸ü
£ÖÖê›ü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖ»Ö»Öê †ÖÆêü.

¾ÖÖµÖ 473-81
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²ÖÎÉ¤êü¿ÖÖ“Öß µÖÖ¡ÖÖ
²ÖÎÉ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ •ÖÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ´ÖãµÖ ˆ§êü¿Ö, ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÖÕ“Öê •Öß¾ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ¯ÖÆüÖ¾Öê †Ö×Ö Ã¾ÖŸÖ:
†Öã³Ö¾ÖÖ¾Öê ÆüÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÓÖ»ÖÖê¸üÆæüÖ ¯Ö¸üŸÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü 1925-26 ÃÖÖ»Öß ´Öß ²ÖÖî¨ü¬Ö´ÖÖÔÃÖÓ²ÖÓ¬Öß
×¾Ö¿ÖêÂÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¯ÖÖ»Öß ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö ¬Ö´´Ö¯Ö¤ü Æêü ¯ÖãÃŸÖú ¯ÖÏÖê. Ø“Ö. ×¾Ö. •ÖÖê¿Öß µÖÖÓ“µÖÖ•Ö¾Öôû
¾ÖÖ“Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖÖêšüß ¿ÖÖÓŸÖß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‰úÖ ²Ö·µÖÖ“Ö †Ó¿Öß ´ÖÖ—ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÆüß ²Ö¤ü»ÖŸÖ
“ÖÖ»Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¤ãüÃÖ¸üÖ ÆêüŸÖæ ²ÖÎÉ¤êü¿Ö“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÖÆÖê. ŸµÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö úÖî™ãÓü×²Öú
ÛÃ£ÖŸÖß“Öê ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü úÖîŸÖãú ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê. ²ÖÎÉ¤êü¿ÖÖŸÖ •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü ŸÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ, ¯ÖÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖÖÓŸÖ
ÃÖ´ÖÖÖŸÖê“Öê ÖÖŸÖê Øú²ÖÆãüÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö¸ü“ÖÂ´ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´Öß ‹êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÖÔ“Öê •Öß¾ÖÖ
¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ‹úÖŸÖ ×¾ÖÆüÖ¸üÖÓŸÖ ¸üÖÆæüÖ ŸµÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ¸üÆüÃµÖ †Öã³Ö¾ÖµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÖÓŸÖ µÖê‰úÖ
´Öß Æüß µÖÖ¡ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê šü¸ü¾Ö»Öê. ¯ÖÏ£Ö´ÖŸÖ: ´Öß ÊÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“Öß ŸÖÖ¸üßÖ¾ÖÖ¸ü ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ¤êü‰úÖ ÖÓŸÖ¸ü úÖÓÆüß
´ÖãµÖ ´ÖãµÖ ÖÖêÂ™üà“Öê ×¾Ö¾Öê“ÖÖ ú¸üßÖ.
²ÖÎÉ¤êü¿ÖÖŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê£Öê •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü ÖÃÖ»ÖÖ ŸÖß †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ †ÖÆêü †ÃÖÖ ´Ö»ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö »ÖÖÖ»ÖÖ.
ŸµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö¾ÖÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü †Ö»Öß
†ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ ŸÖê¾ÖœüÖ ³ÖÖÖ ´Öß µÖê£Öê ¾ÖÖôûŸÖÖê.
ŸÖÖ¸üßÖ 21 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 1927 ¸üÖê•Öß ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß ¯ÖãµÖÖÆæüÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê.
ŸÖÖ¸üßÖ 24 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß»ÖÖ ú»Öú¢µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê.
'´Öß ²ÖÖî¨ü †ÖÆêü' : ŸÖÖ¸üßÖ 24 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖ¸üßÖ 6 ±Ïêú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß¯ÖµÖÕŸÖ ú»Öú¢µÖÖ“µÖÖ ²ÖÎÖÉ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ‘ÖÖêŸÃÖ¾Ö ÆüÖŸê ÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ‹êú ×¤ü¾Ö¿Öß ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ¸üß“Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü —ÖÖ»Öß. ŸÖß´Ö¬µÖê
³ÖÖÂÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ´Öß ´Æü™ü»Öê. "´Öß ²ÖÖî¨ü †ÖÆêü" Æêü ‹æúÖ ´ÖÖ—µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ¸üß ²ÖÓ¬ÖæÖÖ †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê.
†Ö´Ö“µÖÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¬Ö´ÖÖÕŸÖæÖ ´ÖÖÖÃÖê µÖêŸÖÖŸÖ, Æêü Ö¸êü ÖÖ ? ´ÖÖ ´Öß ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÖÔÓŸÖæÖ
†Ö»ÖÖê †ÃÖ»ÖÖêŸÖ¸ü úÖµÖ “Öãú»Öê? †Ö•Ö •Ö¸ü ÖÖîŸÖ´Ö ²Öã¨ü ×•Ö¾ÖÓŸÖ ÆüÖê‰úÖ †Ö»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖß ²ÖÎÖÉ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †Öî¤üÖµÖÔ ¯ÖÖÆæüÖ ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖ“Öß ‡“”ûÖ ¯ÖÏ¤üÙ¿ÖŸÖ êú»Öß ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖã´Æüß ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
‘ÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß úÖµÖ? •Öê£Öê ×õÖÃŸÖÖ»ÖÖ ¾Ö ²Öã¨üÖ»ÖÖ ×¿Ö¸üúÖ¾Ö ÖÖÆüß ŸÖê£Öê ´Ö•ÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¯ÖÖ´Ö¸üÖ“Öß úÖµÖ
¬Ö›üÖŸÖ? ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖ¤ü ´ÖÖ•Öæ »ÖÖÖ»ÖÖ Æêü ¯ÖÖÆæüÖ †¬µÖÖÃ£ÖÖÖß Öã¹ý¤üÖÃÖ “ÖÎú¾ÖŸÖá Æêü ²ÖÖî¨ü ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú
ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖÓÖß ˆšæüÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê, "¸üÖ. Ø¿Ö¤êü ÊÖÓ“ÖÖ †Ö¬µÖÛŸ´Öú ³ÖÖ¾Ö ´ÖÖÖŸÖ †ÖÖÖ, ¿Ö²¤üÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖ¤ü ÖúÖê.
²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÓÖÏÖÆüú †ÖÆêü †Ö×Ö ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü Æêü ŸµÖÖ“Öê Ö´ÖãÖê¤üÖ¸ü ˆ¤üÖÆü¸üÖ †ÖÆêü. †ÖŸÖÖ Æêü »Ö¾Öú¸ü“Ö
²ÖÎÉ¤êü¿ÖÖŸÖ ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÔ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ •ÖÖÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. µÖê£Öß»Ö »ÖÖêúÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÎÖÉ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ˆ¤üÖ¸ü³ÖÖ¾Ö
¯ÖÖÆæüÖ ŸÖê ¾Ö ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ“Ö ÆüÖê‡Ô»Ö."
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ŸÖÖ¸üßÖ 8 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß ¸üÖ¡Öß ¸ÓüÖæÖ»ÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ²ÖÓ¤ü¸üÖÓŸÖæÖ ›üÖò. ¯Öß. êú. ´Öã•Öã´Ö¤üÖ¸ü,
47 ¾ÖÖ ¸üÃŸÖÖ, ‘Ö. ÖÓ. 152 ´Ö¬µÖê ¯ÖÖÆãüÖÖ —ÖÖ»ÖÖê. µÖæµÖÖòÔú ¿ÖÆü¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸ÓüÖæÖ“Öê ¸üÃŸÖê †Öú›ü¶ÖúºþÖ
ˆ»»Öê×Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. 11 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß»ÖÖ ²ÖÎÖÉ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ ¤êü‰úÖ ŸÖÖ¸üßÖ 12 »ÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö¾Ö»Öß.
ŸÖÖ¸üßÖ 19 »ÖÖ ¸üÖ´ÖÖÖÓ¤ü “ÖŸÖ•Öá ¾Ö ´Ö»ÖÖ ¸ÓüÖæÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ²ÖëÖÖ»Ö †òòú›êü´Öß´Ö¬µÖê “ÖÆüÖ¯ÖÖ™üá ×¤ü»Öß.
²ÖÎÉ¤êü¿Ö“Öê, ¤ü×ÖÖ ²ÖÎÉ¤êü¿Ö ¾Ö ˆ¢Ö¸ü ²ÖÎÉ¤êü¿Ö, †ÃÖê ¤üÖêÖ ³ÖÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¤ü×ÖÖ ²ÖÎÉ¤êü¿ÖÖŸÖ ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“ÖÖ ÃÖÓÃúÖ¸ü, ×¿ÖÖÖ, ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ¾ÖÖî¸êü «üÖ¸üÖ †×¬Öú —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ˆ¢Ö¸ü ²ÖÎÉ¤êü¿ÖÖŸÖ
•ÖãÖê ¾ÖôûÖ ±úÖ¸ü †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ ´Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ¤ü×ÖÖ ²ÖÎÉ¤êü¿Ö ×±úºþÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ.
ˆ úÖê›üÖÖ : ŸÖÖ¸üßÖ 20 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß»ÖÖ ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ÃÖúÖôûß ¸ÓüÖæÖÆæüÖ ×Ö‘ÖæÖ ´ÖÖê»Öê´ÖÖ»ÖÖ Öê»ÖÖê.
ŸÖê£Öß»Ö ´ÖãµÖ ¯ÖòÖÖê›êü ¯ÖÖÆæüÖ ‹úÖ ¾Öé¨ü ±úÖë•Öß»ÖÖ (×³ÖÖæ»ÖÖ) ³Öê™æüÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ´Öšü ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ÖÓŸÖ¸ü £ÖÖ™æüÖ
ÊÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÖÖ¾Öß Öê»ÖÖê. Æêü ×šüúÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûß †ÖÓ¬ÖÐ ¸üÖ•ÖÖ“Öß ¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß ÆüÖêŸÖß. ´µÖÖ ¤ü²Öê
ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖÖê›üÖ 1000 ±æú™ü ˆÓ“Ö ™êüú›üß¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê»ÖÖ “ÖœæüÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ÊÖ ×Ö•ÖÔÖ †Ö×Ö ‹úÖŸÖ
Ã£Öôûß ´ÖÖ—Öß ¬µÖÖÖÃÖÖ¬ÖÖÖ ±úÖ¸ü “ÖÖÓÖ»Öß —ÖÖ»Öß. Öê¯Öë¦ü “ÖÖÑ (Öé¯Öë¦ü) ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ˆ úÖê›üÖÖ
(úÖï×›üµÖ) ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ±úÖî•Öß»ÖÖ ´Öß ³Öê™ü»ÖÖê. Æêü ¯Öæ¾ÖÖÔÁÖ´Öß“Öê ›êü¯µÖã™üßü ú»ÖêŒ™ü¸ü ÆüÖêŸÖê. úÖêÖÖÆüß ¯ÖÏÖ¯ÖÓ×“Öú
ÖéÆüÃ£ÖÖÃÖ úÖÆüß úÖ»Ö ²Öã¨ü ×³ÖÖã»ÖÖ ¤üßÖÖ ‘Öê‰úÖ ¯Ö¸üŸÖ ÖéÆüÃ£ÖÖÁÖ´ÖÖŸÖ •ÖÖµÖÖ»ÖÖ ´Öã³ÖÖ †ÖÆêü. ÊÖ
ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß»ÖÖ †ÖãÃÖºþÖ ˆ úÖê›üÖÖ µÖÖÓÖß ×¾ÖÁÖÖÓŸÖßÃÖÖšüß †Ö×Ö †¬µÖµÖÖÖÃÖÖšüß ÆüÖ “ÖÖî£ÖÖ †ÖÁÖ´Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. úÖê›üÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ³Öê™üßÖê ¿ÖÖÓŸÖß ¾Ö ÖÓ³Öß¸ü¯ÖÖÖ ÊÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ±úÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ
×¾ÖÆüÖ¸üÖ“Öê ¾ÖÖŸÖÖ¾Öü¸üÖÆüß †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ³ÖÖ¾ÖÖÖÓÖß ³Ö¸ü»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ‡ŸÖêú úß †Ö¯ÖÖÆüß úÖÆüß úÖôû ²ÖÖî¨ü
¬Ö´ÖÖÔ“Öß ˆ¯ÖÃÖÓ¯Ö¤üÖ (¤üßÖÖ) ‘µÖÖ¾Öß †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê. ¯ÖÖê¿ÖÖÖ ¾Ö ¸üÖÆüÖß ÊÖ×¾ÖÂÖµÖß úÖê›üÖÖ µÖÖÓÖß
•ÖãÖê †Ö“ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»Öê ŸÖ¸üß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ŸÖê †Ö¤üß Ö¾ÖßÖ ÆüÖêŸÖê. ´Öß ŸµÖÖÓÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê, '²Öã¨üÓ ÃÖ¸üÖÓ Ö“”ûÖ×´Ö,
ÃÖÓ‘ÖÓ ÃÖ¸üÖÓ Ö“”ûÖ×´Ö, ¬Ö´´ÖÓ ÃÖ¸üÖÓ Ö“”ûÖ×´Ö' Æüß ŸÖßÖ ¿Ö¸üµÖ¸üŸÖê †ÖÆêüŸÖ Ö¸üß; ¯ÖÖ ²ÖÖî¨üÖ»ÖÖ“Ö ŸÖê¾Öœêü
ÃÖ¸üÖ •ÖÖ‰úÖ ´ÖÖ—ÖÖ ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÖÕŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ÆüÖê‰ ¿ÖúÖÖ¸ü ÖÖÆüß úÖµÖ ? †Ö×Ö ŸÖã´Æüß ´Ö»ÖÖ ¤üßÖÖ ¤êü‰ú
¿ÖúÖ»Ö úÖµÖ ?" ŸµÖÖÓÖß ÛÃ´ÖŸÖ¯Öæ¾ÖÔú ˆ¢Ö¸ü êú»Öê, "ŸÖã´Ö“ÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ³ÖÖ¾Ö ¯ÖÖÆæüÖ ´Ö»ÖÖ †ÖÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖ
†ÖÆêü. ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ ²ÖÖÊ ˆ¯ÖÃÖÓ¯Ö¤êü“Öß •Ö¹ý¸üß ŸÖ¸üß úÖµÖ ˆ¸ü»Öß? ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤üßüÖÖ ¤êüµÖÖÃÖ ´Ö»ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü
ÖÖÆüß. ŸÖÖê †×¬ÖúÖ¸ü ´ÖšüÖ×¬Ö¯ÖŸÖßú›êü †ÃÖŸÖÖê. ´Öß †ªÖ×¯Ö ÃÖÖ¬Öú“Ö †ÖÆêü. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ŸÖã´Ö“µÖÖ ³Öê™üß´Öãôê
´Ö»ÖÖ ´ÖÖêšêü ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ —ÖÖ»Öê. "
24 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß ¯ÖêÖæ»ÖÖ Öê»ÖÖê ¾Ö ú»µÖÖ×ÖÃÖß´ÖÖ ¾Ö À¾Öê £Ö µÖÖÑ ²Öã¨ü (ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖÖ ™êüæúÖ,
×Ö•Ö»Öê»ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¯ÖãŸÖôûÖ) ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ŸÖÖ¸üßÖ 25 ÃÖúÖôûß ¯ÖêÖæ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ¯ÖÖÆæüÖ ÃÖÖµÖÓúÖôûß ¸ÓüÖæÖ»ÖÖ
†Ö»ÖÖê. ŸÖÖ¸üßÖ 26 »ÖÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ Ö¾Ö´Öß †Ö»Öß. ÃÖÖµÖÓúÖôûß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×´Ö¡Ö´ÖÓ›üôûÖ“Öê ×¾Öª´ÖÖÖê ¸üÖ.
´ÖµÖêú¸ü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß' ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü¬Ö´ÖÔ' ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü úßŸÖÔÖ êú»Öê. ×´ÖÃÖêÃÖË ¯Öß. êú. ´Öã•Öã´Ö¤üÖ¸ü µÖÖÓ“Öêú›êü ´Öß
¯ÖÖÆãüÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ÊÖ“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß ŸÖÖÖÖ•Öß ´ÖÖ»ÖãÃÖ¸êü µÖÖÓ“Öß ¯ÖãµÖ×ŸÖ£Öß ÆüÖêŸÖß.
2 ´ÖÖ“ÖÔ»ÖÖ ×´ÖÃÖêÃÖË ¯ÖÖºþ²ÖÖ»ÖÖ ´Öã•Öã´Ö¤üÖ¸ü µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ‘Ö¸üß úÖÆüß ²ÖÖµÖúÖÓÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯Öãœêü '´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ²ÖÖµÖúÖÓ“Öß úÖ´Öê' ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ´Öß ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖ êú»Öê. ŸÖÖ¸üßÖ 5 ´ÖÖ“ÖÔ,
¿Ö×Ö¾ÖÖ¸üß ÖÓ. 61 ¸üÃŸÖÖ »Ö´ÖßÖÖ¸üÖµÖÖ ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖôêûŸÖ '²ÖéÆü¤Ëü ØÆü¤ãü¬Ö´ÖÔ' †Ö×Ö '•ÖÖŸÖê“ÖÖ ˆ¨üÖ¸ü' ÊÖ
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×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ´Öß ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ³ÖÖÂÖÖ ×¤ü»Öê. ŸÖÖ¸üßÖ 6 »ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×´Ö¡Ö´ÖÓ›üôûß“µÖÖ ¾ÖÖÙÂÖú ÃÖ³Öê´Ö¬µÖê †¬µÖÖ
µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê ³ÖÖÂÖÖ êú»Öê. ŸÖÖ¸üßÖ 7 »ÖÖ ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸üß ˆ¢Ö¸ü ²ÖÎÉ¤êü¿Ö ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ ´ÖÓ›üÖ»Öêú›êü ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê.
ÖÖ›üßŸÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ ‡ŸÖúß Ö¤üá ÆüÖêŸÖß úß, ‹úÃÖÖ¸üÖê 18 ŸÖÖÃÖ ŸÖÖ™üúôûŸÖ ²ÖÃÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ²ÖÎÉß
»ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Öß ú»Öú»ÖÖ™ü “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖÖ.
×•Ö¾ÖÓŸÖ ´ÖÖ¿ÖÖÓ“Öß ×¾ÖÎúß : 8 ´ÖÖ“ÖÔ»ÖÖ ´ÖÓ›üÖ»Öê µÖê£Öê ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ¸üÖ. ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö ÖÖÖ¾ÖÓ¿Öê
ÊÖÓÖß ´ÖÖ—ÖÖ ˆ¢Ö´Ö ¯ÖÖÆãüÖ“ÖÖ¸ü šêü¾Ö»ÖÖ. †Æü´Ö¤üÖ²ÖÖ¤ü“Öê ›üÖò. ¯ÖÖµÖÖã›êü ÖÖ¾ÖÖ“Öê ´Ö¸üÖšêü ÖéÆüÃ£Ö ³Öê™ü»Öê.
ŸÖÖ¸üßÖ 10 »ÖÖ ´ÖÓ›üÖ»Öê µÖê£Öß»Ö ™êüú›üß¾Ö¸üß»Ö À¾Öê µÖÖ ¤üÖê ²Öã¨üÖ“ÖÖ 25 ±æú™ü ˆÓ“Öß“ÖÖ ÆüÖŸÖ ¾Ö¸ü úºþÖ
ˆ³ÖÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ¯ÖãŸÖôûÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ ŸÖÖ¸üßÖ 11 »ÖÖ ´ÖÓ›üÖ»ÖêŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ¤êü¾ÖôûÖÓŸÖß»Ö ´ÖÆüÖŸ´µÖÖ ´ÖãÖß“ÖÖ (²Öã¨ü)
³Ö¾µÖ ×¯ÖŸÖôûß ¯ÖãŸÖôûÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ÊÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖ ÖêÆü´Öß“Ö ³ÖŒ¢ÖÖÓ“Öß Ö¤üá †ÃÖŸÖê. ²ÖÖÆêü¸ü †ÓÖÖÖŸÖ Ã¾Ö“”û
ŸÖôêû ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖŸÖæÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ ´ÖÖÃÖê ¬ÖºþÖ úÖÆüß »ÖÖêú ŸÖê ×¾ÖúÖ¾ÖµÖÖÃÖ šêü¾ÖßŸÖ. ³ÖÖ×¾Öú »ÖÖêúÖÓÖß ŸÖê ´ÖÖÃÖê
×¾ÖúŸÖ ‘Öê‰úÖ ¯ÖãÆüÖ ¯ÖÖµÖÖŸÖ ÃÖÖê›ü»Öê †ÃÖŸÖÖ ¯ÖãµÖ »ÖÖÖŸÖê, †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖãÆüÖ ¯ÖãÆüÖ
ŸÖê“Ö ŸÖê“Ö ´ÖÖÃÖê ¬Ö¸ü»µÖÖÖê ŸÖê ‡ŸÖêú ´ÖÖÖÃÖÖôæûÖ Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. úß, ŸÖê †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö“Ö ™üÖê¯Ö»ÖßŸÖ µÖê‰úÖ ¯Ö›üŸÖ.
™üÖò ×ÃÖÖ úÖê : ´ÖéŸÖ´ÖÖÓÃÖ : ´ÖÓ›üÖ»Öê µÖê£Öß»Ö •ÖãµÖÖ ¸üÖ•ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ›üÖ †Ö×Ö •µÖÖ ×šüúÖÖß »ÖÖê.
×™üôûúÖÓÖÖ šêü¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖÖê ¸üÖ•ÖúßµÖ ŸÖã¹ÓýÖÆüß ´Öß ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ´ÖÓ›üÖ»ÖêÆæüÖ úÖÓÆüß †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯Öæ¾Öìú›êü ´Öê×´ÖµÖÖê
ÖÖ¾ÖÖ“Öê Æü¾ÖÖ ÖÖµÖÖ“Öê ×šüúÖÖ †ÖÆêü. ŸÖê 3481 ±æú™ü ˆÓ“Öß¾Ö¸ü ¾ÖÃÖ»Öê †ÖÆêü. ŸÖê£Öê ™üÖò ×ÃÖÖ úÖê ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¾ÖÖÃŸÖã¿ÖÖÃ¡Ö–ÖÖú›êü ´Öß 20 ŸÖÖÃÖ ¯ÖÖÆãüÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖê ²ÖÎÉ¤êü¿Ö“Öê ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸ü“Ö ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ²ÖÎÉß ¯Öã¸üÖŸÖÖ ¾ÖÖÃŸÖã×¾ÖÂÖµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ²Ö¸üÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü×¾Ö×Ö´ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ. ´ÖÖ—Öß ±ú×ú¸üß ¾Öé¢Öß ×¤üÃÖŸÖ
†ÃÖæÖÆüß ‡ŸÖúß ¿ÖÖê¬Öú ²Öã¨ßü ¯ÖÖÆæüÖ ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖß ²ÖÖê»ÖæÖ ¤üÖÖ¾Ö»Öê. Æêü
×¾Ö«üÖÖË ÖéÆüÃ£Ö †Ö¤üß µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ £ÖÖ™üÖŸÖ ¸üÖÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ™êü²Ö»ÖÖ¾Ö¸ü •Öê¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖ ‹ú “Ö´ÖŸúÖ×¸üú
×¾ÖÂÖµÖ ³ÖÖÂÖÖÖŸÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖ. ²ÖÎÉß »ÖÖêú ´ÖéŸÖ´ÖÖÓÃÖ ÖÖŸÖÖŸÖ †ÃÖê ´Öß ‹êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üµÖãŒ¢Ö
¸üßŸÖßÖê µÖÖ ÖÖêÂ™üß“ÖÖ ˆ»ÖÖ›üÖ úºþÖ ¤êüÖÖ¸üÖ ´Ö»ÖÖ †ªÖ¯Ö úÖêÖß ³Öê™ü»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸÖÖê ×¾ÖÂÖµÖ ´Öß ´ÖÖêšü¶Ö
†¤ü²ÖßÖê ™üÖòÃÖÖÆêü²ÖÖÓú›êü úÖœü»ÖÖ. ŸÖê ´ÆüÖÖ»Öê, "µÖÖ“Öê ŸÖã´ÆüÖÃÖ †Ö¿“ÖµÖÔ ŸÖê úÖ ¾ÖÖ™üŸÖê? ÆüÖê †Ö´Æüß
´ÖéŸÖ´ÖÖÓÃÖ ÖÖŸÖÖê. ŸÖã´ÆüßÆüß ´ÖÖÓÃÖ ÖÖŸÖÖ ÖÖ ? ´ÖÖ ŸÖê ×•Ö¾ÖÓŸÖ“Ö †ÃÖŸÖê úÖµÖ? ‹ÖÖ¤üÖ ¯ÖÏÖÖß †¯Ö‘ÖÖŸÖÖÖê
´Öê»ÖÖ Øú¾ÖÖ †µÖ ¥üÂ™üßÖê ŸµÖÖ“Öê ´ÖÖÓÃÖ ÖÖµÖÖ»ÖÖµÖú †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖê ´ÖÖÃÖ ÖÖµÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ úÖêÖŸÖß?
ˆ»Ö™ü¯ÖÖß ‹ÖÖ¤üÖ ¯ÖÏÖÖß †Ö•ÖÖ¸üß †ÃÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ †µÖ ŸÖ·ÆêÖê ŸµÖÖ“µÖÖ †ÓÖÖŸÖ ×¾ÖÂÖ ×³ÖÖ»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸ü
ŸÖÖê êú¾Öôû ´ÖÖ¸üµÖÖÖê ¿Öã¨ü ÆüÖêŸÖÖê úÖµÖ ? ´Öê»Öê»ÖÖ úÖµÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ úÖµÖ ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö ÖÖÆüß.
ÖÖŸÖê¾Öêôûß ŸµÖÖ“Öê ´ÖÖÓÃÖ ¿Öã¨ü †ÃÖ»Öê ´ÆüÖ•Öê ¯Öã¸êü."
13 ´ÖÖ“ÖÔ, ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ÃÖúÖôûß ´ÖÓ›üÖ»ÖêÆæüÖ ¤ü×ÖÖêú›êü 8 ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü †´Ö¸üÖ¯Öã¸üÖ µÖÖ ÖÖ¾Öß ÃÖÖÑ›üÃÖÔ
¾ÖßÜ¾ÆüÖ ‡ÛÃ™ü™ü¶æ™ü“Öê ×¯ÖÏ. ¸üÖ. ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖÓ›êü µÖÖÓ“Öêú›êü ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. 24 ŸÖÖÃÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖê. ŸÖÖ¸üßÖ 14
ŸÖê 18 ¯ÖµÖÕÓŸÖ ÃÖÖÖ‡ÔÖ ™êüú›üß¾Ö¸üß»Ö ×¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖê. ŸÖÖ¸üßÖ 18 »ÖÖ †´Ö¸üÖ¯Öã¸üÖÃÖ ¯Ö¸üŸÖ. ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖ
†´Ö¸üÖ¯Öã¸üÖ ¾Ö ´ÖÓ›üÖ»Öê µÖê£Öê ¸üÖ×Æü»ÖÖê. ÁÖß. ´ÖÖÓ›üê µÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß ¯ÖÖ¾ÖÔŸÖß²ÖÖ‡Ô ´ÖÖêšüß ÃÖ“”ûß»Ö ¾Ö ³ÖÖ×¾Öú ²ÖÖ‡Ô ÆüÖŸê Öß.
´ÖÆüÖ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖÓ›êü : ¤ü×ÖÖ ²ÖÎÉ¤êü¿ÖÖŸÖ ¸ÓüÖæÖ µÖê£Öê ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×´Ö¡Ö´ÖÓ›üôûß µÖÖ
¤üÖêÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÃÖæÖÆüß ŸÖê£Öß»Ö ´ÖÓ›üôûßÃÖ ¬Ö´ÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß ×¾Ö¿ÖêÂÖ úôûúôû ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öß ÖÖÆüß. ²ÖÎÖÉ
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ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ›üÖò. ¯Öß. êú. ´Öã•Öã´Ö¤üÖ¸ü ¾Ö '´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×´Ö¡Ö´ÖÓ›üôûÖŸÖ' ¸üÖ. ÃÖ²ÖÖßÃÖ ‹¾Öœêü“Ö úÖµÖ ŸÖê úôûúôûß“Öê
¯Öã¹ýÂÖ ×¤üÃÖ»Öê. ¯ÖÖ ˆ¢Ö¸êüú›êü ´ÖÓ›üÖ»Öê µÖê£Öê ¤ü¢ÖÖê¯ÖÓŸÖ ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö ÖÖÖ¾ÖÓ¿Öê †Ö×Ö †´Ö¸ü¯Öã¸üÖ µÖê£Öê ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö
´ÖÖÓ›êü †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÓ›üôûß ÊÖÓÖÖ •Ö¸üß ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ±úÖ¸ü¿Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß Ö¾ÆüŸÖß, ŸÖ¸üß
´ÖÖ—µÖÖ ¤üÖêÖ“ÖÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ´ÖÖŸÖ, ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ÊÖÓÖÖ ±úÖ¸ü †Ö¤ü¸ü ˆŸ¯Ö®Ö —ÖÖ»ÖÖ. ¸üÖ. ´ÖÖÓ›êü
µÖÖÓ“µÖÖ ‡“”êûÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß ²ÖÎÉÖê¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»Öß. ×´ÖÃÖêÃÖË ´ÖÖÓ›êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´Öã»ÖÖÖ ×¾ÖªÖ¬Ö¸ü Æüß ÁÖ¨êüÖê
ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ ²ÖÃÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ÃÖ´ÖµÖß ´ÖÓ›üÖ»ÖêÆæüÖ †Ö»Öê»Öê ¸üÖ. ÖÖÖ¾ÖÓ¿Öê ¾Ö ¸üÖ. ×³Ö›êü ÆêüÆüß Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. ÊÖ
ˆ¯ÖÖÃÖÖê“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÃÖ¾ÖÖÕ¾Ö¸ü ‡ŸÖúÖ ‡Â™ü ‘Ö›ü»ÖÖ úß, ¯Öãœüß»Ö ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ÃÖÖÖ‡ÔÆæüÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü
´ÖÓ›üÖ»Öê µÖê£Öê ¸üÖ. ´ÖÖÓ›êü, ¯ÖÖµÖÖã›êü ¾Ö ÖÖÖ¾ÖÓ¿Öê ÊÖ ×ŸÖ‘ÖÖÓ“µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÓ›üôûßÖß ÖÖÖ¾ÖÓ¿Öê ÊÖÓ“µÖÖ
²ÖÓÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ ×¤ü¾ÖÃÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ, Ø“ÖŸÖÖ, ³Ö•ÖÖ, ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖ ¾Ö ³ÖÖê•ÖÖ ÊÖÓŸÖ ‘ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖ“Öê šü¸ü¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
Æüß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ›üôûß ´Öæôû ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖæÖ“Ö †Ö»Öê»Öß ´ÆüÖæÖ ´Ö»ÖÖ †×¬Öú“Ö †Ö¯Ö»Öê¯ÖÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ÖÖÖ¾ÖÓ¿Öê µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖ›üß¾Ö¸ü ˆ¯ÖÖÃÖÖê“Öß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸÖµÖÖ¸üß šêü¾Ö»Öß ÆüÖŸê Öß. ÃÖ¾ÖÔ ²ÖêŸÖ šü¸ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
—ÖÖ»ÖÖ. µÖê£Öê ‹ÖÖ¤üÖ ØÆü¤üß •ÖÖÖÖÖ¸üÖ ×´Ö¿ÖÖ¸üß †Ö»µÖÖÃÖ ÊÖ ´ÖÓ›üôûß“Öß ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•Ö Ã£ÖÖ¯ÖµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß
×¤üÃÖ»Öß. ¸üÖ. ´ÖÖÓ›êü µÖÖÓ“Öêú›êü ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü úÖî™ãÓü×²Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ÆüÖê‡Ô. Æêü ¤êüÆæü ÖÖ¾Öß ¸üÖÆüÖÖ¸êü ¤êü¿ÖÃ£Ö ²ÖÎÖÉÖ
ÆüÖêŸÖê. ´Ö»ÖÖ ×Ö¸üÖê¯Ö ¤êüŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÖÆüß¾Ö¸ü †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖ—µÖÖ •ÖãµÖÖ ¾ÖÆüÖÖÖ †Öšü¾ÖÖß¤üÖÖ»Ö
Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ šêü¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ †Ö×Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖæÖ ¯ÖãÂúôû ²ÖÎÉß ×“Ö•ÖÖ †ÖÖæÖ †Öšü¾ÖÖß¤üÖÖ»Ö ´Ö»ÖÖ ×¤ü»µÖÖ.
´ÖÖãÆüÖ : 23 ´ÖÖ“ÖÔ»ÖÖ ÃÖúÖôûß ´ÖÓ›üÖ»Öê ÃÖÖê›ü»Öê. 7…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ‹ê¸üÖ¾ÖŸÖß Ö¤üß¾ÖºþÖ ²ÖÖê™üßŸÖæÖ
¯ÖòÖÖÖ ÊÖ ¿ÖÆü¸üÖú›êü ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ÃÖÖµÖÓúÖôûß ´Öß •ÖÖÑ »ÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ¾ÖÖ´ÖÖ ¯ÖÖšüú ¾Ö £Ö¢Öê ²ÖÖê™üß¾Ö¸ü †Ö»Öê.
²Ö´ÖÖÔ úÖò™üÖ Óú¯ÖÖßŸÖ Æêü ÖÖêú¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸÖÖ¸üßÖ 24 »ÖÖ ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß ¯ÖòÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ¬ÖŒŒµÖÖ¾Ö¸ü
×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖò»Ö ˆ ÃÖîÖ Æêü ´Ö»ÖÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖòÖÖÖ µÖê£Öê »ÖÖÖê“Öß ³ÖÖÓ›üß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¾ÖÃŸÖæ ŸÖµÖÖ¸ü
ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖ¸üúÖ¸üß ¿ÖÖôûÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Ö ¿ÖÖôêû“Öê ˆ ÃÖîÖ Æêü ×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖò»Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öêú›êü ŸÖßÖ ×¤ü¾ÖÃÖ
¸üÖ×Æü»ÖÖê. ¯ÖòÖÖÖ Æêü ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ¿ÖÆü¸ü †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÃÖ´ÖÓŸÖÖŸÖË †Öêú ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¯ÖòÖÖê›êü †ÖÆêüŸÖ.
ŸÖÖ¸üßÖ 25 »ÖÖ ´ÖÆüÖ²ÖÖê¬Öß †£Ö×¯ÖµÖÖ, †ÖÖÓ¤ü Æüß ¤êü¾Öôêû ¯ÖÖ×Æü»Öß. ˆ. ¿ÖÖÓŸÖß ´ÖÖ µÖÖ ±úÖë•Öß“Öê (×³ÖÖã“Öê)
¤ü¿ÖÔÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ¯ÖòÖÖÖ“Öê ¤ü×ÖÖêÃÖ ™üÖòµÖ ¾ÖÖò ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹ú “ÖÖÓ›üÖ»ÖÖÓ“Öê Öê›êü †ÖÆêü. ŸÖê£Öß»Ö ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ´ÖÖã¤üÖ
¸üÖ•ÖÖ“Öê ¤êü‰úôû ¯ÖÖ×Æü»Öê. ÃÖÖµÖÓúÖôûß †Ó¬ÖÖ¸üß ¸üÖ¡Ö —ÖÖ»Öß ŸÖ¸üß ¤üÖêÖ ´Öã»Öê ¾Ö ‹ú Óú¤üß»Ö ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘Öê‰úÖ
¸üÖ¡Öß“Öê ¯ÖÖ×Æü»Öê. ÊÖ ¤êü¾ÖôûÖÓŸÖ ´ÖÖãÆü ¸üÖ•ÖÖ Ö•Ö¸üîú¤êüŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÊÖ“µÖÖ“Ö ¾ÖÓ¿Ö•ÖÖÓÃÖ ¯Öãœêü ¾ÖÓ¿Ö¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ
†Ã¯Öé¿µÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
£Öî»Öß : 27 ´ÖÖ“ÖÔ ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß µÖÖˆ ÖÖ¾ÖÖÃÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ¯ÖòÖÖÖ“µÖÖ ˆ¢Ö¸êüÃÖ 5 ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü ÆüÖ ÖÖ¾Ö †ÖÆêü
²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×¯ÖÏ. ˆ ÃÖîÖ ÆêüÆüß ÆüÖêŸÖê. •Ö¾Öôû“Ö ¯ÖµÖÖ“ÖæÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ †Ã¯Öé¿µÖ ´ÖÖÖ»Öê»µÖÖ •ÖÖŸÖß“Öê Öê›êü ¯ÖÖ×Æü»Öê.
´ÖÖãÆüÖ ÊÖ ŸÖê»ÖÓÖ ¸üÖ•ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÓ¿Ö•ÖÖ“Öß Æüß ÛÃ£ÖŸÖß ²ÖÎÉ¤êü¿Ö“µÖÖ †Ö¾Ö¸ü£Ö ¸üÖ•ÖÖÖê êú»Öê»Öß ´Öß ¯ÖÏŸµÖÖ
¯ÖÖ×Æü»Öß. ŸµÖÖ“µÖÖ ¾ÖÓ¿ÖÖÓŸÖ»µÖÖ Æü»»Öß“µÖÖ ¯Öã¹ýÂÖÖ“Öê ‘Ö¸ü ¯ÖÖÆæüÖ ´Ö»ÖÖ ³Ö›ü³Ö›æüÖ †Ö»Öê. ŸÖÖ¸üßÖ 30 »ÖÖ
£ÖµÖÖê´ÖµÖÖê ¾Ö †»ÖÖ´µÖÖê Æüß ÖÖ¾Öê ¯ÖÖ×Æü»Öß.•Ö»ÖÖ³µÖÖê µÖê£Öê ¸üÖ. ¾ÖÖµÖ. êú. úÙÖú •Ö¯ÖÖÖ úÖò™üÖ
Óú¯ÖÖß“Öê ´ÖãµÖ úÖ¸üæúÖ ¾Ö ‡Ã¡Ö‡»Ö ÖéÆüÃ£Ö ²Öë•ÖÖ×´ÖÖ ÖÖÖ¾Öêú¸ü Æêü ³Öê™ü»Öê. ãú×¿ÖÖÖ¸üÖ ¯ÖòÖÖê›üÖÓŸÖß»Ö ÖÖîŸÖ´Ö
²Öã¨üÖ“ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ †Ö•ÖÖ¸ü, ´ÖéŸµÖæ, Ã´Ö¿ÖÖÖµÖÖ¡ÖÖ, ¤üÆüÖ ¾ÖÖî¸êü“Öê ´ÖæÙŸÖ´ÖÓŸÖ ¤êüÖÖ¾Öê ¯ÖÖ×Æü»Öê. ²ÖÎÉ¤êü¿Ö“µÖÖ
¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖÓŸÖ •Öê£Öê •Öê£Öê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü²ÖÓ¬Öæ ³Öê™ü»Öê ŸÖê£Öê ŸÖê£Öê ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖ—Öê ±úÖ¸ü“Ö ÃÖ´ÖÖÖ¯Öæ¾ÖÔú ÆüÖÙ¤üú Ã¾ÖÖÖŸÖ
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êú»Öê. ŸÖÖ¸üßÖ 31 ¸üÖê•Öß ¯ÖÏÖê´Ö»ÖÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»ÖÖê. Ã¾Öºþ¯Ö“ÖÓ¦ü ÖÖ×»ÖµÖÖ¸üÖú›êü ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖ¸üãúÖÖÖê
²ÖÖ•ÖÖ¸ü ¤üÖÖ¾Ö»ÖÖ. 2 ‹×¯ÖÏ»Ö ¸üÖê•Öß ¸ÓüÖæÖ»ÖÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖê. ŸÖÖ. 3 »ÖÖ ÃÖÖµÖÓúÖôûß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×´Ö¡Ö´ÖÓ›üôûÖÖê
´Ö»ÖÖ ¯ÖÖÖÃÖã¯ÖÖ¸üß ×¤ü»Öß ¾Ö †úÃ´ÖÖŸÖ 351 ¹ý. “Öß £Öî»Öß †¯ÖÔÖ êú»Öß. ²Öò. ¯ÖÖ™üú¸ü Æêü †¬µÖÖ ÆüÖêŸÖê.
´Öß Æüß £Öî»Öß úÖêÖŸµÖÖ ŸÖ¸üßü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú éúŸµÖÖÃÖ ¾ÖÖÆüµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öß ¯ÖÖ Æêü ¯ÖîÃÖê ´ÖÖ—µÖÖ
ãú™ãÓü²ÖÖ“µÖÖ“Ö ˆ¯ÖµÖÖêÖÖÃÖÖšüß •Ö´Ö¾Ö»Öê †ÃÖ»µÖÖÖê ŸÖÃÖÖ“Ö †ÖÖÏÆü ¯Ö›ü»ÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß ÃÖêÎêú™ü¸üß ¸üÖ. ÃÖ²ÖÖßÃÖ
µÖÖÓÖß ´ÖÖ—ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¯Ö™êüÖÖ ´ÆüÖæÖ Æêü ¯ÖîÃÖê ´ÖÖ—Öê ¾Ö›üß»Ö ×“Ö¸Óü•Öß¾Ö ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö¸üÖ¾Ö µÖÖÓ“µÖÖú›êü ¯ÖÖšü¾Ö»Öê.
À¾Öê ›üÖæÖ ¯ÖòÖÖê›üÖ : 5 ‹×¯ÖÏ»Ö ¸üÖê•Öß ¸ÓüÖæÖ µÖê£Öß»Ö À¾Öê ›üÖæÖ ¯ÖòÖÖê›üÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ÁÖÖ¾ÖÖ, úÖÙŸÖú,
±úÖ»ÖãÖ µÖê£Öê ¾ÖÂÖÖÔŸÖæÖ ŸÖßÖ ¾ÖêôûÖ ´ÖÖêšüÖ ´ÖêôûÖ •Ö´ÖŸÖÖê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß †®ÖÖ“µÖÖ ¸üÖ¿Öß“µÖÖ ¸üÖ¿Öß ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ
Æêü Öî¾ÖêªÖ“Öê †®Ö ¾Ö×¸üÂšü¾ÖÖáµÖ úÖêÖßÆüß ÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖê ±úµÖÖ“ÖæÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
ŸµÖÖÓÖÖÆüß ŸÖê ¯ÖãºþÖ ˆ¸ü»µÖÖ´Öãôêû ãú¡µÖÖ ´ÖÖÓ•Ö¸üÖ“Öß ¬ÖÖ ÆüÖêŸÖê. µÖê£Öß»Ö »ÖÖú›üß úÖ´Ö ±úÖ¸ü ÃÖãÓ¤ü¸ü ×¤üÃÖ»Öê.
ŸÖÃÖê ´ÖÓ›üÖ»Öê“µÖÖ ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖÆüß ×¤üÃÖ»Öê ÖÖÆüß. ÃÖ³µÖ »ÖÖêúÆüß ÊÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖß»Ö †ÓÖÖ —ÖÖ›üµÖÖŸÖ ¯ÖãµÖ
´ÖÖÖŸÖÖŸÖ; ´ÖãŸÖá¾Ö¸ü ¯ÖÖÖß ‘ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¯ÖãµÖ ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêú ›ü²ÖÖ³Ö¸ü (¸üÖòêú»Ö“µÖÖ) ¯ÖÖµÖÖ»ÖÖ ¤üÖêÖ
†ÖÖê Øú´ÖŸÖ šü¸ü¾Ö»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ™ÒüÃ™üßú›æüÖ »ÖÖµÖÃÖêÃÖ ÆüÖêŸÖê. ‡ŸÖúÖ ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ÁÖß´ÖÖÖË ÃÖã¤Óü¸ü ¾Ö ³Ö¾µÖ
±úµÖÖ (¤êü‰úôû) ¤ãüÃÖ¸üÖ úÖêšêüÆüß ÖÖÆüß. ÆüÖ ™êüú›üß¾Ö¸ü †ÖÆêü ´ÆüÖæÖ ¯ÖÖµÖÖÃÖ ¯ÖîÃÖê Ö“ÖÖÔ¾Öê »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö
300 ±æú™ü ˆÓ“Öß¾Ö¸ü ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖê ÆüÖ ¸ÓüÖæÖ»ÖÖ ÃÖ´Öã¦üÖ¾ÖºþÖ µÖêŸÖÖÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö“Ö ×¤üÃÖŸÖÖê. µÖê£Öê ×“ÖÖß,
ÃÖµÖÖ´Öß »ÖÖêú ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ¤êü¾ÖôûÖÓŸÖ ×šüú×šüúÖÖß Æü•ÖÖ¸üÖê ´ÖæŸÖá †ÖÆêüŸÖ. ÊÖÓ“µÖÖ¯Öãœêü ¯Öã•Öê“ÖÖ ÃÖÓ³ÖÖ¸ü ÃÖã¿ÖÖê×³ÖŸÖ
×¤üÃÖŸÖÖê. ¤êü¾ÖôûÖŸÖ ‹¸ü¾Æüß ¤êüÖß»Ö ¯ÖãÂúôû »ÖÖêú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. úÖêÖÖÃÖ úÖêšêüÆüß
•ÖÖµÖÖ“Öß ´ÖÖÖ‡Ô ÖÖÆüß. —ÖÖ›æü¾ÖÖ»Öê ØÆü¤üß ´Ö•Öæ¸ü ¾Ö ¯ÖÆüÖ¸êü¾ÖÖ»Öê, ™ÒüÃ™üß“Öê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ, ¯Öã¸ü³ÖµµÖê ×¤üÃÖ»Öê.
³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“Öê ÖÓ³Öß¸ü ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ±úÖ¸ü †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ‘Ö›üŸÖÖê. ŸÖÖ¸üßÖ 8 ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸üß
1927 ¸üÖê•Öß ¸ÓüÖæÖ ÃÖÖê›ü»Öê. ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 8 ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö•Ö 8 ‹×¯ÖÏ»Ö¯ÖµÖÕŸÖ ´Öß ²ÖÎÉ¤êü¿ÖÖŸÖ ØÆü›üŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. '
‹×»Ö±Óú™üÖ ' ²ÖÖê™üßÖê ´Öß ´Ö¦üÖÃÖú›êü ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ŸÖÖ¸üßÖ 11 ‹×¯ÖÏ»Ö»ÖÖ ´Ö¦üÖÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. •ÖÖò•ÖÔ ™üÖˆÖ
²ÖÎÖÉ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. ŸÖÖ¸üßÖ 12 ‹×¯ÖÏ»Ö»ÖÖ ¯ÖÏÖê. »Ö´Öß Ö¸üÃÖæ, Ø´Ö™ü ¸üÖê›ü ÖÓ. 367 µÖÖÓ“Öß ³Öê™ü ‘ÖêŸÖ»Öß.
ÆüÖ ÖéÆüÃ£Ö ´Ö¦üÖÃÖú›êü ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ ±úÖ¸ü ¯Ö×¸üÁÖ´Ö ‘ÖêŸÖ †ÖÆêü. ÊÖÓÖß ´Ö¦üÖÃÖú›üß»Ö
¯ÖÖ×¸üµÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓŸÖ ²Öã¨ü¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü úºþÖ ŸµÖÖ“Öê úÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÆüß ŸÖê “ÖÖ»Ö¾ÖßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
†¿ÖÖ ‹ú¤üÖêÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ´Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ Öê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖÖ¸üßÖ 14 ‹×¯ÖÏ»Ö Öã¹ý¾ÖÖ¸ü ÃÖÖµÖÓúÖôûß ¯ÖãµÖÖÃÖ
†Ö»ÖÖê. ¸üÖ. éú ÖÖê. ¯ÖÖŸÖÖ›êü, ¸üÖ. ÃÖã³Öê¤üÖ¸ü ¸üÖ‘ÖÖê¸üÖ´Ö ‘ÖÖ›üÖê µÖÖÓÖß ÆüÖ¸ü ‘ÖÖ»ÖæÖ ´ÖÖ—Öê ÆüÖÙ¤üú Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê.
ÃÖÖÖ‡ÔÖ ™êüú›ü¶Ö : •Öß. ›ü²»µÖæ ²Ö›ÔüÃÖË Wanderings in Burma ÊÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖæÖ
‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ˆŸÖÖ·µÖÖ“Öê ÖÖ»Öß»Ö ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ¸ü †ÖÆêü. "ÃÖÖÖ‡ÔÖ“Öê ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÖÖ¾Ö •ÖµÖ¯Öã¸üÖ. ‡¸üÖ¾ÖŸÖß Ö¤üß“µÖÖ
¯ÖÛ¿“Ö´Ö ŸÖß¸üÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü. ÊÖ“µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ¯Öæ¾ÖÔ ŸÖß¸üÖ¾Ö¸ü †¾ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ¸üŸÖ¯Öæ¸ü †ÃÖê ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖê Æü»»Öß
µÖê£Öê ´Ö¬µÖ ²ÖÎÉ¤êü¿Ö“µÖÖ ´Ö¬µÖ³ÖÖÖ ú×´Ö¿ÖÖ¸ü“Öê šüÖÖê †ÖÆêü. ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¾µÖãŸ¯Ö¢Öß: ×ÃÖŸÖËúµÖÖÓÖ, ×ÃÖŸÖË=
—ÖÖ›üÖ“Öê ÖÖ¾Ö, úµÖÖÓÖ=—ÖÖ›üÖ“Öß ¿ÖÖÖÖ. ¤ÓüŸÖú£ÖÖ †¿Öß †ÖÆêü úß, •ÖãµÖÖ ¯ÖòÖÖÖ µÖê£Öß»Ö ¸üÖ•Ö¬ÖÖÖßŸÖ»Öê
¤üÖêÖ ²ÖÎÉß ¸üÖ•Ö¯Öã¡Ö ‹úÖ ¯Ö›üÖ¾ÖÖÓŸÖ ²ÖÃÖæÖ ‡¸üÖ¾ÖŸÖß Ö¤üßŸÖæÖ ÖÖ»Öß ŸÖ¸ÓüÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖê µÖÖ ™êüú›üß•Ö¾Öôû
—ÖÖ›üÖ“µÖÖ ±úÖÓ¤üß•Ö¾Öôû †›üú»Öê. ŸÖê ¯Öãœêü ŸÖ¸ÓüÖŸÖ ¯ÖÏÖê´Ö¯ÖµÖÕŸÖ Öê»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖê™üß ¯Öãœüß»Ö ¸üÖ•Ö¾ÖÓ¿Ö —ÖÖ»ÖÖ.
ŸµÖÖÓÖß ×õÖÃŸÖß ¿ÖúÖ¯Öæ¾Öá 483 ¾ÖÂÖÖÔÓ¯ÖÖÃÖæÖ ×õÖÃŸÖß ¿ÖúÖÖÓŸÖ¸ü 95 ¾ÖÂÖì ¸üÖ•µÖ êú»Öê. ‡¸üÖ¾ÖŸÖß Ö¤üß“Öê
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µÖÖ¡ÖÖû

¯ÖÛ¿“Ö´Ö úÖšüß ˆ¢Ö¸êüú›êü ÊÖ ™êüú›ü¶Ö Ö¤üß»ÖÖ »ÖÖÖæÖ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. 1894 ´Ö¬µÖê ÊÖ ™êüú›ü¶ÖÓ¾Ö¸ü
24 ´Öšü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖŸÖ 657 ×³ÖÖæ ¸üÖÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ ¯Öæ¾Öá ¯ÖÏ£Ö´Ö µÖê£Öê Ö‰ú“Ö ´Öšü ÆüÖêŸÖê. ™êüú›üß“µÖÖ
ˆŸÖ¸üÖß¾Ö¸ü ´ÖšüÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ¿¾ÖÔ³ÖÖÖß ×³ÖÖÓãÖß ×úŸµÖêú ÖãÆüÖ úÖê¸ü»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ÊÖ »ÖêµÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ Æü¾ÖÖ †Ö×Ö
¯ÖÏúÖ¿ÖÖ»ÖÖ ²ÖÆãüŸÖêú ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö“Ö ÆüÖêŸÖÖ. ×¤ü¾ÖÃÖÖÓŸÖæÖ 5/7 ŸÖÖÃÖ ×³ÖÖãÓÖß ŸµÖÖ ×šüúÖÖß ¬µÖÖÖ ú¸üÖ¾Öê †ÃÖÖ
²ÖÖî¨ü ×¾ÖÖµÖ ‰ú±Ôú ¤Óü›üú †ÖÆêü."
´ÖÆüÖÛ¿Ö¾Ö “ÖÖÑÖ : ÃÖÖÖ‡ÔÖ Æêü ™êüú›üß¾Ö¸üß»Ö ×šüúÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÎÉ¤êü¿ÖÖŸÖ †ŸµÖÓŸÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö ¬Ö´ÖÔÖê¡Ö
†ÖÆêü. Æü»»Öß µÖÖ ™êüú›üß¾Ö¸ü ×³ÖÖæ †Ö×Ö ×³ÖÖãÖß“Öê ×´ÖôæûÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 400 ×¾ÖÆüÖ¸ü ‰ú±Ôú ´Öšü (²ÖÎÉß ³ÖÖÂÖêŸÖ
“ÖÖÑÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. Ö“ÖÖ ˆ““ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß.) †ÖÆêüŸÖ. ×³ÖÖãÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ 1000 ¾Ö ×³ÖÖãÖß“Öß ÃÖÓµÖÖ 2000
†ÃÖÖ¾Öß. ŸÖÖ¸üßÖ 14 ´ÖÖ“ÖÔ»ÖÖ †´Ö¸ü¯Öã¸üÖÆæüÖ ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß ´Öß ÃÖÖÖ‡ÔÖ»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ¸üÖ. ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖÓ›êü
µÖÖÓÖß ÃÖÖÖ‡ÔÖ µÖê£Öß»Ö ÖÖ¾Öß ¸üÖÆüÖÖ¸êü ˆ ´ÖÖÑ ´ÖÖÑ, ‹´ÖË. ‹»ÖË. ÃÖß. ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ‹úÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ ¯ÖÖ¸ü¿Öß ÖéÆüÃ£ÖÖÃÖ
¯Ö¡Ö ×»ÖÆæüÖ ÃÖÖÖ‡ÔÖ ™êüú›üß¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öß ¸üÖÆüµÖÖ“Öß ˆ¢Ö´Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ úºþÖ šêü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖ—µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
¸üÖ. ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö ÖÖêØ¾Ö¤ü ×³Ö›êü ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ‹úÖ ¯ÖÖêŒ¢Ö ÖéÆüÃ£ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ—Öê ¤ãü³ÖÖÂµÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üµÖÖ»ÖÖ ×¤ü»Öê
ÆüÖêŸÖê. Æêü úÖêúÖÃ£Ö ¯Öê¿ÖÖ¸ü ²ÖÎÖÉÖ ÖéÆüÃ£Ö ²ÖÎÉ¤êü¿ÖÖŸÖ ²Ö¸üß“Ö ¾ÖÂÖì ÆüÖêŸÖê. ˆ¢Ö¸ü ²ÖÎÉ¤êü¿ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ
µÖÖÓÖß ´ÖÖ—Öê ¤ãü³ÖÖÂÖ×Ö¸üß“Öê úÖ´Ö “ÖÖÓÖ»Öê êú»Öê. ²ÖÎÉß, ‡ÓÖÏ•Öß ¾Ö ´Ö¸üÖšüß µÖÖ ×ŸÖÆüß ³ÖÖÂÖÖ µÖÖÓÖÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ
µÖêŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ×³Ö›êü †Ö×Ö ´Öß ‡¸üÖ¾ÖŸÖß Ö¤üß †Öê»ÖÖÓ›æüÖ ¾Ö¸üß»Ö ˆ ´ÖÖÑ ´ÖÖÑ“µÖÖ ‘Ö¸üß ŸÖÖ¸üßÖ 14 ¸üÖê•Öß ×ŸÖÃÖ¸êü
¯ÖÏÆü¸üß ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. µÖê£Öê †Ö´ÆüÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“ÖÖ ˆ¢Ö´Ö ¯ÖÏúÖ¸êü ÃÖŸúÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ. ˆ ´ÖÖÑ ´ÖÖÑ Æêü ¯ÖÖ¸ü¿Öß ²ÖÖ¯Ö ¾Ö ²ÖÎÉß
†Ö‡Ô ÊÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖê™ü“Öê ÃÖ³µÖ ÖéÆüÃ£Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü ¤êü‰úÖ ÃÖÖµÖÓúÖôûß ™êüú›üß¾Ö¸ü ¯ÖÖê“Ö¾Ö»Öê.
´ÖÖ—µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ˆ ¯ÖÖê ×¾ÖÖ Æêü ³Ö»Öê ²ÖÎÉß ¾Öé¨ü ÖéÆüÃ£Ö †Ö¤ü¸ü¯Öæ¾ÖÔú †Ö´Ö“Öß ÃÖ¸ü²Ö¸üÖ‡Ô ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê. †Ö´Æüß
´ÖÆüÖ×¿Ö¾Ö “ÖÖÑÖ ÊÖ ×¾ÖÆüÖ¸üÖÓŸÖ ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. ´ÖãµÖ ±úÖêÓ•Öß ˆ ãú´ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öß †ÖêôûÖ —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖÓ“Öê ÆüÖŸÖÖÖÖ»Öß
úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü ŸÖ¹ýÖ ×¿ÖÂµÖ ¾Ö ×³ÖÖã ˆ ×¾Ö»ÖÖÃÖ Æêü ¾ÖµÖÖÖê 32 ¾ÖÂÖÖÕ“Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖãµÖ ±úÖêÓ•Öß ˆ ãú´ÖÖ¸ü 45
¾ÖÂÖÖÕ“Öê ÆüÖêŸÖê. ¤üÖê‘ÖÖÓÖÖÆüß ¯ÖÖ»Öß ³ÖÖÂÖÖ £ÖÖê›üß µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß; ¯ÖÖ ²ÖÎÉß ˆ““ÖÖ¸ü ±úÖ¸ü ¾ÖÖ‡Ô™ü †ÃÖ»µÖÖÖê ÊÖ
¯ÖÖ»Öß“ÖÖ ´Ö»ÖÖ úÖÆüß ‹ú ±úÖµÖ¤üÖ —ÖÖ»Öß ÖÖÆüß. ˆ ×¾Ö»ÖÖÃÖÖ»ÖÖ £ÖÖê›êü ‡ÓÖÏ•ÖßÆüß µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ
‘Öê‰úÖ ŸÖê †Ö´Ö“ÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öôûß ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ ¾Ö ´Ö¤üŸÖ ú¸üßŸÖ. †Ö´Ö“Öß ˆŸÖ¸üµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ‹úÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
²ÖÓÖ»µÖÖŸÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ˆ ãú´ÖÖ¸ü ´ÖãµÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖ“Ö ×Ö•ÖŸÖÖê. ˆ ×¾Ö»ÖÖÃÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ×¾ÖªÖ£Öá ¤ãüÃÖ·µÖÖ
²ÖÓÖ»µÖÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖ ´ÖšüÖ“µÖÖ †Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ¤ãüÃÖ¸êü “ÖÖ¸ü ¯ÖÖ“Ö »ÖÖú›üß ²ÖÓÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ‹Óú¤ü¸ü
•ÖÖÖÖ ¤üÆüÖ ‹ú¸ü ÆüÖêŸÖß. ‹¾Öœü¶Ö †Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ Ö‰ú“Ö ´ÖÖÖÃÖê ÆüÖêŸÖß. ÊÖÓÖÖ ¸üÖê•Ö ÂÖÖê¯Öú ú×´Ö™üßú›æüÖ
(ŸÖÖÓ¤æüôû ´ÖÓ›üôûßú›æüÖ) ¸üÖê•Ö ¯Öã¸êüÃÖê ŸÖÖÓ¤æüôû ¾Ö £ÖÖê›üß¿Öß ³ÖÖ•Öß ×´ÖôûŸÖ †ÃÖê, ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖê•Ö ×³ÖÖãÖß
´ÖšüÖÓŸÖæÖ ×¿Ö•Ö»Öê»µÖÖ ˆ¢Ö´Ö ³ÖÖ•µÖÖ, ´ÖÖÃÖê, ´ÖÖÓÃÖÖ®Ö, †Ö´Ö™ü¶Ö, »ÖÖêÖ“Öß ¾ÖÖî¸êü ¤êüŸÖ“Ö †ÃÖŸÖ. ÃÖúÖôûß
6 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×³ÖÖÓæ“Öß µÖÖÆüÖ¸üß ¾Ö 11…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´ÖãµÖ •Öê¾ÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ´ÖÖ ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖúÖôû¯ÖµÖÕŸÖ
•Öê¾ÖÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö ÖÖÆüß. ŸÖÆüÖÖ »ÖÖÖ»µÖÖÃÖ ±úŒ¢Ö ¯ÖÖÖß ¯µÖÖ¾Öê. †Ö´Ö“µÖÖ •Öê¾ÖÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ˆ ´ÖÖÑ ´ÖÖÑ µÖÖÓÖß
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ¾Ö ˆ¢Ö´Ö¯ÖÖê êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÖÓ›üÖ»Öê µÖê£Öß»Ö ÃÖã¾ÖÖ×ÃÖú ŸÖÖÓ¤æüôû, ŸÖ¸üúÖ·µÖÖ, »ÖÖêÖ“Öß ¾ÖÖî¸ëüÖß
µÖãŒ¢Ö †ÃÖê •Öê¾ÖÖ ±úÖ¸ü ¹ý“Öú¸ü »ÖÖÖê.
×³ÖÖãÖß ´Öšü : ŸÖÖ¸üßÖ 15 ´ÖÖ“ÖÔ, ¸üÖê•Öß ÃÖúÖôûß ¯ÖãÂúôû ×³ÖÖãÖß ´Öšü ØÆü›æüÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
ˆ ×¾Ö»ÖÖÃÖ ¤üÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖê“Ö. Æüß ™êüú›ü¶ÖÓ“Öß ¸üÖÓÖ ¯ÖÖ“ÖÃÖÖŸÖ ´Öî»Ö »ÖÖÓ²Ö¯ÖµÖÕŸÖ ‡¸üÖ¾ÖŸÖßÖê úÖšüÖÓÖß
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¯ÖÃÖ¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ™êüú›ü¶Ö, ÖÖê»Ö ¤ü·µÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ˆÓ“Ö ×¿ÖÖ¸êü, •ÖÖÖÖê•ÖÖÖß ×¾ÖÆüÖ¸üÖÓÖß Öê“ÖæÖ
³Ö¸ü»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ×¿ÖÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü ¤êü¾Öôêû, ˆŸÖ¸üÖß¾Ö¸ü ´Öšü †¿Öß ¸ü´ÖÖßµÖ ¿ÖÖê³ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ¾Ö¸ü¯ÖÖÃÖæÖ ÖÖ»Ö¯ÖµÖÕŸÖ
¤üÖ™ü —ÖÖ›üß, †ŸµÖÓŸÖ Ã¾Ö“”û ³Öæ³ÖÖÖ, Ö¤Ôü ”ûÖµÖÖ †Ö×Ö —Öãôû—Öãôû ¾ÖÖÆüÖÖ¸üß ¿Öã¨ü Æü¾ÖÖ †¿Öß ¿ÖÖ¸üß×¸üú
¾Ö †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ÃÖãÖÖ“Öß ×¾Ö¯Öã»Ö ÃÖÖ¬ÖÖê ÊÖ ¯ÖãµÖÖê¡Öß ³Ö¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ‡ŸÖêú †ÃÖæÖÆüß ÊÖ ¯ÖÖ“ÖÃÖÖŸÖ
´Öî»ÖÖŸÖ ÖéÆüÃ£ÖÖÁÖ´ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ´ÖæÃÖÆüß Ö¾ÆüŸÖÖ. Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú‘Ö¸ü“Ö Ö¾ÆüŸÖê ŸÖ¸ü “Öæ»Ö ¾Ö ¬Öæ¸ü µÖÖÓ“Öß ¾ÖÖŸÖÖÔ úÖêšæüÖ
†ÃÖÖÖ¸ü ? ×³ÖÖãÓÖß ×³ÖÖÖ ´ÖÖÖæÖ ŸÖ¸üß †®Ö †ÖÖÖ¾Öê ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ×³ÖÖãÖßÖß ŸµÖÖÓÖÖ †®Ö †ÖÖêÖ ªÖ¾Öê.
´ÖšüÖŸÖ úÖêÖŸÖêÆüß úÖ´Ö ÆüÖŸÖÖÖê ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÖÃÖŸÖê. ŸÖ¸üß ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ¾Ö ™üÖ¯Ö™üß¯Ö, ¿ÖÖÓŸÖß,
ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¾Ö ÃŸÖ²¬ÖŸÖÖ µÖÖ´Ö¬µÖê úÖêšêüÆüß ÖÓ›ü ×¤üÃÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. Æüß ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Öê ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ´Ö•Öã¸üÖÓú›æüÖ úºþÖ
Ö ‘ÖêŸÖÖ ²ÖÖ»Ö †Ö×Ö ŸÖ¹ýÖ ×¿ÖÂµÖ¾ÖÖÖÔú›æüÖ“Ö †Ö™üÖê¯ÖæÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. ×¾ÖÆüÖ¸üÖ“Öß Öê“ÖÖÖê“Ö —ÖÖ»Öß
†ÃÖæÖÆüß Ö¾ÖßÖ ×¾ÖÆüÖ¸ü ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖê. ×³ÖÖãÖàÖÖ ×³ÖÖæ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÃÖê.
ŸµÖÖÓÖß úÖê¸üÖ®Ö ×³ÖÖÖ ´ÖÖÖÖ¾Öß. •Ö¹ý¸ü ¯Ö›ü»µÖÖÃÖ ×¿Ö•Ö¾ÖæÖ ×³ÖÖæÃÖ ¾ÖÖœüÖ¾Öê ×³ÖÖãÓ“µÖÖ ´ÖšüÖŸÖ Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ
úÖêÖß ×úŸÖßÆüß ÁÖß´ÖÓŸÖ †£Ö¾ÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¤ü•ÖÖÔ“ÖÖ †ÃÖÖê, †Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ×¿Ö¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá ŸµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖµÖÖÓŸÖ»Öê •ÖÖê›êü
ÆüÖŸÖÖŸÖ ‘µÖÖ¾Öê »ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸÖê Ö úÖœü»µÖÖ²Ö§ü»Ö µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖÖÓ“ÖêÆüß ÖæÖ ¯Ö›ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ‹êú»Öê
†ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ •ÖÖê›êü úÖœæüÖ †ÖŸÖ •ÖÖ¾Öê †ÃÖÖ ²ÖÎÉ¤êü¿Ö³Ö¸ü ÃÖ¸üúÖ¸üß ¾Ö™üÆãüæú´Ö †ÖÆêü †Ö×Ö ŸÖ¿ÖÖ
•ÖÖÖ•ÖÖÖß ¯ÖÖ™ü¶ÖÆüß †ÖÆêüŸÖ. ×³ÖÖãÖß“µÖÖ ´ÖšüÖŸÖ ´ÖÖ¡Ö •ÖÖê›êü ‘ÖÖ»ÖæÖ •ÖÖµÖÖÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß †ÖÆêü. ‹úÖ
×¾Ö«üÖÖ ×³ÖÖãÖß“Öß ³Öê™ü —ÖÖ»Öß. ŸÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ×¿ÖÂµÖêÃÖ ¯ÖÖ»Öß ×¿Öú¾ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¬Ö´´Ö¯Ö¤ü ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖß»Ö
ÃÖÆüÃ¡Ö¾ÖÖ ÆüÖ †¬µÖÖµÖ ×ŸÖÖê ´Ö»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ×¿ÖÛÂµÖÖßú›æüÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ ¤üÖÖ¾Ö»ÖÖ. •ÖÖê›üÖÖ¸ü †Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
ŸÖê ˆ““ÖÖ¸üŸÖÖÓÖÖ ×¿ÖÛÂµÖÖß“Öê •Öê ÆüÖ»Ö ÆüÖêŸÖ ŸÖê ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ—ÖêÆüß ²Ö¸êü“Ö ÆüÖ»Ö —ÖÖ»Öê. ÃÖ´ÖÖêºþÖ ×³ÖÖæ †Ö»ÖÖ
ŸÖ¸ü ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×³ÖÖãÖßÃÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü •Ö×´ÖÖß»ÖÖ Öã›ü‘Öê ¾Ö ú¯ÖÖôû ™êüæúÖ ×³ÖÖã»ÖÖ ŸÖßÖ
¾ÖêôûÖ Ö´ÖÃúÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê. ²ÖÎÉ¤êü¿ÖÖŸÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ×šüúÖÖß ‹ê×Æüú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ¯Öã¸üÂÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
Øú²ÖÆãüÖÖ úÖÓúÖ³Ö¸ü †×¬Öú“Ö ´ÖÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ¬ÖÖÙ´Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖß»Ö Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÓÛŒ¢Ö¯ÖÏ¯ÖÓ“Ö ¯ÖÖÆæüÖ
´Ö»ÖÖ †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê. ÊÖ ³Öê¤üÖ»ÖÖ ²ÖÎÉ¤êü¿Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ÖÃÖæÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖæÖ †Ö»Öê»ÖÖ ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÔ †ÖÆêü.
ŸÖÖ¸üßÖ 15 ´ÖÖ“ÖÔ»ÖÖ ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß ˆ ´ÖÖÑ ´ÖÖÑ †Ö×Ö ˆ ¯ÖÖê ×¾ÖÖ Æüê ÖêÆü´Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÆüÖ×¿Ö¾Ö“ÖÖÑÖ´Ö¬µÖê
†Ö´Ö“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸üÖÃÖ †Ö»Öê. ˆ ãú´ÖÖ¸ü †Ö×Ö ¿Öê•ÖÖ¸ü“µÖÖ ´ÖšüÖÓŸÖß»Ö ´ÖãµÖ ±úÖë•Öß ÊÖÓ“µÖÖ¿Öß †Ö´Ö“Öê ¤üÖêÖ
ŸÖÖÃÖ ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê. ÃÖ²ÖÓ¬Ö ³Öê™üßŸÖ Æêü ¤üÖêÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ ²ÖÎÉß ÖéÆüÃ£Ö ×³ÖÖãÓ“ÖÖ ´ÖÖÖ ¸üÖÖµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÓ•Ö¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
•Ö×´ÖÖß»ÖÖ ×²Ö»ÖÖæÖ ²ÖÃÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ×³ÖÖæ ˆ³ÖÖ †ÃÖŸÖÖê ˆ¯ÖÖÃÖúÖÖê (ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖÃÖÖÖê) •Ö×´ÖÖß¾Ö¸ü ²ÖÃÖÖ¾Öê;
×³ÖÖæ ²ÖÃÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ •Ö×´ÖÖß»ÖÖ ¯Ö›æüÖ ×²Ö»ÖÖÖ¾Öê. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ×³ÖÖæ¯ÖêÖÖ ˆ““Ö ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü •ÖÖ‰ú ÖµÖê
†¿Öß Æüß ´ÖÖÖ ¤êüµÖÖ“Öß ²ÖÎÉß ŸÖ·ÆÖ †ÖÆêü.
À¾Öê ×•ÖÖË †Ö×Ö ŸÖã ¬Ö´´Ö : ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê : À¾Öê ×•ÖÖË †Ö×Ö ŸÖã ¬Ö´´Ö
(ÃÖã¬Ö´ÖÔ) †ÃÖê ¤üÖêÖ ´ÖãµÖ ¯ÖÓ£Ö ÊÖ ™êüú›üß¾Ö¸ü †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö×Æü»ÖÖ ²ÖÖî¨ü×¾ÖÖµÖ (²Öã¨ü×¿ÖÃŸÖ) ú›üú›üßŸÖ
¯ÖÖôûŸÖÖê. ˆ¤üÖ. (1) ×¾Ö›üß Ö ×¯ÖÖê, (2) ×¾Ö›üÖ Ö ÖÖÖê, (3) ÖÖ™üêú Ö ú¸üÖê, Ö úºþ ¤êüÖê ¾Ö Ö ¯ÖÖÆüÖê,
(4) ¯Öî¿ÖÖÃÖ Ö ×¿Ö¾ÖÖê, (5) ¯ÖÏÖµÖÖÖê †Öêœü»Öê»µÖÖ ÖÖ›üßŸÖ Ö ²ÖÃÖÖê, (6) ÖÖ¾ÖÖŸÖ ”û¡Öß ¾ÖÖî¸êü
†Öœü¶ŸÖê“ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü Ö šêü¾ÖÖê ‡ŸµÖÖ¤üß ‡ŸµÖÖ¤üßü. ÊÖ ¯ÖÓ£ÖÖŸÖ ×úŸµÖêú ×³ÖÖæ ¿ÖÖúÖÆüÖ¸üß †ÖÆêüŸÖ. ˆ ÖÓŸÖß
(ÖÖÓŸÖß) “µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖ´Öãôêû ²ÖÎÉ¤êü¿ÖÖŸÖ ¿ÖÖúÖÆüÖ¸ü ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. ×Ö¤üÖÖ ÖÖêÆüŸµÖê»ÖÖ £ÖÖê›üÖ ŸÖ¸üß †ÖôûÖ ²ÖÃÖŸÖ
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†ÖÆêü. ÃÖã¬Ö´ÖÔ¯ÖÓ£ÖÖŸÖ ‡ŸÖúÖ ú›üú›üßŸÖ¯ÖÖÖ ÖÖÆüß. ¬Ö´ÖÔ´ÖŸÖÖŸÖ úÖÆüß ±ú¸üú ÖÖÆüß. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ
ÃÖÖÓÖµÖÖ“ÖÖ ´Öß ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ; ¯ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ×³ÖÖãÓ¾Ö¸ü —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ŸµÖÖÓ“Öß æú¯Ö´ÖÓ›æüú
¾Öé¢Öß. ‹êæúÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß ×¤üÃÖêÖÖ. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔÃÖÓÖÏÖÆüú ŸÖÖî»Ö×Öú ¾Öé¢Öß ¯ÖÖÆæüÖ ×³ÖÖãÓ“µÖÖ
ú¯ÖÖôûÖ»ÖÖ †Öšü¶Ö ¯Ö›æ »ÖÖÖ»µÖÖ. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÆüÖ•Öê ‹ú ¬Ö›ü ÖÖ ³ÖÖ¸üÖ³Ö¸ü Ø“Ö¬µÖÖ †ÃÖÖ Öî¸üÃÖ´Ö•Ö
ÆüÖê‰úÖ ×³ÖÖãÓ“Öß ŸÖ²µÖêŸÖ Øú×“ÖŸÖ Ö¸ü´Ö ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß †ÃÖê ×¤üÃÖ»Öê. †Ö´Ö“ÖÖ ¤ãü³ÖÖÂÖß¯ÖÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ˆ ´ÖÖÑ
´ÖÖÑ, ‹´ÖË ‹»Ö.Ë ÃÖß. ÊÖÓÖß “ÖÖ»Ö¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓÖß “ÖŸÖã¸ü¯ÖÖê ˆ ãú´ÖÖ¸üÖ“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ‘ÖÖŸÖ»Öß. ‹¸ü¾Æüß ÊÖ
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †¾ÖÖÃŸÖ¾Ö Öî¸üÃÖ´Ö•Ö ¾ÖÖœæüÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¯ÖÖÆãüÖ“ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÖãúÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê †ÃÖŸÖê. ´Öß ÊÖ ×¾ÖÆüÖ¸üÖÓŸÖ
ˆ ´ÖÖÑ ´ÖÖÑ “µÖÖ †Öî¤üÖµÖÖÔÖê ˆŸÖ¸ü»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖ¸üß ´Öß ÖÖÛÃŸÖú †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖ´Ö•Ö»Öê †ÃÖŸÖê ŸÖ¸ü ´Ö»ÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü
×Ö‘ÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê †ÃÖŸÖê. ¯ÖÖ ´ÖßÆüß ‹úÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¬Ö´ÖÔ“Öôû¾Öôûß“ÖÖ ×³ÖÖæ †ÖÆêü ¾Ö •ÖÖÖŸÖ ×±úºþÖ ²ÖÖî¨ü
¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö †×³Ö´ÖÖÖÖÖê †³µÖÖÃÖ ú¸üßŸÖ †ÖÆêü Æêü Öß™ü ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ×¤ü»µÖÖ¾Ö¸ü ×³ÖÖãÓ“Öß ÃÖ´Ö•ÖæÖ
¯Ö™ü»Öß. ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ“Öß “Öôû¾Öôû “ÖÖ»Ö»µÖÖ“Öê ‹êæúÖ ×³ÖÖãÓÖÖ †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ.
“ÖÖ¸ü ¾ÖÖÔ : ´Öß ÊÖ ×šüúÖÖß ‹Óú¤ü¸ü 3…… ×¤ü¾ÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê. (4 ¸üÖ¡Öß ¾Ö ŸÖßÖ ×¤ü¾ÖÃÖ) ‹Óú¤ü¸ü
×šüúÖÖÖÓŸÖß»Ö ¯Ö×¾Ö¡Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ¯ÖÖÆæüÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß ´Ö•Ö¾Ö¸ü ±úÖ¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ. úÖêÖŸÖÖÆüß
×¾Ö×¬ÖÃÖÓÃúÖ¸ü Ö ú¸üŸÖÖ ´Öß †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ“Ö ´ÖÖÖÖê ÊÖ ×šüúÖÖß †ÃÖê¯ÖµÖÕŸÖ ×³ÖÖãÓ“Öê ¾ÖÎŸÖ ¬ÖÖ¸üÖ
êú»Öê. ‹úÖŸÖ¾ÖÖÃÖ, ¿Öã¨ü “ÖÖÓ¤üÖê, úÃÖ»ÖßÆüß ¤üÖ¤üÖ ÖÖÆüß. ¤ü¤üÖŸÖ ÖÖÆüß. ´ÖÖ—µÖÖ¯Öãœêü ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ
‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÃÖÖªÓŸÖ ˆ³ÖÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ. ²Öã¨ü “ÖÖ×¸ü¡µÖ ´ÖæÙŸÖ´ÖÓŸÖ ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öê. ¸üÖ¡Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ»ÖµÖÖú›êü Öê»ÖÖê. ¤üÖ¸ü
—ÖÖú»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ²ÖÖÆêü¸ü“Ö ²ÖÃÖæÖ ×úŸÖß ŸÖ¸üß ¾Öêôû¯ÖµÖÕŸÖ ¬µÖÖÖ êú»Öê. ÃÖúÖôûß ¯ÖãÆüÖ ¯ÖÆüÖ™êü ˆšæüÖ ÆüÖ“Ö
†Öã³Ö¾Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ´ÖšüÖŸÓ Ö»ÖÖ Öã¹ý×¿ÖÂµÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ ŸÖÖê †ÃÖÖ:-- ²ÖÖÆêüºþÖ µÖêÖÖ¸êü ×¾ÖªÖ£Öá :-- (1) úÖ‡ÔÖË
´ÆüÖ•Öê ´ÖÓã•Ö —ÖÖ»Öê»Öê ¯ÖßŸÖÖÓ²Ö¸ü¬ÖÖ¸üß 20 ¾ÖÂÖÖÔÖÖ»Ö“Öê ×¿ÖÂµÖ. (2) ˆ²Ö •ÖêÖË ´ÆüÖ•Öê 20 ¾ÖÂÖÖÓÔ¾Ö¸ü“Öê
¤üßÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê ŸÖ¹ýÖ ×³ÖÖæ (3) ´ÖšüÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Öú ¾Ö “ÖÖ»Öú ‰ú±Ôú ¿ÖÖÃŸÖÖ ÊÖ»ÖÖ ±úÖë•Öß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
(4) ×¿Ö¾ÖÖµÖ úÛ¯¯ÖµÖÖ¤üÖµÖúÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ÖéÆüÃ£ÖÖÁÖ´Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú ´Ö¤üŸÖÖßÃÖ úÖêšêü úÖêšêü †ÖœüôûŸÖÖŸÖ.
†ÃÖê “ÖÖ¸ü ¯ÖÏúÖ¸ü —ÖÖ»Öê. ²ÖÖÆêüºþÖ µÖêÖÖ¸êü ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖúÖôû“Öê •Öê¾ÖÖ ×¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ“Ö •Öê¾ÖŸÖÖŸÖ. ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆüÖ¸üÖÖÓŸÖ¸ü
†Ö¯Ö»Öê ‘Ö¸üß •Öê¾ÖæÖ ¸üÖ¡Öß ×Ö•ÖµÖÖÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ“Ö µÖêŸÖÖŸÖ. ²ÖÖúß“Öê ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ ×¾ÖÆüÖ¸ÖŸÖ“Ö ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ.
¸üÖ¡Öß †Ó¬ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»µÖÖ¾Ö¸ü úÖêÖßÆüß ×¾ÖÆüÖ¸üÖ“Öê ²ÖÖÆêü¸ü •Ö¹ý¸üß“µÖÖ úÖ´ÖÖ×¾ÖÖÖ †Ö×Ö ±úÖë•Öß“µÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß×¾ÖÖÖ
•ÖÖ‰ ÖµÖê †ÃÖÖ ÃÖŒ¢Ö ×ÖµÖ´Ö †ÖÆêü. †Ó¬ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»µÖÖ¾Ö¸ü úÖêÖŸÖßÆüß ×³ÖÖãÖß úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖ²Ö²Öß¾Ö¸ü
×³ÖÖãÓ“µÖÖ ´ÖšüÖŸÖ µÖê‰ú ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß.
ÆüÖ›üÖÓ“ÖÖ ÃÖÖÓÖÖ›üÖ : À¾Öê ×•ÖÖ ¯ÖÓ£ÖÖ“µÖÖ ´ÖãµÖ †ÖÁÖ´ÖÖŸÖß»Ö ‹úÖ ÖÖê»Ö ÖãÆêüŸÖ ´Öß Öê»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ
‹úÖ úÖê¯Ö·µÖÖÓŸÖ ÆüÖ›üÖÓ“ÖÖ ÃÖÖÓÖÖ›üÖ ˆ³ÖÖ êú»Öê»ÖÖ ´Öß ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü »ÖµÖ »ÖÖ¾ÖæÖ †×ÖŸµÖÖ“Öß (ÃÖ¾ÖÔ
•ÖÖ ÖÖ³ÖÓÖã¸ü †ÖÆêü Æüß ³ÖÖ¾ÖÖÖ) ÃÖÖ¬ÖÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê. ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ˆ¯ÖÖêÃÖ£ÖÖ“Öê ×¤ü¾Ö¿Öß (ˆ¯Ö¾ÖÖÃÖÖ“Öê
×¤ü¾Ö¿Öß) ˆ¯ÖÖÃÖúÖÓÖÖ (ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖÖÓÖÖ) µÖÖ¡Öêú¹ÓýÖÖ Øú¾ÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ¯ÖÖÓ£ÖÃ£ÖÖÓÖÖ £ÖÖê›üê ×¤ü¾ÖÃÖ ˆŸÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß
—ÖµÖÖ (¬Ö´ÖÔ¿ÖÖôûÖ) ‹ú Øú¾ÖÖ †×¬Öú †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ ×Ö¸üÖóµÖÖ. ¯ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×Æü¸üß, ŸÖôûß, ²Ö×ÆüÙ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß
¯ÖÖµÖÖÖÖê, Ø“ÖŸÖÖÖÃÖÖšüß †Ö¤üß ‹úÖŸÖ •ÖÖÖß ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¶ÖÆüß ¾ÖêÖóµÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ
²ÖÖî¨ü ×¾ÖÆüÖ¸üÖÓŸÖß»Ö ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ±úÖ¸ü“Ö ¿ÖÖÓ×ŸÖ¤üÖµÖú ¾Ö ˆ®Ö×ŸÖúÖ¸üú †ÃÖŸÖê µÖÖÓŸÖ ¿ÖÓúÖ ÖÖÆüß.
¾ÖÖµÖ 473-82
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ˆ¯ÖÖêÃÖ£Ö : ¤üÖêÖ †Â™ü´µÖÖ, ¯ÖÖêÙÖ´ÖÖ, †´ÖÖ¾ÖÖÃµÖÖ †ÃÖê ´Ö×ÆüµÖÖÓŸÖæÖ “ÖÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖ ˆ¯ÖÖêÂÖ£ÖÖ“Öê
´ÆüÖ•Öê ˆ¯ÖÖêÂÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ×¤ü¾Ö¿Öß ÖéÆüÃ£Ö»ÖÖêú ‹ú³ÖãŒ¢Ö ¸üÖÆæüÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖÖšüß ×¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ
µÖêŸÖÖŸÖ. ÊÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ †Ö¬µÖÖµÖ †ÃÖŸÖÖê ¯ÖÖ †ÖÁÖ´ÖÖ“Öß —ÖÖ›ü»ÖÖê™ü ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö ²Ö¸êü“Ö
†ÃÖŸÖê. †ÖÁÖ´Ö, ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: ¤üÆüÖ²ÖÖ¸üÖ ‹ú¸ü ×¾ÖÃŸÖßÖÔ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖŸÖ —ÖÖ›êü, ÖãÓ±úÖ, ¾ÖÖ×™üúÖ ²Ö·µÖÖ“Ö
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖÖÖ ¸ü´ÖÖßµÖ ¾Ö Ã¾Ö“”û šêü¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. Æüß ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Öê ×¾ÖªÖ£Öá ¾Ö úÖê‡ÔÖË ú¸üŸÖÖŸÖ.
¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ : ×²ÖÎ™üß¿Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öê ¯Öæ¾Öá ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖÖÓ“Öê úÖ´Ö Æüê ×¾ÖÆüÖ¸ü“Ö ú¸üßŸÖ
†ÃÖŸÖ. ‡ŸÖ¸ü ¤êü¿ÖÖÓ“Öê ´ÖÖÖÖÖê ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ±úÖ¸ü“Ö ´ÖÖêšüß †ÖÆêü ¾Ö ÆüÖêŸÖß. ÖÖ¾ÖÖŸÖ
»ÖÆüÖÖ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖÓŸÖ 500 ¯ÖÖÃÖæÖ 300 ¯ÖµÖÕŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ÃÖÓµÖÖ (†Ó¤üÖ•Öê) †ÃÖê †ÖÁÖ´ÖÖŸÖ úÖêÖŸÖêÆüß
úÖ´Ö ´Ö•Öã¸üÖú›æüÖ ú¸ü¾ÖæÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖ¸üß »ÖÆüÖÖ´ÖÖêšüß úÖ´Öê ÃÖ¾ÖÔ »ÖÆüÖÖ£ÖÖê¸ü ×²ÖÖŸÖÎúÖ¸ü ¾Ö
×²ÖÖ²ÖÖê³ÖÖ™ü ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. ±úÖë•Öß¿Öß ¾Ö úÖê‡ÔÖË¿Öß ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ¾ÖŸÖÔÖ †ŸµÖÓŸÖ †Ö¤ü¸üÖ“Öê †ÃÖê. ÊÖ ×¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖß»Ö
¿ÖÖôûÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß ×¾ÖªÖÖÖŸµÖÖÖê ´ÖÓ•Öæ¸ü êú»Öê»µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ²ÖÎÉ¤êü¿ÖÖÓŸÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¯ÖÃÖ¸ü»Öê»Öê Æêü ×¾ÖÆüÖ¸ü
²Öã¨ü¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ¯ÖÖÖ“Öê Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ˆ¯ÖµÖãŒ¢ÖŸÖÖÆüß ¤üÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ.
ŸÖÖ¸üßÖ 17 ´ÖÖ“ÖÔ ¸üÖê•Öß ±úÖ»ÖãÖß ¯ÖÖêÙÖ´ÖÖ †Ö»Öß. ÆüÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ´ÖãµÖ ˆ¯ÖÖêÂÖÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ˆ ×¾Ö»ÖÖÃÖÖê †Ö•Ö ×³ÖÖãÖß“Öê úÖÆüß ´Öšü ¤üÖÖ¾Ö»Öê. Æêü ´Öšü ×³ÖÖãÖß †Ö¤üß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ¾Ö ¤üÖŸÖêÖê
“ÖÖ»Ö¾ÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏ¯ÖÓ“ÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÆãüŸÖêú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ²ÖÎÉß ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö¸ü †ÃÖŸÖÖê, ¯ÖÖ
¯Ö¸ü´ÖÖ£ÖÖÕŸÖÆüß ÆüÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ²ÖÖÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ úÖîŸÖãú ¾ÖÖ™ü»Öê.
×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß À¾Öê ×•ÖÖË ¯ÖÓ£ÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ×³ÖÖæ †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖãµÖ ´ÖšüÖŸÖ •Ö´Ö»Öê. ˆ ×¾Ö»ÖÖÃÖ µÖÖÓÖß
†Ö´ÆüÖ»ÖÖÆüß ŸÖê£Öê Öê»Öê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ¯ÖÖ»ÖàŸÖ »ÖÖÓ²Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ —ÖÖ»Öß †Ö×Ö úÖÆüß šü¸üÖ×¾Öú ÃÖÓ‘ÖÖ“Öê ¯ÖÏÃÖÓÖ
—ÖÖ»Öê. µÖêÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê 3…… ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓµÖÖÃÖÖ“Öê ¯ÖÖ¸üÖê ±êú›ü»Öê. ÊÖ ¯ÖãµÖÖê¡ÖÖÓŸÖ ÃÖÓµÖÖÃÖ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ÃÖÖêÆüÖôêû
†¾Ö»ÖÖêæúÖ ŸÖÖ. 18 ´ÖÖ“ÖÔ»ÖÖ ´Öß ÊÖ Ã£ÖôûÖ“ÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö úÂ™üÖÖê ×Ö¸üÖê¯Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ¯Öæ¾Öìú›üß»Ö ™êüú›üß“µÖÖ
ˆŸÖÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖµÖ·µÖÖ ˆŸÖºþÖ ‡¸üÖ¾ÖŸÖß Ö¤üß“µÖÖ ¯Ö›üÖ¾ÖÖŸÖæÖ †Ö´Æüß †´Ö¸ü¯Öã·µÖÖÃÖ †Ö»ÖÖê. ×õÖÃŸÖß
¬Ö´ÖÖÕŸÖ •ÖÃÖÖ ¯ÖÖê¯Ö ×õÖÃŸÖÖ“ÖÖ ‡Æü»ÖÖêúß“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÖ‘ÖÐÖÓ“ÖÖ ¿ÖÖÃŸÖÖ ŸÖ¿ÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû
²Öã¨ü×´ÖÖÓÓã“ÖÖ ¿ÖÖÃŸÖÖ, ²ÖÎÉ¤êü¿ÖÖŸÖ ŸÖÖ¤üÖÖ ²ÖÑ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü ¬Ö´ÖÔ×¬ÖúÖ¸üß †ÖÆêü. ¯ÖÖ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú¥üÂ™ü¶Ö
¯ÖÖÆüŸÖÖ ²Öã¨üÖ“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ´ÆüÖæÖ ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÖÕŸÖ †¿ÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÃÖ •ÖÖÖÖ ÖÖÆüß. •µÖÖÓÖß ˆšüÖ¾Öê ŸµÖÖ
³ÖÖ´Ö™ü¶ÖÓÖß ¯ÖßŸÖÖÓ²Ö¸ü¬ÖÖ¸üß ÆüÖê‰úÖ ×³ÖÖæ ¾ÆüÖ¾Öê †Ö×Ö ¬Ö´ÖÖÕŸÖ ¾Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖÓŸÖ ÖÖë¬Öôû ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¾ÖÖ †¿ÖÖÓ“ÖÖ
µÖÖêµÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ»ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ×´ÖôûÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ Æêü ¬Ö´ÖÖÔ×¬ÖúÖ¸üß¯Ö¤ü
¯ÖÏÖ“ÖßÖ ²ÖÎÉß ¸üÖ•ÖÖÓÖß ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏŸµÖêú ²ÖÎÉß ´Öã»ÖÖ´Öã»ÖßÖê ×¾ÖÆüÖ¸üÖÓŸÖ •ÖÖ‰úÖ ×³ÖÖãú›æüÖ
¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ ‘ÖêÖê •Öºþ¸ü ÆüÖêŸÖê. ²ÖÖî×¨üú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö Öî×ŸÖú ¥üÂ™üßÖê •ÖÖŸÖê»ÖÖ ¾Ö¸ü †ÖÖµÖÖ“Öê
úÖ´Öß ²ÖÖî¨ü ±úÖë•Öß ÆüÖ ‹ú ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ“µÖÖ “Öôû¾Öôûß¾Ö¸ü ¾Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖúÖÓÖê¾Ö¸ü
µÖÖêµÖ ŸÖê ×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖÖê ¸üÖ•ÖúßµÖ¥üÂ™ü¶Ö ¿ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ“Öê éúŸµÖ ÆüÖêŸÖê.
ŸÖÖ¤üÖÖ ²ÖÑ : †´Ö¸üÖ¯Öã¸üÖ“Öê ¯Öæ¾ÖìÃÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü ¤üß›ü-¤üÖêÖ ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü ŸÖ ÖãÓ›üÖê ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¸êü»¾ÖêÃ™êü¿ÖÖ †ÖÆêü.
ŸµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ‹ú ±ú»ÖÖÕÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖÑ •ÖÖ ™êüú ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‹ú •ÖãÖÖ ×¾ÖÆüÖ¸ü †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öê³ÖÖê¾ÖŸÖß ‹ú ×¾ÖÃŸÖßÖÔ
ŸÖ™ü †ÖÆêü. ´Ö¬µÖ³ÖÖÖß ‹úÖ ˆÓ“Ö •ÖÖêŸµÖÖ¾Ö¸ü ‹ú »ÖÖú›üß ×¾ÖÆüÖ¸ü ²ÖÖÓ¬Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê ³Ö¾µÖ ¾Ö ³ÖŒú´Ö
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†¿ÖÖ ÖÖê»Ö ÖÖÓ²ÖÖ¾Ö¸ü ˆ³ÖÖ¸ü»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ¾Ö¸ü ŸÖßÖ ”û¯Ö¸êü ×Ö´ÖãôûŸÖß †ÖÆêüŸÖ. µÖÖŸÖ ˆ Ö¤üßµÖÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“Öê
†×ŸÖ¾Öé¨ü ±úÖë•Öß ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖµÖ 93 ¾ÖÂÖÖÕ“Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ 2 ˆ²Ö•ÖêÖ †Ö×Ö 7 úÖê‡ÔÖ
ŸÖê£Öê ÆüÖêŸÖê. ´Öß µÖê£Öê ³Ö¸ü ˆÆüÖóµÖÖŸÖ 12 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †×ŸÖúÂ™üÖÖê †Ö»ÖÖê. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ˆ ÃÖæ Æêü ×šüúÖÖ
¤üÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö ´ÖÖÑ ÃÖÖÑ Æêü ¤ãü³ÖÖÂµÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÆüÖêŸÖê. ×¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ 5/6 ¾ÖÂÖÖÕ“Öß ²ÖÖÆêüºþÖ
µÖêÖÖ¸üß 4/5 ¯ÖÖê¸êü ÆüÖêŸÖß. ÊÖ ×¾ÖÆüÖ¸üÖ»ÖÖ »ÖÖÖæÖ“Ö •Ö¾Öôû“Ö ‹ú •ÖßÖÔ ×¾ÖÆüÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ˆ¯Ö¸üÖêŒ¢Ö
ŸÖÖ¤üÖÖ ²ÖÑ ×Ö•Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ²ÖÖÆêü¸ü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÖÖŸÖæ ²ÖÃÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ»ÖÖ ´Öß ŸÖÖ¤üÖÖ ²ÖÑ ÊÖÓÃÖ ˆšü×¾ÖµÖÖÃÖ
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ŸµÖÖÖê ´ÖÖ—Öê ‡ÓÖÏ•Öß Û¾Æü×•ÖØ™üÖ úÖ›Ôü †ÖŸÖ Öê»Öê. úÖÆüß ¾ÖêôûÖÖê †Ö´Æüß †ÖŸÖ Öê»ÖÖê. ×¾ÖÆüÖ¸ü
†Ö¤üß ¯Ö›ü—Ö›ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ ¾Ö †ÃŸÖÖ¾µÖÃŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ»ÖÖ ×úŸµÖêú ×¤ü¾ÖÃÖÖÓŸÖ úÖêÖß —ÖÖ›æü ´ÖÖ¸ü»µÖÖ“Öê
×“ÖÆü ×¤üÃÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. •Ö×´ÖÖß¾Ö¸ü ‹úÖ ¾ÖêŸÖÖ“µÖÖ “Ö™ü‡Ô¾Ö¸ü ‹¾Öœêü ´ÖÖêšêü ¬Ö´ÖÖÔ×¬ÖúÖ¸üß »ÖÖú›üÖ“µÖÖ †Öë›ü¶Ö¾Ö¸ü
›üÖêêú ™êüæúÖ ×Ö•Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ˆšæüÖ ´ÖÖ—µÖÖ¿Öß £ÖÖê›êü“Ö ²ÖÖê»Ö»Öê. ¾Öé¨ü ¾ÖµÖ †Ö×Ö ¤ãü¯ÖÖ¸ü“Öß —ÖÖê¯Öê“Öß ¾Öêôû
´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖÖê ±úÖ¸ü ²ÖÖê»Ö¾ÖêÖÖ.
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú “ÖÖ»Öß¸üßŸÖß ¾Ö ²ÖÖµÖúÖÓ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ : ´Öß ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêÃÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ×´Ö. ×±úÜ»›üÖ ÊÖ
ÖéÆüÃ£ÖÖÖê ²ÖÎÉ¤êü¿ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×»Ö×Æü»Öê»Öê The Soul of a People ÖÖ¾ÖÖÖê ‹ú ¯ÖãÃŸÖêêú ¾ÖÖ“Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ ²ÖÎÉ¤êü¿Ö ¯ÖÖÆüµÖÖ“Öß ‡“”ûÖ ´ÖÖ—Öê ´ÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ´Ö»Ö²ÖÖ¸üÖŸÖ ´ÖÖŸÖéÃÖ¢ÖÖú ¯Ö¨üŸÖß ¯ÖÖÆæüÖ
²ÖÎÉ¤êü¿ÖÖŸÖÆüß †ÃÖÖ“Ö úÖÆüßÃÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü †ÃÖÖ¾ÖÖ, †ÃÖê ¾ÖÖ™æüÖ ŸÖÖê ¯ÖÏŸµÖÖ ¯ÖÖÆüµÖÖ“Öß ´ÖÖ—Öß ‡“”ûÖ
¤ãüÖÖ¾Ö»Öß. ²ÖÎÉß ²ÖÖµÖúÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê †•ÖæÖÆüß ¯Öã¹ýÂÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“ÖÖ ×ÆüÃÃÖÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ™üÖ¯Ö×™ü¯ÖßÖê
¯ÖÖêÂÖÖÖ ú¸üÖê, êúÃÖ Ø¾Ö“Ö¸üÖê, ŸÖÖêÓ›üÖ»ÖÖ ¯ÖÖ¾Ö›ü¸ü »ÖÖ¾ÖÖê ÊÖÓŸÖ“Ö ŸµÖÖÓ“Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÖãÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
¤êü¾ÖôûÖŸÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ²ÖÆãüŸÖêú ÛÃ¡ÖµÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖÃÖ ¯Öãœü“µÖÖ •Ö´Öß ¯Öã¹ýÂÖ•Ö´Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ
†¿Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¿ÖêŸÖú·µÖÖ“Öß ²ÖÖµÖúÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖ»Öê ÃÖ¾ÖÔ ŸÖÖÓ¤æüôû µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ
Óú¯ÖÖßÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß¾Ö¸ü ×¾ÖúŸÖê. ŸµÖÖŸÖ ŸÖß Ö¾Ö·µÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖß ±úÖµÖ¤üÖ úÖœüŸÖê. Ö¸êü ¯ÖÖÆüŸÖÖ
‘Ö¸ü“Öß ´ÖÖ»ÖúßÖ Ã¡Öß“Ö †ÃÖŸÖê. ¯Öã¹ýÂÖ ×ŸÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖÖÖ»Öß ¾ÖÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê ¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ £Öß²ÖÖ ¸üÖ•ÖÖ †¿ÖÖ“Ö
¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ‹ú ²ÖÖµÖúÖê“µÖÖ †Ö¬ÖßÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ¯ÖŸÖß ÆüÖêŸÖÖ. ´Öã»ÖÖ“Öê »ÖÖ ²ÖÆãü¬ÖÖ 18 ¾Öê ¾ÖÂÖá ¾Ö ´Öã»Öß“Öê
14 ¾ÖÂÖá ÆüÖêŸÖê. †Ö‡Ô²ÖÖ¯ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖôæûÖ •ÖÖ‰úÖ »ÖÖ êú»µÖÖ“Öß ˆ¤üÖÆü¸üÖê ÖêÆü´Öß †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. »ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü
Ö¾ÖßÖ ¤Óü¯ÖŸÖß ´Öã»Öß“µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üß“Ö ¤üÖêÖ-ŸÖßÖ ¾ÖÂÖì ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. •ÖÖ¾Ö‡Ô ´Öã»Öß“µÖÖ“Ö ´ÖÖÆêü¸ü“ÖÖ ‹ú †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê
¾ÖÖÖŸÖÖê. ´Öã»ÖÖß ‹ãú»ÖŸÖß ‹ú †ÃÖ»µÖÖÃÖ ´Öã»Öß“Öê †Ö‡Ô²ÖÖ¯Ö ¤üÖÓ¯ÖŸ¯Ö ´Ö¸êü¯ÖµÖÕŸÖ, ŸµÖÖ“Ö ‘Ö¸üÖÓŸÖ ¸üÖÆüŸÖê.
‘Ö™üÃ±úÖê™ü ÃÖ¸üÖÔÃÖ “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. ²ÖÎÉß ¯Öã¹ýÂÖ ‹ú ÃÖÓŸÖãÂ™ü ¯ÖÏÖÖß †ÖÆêü. ÁÖß´ÖÓŸÖ ÆüÖê µÖÖ“Öß ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖúÖÓÖÖ
ÖÃÖŸÖê. ¯ÖãÂúôûÃÖÖ ¯ÖîÃÖÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ“Ö ŸÖ¸ü ŸÖÖê ¬Ö´ÖÔéúŸµÖÖŸÖ Ö“ÖæÔÖ ™üÖúŸÖÖê †Ö×Ö µÖÖ“ÖÖ ´ÖÖê²Ö¤ü»ÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ
•Ö´Öß ×´Öôêû»Ö ´ÆüÖæÖ ŸÖÖê ÃÖÓŸÖãÂ™ü †ÃÖŸÖÖê."
²ÖÎÉß ´ÖÖÖÃÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖêÂÖÖÖú ´ÆüÖ•Öê ‹ú ¸êü¿Ö´ÖÖ“Öß »ÖãÓÖß, ‹ú ¸êü¿Ö´Öß ¯ÖÖê»ÖúÖ †Ö×Ö ›üÖê‡Ô»ÖÖ ‹ú
»ÖÆüÖÖÃÖê ±ú›üêú. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖÆüß ¯ÖÖêÂÖÖÖú µÖÖ“Ö ¬ÖŸÖá¾Ö¸ü †ÃÖŸÖÖê. ´ÖÖ¡Ö ›üÖêŒµÖÖ»ÖÖ ±ú›üêú ÖÃÖæÖ êúÃÖÖÓ“ÖÖ
²Öã“Ö›üÖ ŠúÂÖß“µÖÖ •Ö™êüÃÖÖ¸üÖÖ ™üÖôæû¾Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. Ö™üÖê-´Öã¸ü›üÖê ÃÖÖ¸üÖê “ÖÖ»Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖê.
²ÖÖµÖúÖÓÖÖ ±ãú»ÖÖÓ“ÖÖ ±úÖ¸ü ÂÖÖêú ×¤üÃÖ»ÖÖ. Öê›ü¶Ö¯ÖÖ›ü¶ÖÓŸÖÃÖã¨üÖ ‘Ö¸üÖÓ¯Öãœêü ÖÖÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ±ãú»Ö—ÖÖ›êü »ÖÖ¾ÖæÖ
ŸµÖÖÓ“Öß ×ÖÖÖ ¸üÖÖµÖÖŸÖ ²ÖÎÉß ²ÖÖµÖúÖ ´ÖÖêšü¶Ö “ÖŸÖã¸ü ×¤üÃÖ»µÖÖ. ¿ÖêŸÖúß †Ö×Ö ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô×Ö¸üß Æüß“Ö
¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öß úÖ´Öê. ²ÖÖúß ‘Ö¸ü“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¸üÖÖÖê, ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ú¸üÖê, ÃÖÖ¾ÖúÖ¸üß ú¸üÖê ¾ÖÖî¸êü ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Öê ÛÃ¡ÖµÖÖ
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´ÖÖêšü¶Ö ¤üÖŸÖêÖê ú¸üŸÖÖŸÖ. Öê›ü¶Ö¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê ¸ÓüÖæÖ-´ÖÓ›üÖ»ÖêÃÖÖ¸üµÖÖ ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö ¿ÖÆü¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ êú¾ÆüÖÆüß
úÖêšêüÆüß •ÖÖ, ÃÖ¾ÖÔ ¤ãüúÖÖÖŸÖæÖ ²ÖÖµÖúÖ“Ö ²ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ×¤üÃÖŸÖß»Ö. úÖêôûÖß ´ÖÖôûÖß¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÖî»µÖ¾ÖÖÖË úÖ¯Ö›ü
†Ö×Ö •Ö¾ÖÖ×Æü¸üÖ“Öß ¤ãüúÖÖê ¤êüÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖ“Ö ´ÖÖ»Öúß ÆüŒúÖÖê “ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖÖÖÖ †ÖœüôûŸÖß»Ö. ´ÖÖ»Ö ×¾ÖÎúßÃÖÖšüß
²ÖÃÖ»µÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß ¾ÖêÖß±úÖß “ÖÖ»Ö»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. Ö¾Ö¸üÖ ¤ãüúÖÖÖŸÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸÖÖê
¤êü¾Ö›üß¾ÖÖ»µÖÖÃÖÖ¸üÖÖ Øú¾ÖÖ ‹ÖÖªÖ ³ÖµµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ²ÖÖÆê¸ü ²ÖÃÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê.
±úÖë•Öß ²µÖÖÖ : ‹úÖ ×³ÖÖã“Öß †ÓŸµÖêÂ™üß : Öã¹ý¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 10 ´ÖÖ“ÖÔ ¸üÖê•Öß ´Öß ´ÖÓ›üÖ»Öê µÖê£Öê †ÃÖŸÖÖ
¸üÖ¡Öß 10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ‹úÖ ×¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ‹úÖ ²Öã¨ü ×³ÖÖã“ÖÖ ´ÖéŸµÖæŸÃÖ¾Ö ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. †Â™ü´Öß“Öê ¿Öã¨ü
“ÖÖÓ¤üÖê ¯Ö›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ±úÖî•Öß ´Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ 6 ´Ö×ÆüÖê ŸµÖÖ»ÖÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê ¯ÖÖê™üÖŸÖß»Ö †ÖŸÖ›üß ¾ÖÖî¸êü
úÖœæüÖ ŸµÖÖŸÖ ´ÖÃÖÖ»ÖÖ ³Ö¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ“Öß ×ŸÖ¸ü›üß ¯ÖÖ»ÖÖßÃÖÖ¸üÖß ÁÖéÓÖÖ¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ×šüú×šüúÖÖ“Öê
³ÖŒŸÖÖÖ ¾ÖÖÔÖß úºþÖ ´ÖÖêšüÖ ´ÖÖÓ›ü¾Ö ‘ÖÖ»ÖæÖ ŸµÖÖŸÖ ŸÖß ÃÖ•Ö¾ÖæÖ šêü¾ÖŸÖÖŸÖ. ÊÖ ×¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ †Ö•Ö ¤üÖêÖŸÖßÖ
×¤ü¾ÖÃÖ ´ÖÖêšüÖ ˆŸÃÖ¾Ö “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖã´ÖÖ¸êü 3/4 Æü•ÖÖ¸üÖÓŸÖ »ÖÖêú •Ö´Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ´Öê¾ÖÖ×´ÖšüÖ‡Ô“Öß ¤ãüúÖÖê ÆüÖêŸÖß.
úôûÃÖæ¡Öß ²ÖÖÆãü»µÖÖÓ“Öê Öêôû ¾Ö ÖêÆü´Öß“ÖÖ ÖÖ“Ö-ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ ×šüú×šüúÖÖß “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖÖ. ¾Öé¨ü ±úÖë•Öß ¤êüÖß»Ö ŸÖÖê
¯ÖÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖê. “ÖÖ¸ü ˆÓ“Ö ÖÖÓ²ÖÖÓ¾Ö¸ü ‹ú ´ÖÖêšüÖ ¯ÖÖôûÖÖ ™üÖÓÖæÖ ŸµÖÖŸÖ ´ÖéŸÖ ×³ÖÖæ“Öß ×ŸÖ¸ü›üß ‘ÖÖ»ÖæÖ ŸÖß
—Öã»ÖŸÖß šêü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖß¾Ö¸ü ×Æü¸ü¾Öê ¾ÖÃ¡Ö ‘ÖÖ»ÖæÖ ²ÖêÖ›ü »ÖÖ¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ‹úÖÖê ‹ú ¹ý¯ÖµÖÖ ×¤ü»µÖÖ¾Ö¸ü
‹ú ÃÖê¾Öêú¸üß ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶ÖÖê ¸ü›üŒµÖÖ ÃÖã¸üÖÓŸÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ úºþ »ÖÖÖ»ÖÖ. Öã•Ö¸üÖ£µÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê Æêü ³ÖÖ›üÖê¡Öß ¸ü›êü ÆüÖêŸÖê.
›üÖêóµÖÖÓÖÖ ¯Ö¤ü¸ü ¯ÖãÃÖæÖ ¸ü›üµÖÖ“ÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö †ÖÖßŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¿ÖÖêúÖ“Öê †Ö¸ü ÖÓ³Öß¸ü¯ÖÖÖ“Öê ×“ÖÆü úÖêšêü“Ö
×¤üÃÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. 12 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¸üÖ¡Öß ´Öß Óú™üÖôæûÖ ‘Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖ»ÖÖê.
²ÖÎÉß ×¾Ö¾ÖÖÆü : ¯Ö¸üúßµÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö ²ÖÎÉß »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ×´ÖÁÖ×¾Ö¾ÖÖÆü ÆüÖêµÖÖ»ÖÖ úÖÆüß“Ö †›ü£ÖôûÖ ÖÖÆüß.
¯ÖÖ †ÃÖê ×¾Ö¾ÖÖÆü ±úÖ¸üÃÖê —ÖÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖ»Öê ÖÖÆüßŸÖ †Ö×Ö •Öê —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ ŸÖêÆüß ±úÖ¸üÃÖê µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»Öê»Öê
ÖÖÆüßŸÖ. ²ÖÎÉß ×¾Ö¾ÖÖÆü Æüß ‹ú †ŸµÖÓŸÖ ÃÖÖ¬Öß ÖÖêÂ™ü †ÖÆêü. ŸÖ¹ýÖ ¾Ö ŸÖ¹ýÖà“Öß ´ÖÖê •Ö´Ö»Öß úß ŸÖß ‹ú¡Ö
¸üÖÆæü »ÖÖÖŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ¯Öãœêü ÃÖ¾Ö›üßÖãÃÖÖ¸ü úÖÓÆüß ×´Ö¡Ö´ÖÓ›üôûßÖÖ “ÖÆüÖÃÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü —ÖÖ»ÖÖ
†ÃÖê •ÖÖÆüß¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ‘Ö™üÃ±úÖê™üÆüß ×¾Ö¾ÖÖÆü ‡ŸÖúÖ“Ö ÃÖã»Ö³Ö †ÖÆêü. ÊÖ“ÖÖ †£ÖÔ ²ÖÎÉß »ÖÖêúÖÓ“Öê ¾Öî¾ÖÖÆüßú
•Öß¾ÖÖ ×¿Ö×£Ö»Ö †ÖÆêü †ÃÖÖ ÖÖÆüß. ×¾Ö×¬ÖÃÖÓÃúÖ¸üÖÓ“Öê †¾Ö›Óü²Ö¸ü ÖÃÖÖê ´ÆüÖ•Öê ×¿Ö×£Ö»Ö¯ÖÖÖ Ö¾Æêü. ˆ»Ö™ü
ÊÖ ²ÖÖÊÖê¯Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ •Öê£Öê †×ŸÖ¸êüú ÆüÖêŸÖÖê, ŸÖê£Öê“Ö ×¿Ö×£Ö»Ö¯ÖÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ¾Ö ×´ÖôûŸÖÖê. ×¾Ö¾ÖÖÆü¯Ö¨üŸÖß Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú
†Ö×Ö ×ÖÃÖÖÖÔ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü ÖÃÖ»Öß ´ÆüÖ•Öê ¾Öê¿µÖÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ»ÖÖ •ÖÖÖÖ“Ö ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß. ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ, µÖã¸üÖê¯Ö,
†´Öê×¸üêúŸÖß»Ö »ÖÆüÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¿ÖÆü¸üÖÓŸÖæÖ ¾Öê¿µÖÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öê †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ¤ãü¸üÖ“ÖÖ¸üÖÓ“Öê •Öê ×Æü×›üÃÖ ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ
×¤üÃÖŸÖê ŸÖÃÖê ²ÖÎÉ¤êü¿ÖÖŸÖ ´Ö»ÖÖ úÖêšêü ×¤üÃÖ»Öê ÖÖÆüß.
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¿ÖêŸÖú¸üß “Öôû¾Öôû
1926-27 “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ Öã•Ö¸üÖ£Ö“Öê ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü ¾Ö»»Ö³Ö³ÖÖ‡Ô ¯Ö™êü»Ö µÖÖÓÖß ²ÖÖ›üÖì»ÖßÃÖ ú¸ü²ÖÓ¤üß“Öß
†¯Öæ¾ÖÔ “Öôû¾Öôû úÖœü»Öß †Ö×Ö ×¾Ö»ÖÖÖ ¬ÖÖ›üÃÖ ¾Ö ‘Ö™üÖÖ úºþÖ ŸÖß ÃÖ¸üúÖ¸ü×¾Ö¹ý¨ü µÖ¿ÖÃ¾Öß úºþÖ
¤üÖÖ¾Ö»Öß. ŸÖß´Öãôêû ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô ‡»ÖÖµÖÖÓŸÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ´Ö¬µÖê †¯Öæ¾ÖÔ •ÖÖÖéŸÖß ÆüÖêŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. †¿ÖÖ
´ÖãÆæüŸÖÖÔ¾Ö¸ü ´ÖãÓ²Ö‡Ô úÖîÛÃÖ»ÖÖŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü¯ÖÖÖÖê ¤üÖêÖ ×²Ö»Öê †ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ‹ú ÃÖÖ¸üÖ¾ÖÖœüß“Öê ¾Ö ¤ãüÃÖ¸êü
ŸÖãú›üê-×²Ö»ÖÖ“Öê. Æüß ¤üÖêÆüß »ÖÖêúÖÓÖÖ †ŸµÖÓŸÖ †×¯ÖÏµÖ ÆüÖêŸÖß. ´ÖÓÓã²Ö‡Ô ‡»ÖÖµÖÖÓŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ
´ÖÖ»Öúß“µÖÖ •Ö×´ÖÖß“Öê ¾ÖÖ¸üÃÖÖÆüŒúÖÖê †Ö¤üß »ÖÆüÖÖ »ÖÆüÖÖ ŸÖãú›êü ‡ŸÖêú ¯Ö›üŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê úß,
¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖîµÖÛŒ¢Öú¥üÂ™üßÖê †Ö×Ö ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê, ¯Ö›üŸÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ¿ÖêŸÖúß“µÖÖ •Ö×´ÖÖß“Öê
Æüê ŸÖãú›êü †ŸµÖÓŸÖ †×ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê Æêü Ö¸êü; ¯ÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ´ÖÖêšü´ÖÖêšêü •Ö×´ÖÖß“Öê ³ÖÖÖ ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö
³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ´ÖÓ›üôûßÖß ×¾ÖúŸÖ ‘Öê‰úÖ ÃÖÖÖ¸êü“Öê úÖ¸üÖÖÖê ÃÖÓµÖãŒŸÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»ÖÖ“Öê •ÖÖê¸üÖ¾Ö¸ü “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖ“Öê
ÃÖã¹ý êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ·µÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯Ö¸üúßµÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÆüß ¯ÖãÂúôû ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ ÊÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖÓ“µÖÖ
úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô´Öãôêû •ÖÖŸÖêŸÖ ´ÖÖêšüÖ ÃÖÓ¿ÖµÖ ¯ÖÃÖ¸üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ, †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ Æüß ¤üÖêÖ ×²Ö»Öê ÃÖ¸üúÖ¸üß ¸üßŸÖßÖê
»ÖÖêúÖÓ¯Öãœêü µÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÖúÖê ÆüÖêŸÖß. 1928 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öê úÖîÛÃÖ»Ö ¯ÖãÖê µÖê£Öê
†Ö»µÖÖ¾Ö¸ü Æüß ¤üÖêÖ ×²Ö»Öê ÃÖ¸üúÖ¸üÖÃÖ ŸÖÖŸÖ›üßÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›æüÖ ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÖÓã²Ö‡Ô ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öê •Ö´ÖÖ²ÖÓ¤üß“Öê
×¤ü¾ÖÖÖ ÃÖ¸ü ÃÖß. ¾Æüß. ´ÖêÆêüŸÖÖ µÖÖÓÖß ÊÖ ×²Ö»ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÆüÖæÖ µÖÖ ‡»ÖÖµÖÖŸÖß»Ö
¯ÖÏ•ÖÖ¯ÖÖÖÖê ÊÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê úÖ´Ö ´ÖÖêšü¶Ö ŸÖÖŸÖ›üßÖê ¾Ö ØÆü´ÖŸÖßÖê “ÖÖ»Ö¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
¯ÖãÖê µÖê£Öß»Ö ¸êü ´ÖÖìú™üÖŸÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ‡»ÖÖµÖÖÓŸÖß»Ö ´Ö¸üÖšüß ²ÖÖê»ÖÖÖ·µÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö
¿ÖêŸÖú¸üß¾ÖÖÖÔ“Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü»ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¾Ö úÖÖÔ™üú µÖê£Öß»Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ
×•Ö»ÊÖÓŸÖæÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 5000 ¿ÖêŸÖú¸üß †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖÖÓ“Öß †Ö×Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ´ÖŸÖÖÓ“Öß ¯ÖãœüÖ¸üß
´ÖÓ›üôûß Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖß. ¤æü¸üÆæüÖ ³ÖÖú¸üß ²ÖÖÓ¬ÖæÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¿ÖêŸÖú¸üß ´ÖÓ›üôûßÖß ¸êü ´ÖÖìú™ü ×“ÖŒúÖ¸ü ³ÖºþÖ
Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ÊÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖÖšüß ´ÖÓ›ü‡ÔŸÖ»µÖÖ ³ÖÖ•Öß¾ÖÖ»µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖß †Ö¯ÖÖ¯Ö»Öß ¤ãüúÖÖê ²ÖÓ¤ü šêü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.
Ã¾ÖÖÖŸÖÖ¬µÖÖ ÁÖß. ²ÖÖ²Öæ¸üÖ¾Ö •Öê¬Öê ÊÖÓ“Öê ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü †¬µÖÖÃ£ÖÖÖß ´ÖÖ—Öß µÖÖê•ÖÖÖ ¾ÆüÖ¾Öß †ÃÖê
ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê. †Öã´ÖÖê¤üÖ ¤êü. ³Ö. ŸÖÖŸµÖÖÃÖÖÆêü²Ö êúôûú¸ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê.
†¬µÖÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖ : "Öê»µÖÖ †Öšü¾Ö›ü¶ÖÓŸÖ ´Öß ²ÖÓÖÖ»Ö“µÖÖ ×±ú¸üŸÖß¾Ö¸ü ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ú»Öú¢µÖÖÃÖ
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¿ÖŸÖÃÖÖÓ¾ÖŸÃÖ¸üß †ÃÖ»µÖÖÖê ´Ö»ÖÖ ×ŸÖú›êü •ÖÖµÖÖ“Öß ×Öú›ü »ÖÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ
´ÖÓã²Ö‡ÔŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÊÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ Ã¾ÖÖÖŸÖÖ¬µÖÖÖÓú›æüÖ ´Ö»ÖÖ •Ö¹ý¸üß“Öß ŸÖÖ¸ü †Ö»Öß †Ö×Ö ¯Öú›ü¾ÖÖ¸Óü™üÖÖê
¬ÖºþÖ †ÖÖæÖ ´Ö»ÖÖ ÊÖ Ã£ÖÖÖß ²ÖÃÖ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ¤ü×»ÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ µÖ£ÖÖ¿ÖŒŸÖß
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ÃÖê¾ÖÖ êú»Öß †ÖÆêü. †ÖŸÖÖ ¿ÖêŸÖú¸üß¾ÖÖÔ ¤ü×»ÖŸÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ
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×ŸÖú›êü ú´Öß ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß †ÖÆêü, ŸÖ¸ü ‡ú›êü ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ¤ãüÃÖ¸üÖ ‹ú ¤ü×»ÖŸÖ¾ÖÖÔ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖÓŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ
ú¸üµÖÖ“ÖÖ “ÖÓÖ ²ÖÖÓ¬Ö»ÖÖ †ÖÆêü. Æêü úÖ´Ö ¬ÖÖÙ´Öú“Ö ÃÖ´Ö•ÖæÖ ´Öß ¯ÖŸú¸ü»Öê †ÖÆêü...."
¯Ö¸ü¾ÖÖ ´Öß ‹ú ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Öúß •Ö»ÖÃÖÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ŸµÖÖ •Ö»Ö¿µÖÖÓŸÖß»Ö †Ö¤üß ×¯ÖôæûÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê»µÖÖ
²ÖÖôûÖ ¯ÖÖ™ü»ÖÖÖê ÖÖ»Öß»Ö ™üÖÆüÖê ±úÖê›ü»ÖÖ.
" ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“ÖÖ ãúÖß ÆüÖ‡Ô ¾ÖÖ»Öß …
´Öã»ÖÖ²ÖÖôûÖÓ“Öß - ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖôûÖÓ“Öß …
¤ü¿ÖÖ ú¿Öß —ÖÖ»Öß! …… ¿ÖêŸÖú¸üß - ‡Ô - ‡Ô - †!! "
ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖÓŸÖß»Ö ÛÃ£ÖŸÖß : •ÖÖÖŸÖß»Ö ‹úÖ †ŸµÖÓŸÖ ²Öã×¨ü¾ÖÖÖ, ÃÖÓ¯Ö×¢Ö´ÖÖÖ ¾Ö ¯Ö¸üÖÎú´Öß »ÖÖêúÖÓ“Öê
ÊÖ ¤êü¿ÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖÓ³Ö¸ü ¾ÖÂÖì ¸üÖ•µÖ “ÖÖ»ÖæÖ ¤êü¿ÖÖÓŸÖß»Ö 9-10 »ÖÖêúÖÓ“Öß Æüß êú×¾Ö»Ö¾ÖÖÖß »ÖÖêúÛÃ£ÖŸÖß †ÃÖÖ¾Öß
†Ö×Ö ‡ú›êü µÖÖ ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ“µÖÖ ™êüú›üß¾Ö¸üß»Ö Æü¾ÖÖ¿Öß¸ü ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ÖÖ“Ö¸ÓüÖ, ŸÖ´ÖÖ¿Öê ÊÖÓ“Öß —ÖÖê›ü
ˆšüÖ¾Öß ! ×¬ÖŒúÖ¸ü †ÃÖÖê ÊÖ ¸üÖ•ÖÖßŸÖß»ÖÖ. ‡ú›üß»Ö ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüß †Ö´Ö“Öß ™ÒüÃ™üß †ÃÖ»µÖÖ“Öê †Ö´ÆüÖÃÖ
³ÖÖÃÖ¾ÖßŸÖ †ÖÆêü. ™ÒüÃ™üà“ÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖ»ÖÖ ÆüÖ ‹ú ´ÖÖêšüÖ ¸üÖêÖ“Ö •Ö›ü»ÖÖ †ÖÆêü ´ÆüÖÖµÖ“ÖÖ. ÊÖ ™ÒüÃ™üß ¸üÖêÖÖÖê
†Ö´Æüß Öê»Öß ¿ÖÓ³Ö¸ü ¾ÖÂÖì Æîü¸üÖÖ —ÖÖ»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ Öê»µÖÖ ¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ '´ÖÓ¡Öß ¸üÖêÖ' ´ÆüÖæÖ ‹ú Ö¾ÖßÖ“Ö ¾µÖÖ¬Öß
ÊÖ ³Ö»µÖÖ ™ÒüÃ™üß ´ÖÓ›üôûÖÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖÖ»Öß ÃÖãºþ êú»Öß †ÖÆêü †Ö×Ö ŸÖßÆüß †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“µÖÖ
ÖÖ¾ÖÖÖÖ»Öß! ¯Ö¸üúßµÖ ™ÒüÃ™üß †Ö×Ö Ã¾ÖúßµÖ ´ÖÓ¡Öß ÊÖÓ“ÖÖ ×´Ö»ÖÖ±ú —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû †ÖŸÖÖ úÖÆüß ¬Ö›üÖŸÖ ÖÖÆüß
†¿Öß Æü¾ÖÖ»Ö¤üß»Ö †¾ÖÃ£ÖÖ †Ö´Ö“Öß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüß“Öß ¯ÖÖê»ÖÖ¤üß “ÖÖîú™ü †Ö¬Öß“Ö úÖµÖ ú´Öß
²Öôûú™ü ÆüÖêŸÖß? ×ŸÖ»ÖÖ“Ö ŸÖê»Ö ¸üÖêÖÖ »ÖÖ¾ÖæÖ šüÖúšüßú šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö´Æüß †Ö´Ö“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ´ÆüÖæÖ
¯ÖÖšü¾ÖæÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ³Ö¸ü¾Ö¿ÖÖ“µÖÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÖß ´ÖÓ×¡Ö¯Ö¤üÖ¾ÖºþÖ ÃÖ••Ö ¾ÆüÖ¾Öê Æüß úÖêÖ †Ö¯Ö¢Öß! †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ
¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ †ÖúÖ¿Ö ±úÖ™ü»Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖÖ¸üÖê —ÖÖ»µÖÖÃÖ úÖµÖ Ö¾Ö»Ö? ÆüÖ ¤êü¿Ö ´ÆüÖ•Öê ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“ÖÖ,
¿Öêú›üÖ ‹ê¿ÖàÆæüÖ •ÖÖÃŸÖ »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ×Ö¾ÖÖÔÆü êú¾Öôû ¿ÖêŸÖß¾Ö¸ü “ÖÖ»ÖŸÖÖê. †–ÖÖÖ, ¤üÖ×¸ü¦ü¶ †Ö×Ö †ÃÖÆüÖµµÖŸÖê“µÖÖ
ÖÖôûÖŸÖ 83
100 ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ÖÓãŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ †Ö´Æüß £ÖÖê›üß ×¿Öú»Öê»Öß ¤ãü²Öôûß ´ÖÓ›üôûß Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ úÖµÖ Ö¯¯ÖÖ
´ÖÖ¸üßŸÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê †ÖÆüÖêŸÖ! ‡ÓÖÏ•Öß †´Ö¤üÖÖßŸÖ ×Ö¸üµÖÖ, ÖÖêªÖ ¾ÖÖî¸êü ´ÖÖêšü¶Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»ÖÖ“Öê ¬ÖÓ¤êü ÃÖãºþ —ÖÖ»µÖÖ“Öê
Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö úÃÖ¤üÖ¸ü ŸÖ¹ýÖÖÓ“ÖÖ †Öê‘Ö ¿ÖÆü¸üÖú›êü ¾Öôû»ÖÖ †ÖÆêü. Öê›ü¶ÖÓŸÖ †Ö×Ö »ÖÆüÖÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»ÖÖ“Öê
´ÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß ¾Ö ²ÖÎÖÉÖÖ¤üßü ¯ÖÖÓœü¸ü¯Öê¿ÖÖ •ÖÖŸÖß“Öê ÃÖÖ¾Ö»ÖßŸÖ ÃÖÖêúÖ¾Ö»Öê»Öê »ÖÖêú †›üÖÖß ¿ÖêŸÖú·µÖÖÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ
ÃÖÖ¾ÖúÖ¸üß •ÖÖóµÖÖŸÖ ÖãÓŸÖ¾ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Ö×´ÖÖß“Öê †Ö¯ÖÖ úŸÖì ´ÖÖ»Öú ÆüÖê‰úÖ ²ÖÃÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¿ÖêŸÖú¸üß¾ÖÖÔ
†Ö¯Ö»µÖÖ“Ö ¿ÖêŸÖß¾Ö¸ü ÖÓ›ü¤üÖ¸ü ÆüÖêµÖÖ“ÖßÆüß ‹ê¯ÖŸÖ Ö ˆ¸ü»µÖÖ´Öãôêû ´Ö•Öæ¸ü ²ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖŸÖŸÖ
±úÃÖ¾Ö»ÖÖ Öê»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“Öß Ã¾ÖŸÖ:“ÖßÆüßü ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖÖŸÖ ¤üÖÖŸÖ †Ö×Ö ÖßŸÖß ×²Ö‘Ö›æüÖ ŸÖÖê ÖÖÓ¾ÖÖãÓ›ü ²ÖÖæ
»ÖÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ´Öß Öê»µÖÖ ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß“µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ‹êÖ ÆÓüÖÖ´ÖÖ“Öê ×¤ü¾ÖÃÖÖÓŸÖ ÃÖÖÓÖ»Öß-•Ö´ÖÖÓ›üß ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö
éúÂÖÖŸÖ™üÖúÖ¾Ö¸üß»Ö ÖÖ¾Öê“µÖÖ ÖÖ¾Öê †Ö×Ö Öê›üß“µÖÖ Öê›üß ‹ú ´Ö×ÆüÖÖ³Ö¸ü ØÆü›üŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ÆüÖ ³ÖÖÖ
×¯ÖúÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã Öê›üß“µÖÖ Öê›üß ¿ÖêŸÖú¸üß ´ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖæÖ Ã¾ÖŸÖ: ¿ÖêŸÖß Ö
ú¸üÖÖ·µÖÖ ˆ¯Ö™üÃÖæôû »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ Öê»Öê»Öß ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ—Öê úÖôûß•Ö ±úÖ™ü»Öê. ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÓ¸üÖÖÖ“Öê úÖµÖ¤êü ÖÖÆüßŸÖ. ¾µÖÖ•ÖÖ“Öß ¤üÖ´Ö¤ãü¯¯Ö™ü“Öß Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¯ÖÖ“ÖÃÖÆüÖ¯Ö™ü —ÖÖ»Öß ŸÖ¸üß Ö¾ÖßÖ ¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•Ö
úºþÖ ²ÖÎÖÉÖ-´ÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß ÃÖÖ¾ÖúÖ¸üÖÓÖß ÃÖ²ÖÓ¬Ö ÖÖ¾Ö“Öê ÖÖ¾Ö ²ÖôûúÖ¾Ö»µÖÖ“Öê ´Öß ¯ÖÏŸµÖÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê.
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¤ãüÆêü¸üß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ : ŸÖãú›êü ‹ú¡Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß •Ö¸ü »ÖÆüÖÖ »ÖÆüÖÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“Öß •Ö´ÖßÖ ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß
ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖê²Ö¤ü»ÖÖ ¯Öî¿ÖÖÓÖß Ö ¤êüŸÖÖ ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö ŸÖãú›ü¶ÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ»ÖúÖÓú›æüÖ úÖÓÆüß ³ÖÖÖ ‘Öê‰úÖ ŸÖÖê ŸµÖÖ
»ÖÆüÖÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ ¤êüµÖÖ“Öß úÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÖÃÖÖ¾Öß ? †¿Öß ¤ãüÆêü¸üß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ ¯Öî¿ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖê²Ö¤ü»ÖÖ
úÖêÖÖÃÖÆüß ‘µÖÖ¾ÖÖ Ö »ÖÖÖæÖ •Ö×´ÖÖß“Öß ÖãÃÖŸÖß †¤ü»ÖÖ²Ö¤ü»Ö ´ÖÖ¡Ö ÆüÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü. †ÃÖê ú¸üµÖÖŸÖ †›ü“ÖÖ
•ÖÖÃŸÖ µÖê‡Ô»Ö Æêü Ö¸êü; ¯ÖÖ µÖÖµÖÆüß •ÖÖÃŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ¯Ö¸ÓüŸÖã úÖêÖŸÖêÆüß ÃÖ¸üúÖ¸ü ÁÖß´ÖÓŸÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê Ø´Ö¬Öê“Ö
†ÃÖÖÖ¸ü ! £ÖÖê›ü¶Ö ÁÖß´ÖÓŸÖÖ“µÖÖ †ÃÖÓŸÖÖêÂÖÖ¯ÖêÖÖ ¯ÖãÂúôû Ö×¸ü²ÖÖÓ¾Ö¸ü •Öã»Öæ´Ö ú¸üÖê ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ÖêÆü´Öß“Öê“Ö
ÃÖÖêµÖß“Öê †ÃÖŸÖê. ¯ÖÖ ÊÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üú —ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú ×ÆüŸÖÖ“µÖÖ
¥üÂ™üßÖê »ÖÆüÖÖ ŸÖãú›ü¶Ö“µÖÖ ‹úßú¸üÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ´ÖÖêšü¶Ö ŸÖãú›ü¶ÖÓ“Öß ×¾Ö³ÖÖÖÖßÆüß ×ÆüŸÖÖ¾ÖÆü šü¸üÖÖ¸ü.
´ÆüÖæÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖê †Ö¯ÖÖ Æêü úÖ´Ö Ö ú¸üŸÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÖÆüÖµµÖúÖ¸üß ´ÖÓ›üóµÖÖ, »ÖÖêú»Ö²ÖÖê›ìü ¾Ö
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“µÖÖ«üÖ¸üÖ úÖ úºþ ÖµÖê ?
ÃÖÖ¸üÖ¾ÖÖœü : ÊÖ ÃÖÖ¸üÖ¾ÖÖœüß“Öê •Öê ¤ãüÃÖ¸êü ×²Ö»Ö †ÖÖ»Öê †ÖÆêü ŸÖê ŸÖ¸ü ˆ‘Ö›ü †µÖÖµÖÖ“Öê ¾Ö •Öã»Ö´ÖÖ“Öê
†ÖÆêü. Æü»»Öß“ÖÖ“Ö ÃÖÖ¸üÖ ¤êüµÖÖ“Öê ¡ÖÖÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓŸÖ ˆ¸ü»Öê ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓŸÖ †ÖÖÖß •Ö²Ö¸ü ³Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß
´ÆüÖ•Öê ÃÖ¸üúÖ¸üß ×ÖÂšãü ¸üŸÖê“Öß ú´ÖÖ»Ö †ÖÆêü. ²ÖÑú²Öê ›êü¾Æü»Ö¯Ö´Öë™ü, ÃÖŒú¸ü ²Öò¸üÖ•Ö †ÃÖ»Öß †ŸµÖÓŸÖ
Ö“ÖÖÔ“Öß úÖ´Öê úÖœü»µÖÖ´Öãôêû †Ö×Ö ŸÖß †ŸµÖÓŸÖ †Ó¤üÖ¬ÖãÓ¤üßÖê “ÖÖ»Ö»µÖÖ´Öãôêû ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öê •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû
×¤ü¾ÖÖôêû ×Ö‘ÖÖ»Öê †ÖÆêü. †¿ÖÖ¾Öêôûß úÖêÖßú›æüÖ ŸÖ¸üß ¯ÖîÃÖÖ ˆúôûµÖÖ“Öß ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ‘ÖÖ‡Ô †ÃÖÖÖ¸ü.
´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÖê Ö¸üß²Ö ¾Ö ´ÖãŒµÖÖ ¯ÖÏ•Öê¾Ö¸ü •Öã»Öæ´Ö ú¸üµÖÖ“Öê ¬ÖÖ›üÃÖ “ÖÖ»Ö¾Ö»Öê †ÖÆêü.
•Ö×´ÖÖß“Öê ÆüŒúÃÖÓ²ÖÓ¬Ö Æêü ±úÖ¸ü ¯Öã¸üÖŸÖÖ †Ö×Ö ¯Ö×¾Ö¡Ö ×¾ÖÂÖµÖ †ÖÆêüŸÖ. »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ¬Ö´ÖÔÃÖ´Ö•ÖãŸÖßŸÖ
ÆüÖŸÖ Ö ‘ÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ×ŸÖ·ÆÖ‡ÔŸÖ¯ÖÖÖ •ÖÃÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ²ÖÖôûÖ»ÖÖ †ÖÆêü, ŸÖÃÖÖ“Ö •Ö×´ÖÖß“µÖÖ ÆüŒúÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖÆüß
ŸµÖÖÓÖß ²ÖÖôûÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ êú¾Öôû ±úÖµÖªÖ-ŸÖÖê™ü¶Ö“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ŸÖ¢¾Ö¥üÂ™üßÖêÆüß
¯ÖÏ•ÖêÖê ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ •ÖÖê¸üÖ“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üÖê ‡Â™ü †ÖÆêü. ²ÖÖê›üÖì»ÖßÖê †Ö¯Ö»Öê ÖÖ¾Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ †•Ö¸üÖ´Ö¸ü êú»Öê
†ÖÆêü. ¯ÖÖ ²ÖÖê›üÖì»Öß“Öê ¸üÖÓú¤üÖ ×úŸÖßÆüß ‘ÖÖê¸ü †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¯Öãœêü •Öê ¯ÖÖÆæüÖÆüß ´ÖÖêšêü ¸üÖÓú¤üÖ ´ÖÖ•ÖÖÖ¸ü
†ÖÆêü ŸµÖÖ“ÖÖ ÆüÖ †ÖêÖÖ´ÖÖ †ÖÆêü †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öê ÁÖêµÖ ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüß»ÖÖ“Ö †ÖÆêü.
µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê ²Ö¸êü“ÖÃÖê ÁÖêµÖ •Öê¬Öê²ÖÓ¬Öæú›êü †ÖÆêü. †Ö»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ •Öê¬µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ
Ö“ÖÖÔÖê •Öê¾ÖÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê. “Öôû¾Öôûß“Öê ¯ÖÏ“ÖÓ›ü Ã¾Öºþ¯Ö ¯ÖÖÆæüÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖê »ÖÖÖ»Öß“Ö Ö´ÖŸÖê ‘ÖêŸÖ»Öê †Ö×Ö Æüß
¤üÖêÆüß †×¯ÖÏµÖ ×²Ö»Öê úÖœæüÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ‡ŸÖêú †¯Öæ¾ÖÔ µÖ¿Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß »ÖÖêú“Öôû¾Öôûß»ÖÖ †Ö»Öê ÖÃÖê»Ö. ¯ÖÖ
ÊÖ µÖ¿ÖÖ´Öãôêû “Öôû¾Öôûß“Öß úÖµÖ´Ö ‘Ö™üÖÖ ÆüÖêµÖÖ“Öê úÖ´Ö £Ö²Öú»Öê. †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖÖÓÖß ×´ÖôæûÖ úÖ´Ö
êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ŸÖÃÖê ¯Öãœêü “ÖÖ»ÖêÖÖ. ¤ãüÃÖ·µÖÖ“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß •Öê¬Öê ´Öò¿ÖÖ´Ö¬µÖê Ã™ÑüØ›üÖ ú×´Ö™üß“Öß ÃÖ³ÖÖ —ÖÖ»Öß.
ŸÖßŸÖ ²ÖÎÖÉÖ-²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¤ü ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ. ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸üÖÓÖß ×Ö¸üÖóµÖÖ ŸÖ·ÆêÖê Ã¾ÖŸÖÓ¡µÖ¯ÖÖê úÖ´Ö ÃÖã¹ý
ú¸üÖ¾Öê †¿Öß “Öôû¾Öôû •Ö¾Öôûú¸üÖÓÖß ÃÖã¹ý êú»Öß. •Öê¬ÖÓ²ÖÓ¬Öæ“Öê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÖÖú›êü »ÖÖ »ÖÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê ¯ÖÖ
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü ¯ÖÖÖŸÖÆüß ¯ÖÖµÖ ¹ýŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖŸÖæÖ ¯ÖæÖÔ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ÊÖ“Ö ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ²ÖÖÖ»ÖÖÖ
¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ·ÆÖµÖÖÓÃÖ²ÖÓ¬Öß “ÖÖîú¿Öß“Öê úÖ´Ö “ÖÖ»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü¤êü¿Ö ´ÆüÖ•Öê †Ö¯ÖÃÖÖŸÖß»Ö
¤ãüÆüß²Ö§ü»Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü“Ö †ÖÆêü. úÖêÖŸÖßÆüß “Öôû¾Öôû úÖµÖ´Ö “ÖÖ»ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß —ÖÖ»µÖÖÃÖ úÖêÖŸµÖÖ ŸÖ¸üß ‹úÖ“Ö
¯ÖÖÖÖê ŸÖß “ÖÖ»Ö¾ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´ÖÖ—µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¯ÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖãœüÖ·µÖÖÖê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖÖÓÖÖ ×úŸÖß •Ö¸üß £ÖÖê¯Ö¾ÖæÖ
¬Ö¸ü»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖ“ÖÖ úÖµÖ´Ö“ÖÖ ×™üúÖ¾Ö »ÖÖÖŸÖ ÖÖÆüß Æêü †Öã³Ö¾ÖÖÃÖ †Ö»Öê.
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´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü, ÃÖ´ÖÖÏ ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ, ÖÓ›ü 2 ¸üÖ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

´Ö»ÖÖ ú»Öú¢µÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¿ÖŸÖÃÖÖÓ¾ÖŸÃÖ×¸üú ˆŸÃÖ¾ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß •ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß
×Öú›ü »ÖÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖÖ“ÖÖ “ÖÖ»Ö»Öê»ÖÖ ÆüÖ ²ÖÖê›üÖ ´ÖÖÖê ™üÖæúÖ ´Öß ŸÖÖ¸üßÖ 2 †ÖòÖÃ™ü ¸üÖê•Öß ¯ÖãµÖÖÆæüÖ
×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ÊÖ ÃÖ±ú¸üß¾Ö¸ü ú»Öú¢µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öê ¸üÖ. ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ÃÖÖÃÖÖê ÆüÖêŸÖê. ´ÖãÓ²Ö‡ÔÆæüÖ ÃÖúÖôûß
ŸÖÖ¸üßÖ 4 »ÖÖ ×Ö‘ÖæÖ ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ¤üÖêÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÖÖÓ¤üÖÖ¾Ö µÖê£Öê ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. ŸÖê£Öß»Ö ´Ö¸üÖšüÖ ²ÖÖêÚ›üÖ ¯ÖÖÆæüÖ
¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖúÖôûß ¬ÖãóµÖÖÃÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ÁÖß. ¿ÖÓú¸ü¸üÖ¾Ö ¤êü¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. ÃÖÖµÖÓúÖôûß ÃÖã´ÖÖ¸êü
3000 ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü»Öß. '¿ÖêŸÖú¸üß †Ö×Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü' ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öê ¾µÖÖµÖÖÖ
—ÖÖ»Öê. ´ÖÖêšüÖ ˆŸÃÖÖÆü ×¤üÃÖ»ÖÖ. ›üÖò. ‘ÖÖêÖ¸êü ÊÖÓ“Öê ´Ö¸üÖšüÖ ²ÖÖêÚ›üÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê. ŸÖ¹ýÖ ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖÖê
´ÖÖ—Öê ¤ãüÃÖ¸êü ‹ú •ÖÖÆüß¸ü ¾µÖÖµÖÖÖ ú¸ü¾Ö»Öê. ´ÖÖ—ÖÖ ¤üÖî¸üÖ ¾Ö Æüß ¿ÖêŸÖú¸üß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖÓŸÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
—ÖÖ»µÖÖÖê •ÖôûÖÖ¾Ö, ˆ´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß, ÖÖÖ¯Öæ¸ü ¾ÖÖî¸êü ×šüúÖß ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ
†Ö»µÖÖ. ×¾ÖÂÖµÖ ¯Öæ¾Öá“ÖÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖ. ÊÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ¾Ö·ÆÖ›ü-´Ö¬µÖ¯ÖÏÖÓŸÖÖ“µÖÖ úÖîÛÃÖ»ÖÖŸÖ ¿ÖêŸÖúß“µÖÖ ãúôûÖÓÖÖ
ÃÖÓ¸üÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê ×²Ö»Ö †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ÖÖÖ¯Öæ¸ü“µÖÖ •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖêŸÖ ¹ý‡Ôú¸ü †¬µÖÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ—Öê ¤üß›ü
ŸÖÖÃÖ ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸÖÖ¸üßÖ 16 ¸üÖê•Öß ´Öß ú»Öú¢µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ŸÖê£Öê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ´ÖÓ›üôûÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ
ÖÖ¯ÖŸÖß¯Öãœêü ÃÖã³ÖÖÂÖ“ÖÓ¦ü ²ÖÖêÃÖ ÊÖÓ“Öê ¾µÖÖµÖÖÖ šü¸ü¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ—Öß †¬µÖÖÃ£ÖÖÖß µÖÖê•ÖÖÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß.
ŸµÖÖ ¾Öêôûß ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖ ‹ú ãúôûúÖµÖªÖ“Öê ×²Ö»Ö úÖîÛÃÖ»Ö¯Öãœêü †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖß»Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÖ
•Ö´ÖßÖ¤üÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖÖê ÊÖ ×²Ö»ÖÖÃÖ †Öãæú»Ö Ö¾ÆüŸÖÖ. ¯ÖãÖê ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß ÆüúßúŸÖ ÃÖÖÓÖæÖ ²ÖÓÖÖ»Ö“µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
¯ÖÖÖÖê †Ö¯Ö»Öê ¬ÖÖê¸üÖ ²Ö¤ü»Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê ´Öß ²Ö•ÖÖ¾Ö»Öê. ‹ú¤üÖêÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓÖß ²ÖÓÖÖ»ÖÆæüÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ ¯Ö¸üŸÖ
†Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖêŸÖú¸üß ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ Ã™ÑüØ›üÖ ú×´Ö™üß“Öê úÖ´Ö ²ÖÓ¤ü ¯Ö›ü»Öê»Öê ×¤üÃÖ»Öê. ¤üÖêÖ “ÖÖ¸ü ¾ÖêôûÖ ¸üÖ.
êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö •Öê¬µÖÖÓÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê ŸÖ¸üß ŸÖê »ÖÖ ‘ÖÖ»ÖßÖÖŸÖ. ¿Öê¾Ö™üß ú×´Ö™üß“µÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üŸ¾ÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß
¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ ×¤ü»ÖÖ. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö •Öê¬Öê²ÖÓ¬Öæ“Öê »ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³Öêú›êü •ÖÖÃŸÖ »ÖÖÖ»Öê ÆüÖ ÊÖ
¯Ö×¸üÂÖ¤êü“ÖÖ“Ö ÃÖã¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ. ŸÖÖŸµÖÖÃÖÖÆêü²Ö êúôûú¸ü ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ²ÖÎÖÉüÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÖß ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü
¾Ö»»Ö³Ö³ÖÖ‡ÔÓÖÖ ²ÖÖê»Ö¾ÖæÖ »ÖÑ›ü »ÖßÖ ÖÖ¾ÖÖÖÖ»Öß ‹ú Ö¾ÖßÖ“Ö ˆ¯ÖÎú´Ö ÃÖãºþ êú»ÖÖ. ŸµÖÖ »ÖßÖ“µÖÖ ‘Ö™üÖê“Öê
×ÖµÖ´Ö ú¸üŸÖÖÖÖ ´Ö»ÖÖ ´Öã§üÖ´Ö †Ö´ÖÓ¡ÖÖ ¯ÖÖšü¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß Æüß »ÖÑ›ü »ÖßÖ ÖÃÖæÖ »ÖÑ›ü-»ÖÖò›Ôü-»ÖßÖ
†ÖÆêü †ÃÖê ´Öß ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü³ÖÖ‡ÔÖÖ úôû¾Ö»Öê. †Öê¸üßÃÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü¯ÖÏ´ÖÖÖê »ÖßÖú›æüÖ úÖÆüß úÖ´Ö —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß.
´ÖÖ¡Ö ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö •ÖÖÖéŸÖß ¤üÖêÖ-ŸÖßÖ ¾ÖÂÖì ×™üæúÖ ÆüÖêŸÖß. ÖÖ×¿Öú ×•Ö»ÊÖŸÖ ŸÖÖ»ÖãúÖ “ÖÖÓ¤ü¾Ö›ü µÖê£Öê,
ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ ²ÖÖê¸üÖÖ¾ÖÖŸÖ, ³ÖÖê¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ²ÖêÓ²Ö™ü´ÖÖôû µÖê£Öê †Ö×Ö ÃÖÖÓÖ»Öß ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ŸÖê¸ü¤üÖôû µÖê£Öê
¿ÖêŸÖú¸üß ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ ´ÖÖ—µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ³Ö¸ü»µÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß Ö¾ÖßÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ úÖîÛÃÖ»Ö¯ÖÏ¾Öê¿Ö ÃÖãºþ
—ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ ¤ÓüÖ»ÖßŸÖ Æüß ¿ÖêŸÖú¸üß “Öôû¾Öôû »ÖµÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öß.
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24
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¿ÖŸÖÃÖÖÓ¾ÖŸÃÖ×¸üú ˆŸÃÖ¾Ö
ŸÖÖ¸üßÖ 16 Öã¹ý¾ÖÖ¸ü †ÖòÖÃ™ü, 1928 ¸üÖê•Öß ÆüÖî¸üÖ Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. 18 ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸üß ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö
¿ÖŸÖÃÖÖÓ¾ÖŸÃÖ×¸üú ˆŸÃÖ¾Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ. ÃÖÖµÖÓúÖôûß ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß“µÖÖ Ã¾ÖÖÖŸÖÖ£ÖÔ ÃÖ³ÖÖ —ÖÖ»Öß. ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ±ìú ˆ¢Ö¸ü
¤êüµÖÖ“Öê úÖ´Ö ´Ö•Öú›êü †Ö»Öê. ŸÖÖ¸üßÖ 19 »ÖÖ ¤ãü¯ÖÖ¸üß 2 ¯ÖÖÃÖæÖ ¸üÖ¡Öß 8 ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¬Ö´ÖáµÖÖÓ“Öß ´Ö•Ö»ÖÃÖ
—ÖÖ»Öß. ¯ÖÖ¿Öá, ØÆü¤æ, ²ÖÖî¨ü, ×õÖÃŸÖß, ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ¾Ö ²ÖÆüÖ‡Ô ‡ŸÖŒµÖÖ ¬Ö´ÖÖÕ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ¯Ö×Æü»µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ
²ÖÖê»Ö»Öê. ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ ˆ¢Ö´Ö ³ÖÖÂÖÖ ×´Ö. ‹ÃÖË. ‹“ÖË. úÖê¸êü¿Öß ÊÖÓÖß ²ÖÆüÖ‡Ô ¬Ö´ÖÖÔ¾Ö¸ü êú»Öê. ŸÖÖ¸üßÖ 20 ¸üÖê•Öß
ÃÖÖµÖÓúÖôûß ÃÖ¸ü ¯Öß. ÃÖß. ¸üÖòµÖ“Öê †¬µÖÖŸ¾ÖÖÖÖ»Öß ²ÖÎÖÉ-ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ³ÖÖÂÖÖê —ÖÖ»Öß.
ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß“Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ú¸üÖê ´Ö•Öú›êü †Ö»Öê. ŸÖß ´Öß ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ êú»Öß. ŸÖß ÃÖŸÖß¿Ö“ÖÓ¦ü “ÖÏú¾ÖŸÖáÖÖ ±úÖ¸ü
†Ö¾Ö›ü»Öß †ÃÖê ŸÖê ´Öã§üÖ´Ö µÖê‰úÖ ´ÆüÖÖ»Öê. ¯Ö×Æü»Öê ³ÖÖÂÖÖ ´ÖÖ—Öê“Ö —ÖÖ»Öê ŸÖê ±úÖ¸ü •ÖÖê¸üÖŸÖ, £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ
¾Ö ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ´ÖãªÖÓ“Öê —ÖÖ»Öê. ŸÖÖ¸üßÖ 21 ÃÖúÖôûß ´Öß“Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö¾Ö»Öß. ŸµÖÖŸÖ ´Æü™ü»Öê, "¯ÖÏŸµÖêúÖÖê
†Ö¯ÖÖ¯Ö»ÖÖ ¤êü¾Ö ‘Ö›ü¾Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¯ÖÖÙ£Ö¾Ö¯Öæ•ÖêŸÖ •Ö¿Öß ×ÖŸµÖ Ö¾Öß Ø»ÖÖê ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
†Ö´Æüß †Ö¯Ö»ÖÖ ¤êü¾Ö ²ÖÖ¾ÖÖ¾ÖÖ. ÃÖŸµÖ, –ÖÖÖ, †ÖÓŸÖ Æüß ÖÖ¾Öê †Ö´Æüß“Ö ¤êü¾ÖÖÃÖ ×¤ü»Öß †ÖÆêüŸÖ.
³ÖÛŒ¢Ö×¾Ö•ÖµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ£Ö´ÖÖ¬µÖÖµÖÖŸÖ ¤êü¾Ö ³ÖŒ¢ÖÖÖê úÃÖÖ ÖÖ¾ÖÖºþ¯ÖÖÃÖ †Ö×Ö»ÖÖ ŸÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü. "
ú×¾ÖÃÖ´ÖÏÖ™ü ™üÖÖÖê¸ü : ŸÖÖ¸üßÖ 22 ¸üÖê•Öß ²ÖÓÖÖ»Öß ³ÖÖ¦ü¯Ö¤ü ´ÖÖÃÖÖ“Öß ÂÖÂšüß †ÃÖ»µÖÖÖê ÆüÖ“Ö ÊÖ
¿ÖŸÖÃÖÖÓ¾ÖŸÃÖ×¸üú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ´ÖãµÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖúÖôûß 5…… ¾ÖÖ•Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ Ö¤üá •Ö´Öæ
»ÖÖÖ»Öß. †Ö•Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú×¾Ö¾ÖµÖÔ ›üÖò. ¸ü¾Öà¦üÖÖ£Ö ™üÖÖÖê¸ü Æêü ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö¾ÖÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. 8…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ
ú×¾Ö¾ÖµÖÔ †Ö»Öê. ´Öß ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö“Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê. “ÖêÆü¸üÖ †ŸµÖÓŸÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ¾Ö ÖÓ³Öß¸ü Øú×“ÖŸÖË †Öî¤üÖÃÖßµÖÖ“Öß ”û™üÖ
×¤üÃÖ»Öß. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ Šú×ÂÖúÖ»ÖÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ ´ÖæŸÖÔ Ã¾Öºþ¯ÖÖÃÖ †Ö»Öß. ¾Öê¤üß ÃÖ¾ÖÔ Ã±æúŸÖÔ —ÖÖ»Öß. ¾Öê¤üß³ÖÖê¾ÖŸÖß“Öß
´ÖÖêšü´ÖÖêšüß ¿Öã³ÖÏ ¾Ö »ÖÖ»Ö ˆŸ±ãú»»Ö Öã»ÖÖ²ÖÖ“Öß ±ãú»Öê ×¾Öú×ÃÖŸÖ ÆüÖê‰úÖ ú×¾Ö¾ÖµÖÖÔ“Öê ˆ¤ËüÖÖ¸ü ‹êúµÖÖÃÖ
™ü¯Ö»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß †ÃÖÖ ³ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. ÖÖ»Öß ´ÖÖÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ ú×¾Ö¾ÖµÖÖÕÖß •Öê †ÖÃÖÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê ŸÖê †¬ÖÖÔ ŸÖÖÃÖ
¾Ö¸ü ¯ÖÖÆüß“ÖÖÖŸÖ. †Ö¾ÖÖ•Ö †»ÖÖã•ÖÖÃÖÖ¸üÖÖ úÖê´Ö»Ö ¾Ö Çü¤üµÖ¯ÖÏ¾Öê¿Öß ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖ ¯Öãœêü ×¾Ö¸ü»Ö ¾Ö †¯ÖÖÓÖ¥üÂ™üßÖê
ÁÖÖêŸÖé¾ÖéÓ¤üÖú›êü ¯ÖÖÆüÖŸÖ ŸÖê †Ö¯Ö»Öê ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖ ¾ÖÖ“Öæ »ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖ¾Öêôûß ú´Ö»ÖÖµÖÖ ´ÆüÖæÖ úÖµÖ “Öß•Ö †ÖÆêü
ŸÖß †Öã³Ö¾ÖÖÃÖ †Ö»Öß. êú¿Öú»ÖÖ¯ÖÖÓ“Öß ¿Öã³ÖÏ ¿ÖÖê³ÖÖ ÖÖê¬Öæ´ÖúÖÓŸÖß“µÖÖ ³Ö¾µÖ ú¯ÖÖôûÖ¾Ö¸ü ×¾Ö»ÖÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖß.
Ø¯ÖÖ™ü ¸ÓüÖÖ“ÖÖ ¸êü¿Ö´Öß ÃÖî»Ö ÃÖ¤ü¸üÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ“Ö ¸ÓüÖÖ“Öß “ÖÖ¤ü¸ü ¯ÖÃÖ¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖ¸ü»Ö ÖÖ×ÃÖúÖ,
×¾ÖÖã¸ü»Öê»Öß ¤üÖœüß, ¯ÖÖÖß¤üÖ¸ü ¥üÛÂ™ü×¾ÖÖê¯Ö, ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ‹ú ¤îü¾ÖŸÖ“Öê ¯Öãœêü ×¤üÃÖ»Öê. ‹ú ŸÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖ
—ÖÖ»Öê. "‡ÔÀ¾Ö¸üß ¤üµÖê»ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¸üÖî¦ü Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê úÖë¤üÖ »ÖÖÖŸÖê. ×¾Ö³ÖæŸÖß“Öê ´ÖÖêšêü¯ÖÖ ÃÖÓú™üÖ»ÖÖ ÃÖŸÖŸÖ
ŸÖÖë›ü ¤êüµÖÖŸÖ“Ö †ÃÖŸÖê." ÆüÖ ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖÖ“ÖÖ †Ö¿ÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖÂÖÖ ²ÖÓÖÖ»ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖê, ŸÖ¸üß ŸµÖÖŸÖ ÃÖÓÃéúŸÖ
¿Ö²¤üÖÓ“Öß »ÖµÖ»Öæ™ü †ÃÖ»µÖÖÖê ²Ö¸êü“Ö úôû»Öê. ¿Öê¾Ö™üß »ÖÖêúÖÖÏÆüÖÃŸÖ¾Ö ú¾ÖßÓÖß †Ö¯Ö»Öê ‹ú »ÖÆüÖÖÃÖê ¯Öª
ÖÖ‰úÖ ¤üÖÖ¾Ö»Öê. ÆüÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ ¿ÖÓ³Ö¸üÖ¾µÖÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖÖ»ÖÖ ¿ÖÖê³ÖµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ —ÖÖ»ÖÖ.
¾ÖÖµÖ 473-83
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ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÏ¿Ö : 24 ¸üÖê•Öß ÃÖúÖôûß ¯ÖãÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ³Ö¸ü»Öß. ×¾ÖÂÖµÖ "†Ö´Ö“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
¯ÖÏ¿Ö" ÆüÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÏ£Ö´Ö ×´ÖÃÖêÃÖË êú. ‹Ö. ¸üÖòµÖ²ÖÖ‡ÔÓÖß ²ÖÓÖÖ»ÖßŸÖ ³ÖÖÂÖÖ êú»Öê. ŸµÖÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖß ÖéŸµÖ, ÖÖµÖÖ
¾Ö ÖÖ™üêú ú¸üµÖÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÖÆüµÖÖŸÖ úÖÆüß ¾ÖÖ¾ÖÖê ÖÖÆüß †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß ÃÖ´Ö£ÖÔÖ êú»Öê. †¬µÖÖ ÃÖŸÖß¿Ö“ÖÓ¦ü
“ÖÎú¾ÖŸÖá µÖÖÓÖß ˆšæüÖ ‡ÂÖÖ¸üÖ ×¤ü»ÖÖ úß, ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü úÖêÖßÆüß ²ÖÖê»Öæ ÖµÖê †ÃÖê ¯Öæ¾Öá“Ö šü¸ü»Öê †ÖÆêü.
¯ÖÖ •µÖÖ †£Öá ²ÖÖ‡ÔÖê ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ ¯Öãœêü †ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ †£Öá ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ˆ¢Ö¸ü †Ö»Öê“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÊÖ¾Ö¸ü
´Öß ˆšæüÖ Ã¯ÖÂ™ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê, "ˆ¢Ö¸ü †Ö»µÖÖÃÖ ¯ÖãÆüÖ ¯ÖÏŸµÖã¢Ö¸ü µÖê‰úÖ ÊÖ ÖÖ•Öãú ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖêšêü µÖã¨ü
´ÖÖ•Ö»Öê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖŸÖ Ã¡Öß¤üÖ×ÖµÖÆüß ÖÖÆüßÃÖê ÆüÖê‡Ô»Ö. " Æêü ¸üÖ. ×Ö×¸ü•ÖÖ¿ÖÓú¸ü ÊÖÃÖ †Ö¾Ö›ü»Öê ÖÖÆüß.
ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖŸÖ ¯ÖÏê´ÖÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ ´Öã§üÖ †¯ÖÏÃŸÖãŸÖ¯ÖÖê ¯Öãœêü †ÖÖæÖ †¬µÖÖÖÓ“Öê ×ÖÖÖÔµÖú ´ÖŸÖ
´ÖÖ×ÖŸÖ»Öê. †¬µÖÖÖÓÖß "¯ÖÏê´ÖÖ»ÖÖ ²ÖÓ¬ÖÖ †ÃÖ»Öê“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê " †ÃÖê ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê Ã¯ÖÂ™ü ´ÖŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ—Öê ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê. "Öê»µÖÖ ¿ÖŸÖúÖÓŸÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ ¯ÖãúÖ¸üÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. †ÖŸÖÖ
¯Öãœü»µÖÖ ¿ÖŸÖúß •ÖÖŸÖÖ •ÖÖÖéŸÖ ÆüÖêÖÖ¸ü. ÛÃ¡ÖµÖÖ ÃÖ´ÖÖÖÖ×¬ÖúÖ¸üß ÆüÖêÖÖ¸ü †Ö×Ö µÖã¾Öú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÆüÖêÖÖ¸ü.
¤üÖÃÖ´ÖÖÖê¾Öé¢Öß“Öê ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖú›æüÖ ×Ö´ÖæÔ»ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö¸üß»Ö ×ŸÖÆüß ²ÖÖ•ÖãÓÖß ¾ÖÖ¾Ö™üôû ˆšüÖÖ¸ü. ŸµÖÖ»ÖÖ
²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÆêü úÖµÖ ? †Ö•Ö¾Ö¸ü ¬ÖÖÙ´Öú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ³ÖÖ¾ÖÖÖ´ÖµÖ µÖã¨ü —ÖÖ»Öê. µÖê£ÖæÖ ¯Öãœêü
†ÖÙ£Öú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú µÖã¨ü •Öã¯ÖÖÖ¸ü. ŸµÖÖŸÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÖÖ‘ÖÖ¸ü ‘Öê‡Ô»Ö. ŸÖ¸ü †Ö¯ÖÖ“Ö
ˆšü¾Ö»Öê»µÖÖ ¾ÖÖ¾Ö™üôûßŸÖ Ã¾ÖŸÖ:“Ö ÖÖ¸ü¤ü ÆüÖêµÖÖ“Öß †Ö¯Ö¢Öß µÖêÖÖ¸ü !"
ŸÖÖ¸üßÖ 25 ¸üÖê•Öß '×´Ö¿ÖÖ“Öê úÖµÖÔ' ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü —ÖÖ»Öß.
(1) Ã¾Ö¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö (2) ²ÖÖÆêü¸ü¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö (3) ²ÖÆãü•ÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¾Ö ¤ü×»ÖŸÖ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö †ÃÖê ×´Ö¿ÖÖúÖµÖÖÔ“Öê
ŸÖßÖ ³ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. ›üÖò. Ö. µÖ. ×“Ö™üÖßÃÖ ¾Ö ÃÖã¬Öß¸ü“ÖÓ¦ü ²ÖÖÖ•Öá ÊÖÓ“Öê '²ÖÖÆêü¸ü¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö úÖµÖÔ' ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü
³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê. 28 ¸üÖê•Öß ¤ãü¯ÖÖ¸üß ›üÖò. Ö. µÖ. ×“Ö™üÖßÃÖ ¾Ö ›üÖò. ÖÖÓ›ü¾ÖÖ»ÖÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖ±ú¸üß¾Ö¸ü
×Ö‘ÖÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖÖ ×Ö¸üÖê¯Ö ¤êüµÖÖÃÖÖšüß •ÖÖÆüß¸ü ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»Öß, ŸÖß ´Öß “ÖÖ»Ö¾Ö»Öß.
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25
¯Öæ¾ÖÔ ²ÖÓÖÖ»Ö“Öß ÃÖ±ú¸ü
ŸÖÖ¸üßÖ 1 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü ¸üÖê•Öß ²ÖÖ²Öæ Æêü´Ö“ÖÓ¦ü ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ´Ö•ÖÃÖÖšüß ¯Öæ¾ÖÔ ²ÖÓÖÖ»Ö, ˆ¢Ö¸ü ²ÖÓÖÖ»Ö, ×²ÖÆüÖ¸ü,
ÃÖÓµÖãŒ¢Ö ¯ÖÏÖÓŸÖ †Ö×Ö ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö ÊÖ ¯ÖÖ“Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¿ÖŸÖÃÖÖÓ¾ÖŸÃÖ×¸üúÖ ×Ö×´Ö¢Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü úºþÖ ÊÖ
¾ÖÂÖÔ†Öê¸ü ¯ÖãµÖÖÃÖ •ÖÖ¾Öê †ÃÖê šü¸ü¾Ö»Öê. ´ÖÖ—Öê ˆŸÖÖ¸ü¾ÖµÖ, †Ö•Ö ŸÖßÖ ´Ö×ÆüÖê ‡»±ãú‹Ó—ÖÖ“µÖÖ ¾µÖÖ¬Öß´Öãôêû †Ö»Öê»Öß
†¿ÖŒ¢ÖŸÖÖ ¾ÖÖî¸êü †Öêú úÖ¸üÖÖ´Öãôêû ´Öß Øú×“ÖŸÖ ÖÖÖãÂÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖÖ ²ÖÓÖÖ»µÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üµÖÖ»ÖÖ úÖêÖß
²ÖÓÖÖ»Öß ×´Ö¿ÖÖ¸üß ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß Æêü ¯ÖÖÆæüÖ ÖÖ‡»ÖÖ•ÖÖÖê ŸÖê úÖµÖÔ ´Ö»ÖÖ ¯ÖŸú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ŸÖ¸üß ŸÖê ´Ö»ÖÖ
†ÖÛŸ´Öú¥üÂ™ü¶Ö ×¯ÖÏµÖ ÆüÖêŸÖê. ¯Öæ¾ÖÔ ²ÖÓÖÖ»µÖÖÓŸÖ ÃÖÓŸÖŸÖ¬ÖÖ¸ü ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûÖ, ÖªÖÓÖÖ †Ö»Öê»Öê ´ÖÆüÖ¯Öæ¸ü, ´Ö»Öê×¸üµÖÖ,
´Ö»ÖÖ Ö ¹ý“ÖÖÖ¸êü †®Ö, Ö ÃÖ´Ö•ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÂÖÖ, ÊÖ¾Ö¹ýÖ ×Ö¤üÖÖ ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖß»Ö úÖ´ÖÖŸÖæÖ •Ö¸üß ÃÖã™üúÖ —ÖÖ»Öß
†ÃÖŸÖß ŸÖ¸üß ²Ö¸êü —ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖê. ¯ÖÖ ŸÖÃÖê Ö ÆüÖêŸÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖÓÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘Öê‰úÖ ¯Öæ¾ÖÔ ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖß»Ö
×“ÖŸÖÖÖÓÖ¯ÖÖÃÖæÖ ˆ¢Ö¸ü ²ÖÓÖÖ»µÖÖÓŸÖß»Ö ¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖ¾Öê, †ÃÖê šü¸ü»Öê. (1) ¸ü´Öê¿Ö“ÖÓ¦ü ´Öãú•Öá (2) ²ÖÖ×¸üÃÖÖ»Ö“Öê
¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸ü ‘ÖÖêÂÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´Öã»ÖÖÖ •ÖŸÖà¦üãú´ÖÖ¸ü, (3) †×Ö»Ö“ÖÓ¦ü “ÖÖî¬Ö¸üß, (4) ÃÖã¬Öß¸üãú´ÖÖ¸ü ²ÖÖêÃÖ,
(5) ²Ö³¹ý¾ÖÖÆüÖ šüÖæú¸ü, (6) ´ÖÖ¬Ö¾Ö“ÖÓ¦ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ †Ö×Ö ´Öß †ÃÖê †Öšü •ÖÖ ×ÁÖµÖÖôû¤üÖÃÖ Ã™êü¿ÖÖ¾ÖºþÖ
×Ö‘ÖÖ»ÖÖê.
²ÖÓÖÖ»µÖÖÓŸÖß»Ö ´ÖÆüÖ¯Öæ¸ü : •ÖêÃÖÖê¸ü ×•Ö»ÊÖÓŸÖß»Ö ´Ö×»ÖÆüÖ™ü, ´Ö¿ÖßÆüÖ™ü ¾Ö ¸üÖ•ÖÖ¯Öæ¸ü Öã»ÖÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö
´Ö¤üÖ¸üŸÖÖê»Öß, ¹ýÛ““Ö¤ü¤üÖÆüÖ, •ÖÖ»ÖÖêúÖ™üß ¾Ö ãú¸üßµÖÖÖÖ ¾ÖÖî¸êü ²ÖÓÖÖ»Ö ²Öòú¾Ö›Ôü Œ»ÖÖÃÖ ×´ÖµÖÖÖ“µÖÖ ×šüúÖÖß Æüß
ÃÖ±ú¸ü Öê‰úÖ †Ö´Æüß ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö ¯ÖÖê“Ö¾Ö»ÖÖ. ³Öî¸ü¾Ö Ö¤üß»ÖÖ ´Ö×»ÖÆüÖ™ü•Ö¾Öôû ´ÖÖêšüÖ ¯Öæ¸ü †Ö»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÏ³ÖÖŸÖ, Ö¤üß¯ÖÏ¾ÖÖÆü ¾Ö Ö¤üß×úÖÖ¸üß µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ¤êüÖÖ¾ÖÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ. ³ÖÖŸÖ, †Ó²ÖÖ›üß, †Öôæû, úÖê“Öã¸üß“Öß
¸üÖÖê ´ÖÖ•Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. Öê›üß Øú×“ÖŸÖ ˆÓ“Ö¾Ö™ü¶Ö¾Ö¸ü †ÃÖ»µÖÖÖê ŸÖê¾Öœüß“Ö ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖß. ²ÖÖúß ÃÖ¾ÖÔ •Ö»Ö´ÖµÖ
×¤üÃÖ»Öê. ‹úÖ ×šüúÖÖÖÆæüÖ 100 µÖÖ›üÖÔ¾Ö¸üß»Ö ×šüúÖÖß •ÖÖµÖÖÃÖ ¯Ö›üÖ¾ÖÖ“Öß •Ö¹ý¸üß »ÖÖÖê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ×¯ÖúÖÓ¾Ö¸ü
¤üÆüÖ ¤üÆüÖ ±æú™ü ¯ÖÖÖß ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖ ÃÖŸÖŸÖ “ÖÖ¸ ´Ö×ÆüÖê ¸üÖÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖê. ×¯Öêú ´ÖÖ“ÖÔ-‹×¯ÖÏ»Ö´Ö¬µÖê“Ö ¯Öê¸üÖ¾Öß
»ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ¯Öæ¸ü †ÖêÃÖºþÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖß †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö“Ö ¾ÖÖœü»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ‹ú ÖÖ¾Ö ÃÖÖê›æüÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ÖÖ¾Öß
•ÖÖ‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖê£Öß»Ö ´ÖÓ›üôûß ²ÖÖµÖúÖ-´Öã»ÖÖÓÃÖ×ÆüŸÖ †Ö´Ö“Öß ¾ÖÖ™ü ¯ÖÖÆüÖŸÖ ˆ³Öß †ÃÖŸÖ.ü ™üÖôû, ÖÖê»Ö (´ÖÖêšêü
´Öé¤ÓüÖ), ²ÖÖ•ÖÖ“Öß ¯Öê™üß ‡ŸµÖÖ¤üß ³Ö•ÖÖÖ“Öß ÃÖÖ¬ÖÖê †ÃÖŸÖ. ´ÖÖêšüÖ —Öë›üÖ ¾Ö »ÖÆüÖÖ »ÖÆüÖÖ ×Ö¿ÖÖÖê ¯ÖÏŸµÖêúÖ“Öê
ÆüÖŸÖß ±ú›üúŸÖ †ÃÖŸÖ. ÆüÖê›üßŸÖæÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ÃÖŸÖŸÖ ³Ö•ÖÖ “ÖÖ»Öæ †ÃÖê. ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ˆŸÖ¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü
×šüúÖÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖê“Öê¯ÖµÖÕŸÖ ÖÖ¸üÃÖÓúßŸÖÔÖ ÃÖãºþ ÆüÖê‡Ô. ×šüúÖÖß ¯ÖÖê“Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯ÖÖÃÖÖê»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ÆüÖê‡Ô. ÖÓŸÖ¸ü
³ÖÖê•ÖÖ, ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖ ¾Ö ³Öê™üß ¾ÖÖî¸êü ÆüÖêŸÖ. Æêü ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖŸÖ ×³Ö•ÖŸÖ“Ö “ÖÖ»Öæ †ÃÖê.
‹ú úÖêÖ×¿Ö»ÖÖ-ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö : ÊÖ ¯ÖÏÖÓŸÖß ´Öß ¤ãüÃÖ·µÖÖÓ¤üÖ †Ö»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ´ÖÖ—ÖÖ ×›ü¯ÖêÏÃ›ü Œ»ÖÖÃÖêÃÖ
×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ“ÖÖ ¯ÖãÂúôû ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ÊÖ ¯ÖÏÖÓŸÖß †ÖÖê¤ü¸ü“Ö —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôûê ´Öß •Öê£Öê •ÖÖ‡Ô ŸÖê£Öê ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖß»Ö
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Ö´Ö:¿Öæ¦ü ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ †Ã¯Öé¿µÖ ´ÖÖÖ»Öê»µÖÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ²ÖÖµÖúÖ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ —ÖãÓ›üß“µÖÖ —ÖãÓ›üß ´Ö»ÖÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ µÖêŸÖ.
ŸÖÖ¸üßÖ 5 ¸üÖê•Öß ´ÖÖ¿ÖÖÆüÖ™üß µÖê£Öê †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖµÖÃæú»Ö“µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¤üÖ›ü ²ÖÃÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ
ÃÖ³ÖÖ¸Óü³Ö ÆüÖêŸÖÖ ŸÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ ÆüÃŸÖê —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ¾Öêôûß ÃÖã´ÖÖ¸êü 2000 »ÖÖêúÃÖ´Öã¤üÖµÖ »ÖÖê™ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖ—Öê ØÆü¤üßŸÖ
³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê. ÆüÖµÖÃæú»Ö“Öê Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸ü ¿Ö¸ü““ÖÓ¦ü ´Öã—Öã´Ö¤üÖ¸ü Æêü ‹úêúÖôûß ÖÖÛÃŸÖú ÆüÖêŸÖê; ¯ÖÖ ²ÖÎÖÉÃÖÓÖßŸÖ
‹êæúÖ ŸÖê ‹êúÀ¾Ö¸üß —ÖÖ»Öê. »Ö¾Öú¸ü“Ö µÖê£Öê ²ÖÎÖÉ ´ÖÓ×¤ü¸ü ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯ÖÖ ŸÖê£Öê †Ö“ÖÖµÖÖÔ“Öê úÖ´Ö
úºþ †ÃÖê ŸÖê ´ÆüÖÖ»Öê. ×¤ü¾ÖÃÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖµÖÔ úºþÖ †Ö´Æüß “ÖÖÓ¤üµÖÖ ¸üÖ¡Öß ²ÖÖê™üß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖæ.
¯ÖãÂúôû ¾ÖêôûÖ ¾ÖÖ™ü ´ÖÖÆüßŸÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê ¯ÖÏ¾ÖÃÖÖÃÖ ×¾Ö»ÖÓ²Ö »ÖÖÖê. ÃÖÛ““Ö¤Ëü¤üÖÆü µÖê£Öê Ö´Ö:¿Öæ¦üÖÓ“Öß ¤üÖêÖ ÆüÖµÖÃæú»Öê
†ÖÆêüŸÖ. úÖ´Ö †Ö™üÖê¯ÖæÖ ÃÖúÖôûß 9…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ²ÖÖ×¸üÃÖÖ»Ö ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö •ÖÖ»ÖÖêúÖšüß µÖÖ ÖÖ¾Öß •ÖÖµÖÖÃÖ ´ÖÖêšüß
Ã™üß´Ö¸ü ‘ÖêŸÖ»Öß.
¯Öæ¾ÖÔ ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖ ²ÖÖ¸üßÃÖÖ»Ö, ×“ÖŸÖÖÖÖÑÖ †Ö×Ö úÖê×´Ö»»ÖÖ ÊÖ ŸÖßÖ ×šüúÖÖß ÃÖãÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö †ÖÆêüŸÖ.
¿ÖŸÖÃÖÖÓ¾ÖŸÃÖ×¸üú ˆŸÃÖ¾ÖÖ“Öê ‹úÖ ÃÖêÎêú™ü¸üßÖß †Ö´Ö“Öê •ÖÃÖê ÃÖÓ“ÖÖ¸ü¯Ö£Öú úºþÖ ¯Öæ¾ÖÔ ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖ ¯ÖÖšü¾Ö»Öê
ÆüÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ¤ãüÃÖ¸êü ‹ú ¯Ö£Öú ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖ ¯ÖÖšü¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê Æüß ¤üÖêÆüß ¯Ö£Öêú šü¸ü»Öê»µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß
šü¸üÖ×¾Öú úÖµÖÔÎú´Ö †Ö™üÖê¯ÖæÖ ›üÖŒúÖ µÖê£Öê •Ö´ÖÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß. ›üÖŒúÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•Ö ú»Öú¢ÖÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
ÖÖ»ÖÖêÖÖ»Ö ´ÖÖêšüÖ †ÖÆêü ¯Öæ¾ÖÔ ÃÖÓêúŸÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÓÖß †Ö¯ÖÖ¯Ö»Öê ÊÖ ÃÖÖ»Ö“Öê ¾ÖÖÙÂÖúÖêŸÃÖ¾Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾Öß Æüß ¯Ö£Öêú •Öê¾ÆüÖ µÖêŸÖß»Ö ŸµÖÖ ¾Öêôûß šü¸ü×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö´ÆüÖÃÖ ÊÖ ´ÖÖêšü¶Ö ÖÖ¾Öß ŸÖßÖ
“ÖÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖ ŸÖ¸üß ¸üÖÆüÖ¾Öê »ÖÖÖê. ¤ü¸ü´µÖÖÖ »ÖÆüÖÖÃÖÖÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ ³Öê™üß ªÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖòµÖ“Öê Ã¾Ö¯Ö : ²ÖÖ×¸üÃÖÖ»Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê †Ö´Ö“µÖÖ ¯Ö£ÖúÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ²ÖÖ²Öæ ×²Ö×¯ÖÖ“ÖÓ¦ü ¯ÖÖ»Ö
ÊÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¾ÖŒŸµÖÖ»ÖÖ ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖ»ÖÖ ¾Ö ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖ»ÖÖ ´Öã§üÖ´Ö †Ö´ÖÓ¡ÖÖ úºþÖ
†ÖÖ¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. 18 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, ¸üÖê•Öß ˆŸÃÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ²ÖÎÖÉ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ´ÖÖêšüß •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸµÖÖ¾Öêôûß " ×¾ÖÀ¾Ö•ÖÖÖß ¬Ö´ÖÔ " (Universal Religion) µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öê ¾Ö
¯ÖÖ»Ö²ÖÖ²ÖæÓ“Öê ÃÖÖµÖÓúÖôûß ¾µÖÖµÖÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ—Öê ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÖ‰úÖ ŸÖÖÃÖ ‡ÓÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê. ´Öß
¯ÖÏ£Ö´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ“Öß ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß. ´Öã²Ó Ö‡Ô ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ÃÖÓŸÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´ÖÖÃÖ
ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖÖÓ“µÖÖ Ö•Ö¸êüÃÖ´ÖÖê¸ü úÃÖê †ÖÖ»Öê †Ö×Ö ×¾Ö«üÖÖÖÓú›æüÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ú¿Öß ¤êü¾Ö×¾Ö»Öß Æêü ´Öß
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ¸üÖê ´Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ¯ÖÖê¯Ö“µÖÖ ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›ü¶Ö•Ö¾Öôû ÛÃÖÃ™üÖ‡Ö “Öò¯Öê»Ö ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ ¤üÖ»ÖÖÖŸÖ
´ÖÖê—ÖêÃÖ“ÖÖ ‹ú ÃÖÓÖ´Ö¸ü¾Ö¸üß ³Ö¾µÖ ²ÖîšüÖ ¯ÖãŸÖôûÖ †ÖÆêü. ´ÖÖµÖêú»Ö †Ñ•Öê»ÖÖê µÖÖ ×¿Ö»¯ÖúÖ¸üÖ»ÖÖ ÆüÖ ¯ÖãŸÖôûÖ
úÖê¸üµÖÖÃÖ “ÖÖôûßÃÖ ¾ÖÂÖì »ÖÖÖ»Öß. ´ÖÖê—ÖêÃÖ“Öß ´ÖæŸÖá †Ñ•Öê»ÖÖê“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ †ÖÖê¤ü¸ü ³Ö¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß. †¿Öß ŸµÖÖ“Öß
¯ÖÏ£Ö´Ö ´ÖÖÖê´ÖÖ ´ÖæÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü †Ñ•Öê»ÖÖêÖê ÃÖÓÖ´Ö¸ü¾Ö¸üß ¤üÖ›üÖ“µÖÖ šüÖêúóµÖÖÓŸÖæÖ “ÖÖôûßÃÖ ¾ÖÂÖì ú»ÖÖãúÃÖ¸üß
úºþÖ ŸÖß •ÖÖã ¯ÖÖêÖºþÖ ²ÖÖÆêü¸ü úÖœü»Öß. •ÖÖã úÖµÖ ŸÖß †ÖŸÖ ¤ü›æüÖ“Ö ²ÖÃÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖ«üŸÖË ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß
Æüß ´ÖæÃÖ ‡ÔÀ¾Ö¸üÖÖê ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖòµÖ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ †Ö¬Öß“Ö †ÖêŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖß ¯Öãœêü ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖòµÖÖß ¾Ö †Öêú
²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ²ÖÓ¬Öã³Ö×ÖÖßÖß ÃÖú»Ö ²ÖÖÉ ÃÖ´ÖÖ•Ößú ãúÃÖÓÃúÖ¸üºþ¯Öß ¤üÖ›ü ¤æü¸ü úºþÖ Öê»µÖÖ ¿ÖŸÖúÖÓŸÖ
ˆ‘Ö›ü êú»Öß. Æêü †Ö×¾ÖÂú¸üÖ †ªÖ×¯Ö “ÖÖ»Öæ“Ö †ÖÆêü. ŸÖÖ•Ö´ÖÆüÖ»ÖÖ“Öê Ã¾Ö¯Ö ¿ÖÆüÖ•ÖÆüÖÖÖÃÖ †ÖÖê¤ü¸ü“Ö ¯Ö›ü»Öê
ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ¯Öãœêü 20,000 ´ÖÖÖÃÖÖÓÖß 22 ¾ÖÂÖì Ö¯ÖæÖ ´ÖæŸÖÔ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖÃÖ †Ö×Ö»Öê. ²ÖÖÉ ÃÖ´ÖÖ•Ö Æêü ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖòµÖ“Öê
‹ú ´ÖÖÖ×ÃÖú ÃÖÓÖ´Ö¸ü¾Ö¸üß Ã¾Ö¯Ö“Ö ÆüÖêµÖ. ‡Ô×•Ö¯ŸÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖê¸êü, ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖêšü´ÖÖêšüß ¤êü¾Öôêû, Æüß ÃÖ¾ÖÔ
Æü•ÖÖ¸üÖê îúªÖÓú›æüÖ ¾Ö ¾ÖêšüßÃÖ ¬Ö¸ü»Öê»µÖÖ ´Ö•Öã¸üÖÓú›æüÖ ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ŸÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ †µÖÖµÖÖ“Öß Ã´ÖÖ¸üêú“Ö
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†ÖÆêüŸÖ. ²ÖÎÖÉ-²ÖÎÖ×ÉúÖÓÖß ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ˆ³ÖÖ¸üÖßÃÖÖšüß Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖ¯Öæ¾ÖÔú úÂ™ü ¾Ö ”ûôû ÃÖÖêÃÖ»Öê. †ÖŸÖÖ
ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖÓ¿Ö•Ö ¾Ö ²ÖÖÆêü¸ü“Öê »ÖÖêú ŸµÖÖ Ã´ÖÖ¸üúÖ“ÖÖ ˆ¯Ö³ÖÖêÖ ±ãúú™ü ‘ÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ÊÖ ÃÖÓÓã¤ü¸ü ˆ¯Ö´ÖÖ ÁÖÖêŸÖé¾ÖÓé¤üÖÃÖ
±úÖ¸ü †Ö¾Ö›ü»µÖÖ. ¯ÖãÂúôûÖÓÖß ŸÖÃÖê ˆ‘Ö›ü µÖê‰úÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ÃÖŸÖß¿Ö“ÖÓ¦ü “ÖÎú¾ÖŸÖá †Ö×Ö ×²Ö×¯ÖÖ“ÖÓ¦ü ¯ÖÖ»Ö
ÊÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ×Ö³ÖÔ¸ü ×“Ö¢ÖÖÖê ú¾Ö™üÖôû»Öê.
×“Ö¢ÖÖÖÖÑÖ : ŸÖÖ¸üßÖ 19 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü»ÖÖ 8… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´Öê‘ÖÖÖ¤ü Ö¤üß“µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖæÖ “ÖÖÓ¤ü¯Öæ¸ü»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê.
ÃÖúÖôûß 10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯Ö¤Ëü´ÖÖ Ö¤üß“µÖÖ †±úÖ™ü ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ×¿Ö¸ü»ÖÖê. ÃÖÖÖ¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Æüß ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ¾Ö ³ÖµÖÖÖú †ÖÆêü.
¯ÖãÂúôû¤üÖ ×ÆüÖê ÆüÖÆüÖ:úÖ¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ³ÖµÖÓú¸ü ´ÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖµÖÖÖê ŸÖã›ãÓü²Ö ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖÖÓ“Öß
¹Óý¤üß 2/3 ´Öî»Ö ŸÖ¸üß †ÃÖÖ¾Öß. Ö»ÖÖã¸üß ²ÖÓ¤ü¸üÖ•Ö¾Öôû ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¡Ö 6 ´Öî»Ö ¹Óý¤ü ÆüÖêŸÖê. “ÖÖÓ¤ü¯Öæ¸ü“Öê úÖ´Ö †Ö™üÖê¯ÖæÖ
ŸÖÖ¸üßÖ 21 »ÖÖ ÃÖúÖôûß ×“Ö¢ÖÖÖÖÑÖ»ÖÖ (“ÖîŸµÖÖÏÖ´Ö) †Ö»ÖÖê. µÖê£Öê Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖ ¾Ö ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•Ö †¿ÖÖ
¤üÖêÖ ¯ÖÓ£ÖÖ“Öß ´ÖÓ×¤ü¸êü †ÖÆêüŸÖ. †£ÖÖÔŸÖË †Ö´Æüß ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÖÆãüÖê ÆüÖêŸÖÖê.
Æêü´Ö»ÖŸÖÖ²ÖÖ‡Ô : ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 24 »ÖÖ ×´ÖÃ™ü¸ü ¤êü¾Öê¦üÖÖ£Ö ³Ö¼üÖ“ÖÖµÖÔ µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖßÖê ×“Ö¢ÖÖÖÑÖ´Ö¬µÖê
ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö¾Ö»Öß. ¤êü¾Ö¦ü Æêü ¯ÖÏ£Ö´Ö •ÖãµÖÖ ´ÖŸÖÖ“Öê ²ÖÎÖÉÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏ£Ö´Ö ŸÖê ²ÖÎÖÉ
—ÖÖ»Öê»Öê ÃÖÖî. Æêü´Ö»ÖŸÖÖ²ÖÖ‡ÔÖÖ †Ö¾Ö›ü»Öê ÖÖÆüß. ŸÖê ¯Öãœêü ‘Ö¸üßÆüß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ úºþ »ÖÖÖ»Öê. ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖ †Ö×¬Öú“Ö
³µÖÖ»µÖÖ. ¯ÖÖ ¿Öê¾Ö™üß •Öê¾ÆüÖ ¤êü¾Öê¦üÖÓ“µÖÖ ÃÖÓŸÖÖ¯Öß ²ÖÖ¯ÖÖÖê ¤êü¾Öê¦üÖ»ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¤üÖµÖ³ÖÖÖ ¤êüµÖÖ“Öê ÖÖúÖºþÖ ŸÖÖê
‹úÖ •ÖãµÖÖ ¤êü¾ÖôûÖ»ÖÖ ×¤ü»ÖÖ, ŸÖê¾ÆüÖ Æêü´Ö»ÖŸÖÖ²ÖÖ‡ÔÖß ¤üÖµÖ³ÖÖÖÖ“ÖÖ ×¬ÖŒúÖ¸ü úºþÖ ŸµÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ²ÖÎÖÉÖê
—ÖÖ»µÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ¾Ö “Ö×¸ü¡Ö ‹êæúÖ ´Öß ¦ü¾Ö»ÖÖê, ŸµÖÖÓÖÖ ‡ÓÖÏ•Öß µÖêŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ´Ö»ÖÖ †ÖŸÖÖ Ö¸ü•Öê¯Öã¸üŸÖê
²ÖÓÖÖ»Öß µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖÖ¸üßÖ 26 »ÖÖ Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ´ÖÓ›üôûßÖê ´Ö»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ
•ÖÖÆüß¸ü ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öê. ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖ ¯ÖãÂúôû ×šüúÖÖß ÊÖ ¤üÖêÖ ¯ÖÓ£ÖÖ“Öê †Ö¯ÖÃÖÖŸÖ ´Öãôûß“Ö ¯Ö™üŸÖ
ÖÖÆüß. ´Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ †ÃÖæÖÆüß ´Ö»ÖÖ Æêü †Ö´ÖÓ¡ÖÖ †Ö»Öê Æêü †¯Öæ¾ÖÔ ÆüÖêŸÖê. êú¾Öôû ´Öß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö
²ÖÎÖÉÖê ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú ´ÆüÖæÖ“Ö ÆüÖ ÃÖ´ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´Öß 'ÃÖ´Ö¾ÖµÖ' (Hormony) ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖ
êú»Öê. ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ØÆü¤üßŸÖ êú»Öß.
ŸÖÖ¸üßÖ 27 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü»ÖÖ ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖòµÖ ¯ÖãµÖ×ŸÖ£Öß ÃÖÖ•Ö¸üß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸÖÖ¸üßÖ 29 »ÖÖ
'Öß»ÖÖ' Ã™üß´Ö¸üÖê úÖòŒÃÖ²Ö—ÖÖ¸ü ÖÖ¾Öß ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ‹úÖ ŸÖÖÃÖÖÖê †Ö´Ö“Öß Ö¤üß ²ÖÓÖÖ»Ö“µÖÖ ˆ¯ÖÃÖÖÖ¸üÖŸÖ ×´ÖôûÖ»Öß.
ÃÖ´Öã¦üÖÃÖ ¯ÖÖÆæüÖ †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ. ¯Öãœêü ãúŸÖã²Ö¤üßµÖÖ ¾Ö ´ÖÃú»Öß ²Öê™üÖ•Ö¾Öôûß»Ö ÖÖ›üßŸÖæÖ ×¤üÃÖÖÖ¸üÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ
²ÖÆüÖ¸üß“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. úÖòŒÃÖ²Ö—ÖÖ¸ü ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ •ÖÖêÖêÓ¦üÃÖêÖ ¾Öúß»Ö †ÖòÖ¸ü¸üß ´Öò×•ÖÃ™Òêü™ü Æêü ‹ú“Ö ²ÖÎÖÉ
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üü †ÃÖæÖÆüß †Ö´Ö“Öê Ã¾ÖÖÖŸÖÖ£ÖÔ Ø¤ü›üß, ¯ÖŸÖÖúÖ, ÖÖê»Ö ‘Öê‰úÖ ´Öã»ÖÖÓ²ÖÖôûÖÃÖÆü †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖã´ÖÖ¸êü 100
´ÖÖÖÃÖê ²ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÆüÖ ²ÖÓ¤ü¸üÖ“ÖÖ ÖÖ¾Ö ²ÖÓÖÖ»Ö“µÖÖ ˆ¯ÖÃÖÖÖ¸üÖ“µÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ¯Öæ¾ÖÔ
×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸üß»Ö •ÖÖ®ÖÖ£Ö¯Öã¸üß“µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü †ÖÆêü. µÖê£Öê ²ÖÎÉß »ÖÖêúÖÓ“Öß ¾ÖÃŸÖß ±úÖ¸ü †ÖÆêü. ÆüÖ †Ö¸üÖúÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖ
¯Öæ¾Öá ²ÖÎÉ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †ÖŸÖÖ ±úŒ¢Ö ‹ú ›üÖëÖ¸üÖ“Öß ¸üÖÓÖ †Ö›ü †ÖÆüê. µÖê£Öê ¯Öæ¾Öá ²ÖÖî¨ü×¾ÖÆüÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ.
ÃÖ´Öã¦ü×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¾ÖÖ»ÖãúÖ´ÖµÖ ¾ÖÖôû¾ÖÓ™ü ±úÖ¸ü ÖµÖÖ´ÖÖÖêÆü¸ü ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ úÖšüÖ¿Öß †Ö´Ö“Öß
ˆŸÖ¸üµÖÖ“Öß ÃÖÓã¤ü¸ü ÃÖÖêµÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ¸üÖ¡Öß “ÖÖÓ¤üµÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ŸÖê£Öê ŸÖßÖ ×¤ü¾ÖÃÖ †Ö´Æüß ±úÖ¸ü ×¾ÖÁÖÖÓŸÖßŸÖ
‘ÖÖ»Ö¾Ö»Öê.
ÆüÖ ¯ÖÆüÖ ²ÖÎÖÉ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ ! : ŸÖÖ¸üßÖ 1 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü»ÖÖ ´Öß ÆüÖµÖÃæú»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖ´ÖÖê¸ü £ÖÖê›êüÃÖê
²ÖÖê»Ö»ÖÖê. ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖòµÖ“Öß ²ÖÖ»Ö¯ÖÖÖ“Öß ÖÖêÂ™ü ÃÖÖÓÖæÖ "ÖÖêÂ™üßŸÖ»µÖÖ ´Öã»ÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö úÖêÖ ÃÖÖÓÖê»Ö ? "†ÃÖÖ
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ÃÖ¾ÖÖ»Ö êú»ÖÖ. ‹úÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ´Öã»ÖÖÖê ¸üÖ´Ö ´ÖÖêÆüÖ Æêü ÖÖ¾Ö ´ÖÖêšü¶Ö ˆŸÃÖÖÆüÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ´Öß ˆ¦üÖ¸ü»ÖÖê, "ÆüÖ
¯ÖÖÆüÖ ²ÖÎÖÉ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ ! ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ´Öã»ÖÖÃÖÆüß ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö ´ÖÖÆüßŸÖ †ÖÆêü !" (¯ÖÖ ØÆü¤æüÖÖ ´ÖÖÆüßŸÖ
Ö¾ÆüŸÖê µÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü úÖµÖ ?) ŸÖÖ¸üßÖ 2 »ÖÖ ×“ÖŸÖÖÖÖÑÖ»ÖÖ ¯Ö¸üŸÖ»ÖÖê. µÖê£Öê ´Ö»ÖÖ ÃÖÖÃ™ÒüÖêú (´ÖÛÃŸÖÂúŸÖÖ¯Ö)
—ÖÖ»ÖÖ. ¤üÖÃÖ²ÖÓ¬Öæ“Öß ´ÖÖêšüß úµÖÖ †×´ÖµÖÖ ×ÆüÖê †¬ÖÖÔ ŸÖÖÃÖ £ÖÓ›ü ¯ÖÖµÖÖ“Öß ¬ÖÖ¸ü ´ÖÃŸÖúÖ¾Ö¸ü ¬ÖºþÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü ‹ú
ŸÖÖÃÖ ¾ÖÖ¸üÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ ´Ö»ÖÖ ²Ö¸êü êú»Öê. ŸÖÖ¸üßÖ 3 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü ¸üÖê•Öß ¯ÖÆüÖ¸üŸÖ»Öß, ŸÖÖ¸üßÖ 4 »ÖÖ ²Ö¸üÖê´ÖÖ, ŸÖÖ¸üßÖ
5 »ÖÖ ±êúÖß µÖÖ ÖÖ¾Öß •ÖÖ‰úÖ ŸÖÖ¸üßÖ 7 ¸üÖ•ê Öß ÖÖê†ÖÖ»Öß µÖê£Öê †Ö»ÖÖê. ±úÖ¸ü ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ´Öãôûê ×¾Ö¿ÖêÂÖ úÖ´Ö —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß.
ÖÖê†ÖÖ»Öß : ÖÖê†ÖÖ»Öß ÆüÖ ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ´Öê‘ÖÖÖ¤ü ¾Ö ¯Ö¤Ëü´ÖÖ ÊÖ ¤üÖê Ö ÖªÖÓ“µÖÖ †ÖÎú´ÖÖÖ´Öãôûê
3/4 ³ÖÖÖ ¾ÖÖÆæüÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ²ÖÖúß“ÖÖÆüß ŸµÖÖ“Ö ¯ÖÓ£ÖÖÃÖ »ÖÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¤ü×ÖÖ-¯Öæ¾ÖÔ ¾Ö úÖÆüß ˆ¢Ö¸ü ³ÖÖÖ
³ÖµÖÖÖ, †ÖêÃÖÖ›ü ¾Ö ×³Ö•Ö»Öê»µÖÖ ×“ÖÖ»ÖÖ“ÖÖ, 8/10 ´Öî»Ö¯ÖµÖÕŸÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ¯ÖÖ¡ÖÖ•Ö¾Öôû •ÖÖ‰úÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê †ÃÖŸÖÖ
•Ö´ÖßÖ úÖ¡ÖæÖ ¯ÖÖµÖÖŸÖ ™üÖúµÖÖ“ÖÖ Ö¤¶ÖÓ“ÖÖ ÃÖŸÖŸÖ ˆ¯ÖÎú´Ö Ö•Ö¸êüÃÖ µÖêŸÖÖê. ŸÖê£Öê ²ÖÎÖÉ´ÖÓ×¤ü¸ü †ÖÆêü. ¯ÖÖ
ÖÖÖ¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÓ×¤ü¸üÆüß úÖŸÖ¸ü»Öê •ÖÖ‰úÖ •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû †ÖêÃÖ ¯Ö›ü»Öê †ÖÆêü. ¸üÖµÖ²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¸üÖ¬ÖÖúÖÓŸÖ †Ö‡ÔÃÖ Æêü
‹ú™êü“Ö ²ÖÎÖÉ. ŸÖê×Æü †ÖãÂšüÖ×Öú ÖÖÆüßŸÖ. Æêü †Ö´Ö“µÖÖÃÖÖšüß úÖê×´Ö»»ÖÖÆæüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ×“Ö¸Óü×•Ö¾ÖÖ“Öê µÖê£Öê †Ö»Öê
ÆüÖêŸÖê. ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÆüÖ•Öê ¾Öúß»Ö, ›üÖòŒ™ü¸ü, ÃÖ¸üúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß ¾ÖÖî¸êü ˆ¯Ö·µÖÖ ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖÖÓ“ÖÖ, Ã£ÖÖ×Öú
±úÖ¸ü“Ö ú´Öß. Æêü ¿ÖÖôæûÃÖÖê²ÖŸÖß “ÖÖêÆüßú›êü ¯ÖÖÓÖæÖ ´ÖÓ×¤ü¸êü †ÖêÃÖ ¯Ö›ü»µÖÖ“Öß ˆ¤üÖÆü¸üÖê ˆ¢Ö¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ“Ö,
¯ÖÖ Öã§ü ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖ ŸÖ¸ü †×¬Öú“Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸÖÖ¸üßÖ 8 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü»ÖÖ ¸üÖ¡Öß 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ úÖê×´Ö»»ÖÖ
µÖê£Öê ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê.
´ÖÖ—Öê ²ÖÓÖÖ»ÖßŸÖ ³ÖÖÂÖÖ : ÃÖÖµÖÓúÖôûß ´Ö»ÖÖ ×ÖŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê £Öú¾ÖÖ ¾Ö úÖúÖ ³ÖÖÃÖ»Öß. ŸµÖÖ¾ÖºþÖ
†Ö•Ö ŸÖßÖ ´Ö×ÆüÖê ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö ¿Ö¸ßü¸üÖ¾Ö¸ü •ÖÖê ŸÖÖÖ ¯Ö›üŸÖ †ÖÆêü ŸÖÖê †ÖŸÖÖ ú´Öß êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê
´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. ¯ÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖŸÖ ˆ³Öê ¸üÖÆü»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öß Æêü ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖÃÖ¸üŸÖÖê. ÃÖÖµÖÓúÖôûÖê ¾µÖÖµÖÖÖ ‡ŸÖêú ¾Öšü»Öê
úß, ¤ãüÃÖ·µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ÖÖ¾Ö“µÖÖ ´ÖÓ›üôûßÖß µÖê‰úÖ ¤ãüÃÖ¸êü ¾µÖÖµÖÖÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ †ÖÖÏÆü êú»ÖÖ. ×¾ÖÂÖµÖ World
and Work of Brahma Samaj ÆüÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÏ£Ö´Ö ²ÖÓÖÖ»ÖßŸÖ ´Öß ¯ÖÖ“Ö-ÃÖÖŸÖ ×´Ö×Ö™êü ²ÖÖê»Ö»ÖÖê. †¿ÖÖ ŸÖ·ÆêÖê
¯Ö¸üúßµÖÖÖê Ã¾Ö³ÖÖÂÖêŸÖ ÖÖÓ¤üß êú»µÖÖÖê ÁÖÖêŸÖé¾Öé¤Ó ü ÖæÂÖ ÆüÖŸê ÖÖê.
ˆ»ÆüÖÃÖ ¤ü¢Ö : ¯Öæ¾ÖÔ ²ÖÓÖÖ»Ö ÆüÖ •ÖÆüÖ»Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖŸÖê“ÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖ †Ö×Ö úÖê×´Ö»»ÖÖ Æêü ×šüúÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ
†ÖŸ´ÖÖ. ŸÖê£Öê ´Ö»ÖÖ ˆ»ÆüÖÃÖ ¤ü¢Ö Æêü •¾Ö»Ö••ÖÆüÖ»Ö ŸÖ¹ýÖ ³Öê™ü»Öê. Æêü ŸÖ¹ýÖ ×¾ÖªÖ£Öá †ÃÖŸÖÖÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ
‘Ö¸üß ´ÖÓÓã²Ö‡ÔÃÖ µÖÖÓ“ÖÖ ±úÖ¸ü ‘Ö¸üÖê²ÖÖ †ÃÖê. ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üú “Öôû¾Öôû úºþÖ ŸÖê †Ó¤ü´ÖÖÖ“Öß 5/6 ¾ÖÂÖì Æü¾ÖÖ
ÖÖ‰úÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ´Ö»ÖÖ ³Öê™üŸÖÖ“Ö ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖêšü¶Ö †ÖÖÏÆüÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üß ´ÖÖŸÖÖ×¯ÖŸÖ¸üÖÓú›êü Öê»Öê. ²ÖÖ¯Ö
•ÖÆüÖ»Ö ´ÖŸÖÖ“ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üú †ÃÖæÖÆüß ¾Öê¤üÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖß ÆüÖêŸÖÖ. †Ö‡Ô ÃÖÖ¬Öß³ÖÖêôûß ¾Ö ¯ÖÏê´Öôû ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖÖê
´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô“Öß †Öšü¾ÖÖ úºþÖ ×¤ü»Öß. ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡ÔÖê ˆ»ÆüÖÃÖ»ÖÖ ÖÖ‰ú ‘ÖÖŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ“µÖÖ
†Ö‡ÔÖê ´Ö»ÖÖ ÖÖê›üÖÖê›ü •Öê¾ÖÖ ÖÖ‰ ‘ÖÖŸÖ»Öê.
†³ÖµÖÖÁÖ´Ö : 10 †ÖòŒ™üÖ²ê Ö¸ü»ÖÖ †³ÖµÖÖÁÖ´Ö ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü Ö´ÖãÖê¤üÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ ¯ÖÖ×Æü»Öß. ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü
ÃÖã´ÖÖ¸êü 2 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü 7 ‹ú¸ü •Ö´ÖßÖ ¤êü‰úÖ ŸÖê£Öê ÃÖã¤Óü¸ü ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¯ÖÖÔãú™ü¶Ö ²ÖÖÓ¬Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. 10/
12 ×¾Ö«üÖÖ ŸÖ¹ýÖ ¸üÖÂ™ÒüúÖµÖÖÔÃÖ ÃÖ¾ÖÔ ×•Ö×¾ÖŸÖ †¯ÖÔÖ úºþÖ ²ÖÎÉ“ÖµÖÔ¾ÖÎŸÖ ‘Öê‰úÖ ¸üÖ×Æü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÖÖ¤üß“Öê
´ÖãµÖ ³ÖÖÓ›üÖ¸ü ¾Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸ü µÖê£ÖæÖ ÆüÖêŸÖÖê. ÖÖ¤üß ¸ÓüÖ¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö µÖê£Öê“Ö “ÖÖ»ÖŸÖê. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß“Öß ²ÖÆãüŸÖêú
ŸÖ¢¾Öê µÖê£Öê ¯ÖÖôûµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ †¬µÖÖÛŸ´Öú, ×Ö³ÖÔµÖ ¾Ö Ã¾ÖÖ¬ÖßÖŸÖê“Öê †ÖÆêü. ´ÖÖêšêü ´ÖÖêšêü
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²ÖÓÖÖ»Ö“Öß ÃÖ±ú¸ü

×¾Ö«üÖÖË ˆ‘Ö›ü¶Ö Æü¾ÖêŸÖ ÆüÖŸÖÖÖê ¯Ö×¸üÁÖ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ¡Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ µÖê£Öê ×¿Ö¸üúÖ¾Ö ÖÖÆüß. ¤ãü³ÖÖÔµÖ!! ´ÖÖ
†³ÖµÖÖÁÖ´Ö úÃÖÖ?
ŸÖÖ¸üßÖ 11 »ÖÖ ¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ»ÖÖ •ÖÖµÖÖú×¸üŸÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. †Ö´Ö“Öß µÖ•Ö´ÖÖÖßÖ ×´ÖÃÖêÃÖË ÃÖã¿Öß»ÖÖ ¤ü¢Ö
×ÆüÖê ±úÖ¸ü“Ö ¯ÖÏê´ÖÖÖê ¯ÖÖÆãüÖ“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ. ×ŸÖ“µÖÖ »ÖêúßÃÖãÖÖÓÖß †Ö´ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÕÃÖ ‘Ö¸ü“µÖÖÃÖÖ¸üÖê ¾ÖÖÖ¾Ö»Öê. ŸµÖÖÓÖß
úÖÆüß ×´Ö¸üÖ²ÖÖ‡Ô“Öß ÃÖãÓ¤ü¸ü ¯Ö¤êü ´Ö»ÖÖ ˆŸÖºþÖ ×¤ü»Öß ¾Ö “ÖÖ»Öß ×¿Öú×¾Ö»µÖÖ. ÃÖæÖ ×Æü¸ü´ÖµÖß ¾Ö ÖÖŸÖß
•µÖÖê×ŸÖúÖÖ ¾Ö •µÖÖêŸÃÖÖ ÊÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß †Ö´ÆüÖÃÖ ÖÖ‰úÖ ¤üÖÖ¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖ. ¯Öãœêü Æüß“Ö •µÖÖê×ŸÖúÖÖ ¤ü¢Ö
´ÖÖêšüß ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üú ×Ö‘ÖÖ»Öß. µÖê£Öê ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ ¯Ö£ÖúÖÃÖ ›üÖŒµÖÖú›êü •ÖÖµÖÖÃÖ ÃÖÖê›ü»Öê ¾Ö ´Öß ×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖÃÖ
•ÖÖµÖÖÃÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê.
¸üÖ¡Öß 1 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ “ÖÖÓ¤ü¯Öã¸üÖÃÖ †ÖÖ²ÖÖê™üß¾Ö¸ü “Öœü»ÖÖê. ŸÖÖ¸üßÖ 13 »ÖÖ ¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ Ã¯Öê¿Ö»ÖÖê (†ÖÖÖÖ›üß)
6…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖÓ ×ÃÖ×»ÖÖã¸üß µÖê£Öê ×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖ£µÖÖ¿Öß ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. úÖÓ“ÖÖÖÓÖêÖê ¤ü¿ÖÔÖ ¤êü‰úÖ Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê.
¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ-×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖ ¸êü»¾ÖêŸÖæÖ ÃÖúÖôûß ÃÖÖŸÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×Ö‘ÖæÖ 10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ úÙÃÖ†ÖÑÖ Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê.
Æêü Ã£Öôû 6000 ±æú™ü ˆÓ“Ö †ÖÆêü.
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úÙÃÖ†ÖÑÖ : ¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖÆæüÖ ¸üÖ. ²Ö. ¿Ö¸ü““ÖÓ¦ü ¤üÖÃÖ ´Ö»ÖÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
Ã™êü¿ÖÖ•Ö¾Öôû“Ö ²ÖÎÖÉ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ´ÖÖ—Öß ˆŸÖ¸üµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ²ÖÖ²Öæ Æêü´Ö“ÖÓ¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü µÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß
»ÖÖ¾ÖµÖ¯ÖÏ³ÖÖ ²ÖÖêÃÖ (´ÖÖÆêü¸ü“Öê ÖÖ¾Ö), Æüß (¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¿ÖÖÃ¡Ö–Ö •ÖÖ¤üß¿Ö“ÖÓ¦ü ²ÖÖêÃÖ µÖÖÓ“Öß ²ÖÆüßÖ) ×Æü“Öê Æêü ‘Ö¸
ÆüÖêŸÖê. Æêü ×ŸÖ“µÖÖ ´ÖÖÖê ÃÖã´ÖÖ¸êü ¹ý. 14,000 Øú´ÖŸÖß“Öê ‘Ö¸ü ²ÖÖ²Öæ Æêü´Ö“ÖÓ¦üÖÓÖß úÙÃÖ†ÖÑÖ µÖê£Öß»Ö ²ÖÎÖÉ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêü. µÖê£ÖæÖ ÖÖ»Öß ÖÖê»Ö ¤ü¸üß“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü ×¤üÃÖŸÖÖê. ™üßÃ™üÖ Ö¤üß“ÖÖ †Ö×Ö
†Ö´Ö“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖÖÖ»Öß»Ö ´Öê‘ÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö»ÖÖÃÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß ²ÖÖ²Öæ Æêü´Ö“ÖÓ¦ü ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß
´ÖÖÖÃÖúµÖÖ ¿ÖãÓúŸÖ»ÖÖ Æüß †Ö»Öß. ŸÖÖ¸üßÖ 15 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü»ÖÖ ‡Ó»Ö›ü“Öê ¯ÖÖÆãüÖê ›üÖò. ›Òü´ÖÓ›ü ¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖÆæüÖ
†Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖÃÖ 20/15 ´ÖÖÖÃÖê“Ö Æü•Ö¸ü ÆüÖŸê Öß. ‘Ö¸êü »ÖÖÓ²Ö ¾Ö ¾ÖÃŸÖß ˆ¯Ö¸üß ´ÆüÖæÖ Æüß †¾ÖÃ£ÖÖ !
‘Öæ´Ö : ´ÖÖ—Öß ÖÖ›üß ÃÖÖµÖÓúÖôûß 5 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ‘Öæ´Ö Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü †Ö»Öß. Æêü •ÖÖÖŸÖß»Ö †×ŸÖ¿ÖµÖ
ˆÓ“Öß¾Ö¸ü“Öê ´ÆüÖ•Öê 7407 ±æú™ü ˆÓ“Öß¾Ö¸ü“Öê †ÖÖÖÖ›üß“Öê Ã™êü¿ÖÖ ÆüÖêµÖ. ¬ÖãŒµÖÖÖê ×¤ü¿ÖÖ ¬ÖãÓ¤ü —ÖÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
ú›üÖŒµÖÖ“Öß £ÖÓ›üß ¯Ö›ü»Öß ÆüÖêŸÖß. 5…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ¤êü¾Ö¤üÖ¸üÖ“µÖÖ ×—Ö¯Ö·µÖÖ —ÖÖ›üÖÓÖß
³Ö¸ü»Öê»ÖÖ ŸÖÖê ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ÖÓ³Öß¸ü ¤êüÖÖ¾ÖÖ ´Öß ú¬Öß ×¾ÖÃÖ¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß !
¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•Ö : ŸÖÖ¸üßÖ 16 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü, úÖ»Ö ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ¸üÖ. ÃÖÖ. ¿Ö¸ü““ÖÓ¦ü ¤üÖÃÖ
ÊÖÓ“Öê ‘Ö¸üß ¯ÖÖÆãüÖÖ —ÖÖ»ÖÖê. µÖ•Ö´ÖÖÖßÖ ¾Ö ´Öã»Öê´Öã»Öß ±úÖ¸ü †ÖŸµÖ¿Öß»Ö ÆüÖêŸÖß. ¸üÖµÖÃÖÖÆêü²Ö ²ÖÖÆêü¸üÖÖ¾Öß Öê»Öê
ÆüÖêŸÖê. †Ö•Ö ÃÖúÖôûß ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯Ö×Æü»Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ´Öß “ÖÖ»Ö¾Ö»Öß.
¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ ÆüÖ ÖÖ¾Ö ²ÖÓÖÖ»Öß ÁÖß´ÖÓŸÖ †Öôû¿ÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö Öã¿ÖÖ»Ö“ÖÓ¤üÖ“ÖÖ †ÖÆêü. Ö¾ÆüÖÔ¸üÖ“Öê ¾Ö ‡ŸÖ¸ü
ÁÖß´ÖÓŸÖÖ“Öê Æêü ˆÆüÖóµÖÖŸÖß»Ö Æü¾ÖÖ ÖÖµÖÖ“Öê Ã£Öôû †ÖÆêü. †£ÖÖÔŸÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ ²ÖÎÖÉÖê ÃÖ´ÖÖ×•ÖÃ™ü µÖê£Öê, ‹ê™ü¤üÖ¸ü
‘Ö¸êü úºþÖ ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. –ÖÖÖ, ³ÖŒ¢Öß ¾Ö ú´ÖÔ Æüß ×ŸÖÆüß ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯ÖÖÖß ³Ö¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ, Æêü ÃÖ¾ÖÔ Ö¸êü;
¯ÖÖ ´ÖÖêÖÖ“Öß ÖÖêÂ™ü ×Ö¸üÖôûß, ´ÖÖêÖ¬Ö´ÖÔ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖÖê úÖêšêü ŸÖ¸üß ²ÖÖÆêü¸ü“Ö ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ
¯ÖÖ×Æü•Öê. ×Ö¤üÖÖ ŸÖÖê ¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖ¸üß ¤ãüÙ´Öôû! ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ †ÖÃÖã¸üß ÃÖÓÃéúŸÖßÖê µÖê£Öê ×Æü´ÖÖ»ÖµÖ ×¾Ö™üÖôû»Öê»ÖÖ
†ÖÆêü. êú¸üôûúµÖêÖê ´ÖÜ“”û¦üÖÖ£ÖÖÃÖ µÖÖêÖ³ÖÏÂ™ü êú»Öê, ´ÖêÖêúÖê ×¾ÖÀ¾Ö×´Ö¡ÖÖÃÖ ŸÖ¯ÖÖê³ÖÏÂ™ü êú»Öê ŸÖÃÖê µÖê£Öê
¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖêÖê ×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖÃÖ ³ÖÏÂ™ü êú»µÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
ŸÖÖ¸üßÖ 18 ÃÖ ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß ™üÖ‰úÖ ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓ´Öê»ÖÖ —ÖÖ»Öê. ÃÖã´ÖÖ¸êü 100 ×Ö¾Ö›üú
Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖ •Ö´Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ²ÖÖÖ¸üÃÖÆæüÖ †Ö»Öê»Öê ²ÖÖ²Öæ ¤ãüÖÖÔ¯ÖÏÃÖÖ¤ü, †ÖòÖ¸ü¸üß ´Öò×•ÖÃ™Òêü™ü ÊÖÓ“Öß ¾Ö ÊÖÓ“µÖÖ
¯ÖŸÖß“Öß †ÖêôûÖ —ÖÖ»Öß. ÊÖ ¤Óü¯ÖŸÖßÖê ´Ö»ÖÖ ²ÖÖÖ¸üÃÖ ¿ÖÆü¸üß µÖêµÖÖ“ÖÖ ±úÖ¸ü †ÖÖÏÆü êú»ÖÖ. ŸÖÖ¸üßÖ 19
»ÖÖ ´Öß, Æêü´Ö“ÖÓ¦ü ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß úµÖÖ ¿ÖãÓúŸÖ»ÖÖ ¯ÖãÆüÖ úÙÃÖ†ÖÑÖ»ÖÖ †Ö»ÖÖê. µÖê£Öê ÃÖã´ÖÖ¸êü ‹ú †Öšü¾Ö›üÖ
×¾ÖÁÖÖÓŸÖß ×Ö¸üßÖÖ ¾Ö Ø“ÖŸÖÖ µÖÖŸÖ ‘ÖÖ»Ö¾Ö»ÖÖ.
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úÖÓ“ÖÖÖÓÖÖ : 21 ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ³Ö»µÖÖ ¯ÖÆüÖ™êü ˆšüæûÖ ×“Ö´ÖÖß ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ•Ö¾Öôûß»Ö ‘ÖÖ™ü×¿Öôêû¾ÖºþÖ
úÖÓ“ÖÖÖÓÖÖ ÃÖæµÖÖì¤üµÖÖ“Öê ¾Öêôûß ¯ÖÖÆüµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ×Ö¿“ÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ ¸üÖ¡Ö³Ö¸ü ¯ÖÖ‰úÃÖ †Ö»µÖÖÖê ×Ö¸üÖ¿ÖÖ
—ÖÖ»Öß. ¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ´Ö¬µÖêÆüß úÖÓ“ÖÖÖÓÖêÖê œüÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖê »Ö¯ÖæÖ ´ÖÖ—Öß ²Ö¸üß“Ö ×Ö¸üÖ¿ÖÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖ—Öê
¯ÖÓ•ÖÖ²Öß ×´Ö¡Ö ›üÖò. ²ÖÖ»Ö´ÖããÓú¤ü ÊÖÓÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘Öê‰úÖ ™êüú›üßÖÖ»Öß ÃÖã´ÖÖ¸êü 1000 ±æú™ü ÖÖ»Öß ˆŸÖºþÖ ²ÖÖ²Öæ
ÃÖã¿ÖÖÓŸÖ Æü»Ö¬Ö¸ü µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖ ¾Ö ¾ÖÖ›üß ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. ¾ÖÖ™êüÖê ˆŸÖ¸üÖß¾Ö¸ü“Öê “ÖÆüÖ“Öê ´Öôêû †×ŸÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü
×¤üÃÖ»Öê. ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû Öê¯ÖÖôûß ¾Ö ³ÖËæŸÖÖÖß ÛÃ¡ÖµÖÖ ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü ²ÖÖÓ²Öæ“µÖÖ ™üÖê¯Ö»µÖÖÓŸÖ †Ö¯Ö»Öß
´Öã»Öê ‘Öê‰úÖ µÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖ»µÖÖ. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖêÂÖÖú ¤ãüÖÖÔ¯Öæ•Öê“µÖÖ (Ö¾Ö¸üÖ¡Ö) ÃÖÖÖ×Ö×´Ö¢Ö Ö¾ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ¾Ö †ÓÖÖ¾Ö¸ü
¤üÖ×ÖÖêÆüß ÆüÖêŸÖê. ²ÖÖ²ÖæÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖ ×±úºþÖ ´Ö»Ö²Öê¸üß, †ÖÓ²Öê, •ÖÖÓ³Öæôû, ¯Öß“Ö, ¯Öêºþ, ¾ÖÖÓÖß Æüß —ÖÖ›êü
¾Ö úÖë²Ö›üß, ²Ö¤üêú ¾ÖÖî¸êü ¯ÖÏÖÖß ¤üÖÖ¾Ö»Öê.
ŸÖÖ¸üßÖ 22 ¸üÖê•Öß ÃÖúÖôûß 3…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ˆšæüÖ ´Öß ¾Ö ›üÖò. ²ÖÖ»Ö´ÖããÓú¤ü ×“Ö´ÖÖß ×¿ÖÖ¸üÖú›êü
ÃÖæµÖÖì¤üµÖÖ“Öê ¾Öêôûß úÖÓ“ÖÖÖÓÖê“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ÃÖæµÖÖì¤üµÖÖ“Öê ¾Öêôû“Öß »ÖÖ»Ö ×ú¸üÖê úÖÓ“ÖÖÖÓÖê“µÖÖ
¿Öã³ÖÏ ²Ö±úÖÔ¾Ö¸ü ¯Ö›ü»µÖÖÖê ŸµÖÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ“Öê ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ÆüÖê‰úÖ úÖ“Öê“µÖÖ —ÖãÓ²Ö¸üÖÓŸÖæÖü ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê »ÖÖ»Ö,
×ÖôûÖ, ×Æü¸ü¾ÖÖ ¾ÖÖî¸êü ¸ÓüÖÖ“Öß ²ÖÆüÖ¸ü ´ÖÖêšüß ÖµÖÖ´ÖÖÖêÆü¸ü ×¤üÃÖŸÖê. ÆüÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ Œ¾Ö×“ÖŸÖ“Ö ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖê
´ÆüÖæÖ ÊÖÃÖÖšüß ¯ÖãÂúôû ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. ¯ÖÖÆüÖÖ¸üÖ †Ö×Ö úÖÓ“ÖÖÖÓÖÖ ÊÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê œüÖ †Ö»µÖÖÖê
¯ÖãÂúôû ¾ÖêôûÖ ×Ö¸üÖ¿ÖÖ ÆüÖêŸÖê Æêü †¯Öæ¾ÖÔ ¤ü¿ÖÔÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ˆ¢Ö´Ö ×šüúÖÖ ´ÆüÖ•Öê ‘Öæ´Ö ÊÖ ˆÓ“Ö Ã™êü¿ÖÖ
•Ö¾Öôûß»Ö ˆÓ“Ö ×¿ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü“Öê ‹ú¤üÖ ‹ú ±Ïëú“Ö ¸ü×ÃÖú ÊÖ ×¿ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü Öê»ÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ‹ú †¯Öæ¾ÖÔ
»ÖÖ³Ö ‘Ö›ü»ÖÖ. ŸµÖÖ“ÖÖ òú´Öê¸üÖ ÆüÖêŸÖÖ; ¯ÖÖ ÊÖ ¤üü¿ÖÔÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖÖê ‡ŸÖúÖ ŸÖ»»ÖßÖ ÆüÖê‰úÖ Öê»ÖÖ úß, ŸµÖÖÖê
ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö òú´Öê¸üÖ ÖÖ»Öß ±êúæúÖ ×¤ü»ÖÖ. úÖ¸üÖ, †¿ÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ¥ü¿µÖÖ“ÖÖ ±úÖê™üÖê ‘ÖêµÖÖŸÖ ¾Öêôû ¤ü¾Ö›üµÖÖ¯ÖêÖÖ
ŸµÖÖú›êü ¯ÖÖÆüÖê“Ö ŸµÖÖ»ÖÖ †×¬Öú ÁÖêµÖÃú¸ü ¾ÖÖ™ü»Öê. ›üÖ¾Ö ™êüú›üß“Öê ×¿ÖÖ¸üÖ•Ö¾Öôû ×“Ö´ÖÖß Æêü Öê›êü ÃÖã´ÖÖ¸êü
650 ±æú™ü ˆÓ“Öß¾Ö¸ü †ÖÆêü. Æêü Öê›êü úÙÃÖ†ÖÑÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü ¯ÖÖ“Ö ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü †ÖÆêü. µÖê£Öê“Ö ´ÖÆüÖÖ¤üß ˆÖ´Ö
¯ÖÖ¾ÖæÖ ÖÖ»Öß»Ö ÃÖÓã¤ü¸ü ¤ü¸üßŸÖæÖ ¾ÖÖÆüÖŸÖ •ÖÖŸÖê. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖúÖôûß ÃÖ¾¾ÖÖÃÖÆüÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ™êüú›üß¾Ö¸ü ¯ÖÖê“Ö»ÖÖ.
ÃÖæµÖÖì¤üµÖ ÆüÖêŸÖÖÖÖ †Ö´Æüß ÖãúŸÖÖ“Ö ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ¯ÖÖ úÖÓ“ÖÖÖÓÖê“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖ ¯ÖãÂúôû œüÖ ×¤üÃÖ»Öê. †Ö´Æüß
¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ êú»Öß. ÖÓŸÖ¸ü ˆ¯ÖÖÆüÖ¸ü êú»ÖÖ. £Öú¾ÖÖ ´Öãôûß“Ö ¾ÖÖ™ü»ÖÖ ÖÖÆüß. Öã»ÖÖ²Öß £ÖÓ›üß ÆüÖêŸÖß. ™êüú›üß“µÖÖ
×¿ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü 2 ‡Ó“Ö •ÖÖ›üß“ÖÖ ´Ö‰ú Ö¾ÖŸÖÖ“ÖÖ ¸ÓüÖß²Öê¸ÓüÖß ÖÖ»Öß“ÖÖ ¯ÖÃÖ¸ü»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¤¾ÖÖÖê ŸÖÖê Ø“Ö²Ö ×³Ö•Ö»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ´Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ ¤üÖêÖ ŸÖßÖ •Öôû¾ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü “ÖœæüÖ ŸÖê£Öê“Ö ¸üŒ¢Ö¿ÖÖêÂÖÖ ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦ü ÃÖêÖÖÓ“Öß úµÖÖ : ²ÖÎÉÖÖÓ¤ü êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦ü ÃÖêÖ ÊÖÓ“Öß ×«üŸÖßµÖ úµÖÖ ÃÖãÖßŸÖÖ¤êü¾Öß
úÙÃÖ†ÖÑÖ µÖê£Öê ¸üÖÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ×Æü“ÖÖ ¯ÖŸÖß ãú´ÖÖ¸ü Ö•Öë¦üÖÖ¸üÖµÖÖ ÆüÖ ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü“µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖ (•ÖÖê
êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦ü ÃÖêÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖ¾Ö‡Ô) “ÖÖ ³ÖÖ‰ú ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖã´ÖÖ¸êü 23 ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá ´Öß ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü»ÖÖ Öê»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ
´ÖÖ—Öß ŸµÖÖÓ“Öß “ÖÖÓÖ»Öß †ÖêôûÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. Æüß ²ÖÖ‡Ô ¾Ö ×ŸÖ“Öß ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ´Öã»ÖÖß ´Ö»ÖÖ †Ö•Ö 10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ
²ÖÎÖÉ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖÃÖ †Ö»µÖÖ. ²Ö›üÖêªÖ“µÖÖ ‡Ó×¤ü¸üÖ¸üÖ•ÖÖ ÊÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ”ûôæûÖ ¤üÖê‘ÖßÓÖÖ ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸üÖŸÖæÖ
²ÖÖÆêü¸ü ‘ÖÖŸÖ»Öê ¾Ö ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖßÆüß ¬Öæôû¬ÖÖÖ ˆ›ü¾Ö»Öß †¿Öß ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖ—µÖÖ¯Öãœüê ŸÖÎúÖ¸ü êú»Öß. ´ÖÖµÖ»Öêúß“ÖÖ
ÖÓ³Öß¸ü “ÖêÆü¸üÖ ¾Ö ¿Öã³ÖÏ ¯ÖÖêÂÖÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´Ö»ÖÖ ¬ÖµÖŸÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öß. úµÖê“ÖÖ Ö¾Ö¸üÖ òú¯™üÖ ´Öãú•Öá ÆüÖ ãúŸÖã»Ö
†´ÖÖµÖ¸üÖ“µÖÖ ¾Öêœü¶ÖŸÖ ´ÖÖ¸ü»ÖÖ Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖß Æüß ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ¾Ö ²ÖÖê»ÖæÖ “ÖÖ»ÖæÖ “ÖÖÓÖ»Öß ×¤üÃÖ»Öß. ´Öß
×´Ö¿ÖÖ¸üß ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖß •ÖÖŸÖÖÖÖ ±ãú»Öê ¤êü‰úÖ ´ÖÖ—ÖÖ ÃÖŸúÖ¸ü êú»ÖÖ. ŸÖÖ¸üßÖ 25 Öã¹ý¾ÖÖ¸üß ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß
¾ÖÖµÖ 473-84
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úÙÃÖ†ÖÑÖ ÃÖÖê›æüÖ, ×ÃÖ×»ÖÖã¸üß ¾Ö ¯ÖÖ¾ÖÔŸÖß¯Öæ¸ü ¾ÖÖî¸êü úºþÖ ŸÖÖ¸üßÖ 26 »ÖÖ ÃÖúÖôûß ²Ö¸üÖîÖß •ÖÓŒ¿ÖÖ¾Ö¸ü
†Ö»ÖÖê. ÃÖÖêÖÖ¯Öã¸üÖÆæüÖ ÖÓÖÖ ˆŸÖºþÖ ²ÖÖÓúß¯Öã¸üÖÃÖ •ÖÖµÖÖÃÖ ¸üÖ¡Ö —ÖÖ»Öß ´ÆüÖæÖ ´ÖÖêúÖ´Öß ‘ÖÖ™üÖÃÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê.
¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ´ÖÖêúÖ´Öß ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÖ™üÖÖ •ÖòŒ¿ÖÖ (²ÖÖÓúß¯Öæ¸ü) ú›êü Öê»ÖÖê.
¯ÖÖ™üÖÖ : ‡Ô. †ÖµÖ. ¸êü»¾Öê¾ÖºþÖ ÖÓÖÖŸÖ™üÖ“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö ÖµÖÖ´ÖÖÖêÆü¸ü ×¤üÃÖ»ÖÖ. ÖÓÖê“Öê ´ÖÆü¢¾Ö
³ÖÖ¸üŸÖ¤êü¿ÖÖÃÖ ×úŸÖß †ÖÆêü Æêü ×ŸÖ“µÖÖ ÃÖã•Ö»Ö ÃÖã±ú»Ö ŸÖ™üÖúÖ¾ÖºþÖ ×±ú¸ü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. •¾ÖÖ¸üß,
²ÖÖ•Ö¸üß“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü µÖê£Öê ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê»Öß ¯ÖÖÆæüÖ †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê. •¾ÖÖ¸üß“Öß ¬ÖÖ™êü 15/16 ±æú™ü ˆÓ“Ö, ŸÖã¸
ü7/8 ±æú™ü ˆÓ“Ö ¯ÖÖ×Æü»Öß. ×²ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ŸÖÖÓ¤üôûÖ“Öß ¾Ö Ö¾ÆüÖ“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü ×´ÖôæûÖ“Ö †ÖÆêü. ×´Ö¸ü“Öß, ŸÖÓ²ÖÖÖæ,
‹¸Óü›ü ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¿ÖÃÖ¾Öß, †ÖÓ²ÖÖ, ¾Ö›ü ¾ÖÖî¸êü —ÖÖ›üÖÓ¾ÖºþÖ ²ÖÓÖÖ»Ö“µÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ´ÖÖÖê ¯Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ×²ÖÆüÖ¸ü“Öê
ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖ»Öê. ÃÖÖµÖÓúÖôûß 6 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ²ÖÖÓúß¯Öæ¸ü µÖê£Öß»Ö ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖê×´ÖÖ¸üß´Ö¬µÖê
(¿ÖÖôêûŸÖ) ˆŸÖ¸ü»ÖÖê.
²Öã¨ü ÖµÖÖ : ŸÖÖ¸üßÖ 29 ¾Ö 30 Æêü ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ÖµÖÖ µÖê£Öê úÖœæüÖ 31 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü»ÖÖ ÃÖúÖôûß
²Öã¨ü ÖµÖê»ÖÖ Öê»ÖÖê. ÖµÖê“µÖÖ ¤ü×ÖÖêÃÖ 7 ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÏµÖÖÖ †ÖÆêü. ˆªÖ µÖê£Öê Ö¾ÆüÖÔ¸ü µÖêÖÖ¸ü ´ÆüÖæÖ ú´ÖÖÖß´ÖÓ›ü¯ÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß “ÖÖ»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß ´ÖÖÖê 20 ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá ´Öß ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ ²Ö¸üÖ“Ö ³ÖÖÖ ˆúºþÖ
¯ÖãÂúôû“Ö »ÖÆüÖÖ´ÖÖêšüê ÃŸÖæ¯Ö ´ÖÖêúôêû êú»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ´ÖãµÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü ³Ö¾µÖ, ³Ö¸ü³ÖŒú´Ö ¾Ö ¯Öæ¾ÖÖÔ×³Ö´ÖãÖß
†ÖÆêü. ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ³ÖÖÖß ‹ú ÃÖãÓ¤ü¸ü ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖôêû“Öß ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¤ãü´Ö•Ö»Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ †ÖÆêü. ŸÖß ×³ÖÖã †ÖÖÖ×¸üú
¬Ö´ÖÔ¯ÖÖ»ÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÁÖ´ÖÖÖê ²ÖÖÓ¬Ö»Öß Öê»Öß †ÖÆêü. ×ŸÖ²Öê™ü-“ÖßÖú›üß»Ö ²Ö¸êü“Ö ×³ÖÖã ¾Ö¸ü“µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖŸÖ
†ÃÖŸÖÖŸÖ.
×¾ÖÂÖã¯Ö¤ü : ¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖÖÖÖ ×¾ÖÂÖã¯Ö¤ü ´ÖÓ×¤ü¸ü ±ú»Öã Ö¤üß“Öê úÖšüÖ¾Ö¸ü, ˆÓ“Ö ™êüú›üß¾Ö¸ü úÖóµÖÖ
¤üÖ›üÖ“Öê †ÖÆêü, ŸÖê ¯ÖÖ×Æü»Öê. ±ú»Öã Ö¤üß ²Öã¨ü ÖµÖêÆæüÖ µÖêŸÖê. ×ŸÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü“Ö ¸üÃŸÖÖ †ÖÆêü. ×¾ÖÂÖã´ÖÓ×¤ü¸ü
‡ŸÖ¸ü ¤êü¾ÖÖôûÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ²Öê×¿ÖÃŸÖ ¾Ö ‘ÖÖÖê¸ü›êü †ÖÆêü. ¤êü‰úôû ¯ÖãÂúôûÃÖê ¯ÖîÃÖê Ö“ÖÔ úºþÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê †ÖÆêü ŸÖ¸üß
ŸÖê ²Öêœü²Ö †ÖÆêü. †Öê×¸üÃÖÖŸÖß»Ö ³Öã¾ÖÖêÀ¾Ö¸üÖ“µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê µÖê£Öê ú»ÖÖãúÃÖ¸üß ´Öãôûß“Ö ÖÖÆüß. Ø¯Ö›ü¤üÖÖ ¾Ö
ÁÖÖ«ü×¾Ö¬Öß“ÖÖ ÖÖë¬Öôû ¾Ö ×³ÖúÖ·µÖÖÓ“Öß Ö¤üá ²Ö¸üß“Ö ×¤üÃÖ»Öß.
úÖ¿Öß : 1 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü»ÖÖ ÃÖúÖôûß ÖµÖêÆæüÖ úÖ¿Ößú›êü ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. 10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ²ÖÖÖ¸üÃÖ µÖê£Öê ²ÖÖ²Öæ
¤ãüÖÖÔ¯ÖÏÃÖÖ¤ü †ÖòÖ¸ü¸üß ´Öò×•ÖÃ™Òêü™ü µÖÖÓ“Öêú›êü ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. ÊÖÓ“Öß †ÖêôûÖ ¤üÖÙ•ÖØ»ÖÖ»ÖÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓÖß
´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏê´Öôû¯ÖÖê Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê.
²ÖÖÖ¸üÃÖ ØÆü¤æü µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß : ŸÖÖ¸üßÖ 2 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü»ÖÖ ØÆü¤æü µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß“Öß ×¾ÖÃŸÖßÖÔ •ÖÖÖÖ
¯ÖÖ×Æü»Öß. 2 ´Öî»Ö »ÖÖÓ²Ö ¾Ö 1 ´Öî»Ö ¹Óý¤ü †ÃÖê Öê¡Ö±úôû †ÖÆêü. ÖÓÖÖ Ö¤üß“µÖÖ úÖšüß Æüß ²Ö¸üß“Ö ´ÖÖî»µÖ¾ÖÖÖ
•ÖÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß †ÖÆêü. ÃÖã´ÖÖ¸êü 1…… Æü•ÖÖ¸ü ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¯Öîúß 750 ¾Ö¸ü ×¾ÖªÖ£Öá ŸÖê£Öê ²ÖÖêÚ›üÖÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ.
ÃÖ¾ÖÔ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖæÖ ¾Ö ¤ü×ÖÖ †Ö×±ÏúêúŸÖæÖ ×¾ÖªÖ£Öá ¾Ö ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü µÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸üß ¯ÖÖ ¯ÖÖî¸üÃŸµÖ »ÖÖÖê µÖê£Öê
×¤üÃÖŸÖ ÖÃÖæÖ ÃÖ¾ÖÔ †ÖŸ´ÖÖ †Ö¬Öã×Öú ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ £ÖÖ™üÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü. Æêü ¯ÖÖÆæüÖ ×Ö¸üÖ¿ÖÖ ÆüÖêŸÖê. ‡´ÖÖ¸üŸÖß“ÖÖ £ÖÖ™ü
ØÆü¤æü •ÖîÖ ŸÖ·Æê“ÖÖ †ÖÆêü. †ÖÆêü. ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ Øú¾ÖÖ ú»¯ÖúŸÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß.
ÃÖÖµÖÓúÖôûß 6 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¤ãüÖÖÔ¯ÖÏÃÖÖ¤üÖ“Öê ‘Ö¸üß ²ÖÎÉÖê¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»Öß. £ÖÖê›êü“Ö »ÖÖêú Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸÖÖ¸üßÖ
3 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü»ÖÖ ‹ú Ã¯Öê¿Ö»Ö ²ÖÖê™ü ¤ü¿ÖÖÀ¾Ö´Öê‘Ö ‘ÖÖ™üÖ¾Ö¸ü úºþÖ ¤ü×ÖÖêú›êü Æü×¸ü¿“ÖÓ¦ü ‘ÖÖ™ü †×Æü»µÖÖ²ÖÖ‡Ô“ÖÖ
‘ÖÖ™ü ¾ÖÖî¸êü ¯ÖÏêÖÖßµÖ Ã£Öôêû ¯ÖÖ×Æü»Öß. Ã´Ö¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ‘ÖÖ™üÖÃÖ Æü×¸ü¿“ÖÓ¦ü ‘ÖÖ™ü Æêü ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ¯ÖÆüÖ¸üÖ ú¸üµÖÖÃÖ
598

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ×Æü´ÖÖ“Ö»Ö-×Ö¾ÖÖÃÖü

Æü×¸ü¿“ÖÓ¦ü ²ÖÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖß ¤êü¾Ö›üß †ªÖ¯Ö ¤üÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ. µÖê£Öê •µÖÖ ›üÖë²ÖÖ“Öß ÖÖêú¸üß Æü×¸ü¿“ÖÓ¦ü ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖ
ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖêšüß Æü¾Öê»Öß ¾Ö ‘ÖÖ™ü ‡ŸÖ¸ü ¸üÖ•Öê¸ü•Ö¾ÖÖ›ü¶ÖÓ“µÖÖ Æü¾Öê»Öß ÃÖÖ¸üÖß“Ö †ÖÆêü, Æêü ¯ÖÖÆæüÖ †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™üŸÖê.
²ÖÖê™ü ÃÖÖê›ü»µÖÖ¾Ö¸ü ×¾ÖÀ¾ÖêÀ¾Ö¸üÖ“Öê ¤êü¾ÖôûÖŸÖ Öê»ÖÖê. ¸üÃŸÖê ±úÖ¸ü“Ö †¹Óý¤ü 4/5 ±ãú™üÖ“Öê. ¤üÖêÆüß ²ÖÖ•ÖæÖß ŸÖßÖ
“ÖÖ¸ ´Ö•Ö»Öß ˆÓ“Ö Æü¾Öê»µÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß ¾Ö Öã¸üÖÓ“Öß Öê“ÖÖÖê“Öß ! ŸµÖÖŸÖ“Ö ²ÖÖÖ¸ü¿Öß ¸êü¿Ö´Öß ¾ÖÃ¡ÖÖÓ“Öß
¾Ö ×¯ÖŸÖôûß ÃÖÖ´ÖÖÖÖ“Öß ¤ãüúÖÖê †¿Öß Ö“Ö›üß »ÖÖÖæÖ Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÖêÖšü´ÖÖêšü¶Ö †®Ö”û¡ÖÖ“Öê ¤üÖ¸üÖŸÖ ¿Öêú›üÖê
†×ŸÖ£Öß, †³µÖÖÖŸÖ, ²Öî¸üÖÖß, †ÖÖ£Öü, ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ, ×¾ÖªÖ£Öá •Öê¾ÖÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü ¯ÖÆüÖŸÖ ²ÖÃÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖ»Öê. ¯ÖÏŸµÖêú
”û¡ÖÖŸÖ 4/5 ¿Öê »ÖÖêúÖÓÃÖ 10…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †®Ö ×´ÖôûŸÖê. ´Ö×ÆüµÖÖŸÖæÖ ŸÖßÖ ¾ÖêôûÖ¯ÖêÖÖ Æêü ¤üÖÖ ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß.
›üÖôû ³ÖÖŸÖ, ³ÖÖ•µÖÖ, ¤æü¬Ö, ¤üÆüß ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ×´ÖôûŸÖê. ¸üÃŸµÖÖŸÖ ×³ÖÖêú¸üß, µÖÖ¡Öêú¸üß ¾Ö ×Ö·ÆÖ‡Ôú µÖÖÓ“Öß
Öê“ÖÖÖê“Ö ÆüÖêŸÖê. ÖÓÖÖÃÖÖÖ úºþÖ, ×¾ÖÀ¾ÖêÀ¾Ö¸üÖ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘Öê‰úÖ ¯Ö¸üŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê»Öß ÖÖêÂÖÖŸÖß»Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü Ã¡Öß
†£Ö¾ÖÖ ¾Öé¨ü ²ÖÎÖÉÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¬ÖŒúÖ ¤êü‰úÖ •ÖÖÖÖ¸üß ‹ÖÖ¤üß ³ÖÓÖßÖ, ¯Öæ•Öê“Öê ÃÖÖ´ÖÖÖ ‘Öê‰úÖ úÖêÖß •ÖÖŸÖÖê
ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖê¸ü ‹ú ²ÖÓÖÖ»Öß ²ÖÖ‡Ô ‹ú ³Ö»ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ´ÖÖÃÖÖ ³ÖÖ•ÖßÃÖÖšüß ‘Öê‰úÖ µÖêŸÖê. ´Ö¬ÖæÖ“Ö ‹ÖÖ¤üÖ
´ÖÆüÖ¸üÖêÖß ×¿Ö¸üŸÖÖê. ¯ÖÓ•ÖÖ²Öß, Öã•Ö¸üÖ£Öß, ŸÖê»ÖÓÖß, ²ÖÓÖÖ»Öß, ÊÖÓ“ÖÖ ¸ÓüÖß²Öê¸ÓüÖß ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÂÖê“ÖÖ
ÆüÖ´ÖÖì×ÖµÖ´Ö Öê¡ÖÖÓÖÖ ¾Ö úÖÖÕÖÖ ÃÖãÖÖ¾ÖÆü ¾ÖÖ™üŸÖÖŸÖ.
ŸÖÖ¸üßÖ 5 »ÖÖ ´Öß †»ÖÖÆüÖ²ÖÖ¤ü»ÖÖ Öê»ÖÖê. ŸÖê£Öê ²ÖÎÖÉ ÃÖ´ÖÖ•Ö ÖÃÖ»µÖÖÖê úÖÆüß úÖ´Ö —ÖÖ»Öê
ÖÖÆüß. ŸÖÖ¸üßÖ 7 ¸üÖê•Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ †Ö»ÖÖê. †Ö×Ö ŸÖÖ¸üßÖ 8 »ÖÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ÆüÖ
ŸÖßÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“ÖÖ ¤üÖ¤üÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ÃÖÓ¯Ö»ÖÖ. ŸÖÖ¸üßÖ 14 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü»ÖÖ ³ÖÖ‰ú²Öß•Ö ÆüÖêŸÖß. ³Ö×ÖÖß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“ÖÖ
†Ö•Ö 51 ¾ÖÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÊÖÃÖÖšüß ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖ ÃÖÖê›æüÖ ‘ÖÖ‡Ô‘ÖÖ‡ÔÖê ¯ÖãµÖÖÃÖ †Ö»ÖÖê
ÆüÖêŸÖÖê. ÆüÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ ‘Ö¸üÖŸÖ“Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö¾ÖæÖ ¿ÖÖÓŸÖ¯ÖÖê ÃÖÖ•Ö¸üÖ êú»ÖÖ.
‹ú Ö´ÖãÖê¤üÖ¸ü ×¾Ö¾ÖÖÆü : ŸÖÖ¸üßÖ 23 •ÖæÖ (•µÖêÂšü ¾Ö…… 1) 1929 ¸üÖê•Öß ´ÖÖ—Öê •µÖêÂšü
Ø“Ö. ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö¸üÖ¾Ö ÊÖÓ“Öê »ÖÖ —ÖÖ»Öê. ¾Ö¬Öæ ²Ö›üÖêªÖ“µÖÖ ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü ‘Ö¸üÖµÖÖÓŸÖß»Ö ¯Ö¤ü“µÖãŸÖ ¸üÖ•Öê ´Ö»ÆüÖ¸ü¸üÖ¾Ö
ÊÖÓ“Öê ¯Öã¡Ö ÖÖ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö µÖÖÓ“Öß úµÖÖ ãú´ÖÖ¸üß †ÖÃÖæµÖÖ²ÖÖ‡Ô (ÃÖÖÃÖ¸ü“Öê ÖÖ¾Ö ÃÖÖî. »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô) Æüß
ÆüÖêŸÖß. ²ÖÎÖÉ ×¾Ö¾ÖÖÆü¯Ö¨üŸÖßÖê ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö¬Öß ÁÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ÆüÖµÖÃæú»Ö“Öê ×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖò»Ö ¸üÖ. ²ÖÖ²Öæ¸üÖ¾Ö •ÖÖŸÖÖ¯Ö
µÖÖÓÖß “ÖÖ»Ö¾Ö»ÖÖ. ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Öú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖ ›Óüã²Ö¸êü ÊÖ ²ÖÓ¬Öã«üµÖÖÖê ÁÖß. ²ÖÖ²Öã¸üÖ¾Ö •ÖÖŸÖÖ¯Ö µÖÖÓ“Öß
ÃÖÖ£Ö êú»Öß. ¾ÖÓ›êüú¸ü »ÖÖµÖ²ÖÎ¸üß ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê 9 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¾Ö¬Öæ“Öê ¯ÖãµÖÖÆü¾ÖÖ“ÖÖ —ÖÖ»Öê. ´ÖãµÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖßŸÖß»Ö
¤ãüÃÖ·µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ ›ÒüÖ‡ÕÖ ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê ´Ö¬µÖ³ÖÖÖß ¿Öã³ÖÏ •ÖÖ‡Ô“µÖÖ ±ãú»ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓã¤ü¸ü ×¾Ö¾ÖÖÆü ãúÓ³Ö
ŸÖµÖÖ¸ü êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †ÓŸÖ¸ü¯ÖÖ™üÖ“Öê ¯Ö»Ößú›êü ¾Ö¬Öæ ÆüÖŸÖß ´ÖÖ»ÖÖ ¬ÖºþÖ ˆ³Öß ¸üÖ×Æü»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü
¯ÖÏêÖú ÃÖ´Öã¤üÖµÖ †ÖŸÖÖ ‘Öê‰úÖ ˆ³ÖÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ. ´ÖÓÖ»ÖÖÂ™üúÖÓ“Öß †Æü´ÖÆü×´ÖúÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß. ¯ÖÖ×ÖÖÏÆüÖÖÖÓŸÖ¸ü
ÃÖ¯ŸÖ¯Ö¤üß —ÖÖ»Öß. ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß 12 ¯ÖÖÃÖæÖ ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß 4 ¯ÖµÖÕŸÖ ³ÖÖê•ÖÖÖ“ÖÖ ¸ü´ÖÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖ
Ã¯Öé¿µÖÖÃ¯Öé¿µÖŸÖê“Öê úÖêÖÖ»ÖÖ Ã´Ö¸üÖÆüß Ö¾ÆüŸÖê. ØÆü¤æü, ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ, ×õÖÃŸÖß, Ã¯Öé¿µÖ, †Ã¯Öé¿µÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü
†¿ÖÖ“Ö ´ÖÖÖß¾Ö ³Öê¤üÖÓ“ÖÖ †³Öê¤ü —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÊÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ±úÖ¸ü “ÖÖÓÖ»ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
—ÖÖ»ÖÖ. ¯Öãœêü ×úŸµÖêú ×¾Ö¾ÖÖÆü ÊÖ“Ö Ö´ÖãµÖÖ¾Ö¸ü ‘Ö›æüÖ †Ö»Öê. ÊÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖŸÖ ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö ÁÖß. ²ÖÖ²Öæ¸üÖ¾Ö
•Öê¬Öê ÊÖÓÖß ±úÖ¸ü ¯Ö×¸üÁÖ´Ö ‘Öê‰úÖ †Ö¯Ö»Öê¯ÖÖÖÖê ´Ö¤üŸÖ êú»Öß.
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ÃÖŸµÖÖÖÏÆü ¾Ö ŸÖã¹ÓýÖ¾ÖÖÃÖ
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¤êü. ³Ö. ÁÖß. ²ÖÖôãûúÖúÖ úÖ×Ö™üú¸ü µÖÖÓÖß ÖÖ»Öß»Ö ×™ü¯ÖÖê ¯ÖÖšü¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ :-" (1) Æü×¸ü³ÖÖ‰ú ±úÖ™üú ¾Ö ²ÖÖôãûúÖúÖ úÖ×Ö™üüú¸ü µÖÖÓÖß ÁÖß. ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾ÖÖÓÖÖ ³Öê™üæÖ 1930 “µÖÖ ‹×¯ÖÏ»Ö
´Ö×ÆüµÖÖŸÖ úÖµÖ¤êü³ÖÓÖ “Öô¾ÖôûßŸÖ ¯ÖãœüÖ¸üß¯ÖÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ×¾ÖÖÓŸÖß êú»Öß ŸÖß ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖµÖ êú»Öß. »ÖÖê“Ö
ÁÖß. êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö •Öê¬Öê Æêü Æüß ÊÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö —ÖÖ»Öê. (2) ú´ÖÔ¾Öß¸ü Ø¿Ö¤êü µÖÖÓÖß ¯ÖãÖê ×•Ö»ÊÖŸÖ Öê›üÖê¯ÖÖ›üß
¯ÖÖµÖß ¤üÖî¸üÖ úÖœü»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ¯Ö£ÖúÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÁÖß. Æü×¸ü³ÖÖ‰ú ¯ÖÖšüú, ÁÖß. Æü×¸ü³ÖÖ‰ú ŸÖãôû¯Öãôêû, ÁÖß. ¯ÖÖê¯Ö™ü»ÖÖ»Ö
¿ÖÆüÖ Æüß ´ÖÓ›üôûß ´Ö¬ÖæÖ´Ö¬ÖæÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ÊÖ ¤üÖî·µÖÖ“ÖÖ Öê›êüÖÖ¾Öß ±úÖ¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ. ¾µÖÖµÖÖÖ, ¯ÖÖê¾ÖÖ›êü
¾ÖÖî¸ëü“µÖÖ ÃÖÖÆüÖµµÖÖÖê ÆüÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ. Öê›êüÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÓ›üôûàÖß ÊÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê ˆŸÃÖÖÆüÖÖê Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê.
•Öê¾ÖÖÖÖÖ ¾ÖÖî¸üë“Öß ÃÖÖêµÖ †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö Ö ÃÖÖÓÖŸÖÖ •ÖÖÖÖê•ÖÖÖ »ÖÖêú Ã¾ÖµÖÓÃ±æúŸÖáÖê ú¸üßŸÖ. (3) Ø¿Ö¤êü †Öšü¾Ö›ü¶Ö“Öê
¿Öê¾Ö™üß ¯ÖãµÖÖÃÖ ¯Ö¸üŸÖ µÖê‰úÖ ¯ÖãÆüÖ ¤üÖî·µÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖŸÖ. ¯ÖãµÖÖÃÖ ²ÖÖôæûúÖúÖ úÖ×Ö™üú¸ü Æêü “Öôû¾Öôûß“Öê ÃÖ¾ÖÖÔ×¬ÖúÖ¸üß
Öê´Ö»Öê Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸êü ˆ¢Öê•ÖÖ ¤êü‰úÖ ÁÖß. Ø¿Ö¤êü ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖãœüÖ¸üß ÊÖÓÖß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ´Ö¤üŸÖ êú»Öß.
¯ÖãµÖÖÆæüÖ ²ÖÖÆêü¸üÖÖ¾Öß ×šüú×šüúÖÖß •ÖÖÖÖ·µÖÖ ÃÖŸµÖÖÖÏÆüß ŸÖãú›ü¶ÖÓÖÖ ×Ö¸üÖê¯Ö ¤êüµÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö ¸üÖ. Ø¿Ö¤êü
ÊÖÓ“Öê †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß †Öêú ¾ÖêôûÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ÁÖß. Ø¿Ö¤êü ÊÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß ÃÖ´ÖÖ Æü•Ö¸ü ¸üÖÆæüÖ
•ÖÖÖÖ·µÖÖ ÃÖŸµÖÖÖÏÊÖÓÖÖ ÖÖ¸üôû ¾Ö †Ö¿Öß¾ÖÖÔ¤ü ¤êüŸÖ. (4) úÖ×Ö™üú¸ü ÊÖÓ“Öê ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ“Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖŸµÖÖÖÏÆ
ü×¿Ö×²Ö¸êü ÆüÖêŸÖê. ŸÖê£Öê ú. Ø¿Ö¤êü, ÁÖß. ŸÖÖŸµÖÖÃÖÖÆêü²Ö êúôûú¸ü, ÁÖß. Æü×¸ü³ÖÖ‰ú ±úÖ™üú, ÁÖß. Æü×¸ü³ÖÖ‰ú ŸÖãôû¯Öãôêû,
ÃÖÓÖ´ÖÖê¸ü“Öê ÁÖß. ¸üÖ´ÖéúÂÖ ¤üÖÃÖ ¾ÖÖî¸ëü“Öß ²Öîšüú ÆüÖê‰úÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ •ÖÓÖ»Ö ÃÖŸµÖÖÖÏÆü ú¸üµÖÖ“Öê šü¸ü»Öê.
¯ÖÏ³ÖÖŸÖ±êú¸üß •Ö¿Öß ¯ÖãµÖÖÖê ÃÖãºþ êú»Öß ŸÖ¿Öß“Ö •ÖÓÖ»Ö ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ ¯ÖãµÖÖÖê“Ö ˆ“Ö»ÖæÖ ¬Ö¸ü»Öß ¾Ö ŸÖß
ÃÖ²ÖÓ¬Ö ²ÖéÆü´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü³Ö¸ü úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖÖê, ¾ÖÖ¾µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÃÖ¸ü»Öß. úÖ×Ö™üú¸ü µÖÖÓÖß Æü•ÖÖ¸ü ÃÖŸµÖÖÖÏÆüß ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ
µÖã¨üÖê¡ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖšü¾Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ 30 ‹×¯ÖÏ»Ö 1930 ¸üÖê•Öß ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ¯Öú›ü»Öê."
‹×¯ÖÏ»Ö ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ †Öšü¾Ö›ü¶ÖŸÖ ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸üß ÃÖúÖôûß ´Öß Æü¾Öê»Öß ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ
¤üÖî·µÖÖ¾Ö¸ü ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¤üÆüÖ ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ŸÖ¹ýÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾ÖúÖÓ“Öß ŸÖãú›üß ÆüÖêŸÖß. ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ —Öë›üÖ ¯Öãœêü
±ú›üúŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ²ÖÖ•ÖÖ“Öß ¯Öê™üß, ™üÖôû †Ö×Ö ¯ÖÏ³ÖÖŸÖ±êú¸üß“Öß ¯Ö©Ö¾Ö»Öß ¯ÖÏŸµÖêúÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖß ÆüÖêŸÖß. ‹ú ›ü±úŸÖãÖŸÖãµÖÖÓÃÖÆü ¯ÖÖê¾ÖÖ›êü¾ÖÖ»µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖÖ±úÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ Æü§üß¾Ö¸ü ±úµÖãÔÃÖÖ úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü ¯ÖÏ£Ö´Ö
—Öë›üÖ¾ÖÓ¤üÖ —ÖÖ»Öê.
¤üÖî¸üÖ : ÆüÖ ¤üÖî¸üÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖãµÖÖ•Ö¾Öôûß»Ö ¤üÖ¯ÖÖê›üß ÖÖ¾Öß Öê»ÖÖ. ŸÖê£ÖæÖ ¯ÖÏŸµÖêú Öê›êüÖÖ¾ÖÖŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö
¯ÖÏ³ÖÖŸÖ±êú¸üß ´ÆüÖŸÖ ˆ³µÖÖˆ³µÖÖ“Ö ¾µÖÖµÖÖÖê ¤êüŸÖ ¯Öãœü“µÖÖ ÖÖ¾Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖæ. ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ‹ÖÖªÖ ÖÖ¾Öß
•Öê¾ÖµÖÖ“ÖÖ ²ÖêŸÖ †Ö¬Öß“Ö šü¸ü»Öê»ÖÖ †ÃÖê. ÃÖÖÖ ¾ÖÖî¸êü †Ö™üÖê¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü •Öê¾ÖµÖÖÃÖ ¾Öêôû †ÃÖê»Ö ŸÖê¾ÆüÖ ¯ÖÖê¾ÖÖ›üê
ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖ. Ø“Ö“Ö¾Ö›ü, ¤êüÆæü, †ÖôÓû¤üß, “Ö·ÆÖê»Öß, »ÖÖêÖß, »ÖÖêÆüÖÖ¾Ö ¾ÖÖî¸êü »ÖÆüÖÖ´ÖÖêšüß ÃÖ¾ÖÔ ÖÖ¾Öê úºþÖ
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¯Ö×Æü»µÖÖ †Öšü¾Ö›ü¶ÖŸÖ ²ÖÆãüŸÖêú Æü¾Öê»Öß ŸÖÖ»ÖãúÖ ÃÖÓ¯Ö¾Ö»ÖÖ. ÊÖ †Öšü¾Ö›ü¶ÖŸÖ ¯ÖÖµÖß ¿ÖÓ³Ö¸ü ´Öî»ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ
—ÖÖ»ÖÖ. ÊÖ ¤üÖî·µÖÖ“ÖÖ ¯Öãœüß»Ö †Öšü¾Ö›ü¶Ö“ÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖê ; ¯ÖÖ ‹ú¤üÖêÖ
×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ“Ö Öê›ü¶Ö¯ÖÖ›ü¶ÖŸÖæÖ ¤üÖî·µÖÖ“Öß ¤üÖ™ü ¾Ö¤ÓüŸÖÖ úÖÖì¯ÖúÖá ¯ÖÃÖºþ »ÖÖÖ»Öß. ‹ú ÖÖ¾Ö ÃÖÓ¯Ö¾ÖæÖ ¯Ö£Öú
¤ãüÃÖ·µÖÖ ÖÖ¾Öß ×Ö‘ÖÖ»Öê úß, —Öë›ü¶Ö“Öß ¾ÖÖ™ü ¯ÖÖÆüÖŸÖ ²ÖÖµÖúÖ´Öã»Öê Æü§üß¾Ö¸ü µÖê‰úÖ ²ÖÃÖŸÖ. ¯Öãœêü ¯Öãœêü ŸÖ¸ü ÆüÖ ¤üÖî¸üÖ
Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓÖÖ ‡ŸÖúÖ ×¯ÖÏµÖ —ÖÖ»ÖÖ úß, ‹úÖ ÖÖ¾Ö“Öê »ÖÖêú †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖ¾Ö“Öê Æü§üß¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖê“Ö¾ÖÖµÖ»ÖÖ
µÖêŸÖ ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ ÖÖ¾Ö“Öê »ÖÖêú ÃÖÖ´ÖÖê¸êü µÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖ. ¤üÖî¸üÖ †´Öãú ×šüúÖÖß †ÃÖê»Ö †ÃÖê ÃÖÓêúŸÖÖÖê
†ÖêôûÖæÖ ¯ÖãµÖÖÆæüÖ ¾ÖÖÃÖãúÖúÖ •ÖÖê¿Öß, ¤êü¾Ö×Ö¸üßú¸ü ¾ÖÖî¸êü ´ÖÓ›üôûß ´Ö¬ÖæÖ ´Ö¬ÖæÖ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü ‘ÖêµÖÖÃÖ µÖêŸÖ.
¯Ö×Æü»µÖÖ †Öšü¾Ö›ü¶Ö“ÖÖ ¤üÖî¸üÖ ÃÖÓ¯Ö¾ÖæÖ ¿Öê¾Ö™ü“Öê Öê›êü •Öê »ÖÖêÆüÖÖ¾Ö ŸµÖÖÆæüÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖ ¾ÖÖ™êüŸÖ µÖê¸ü¾Ö›ü¶Ö“µÖÖ
ŸÖã¹ÓýÖÖ“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü ˆ³Öê ¸üÖÆæüÖ ¯Ö£ÖúÖÖê ‹ú ÖÖÖê ´Æü™ü»Öê. ŸÖã¹ÓýÖÖ“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü úÖÆüß îú¤üß úÖ´Ö ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê,
†Ö´Æüß Æüßü ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü »Ö¾Öú¸ü •ÖÖ‰ú †ÃÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ †Ö´ÆüÖÃÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. —Öë›ü¶Ö“ÖÖ •ÖµÖ•ÖµÖúÖ¸ü
—ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß îúªÖÓÖßÆßü ŸµÖÖŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ úÖîŸÖãúÖÖê ¯ÖÖÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖê¸ü¾Ö›ü¶Ö•Ö¾Öôûß»Ö
™êüú›üß¾Ö¸üß»Ö ×¾Ö÷ü»Ö¤üÖÃÖ šüÖú¸üÃÖß µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖÔãú™üß•Ö¾Öôû“µÖÖ ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖôêûŸÖ ¯Ö£ÖúÖ“Öß ˆŸÖ¸üµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ
êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖê£Öê ÃÖÆü³ÖÖê•ÖÖ —ÖÖ»Öê ŸµÖÖ ¾Öêôûß ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ×¿ÖÂ™ü´ÖÓ›üôûß Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖß. ÃÖÖµÖÓúÖôûß •ÖÓÖ»Öß
´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öê ¤êü¾ÖôûÖŸÖ ¯Ö£Öú £ÖÖê›üÖ ¾Öêôû ¸üÖ×Æü»Öê. ŸÖê£ÖæÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öê ¯ÖãŸÖóµÖÖÃÖ ÆüÖ¸ü ‘ÖÖ»ÖæÖ ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü
“ÖÖîúÖŸÖæÖ ´ÖÖêšüß ×´Ö¸ü¾ÖÖæú ×Ö‘ÖÖ»Öß. ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ¯ÖêšüêŸÖß»Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ ¾Öêôûß
†Öšü¾Ö›ü¶Ö“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ´Öß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»ÖÖ †Ö×Ö Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ»ÖÖ ×úŸÖß †ÖŸÖã¸ü —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü
ÊÖ“Öß ÆüúßÖŸÖ ´Öß úôû¾Ö»Öß.
¤ãüÃÖ¸üÖ ¤üÖî¸üÖ : ¯Öãœü“µÖÖ ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸üß ÃÖŸµÖÖÖÏÆü¯Ö£Öú Öê›ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖÃÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ‹ú ´ÖÖê™üÖ¸ü»ÖÖò¸üß ³ÖÖ›ü¶ÖÖê ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß. Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öú ¾ÖßÃÖ •Ö´Ö»Öê. •ÖÖÃŸÖ µÖêµÖÖÃÖ †ÖŸÖã¸ü ÆüÖêŸÖê. ´ÖÓ“Ö¸ü, ‘ÖÖê›êü,
•Öã®Ö¸ü, ÖÖ¸üÖµÖÖÖÖ¾Ö ¾ÖÖî¸êü Öê›ü¶ÖÓŸÖæÖ ¤üÖî·µÖÖ“Öê ´ÖÖêšü¶Ö £ÖÖ™üÖÖê Ã¾ÖÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê. ÊÖ ¤üÖî·µÖÖŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ´Ößšü
×¾ÖúµÖÖ“ÖÖ úÖµÖ¤êü³ÖÓÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ. ¤üÖÓ›üß µÖê£ÖæÖ ×´ÖšüÖ“Öß ´Ö›üúß †ÖÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ
×´ÖšüÖ“ÖÖ ×»Ö»ÖÖ¾Ö ÆüÖê‰úÖ ²Ö¸êü“Ö ¯ÖîÃÖê •Ö´ÖŸÖ. Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾ÖúÖÓ“Öê òú¯™üÖ éúÂÖ¸üÖ¾Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö úÖôêû Æêü ÆüÖêŸÖê. ÊÖÓÖß
†¾ÖÖÔÖßµÖ ˆŸÃÖÖÆü ¤üÖÖ×¾Ö»ÖÖ. ´ÖÖ—µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÊÖ ˆŸÃÖÖÆüß µÖã¾ÖúÖÃÖ 7 ´Ö. ÃÖ. ´Ö•Öã¸üß“Öß ×¿ÖÖÖ —ÖÖ»Öß.
ÖÖ›üÖßôû ¾Ö ×»Ö´ÖµÖê Æüß ¤üÖêÖ ´Öã»Öê ¯ÖÖê¾ÖÖ›ü¶ÖÓ“Öß ²ÖÆüÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. ´ÖÖêšü¶Ö ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ³ÖêŸÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“µÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ²ÖÖµÖúÖ´Öã»Öê µÖê‰úÖ ¾ÖÖ™ü ¯ÖÖÆüÖŸÖ ²ÖÃÖŸÖ †ÃÖŸÖ.
Æüê ×¤ü¾ÖÃÖ ˆÆüÖóµÖÖ“Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ ÃÖã™üß †ÃÖê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ÆÓüÖÖ´Öê, ˆ¹ýÃÖ,
ãúÃŸµÖÖ ÊÖÓ“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö •Ö¡ÖÖ ³Ö¸üŸÖ. ÊÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖÆüß ¤üÖî·µÖÖÃÖ ´ÖÖêšüÖ —ÖÖ»ÖÖ. ÃÖ³ÖêŸÖß»Ö
¾µÖÖµÖÖÖ ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö¤êü¿Öß úÖ¯Ö›üÖ“Öß ÆüÖôê ûß ÆüÖŸê Ö †ÃÖê. ŸµÖÖ¾Öêôûß úÖêÖÖ¾Ö¸üÆüß •Öã»Öæ´Ö ÆüÖŸê Ö ÖÃÖê. ˆŸÃÖÖÆüÖ“µÖÖ
³Ö¸üÖŸÖ »ÖÆüÖÖ »ÖÆüÖÖ ´Öã»Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ´ÖÖî»µÖ¾ÖÖÖË ×¾Ö¤êü¿Öß ™üÖê¯µÖÖ ÆüÖêôûßŸÖ ™üÖúßŸÖ. ŸµÖÖŸÖ úÖÆüß
ÃÖ¸üúÖ¸üß †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öß ´Öã»Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“µÖÖ¤êüÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ™üÖê¯µÖÖ ±êúúßŸÖ. ÃÖ³ÖÖ ÃÖãºþ ÆüÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá
†Ö×Ö ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö£ÖúÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖæÖ ±êú·µÖÖ ÆüÖêŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯Ö£ÖúÖ“Öß ÖÖÖß ÖÖ¾ÖÖêÖÖ¾Ö ´ÆüÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ‘ÖÖŸÖ
¯Ö›ü»ÖÖ. ˆ¹ýÃÖ ¾Ö •Ö¡ÖêŸÖ»ÖÖ •Ö´ÖÖ¾Ö ÃÖÖê›æüÖ ×¤ü»ÖÖ ŸÖ¸üß ‡ŸÖ¸ü ÃÖ³Öê“µÖÖ¾ÖêôûßÃÖã¨üÖ úÖÆüß ×šüúÖÖß 5-7
Æü•ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ •Ö´ÖÖ¾Ö ÃÖÆü•Ö •Ö´Öê. »ÖÖêúÖÓÖÖ ÊÖ ¤üÖî·µÖÖ“Öê ¾Öê›ü“Ö »ÖÖÖæÖ Öê»Öê ÆüÖêŸÖê.
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ÆüÖ ¤üÖî¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ¬ÖÖÙ´Öú ¾ÖÖ¸üú·µÖÖÓ“Öß ‹ú Ø¤ü›üß“Ö —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öú ¯Ö£ÖúÖ“Öß ×¿ÖÃŸÖ ¬Ö´ÖÔ
´ÆüÖæÖ ¯ÖÖôûßŸÖ †ÃÖŸÖ. ³Ö»µÖÖ ¯ÖÆüÖ™êü ˆšæüÖ 5…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÖê ²ÖÃÖŸÖ. ˆ¯ÖÖÃÖÖê“µÖÖ
¾Öêôûß ´Öß ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö£ÖúÖ“Öß ×¿ÖÃŸÖ, †Ö´Æüß “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öê ¯ÖÖ×¾Ö¡µÖ †Ö×Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß, †ÖŸµÖÖ“ÖÖ¸ü
†Ö×Ö ÃÖÆüÖ¿Öß»ÖŸÖÖ ¾ÖÖî¸êü ¬ÖÖÙ´Öú ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓÖŸÖ †ÃÖê. 6 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÃÖæµÖÖì¤üµÖÖ“Öê ¾Öêôûß
ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ —Öë›üÖ¾ÖÓ¤üÖ ú¸üßŸÖ. ÖÓŸÖ¸ü Öê›ü¶ÖŸÖæÖ ¯ÖÏ³ÖÖŸÖ ±êú¸üß ×Ö‘Öê. ŸÖß ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö´Æüß ¤ãüÃÖ·µÖÖ ÖÖ¾Öß •ÖÖŸÖ
†ÃÖæ. ¤ãüÃÖ·µÖÖ †Öšü¾Ö›ü¶Ö“ÖÖ ¤üÖî¸üÖ ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ÊÖ úÖ´ÖÖÖê ÃÖ²ÖÓ¬Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü³Ö¸ü Öôû²Öôû ˆ›ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öß.
ÃÖ¸üúÖ¸ü ¬Ö¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖÖÖß †Ö´Æüß ¾ÖÖ™ü ¯ÖÖÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô Øú¾ÖÖ ÃÖß. †ÖµÖ. ›üß. ³Öê™ü»Öê ŸÖ¸ü
ŸµÖÖÓÖÖÆüß †Ö´Æüß †ÖÖÓ¤üÖÖê ´ÖÖê™üÖ¸üßŸÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖæ.
×ŸÖÃÖ¸üÖ ¤üÖî¸üÖ : ×ŸÖÃÖ¸üüÖ ¤üÖî¸üÖ ³Öß´ÖÖ¿ÖÓú¸ü ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ¯Ö»Ößú›üß»Ö ÖÖ¾Öß ×Ö‘ÖÖ»ÖÖ. ÆüÖ ¯ÖÏÖÓŸÖ ŸÖê£Öß»Ö
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü úÖêôû¶ÖÓ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖŸÖ úÖÆüß ÖãÆêüÖÖ¸ü ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“Öß ´ÖÖÖÃÖê †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ¤üÖºþ Ö ×¯ÖÖê, “ÖÖê¸üß,
†ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü Ö ú¸üÖê ¾ÖÖî¸êü †Ö´Ö“µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öß ÃÖÖÛ¢¾Öú ŸÖ¢¾Öê ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓÖÖê †ŸµÖÓŸÖ úšüßÖ Öê»Öê. ŸÖê
´ÆüÖŸÖ, "†Ö´Æüß ¤üÖºþ ‹ú ¾Öêôû ÃÖÖê›üæ, ¯ÖÖ “ÖÖê¸üß ¾Ö ´ÖÖ¸üÖ´ÖÖ¸üß ú¿ÖÖ ÃÖÖê›üæ ? ŸÖÖê †Ö´Ö“µÖÖ ¯ÖÖê™üÖ“ÖÖ ¬ÖÓ¤üÖ ¾Ö
¾ÖÖ›ü¾Ö×›ü»ÖÖÓ“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ †ÖÆêü." Æêü ‹êæúÖ †Ö´Æüß †¿ÖÖ »ÖÖêúÖÓ¯Öãœêü úÖµÖ¤êü³ÖÓÖÖ“Öê ¯Öã¸üÖÖ ²ÖÓ¤ü šêü¾ÖßŸÖ †ÃÖæ. †Ö×Ö
‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ÖÖêÂ™üß ÃÖÖÓÖŸÖ †ÃÖæ. ‹ú¤üÖêÖ ×šüúÖÖß ŸÖ¸ü ÃÖ³Öê´Ö¬ÖæÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖ ¾ÖêÖôêû ²ÖÃÖ¾ÖµÖÖŸÖ
†Ö»Öê. ÊÖ ¾Öêôûß †Ö´Æüß †Ö¯Ö»Öê šüÖÖê †Ã¯Öé¿µÖÖŸÖ Öê‰úÖ Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖ ¾ÖêÖôêû šêü¾ÖßŸÖ †ÃÖæ †Ö×Ö †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“ÖÖ
•ÖãÖÖ úÖµÖ¤üÖ ´ÖÖê›üÖµÖ»ÖÖ ŸµÖÖÖ ×¿Öú¾ÖßŸÖ †ÃÖæ. Ö¸êü ¯ÖÖÆüŸÖÖ †¿ÖÖ ¤üÖî·µÖÖ¾Ö¸ü †Ö´Æüß ÃÖ¸üúÖ¸ü“ÖÖ «êüÂÖ ú¸üÖ¾ÖÖ
†ÃÖê úÖêšêü“Ö ú¬Öß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ÖÖÆüß. ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öê ¯ÖãÂúôû úÖµÖ¤êü †Ö´Ö“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“Öê“Ö †ÖÆêüŸÖ, ŸÖê †¾Ö¿µÖ
¯ÖÖôûÖ¾ÖêŸÖ †ÃÖê“Ö †Ö´Æüß ÃÖÖÓÖŸÖ †ÃÖæ. •Öê úÖµÖ¤êü ¯ÖÏ•Öê“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“Öê ÖÃÖŸÖÖŸÖ ¾Ö •Öê ¯ÖÏ•Öê“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖÃÖ Ö
•Öã´ÖÖÖŸÖÖ êú»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ, †ÃÖê“Ö úÖµÖ¤êü ×Ö¾Ö›æüÖ úÖœæüÖ ŸÖê ¯ÖÖôæû ÖµÖêŸÖ †ÃÖê †Ö´Æüß ÃÖÖÓÖŸÖ †ÃÖæ.
´ÖÖ—Öß †™üú : †Ö´Ö“µÖÖ ¯Ö£ÖúÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß“Öê ŸÖ¹ýÖ ÆüÖêŸÖê. †Ö´ÆüßÆüß ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ µÖã¨üÖê¡ÖÖŸÖ
ÆüÖêŸÖÖê. ´ÆüÖæÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏÃÖÓÖß †Ö´Æüß •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤ü ¯ÖÖôûßŸÖ Ö¾ÆüŸÖÖê. ÃÖÖê¾ÖóµÖÖ ŸÖ¹ýÖÖÃÖ †Ö´Æüß †ÖÖê¤ü¸ü“Ö
µÖê‰ú ¤êüŸÖ ÖÃÖæ. Øú²ÖÆãüÖÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ³Öê¤üÖ“Öê úÖêÖÖ»ÖÖÆüß Ã´Ö¸üÖÆüß Ö¾ÆüŸÖê ŸÖÖ. 10 ´Öê 1930 ¸üÖê•Öß
†Ö´Æüß ×ŸÖÃÖ·µÖÖ †Öšü¾Ö›ü¶Ö“ÖÖ ¤üÖî¸üÖ ÃÖÓ¯Ö¾ÖæÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖê. ³Öß´ÖÖ¿ÖÓú¸ü“ÖÖ ‘ÖÖ™ü “ÖœæüÖ ˆŸÖ¸ü»µÖÖ´Öãôêû
¾Ö ²Ö¸üÖ“Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ¯ÖÖµÖß —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ´Öß ±úÖ¸ü £ÖæúÖ Öê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü“Öê ×¤ü¾Ö¿Öß úÖêšêüÆüß ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»ÖÖê
ÖÖÆüß. ŸÖÖ. 11 ´Öê ¸üÖê•Öß ¾Öî¿ÖÖÖ ¿Öã¨ü ¯ÖÖîÙÖ´ÖêÃÖ ²Öã¨ü•ÖµÖÓŸÖß ÆüÖêŸÖß. úÖî™ãÓü×²Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ×¾Öª´ÖÖÖê
ÃÖÖ»ÖÖ²ÖÖ¤ü¯ÖÏ´ÖÖÖê ˆŸÃÖ¾Ö ú¸üµÖÖÃÖ ¾Öêôû Ö¾ÆüŸÖÖ. ÃÖúÖôûß ´Öß ‹ú™üÖ“Ö ¯Ö¾ÖÔŸÖß“µÖÖ ™êüú›üß¾Ö¸ü •ÖÖ‰úÖ ¬µÖÖÖ
úºþÖ †Ö»ÖÖê. 12 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ •Öê¾ÖÖÖÖÖ úºþÖ ×¤ü¾ÖÖÖÖÖµÖÖŸÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê. ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ ¯ÖãÖê ¿ÖÆü¸ü“Öê ¯ÖÖê×»ÖÃÖ
‡Ã¯ÖêŒ™ü¸ü ×´Ö. ×´Ö»Ö¸ü ¾Ö ×•Ö»ÆüÖ ‡ÃÖ¯ÖËêŒ™ü¸ü ×´Ö. Ø¿Ö¤êü Æêü ´Ö»ÖÖ ¯Öú›üÖ¾ÖµÖÖÃÖ ¤üÖ¸üÖŸÖ †Ö»Öê. Æüß ãú•Ö²Öã•Ö
´Ö»ÖÖ †ÖÖê¤ü¸ü“Ö úôû»Öß ÆüÖêüŸÖß.
´ÖÖ—Öß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“Öß ×¯Ö¿Ö¾Öß, ¾ÖÖ“ÖÖÖ“Öß ¯ÖãÃŸÖêú ¾Ö •Ö¹ý¸üß“Öê ú¯Ö›êü ‘Öê‰úÖ ´Öß Öê»ÖÖê. ³ÖÖ¾Ö¤ËüÖßŸÖÖ,
¬Ö´´Ö¯Ö¤ü, ²ÖÖµÖ²Ö»Ö, 'ÃÖã»Ö³ÖÃÖÓÖßŸÖ', “ÖÂ´ÖÖ, Ø¾Ö“Ö¸üµÖÖ“Öß ±úÖß, ‡ŸÖêú ´ÖÖ—Öê ÃÖÖê²ÖŸÖß úÖêšêüÆüß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
†ÃÖÖÖ¸êü, ŸÖêÆüß ´ÖÖ—µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×Ö‘ÖÖ»Öê. ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖÃÖê ×Ö®Ö¾Ö¤üÖÖÖê ¯Ö™üÖ¯Ö™ü ¯ÖÖµÖÖ ¯Ö›æü »ÖÖÖ»Öß. ¸üÃŸµÖÖŸÖ
´ÖÖê™üÖ¸ü ˆ³Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ Öê›üú›êü ÖêŸÖÖê †ÃÖê ÖÖê™üê“Ö ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ŸÖß ÖÖê™üß Ææü»Ö ÖÖ¾ÖÖŸÖ ˆšü»µÖÖ¾Ö¸ü
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²ÖÖ²Öæ¸üÖ¾Ö •Öê¬Öê ¾ÖÖî¸êü ´ÖÓ›üôûß Öê›üú›êü •ÖÖ¾ÖæÖ †Ö»Öß. ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß ÖÓ›üÖôûÖ µÖê£Öß»Ö ÃÖ¸üúÖ¸üß ²ÖÓÖ»µÖÖŸÖ
´ÖÖ—Öê ²ÖÖ»Ö¯ÖÖß“Öê ÃÖêÆüÖ, ›êü¯µÖã™üß ú»ÖêŒ™ü¸ü ÁÖß. ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö Æãü»µÖÖôû ÊÖÓ“Öê¯Öãœêü ´Ö»ÖÖ ˆ³Öê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
117 ú»Ö´ÖÖÖÖ»Öß ÖãÊÖ»ÖÖ ×“Ö£ÖÖ¾ÖÖß ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¾Ö 47 ú»Ö´ÖÖÖÖ»Öß ²ÖêúÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ×´ÖšüÖ“Öß ×¾ÖÎúß
êú»µÖÖ“ÖÖ †ÃÖê ¤üÖêÖ †Ö¸üÖê¯Ö ´ÖÖ—Öê¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. ¤üÖêÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ, ´Öß ¾Ö ´Öò×•ÖÃ™Òêü™ü ÊÖ “ÖÖî‘ÖÖÓ×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖê™üÖÔŸÖ
úÖêÖß“Ö Ö¾ÆüŸÖê. ´Öß ÖÖê»ÖßŸÖ ×¿Ö¸üŸÖÖ“Ö ¸Öü. Æãü»µÖÖôû µÖÖÓÖß †Ö¯ÖÖ ÆüÖê‰úÖ“Ö ´Ö»ÖÖ Ö´ÖÃúÖ¸ü êú»ÖÖ ¾Ö
†Ö¯Ö»µÖÖ ™êü²Ö»ÖÖ»ÖÖ »ÖÖÖæÖ“Ö ´Ö»ÖÖ ²ÖÃÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öã“Öá ×¤ü»Öß. ÖãÆüÖ ú²Öæ»Ö †ÖÆêü úÖµÖ †ÃÖê Æãü»µÖÖôû
´Öò×•ÖÃ™Òêü™üÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê. ´Öß ´Æü™ü»Öê úß, "¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»Öß ÆüúßúŸÖ ÃÖÖôûß Ö¸üß †ÖÆêü. ´Öß ÖãÆüÖ
êú»ÖÖ Øú¾ÖÖ úÃÖê ŸÖê ÃÖÖÓÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ´ÖÖ—Öê Ö¾Æêü. ŸÖê úÖê™üÖÔÖê šü¸ü¾ÖÖ¾Öê." ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüÖê ÃÖŒŸÖ´Ö•Öã¸üß“Öß ×¿ÖÖÖ
—ÖÖ»Öß. Œ»ÖÖÃÖ ²Öß †¿Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ —ÖÖ»Öß. ¯ÖÖ ŸÖß ¾ÖÖò¸Óü™üÖ¾Ö¸ü Ö ×»Ö×ÆüŸÖÖ ŸÖÖë›üß“Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÃÖ ²Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ
†Ö»Öê. ŸµÖÖ Æü»ÖÖ•Öá¯ÖÖÖ´Öãôêû ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ ¤üÖêÖ †Öšü¾Ö›êü ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ¾ÖÖÖÔ“Öê ÃÖãÖ †Öã³Ö¾ÖÖÃÖ †Ö»Öê.
Ö™ü»µÖÖ“ÖÖ ±úÖÃÖÔ ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ×´Ö¡Ö µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê ´Öß ´Öò×•ÖÃ™Òêü™ü Æãü»µÖÖôû µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖßÃÖ ³Öê™ü»ÖÖê.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß“Öê ›üÖêôê †ÁÖæÓÖß ³Ö¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ´Öß ×¾ÖÖÖê¤üÖÖê ´Æü™ü»Öê "†Ö¯Ö»µÖÖ“Ö Ö¾Ö·µÖÖ“ÖÖ ´Öß îú¤üß †ÃÖæÖ
†Ö¯ÖÖ †ÁÖã ÖÖôûŸÖÖ !" ‹ú †Ó•Öß¸ü ÖÖ‰úÖ ¯ÖÖÖß ×¯Ö‰úÖ ´Öß ´ÖÖê™üÖ¸üßŸÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê. ÃÖÖµÖÓúÖôûß 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ
µÖê¸ü¾Ö›üÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ ¤üÖÖ»Ö —ÖÖ»ÖÖê. ´ÖãŒŸÖ ÖêÃÖæ“Öê ¬ÖÖêŸÖ¸ü ¾Ö †ÓÖÖŸÖ»ÖÖ ÃÖ¤ü¸üÖ ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÖ—Öê ÃÖ¾ÖÔ ú¯Ö›êü
‹úÖ ¯ÖÖ¿Öá ¾ÖÖò›Ôü¸üÖê úÖœæüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ´Öß ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ¾ÖÖÖÔ“ÖÖ ÃÖŒŸÖ´Ö•Öã¸üß“ÖÖ îú¤üß ´ÆüÖæÖ ´Ö»ÖÖ ‹úÖÖê
—ÖÖê¯ÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ •ÖÖ›êü³Ö¸ü›êü ŸÖ¸ü™ü ¾Ö ¯ÖÖÓ‘Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö úÖÓ²Öôêû ×¤ü»Öê. ÖÖ ˆ¿Öß ÖÖ “ÖÖ¤ü¸ü, ¯ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸ü
—ÖÖê¯Ö »ÖÖÖ»Öß. ¯Ö×Æü»µÖÖ †Öšü¾Ö›ü¶ÖŸÖ“Ö ´ÖÖ—Öê 4-5 ¯ÖÖï›ü ¾Ö•ÖÖ ú´Öß —ÖÖ»Öê. ŸÖã¹ÓýÖÖ“µÖÖ ¬ÖŒŒµÖÖÖê †ÃÖê
¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ¯Öãœêü ŸÖê ³ÖºþÖ ×Ö‘ÖŸÖê. ŸÖã¹ÓýÖÖ“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ Ø³ÖŸÖß»ÖÖ »ÖÖÖæÖ“Ö †Ó¬ÖÖ¸üß ´ÆüÖæÖ •ÖÖê
³ÖÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖŸÖ ´Ö»ÖÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¸üÖ¡Öß ÖÖê»ÖßŸÖ ¯ÖÏúÖ¿Ö ÖÃÖê. ´ÆüÖæÖ ÊÖ ³ÖÖÖÖ»ÖÖ ú¤üÖ×“ÖŸÖË †Ó¬ÖÖ¸üß
Æêü ÖÖ¾Ö †ÃÖÖ¾Öê. ¯ÖÖ ¯Öæ¾Öá ÊÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÖÖê»µÖÖÓŸÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÃÖã¨üÖ †Ó¬ÖÖ¸ü †ÃÖÖ¾ÖÖ. ŸµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ †Ó¬ÖÖ¸üß Æêü
ÖÖ¾Ö ÊÖ ³ÖÖÖÖ»ÖÖ †¾Ö£ÖÔú ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ, ÊÖ“µÖÖ“Ö ¯Öæ¾Öìú›üß»Ö ³ÖÖÖ Ã¾Ö“”û †Ö×Ö ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
†ÓÖÖÖŸÖ —ÖÖ›êü, ÃÖÖÖÖÃÖ ÆüÖî¤ü ¾ÖÖî¸êü “ÖÖÓÖ»Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ¸üÖ¡Öß ×¤ü¾ÖêÆüß †ÃÖŸÖ. ´Ö»ÖÖ 15 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÖß '²Öß'
Œ»ÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÊÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ´ÖÖ—Öß ²Ö¤ü»Öß —ÖÖ»Öß. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß ¾ÖÖî¸êü ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÖÖÆüßü
¯Öãœüê ÊÖ“Ö ¾ÖÖò›üÖÔŸÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
³ÖÖÃú¸ü¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö : ŸÖÖ. 1 •Öã»Öî 1930 ¸üÖê•Öß ¸üÖ. ³ÖÖÃú¸ü¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö ´Ö»ÖÖ ´Öã§üÖ´Ö ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖÃÖ
†Ö»Öê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ŸÖê ×¿ÖÖÖ´ÖÓ¡Öß ÆüÖêŸÖê. ¹ý¯µÖÖ“Öê ”û›üß“ÖÖ ³ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü ‘Öê‰úÖ †Ö»µÖÖ´Öãôêû “ÖÆæú›êü ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ
Öôû²Öôû ˆ›üÖ»Öß. ÃÖã¯Ö×¸ü™ëü›ëü™ü“µÖÖ ÖÖê»Öß´Ö¬µÖê ³ÖÖÃú¸ü¸üÖ¾ÖÖÓú›êü ´Ö»ÖÖ ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ´Ö»ÖÖ ¯ÖÖê“Ö¾ÖæÖ
ÃÖã¯Ö×¸ü™ëü›ëü™ •Öê¾ÆüÖ •ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ´Öß ŸµÖÖÓÖÖ ²ÖÃÖµÖÖ“Öß ×¾ÖÖÓŸÖß êú»Öß. ‡ŸÖ¸ü úÖêÖß ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖÃÖ †Ö»Öê
†ÃÖŸÖÖ îúªÖ»ÖÖ 15 ×´Ö×Ö™üÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ¾Öêôû ³Öê™üµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ÖÃÖŸÖê. ¯ÖÖ ³ÖÖÃú¸ü¸üÖ¾Ö ŸÖ²²Ö»Ö ¤üÖêÖ
ŸÖÖÃÖ ´ÖÖ—µÖÖ¿Öß ²ÖÖê»ÖŸÖ ²ÖÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ˆšêüÖÖŸÖ“Ö. ŸÖê ´Ö¸üÖšüßŸÖ ²ÖÖê»Öæ »ÖÖÖ»Öê. ³ÖÖÃú¸ü¸üÖ¾ÖÖÓÖÖ ´Öß "úÖ †Ö»ÖÖŸÖ ?"
†ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê. "‹¸ü¾Æüß ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸üÖ»ÖÖ †Ö»ÖÖê" †ÃÖê ÃÖÖÓÖæÖ ŸÖê ´ÆüÖÖ»Öê, "†ÖŸÖÖ ŸÖã´Æüß ¾Öé¨ü —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆüÖŸÖ.
ŸÖã´ÆüÖÃÖ ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß“Öß •Ö¹ý¸üß †ÖÆêü. ŸÖß ‘ÖêµÖÖ“Öê ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖÖ»Ö ŸÖ¸ü ´Öß ŸÖã´ÆüÖÃÖ ÖêµÖÖÃÖÖšüß †Ö»ÖÖê
†ÖÆêü." ´Öß ´Æü™ü»Öê, "×¾ÖÁÖÖÓŸÖß“Ö •Ö¸ü ´Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÖÆêü, ŸÖ¸ü ´Ö»ÖÖ µÖê£Ö»µÖÖ‡ŸÖúß ²ÖÖÆêü¸ü ¤ãüÃÖ¸üßú›êü úÖêšêü
×´ÖôûÖÖ¸ü ÖÖÆüß. †Ö×Ö †Ö´Ö“µÖÖÃÖÖ¸üÖß ´ÖÓ›üôûß µÖê£Öê †ÃÖ»Öß ŸÖ¸ü ²ÖÖÆêü¸ü“ÖßÆüß £ÖÖê›üß Ö›ü²Ö›ü ú´Öß ÆüÖê‡Ô»Ö."
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³ÖÖÃú¸ü¸üÖ¾Ö ´ÆüÖÖ»Öê, "†ÆüÖê, úÖµÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¾ÖÖ¾ÖÖ ¯Öê™ü»ÖÖ †ÖÆêü. ¿ÖÆü¸üÖŸÖæÖ †Ö×Ö Öê›ü¶ÖŸÖæÖ ÃÖÖ¸üÖß“Ö
¬ÖÖ´Ö¬Öæ´Ö “ÖÖ»Ö»Öß †ÖÆêü." ''†ÃÖê •Ö¸ü †ÖÆêü ŸÖ¸ü †Ö´ÆüÖ»ÖÖ µÖê£Öê“Ö ¸üÖÆæü ªÖ" ´Öß ´Æü™ü»Öê. "´Öß µÖê£Öê µÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá
•Ö¸ü ŸÖã´Æüß ´ÖÖÖŸÖ †ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖê ŸÖ¸ü ´Öß µÖê£Öê †Ö»ÖÖêÆüß ÖÃÖŸÖÖê. µÖê£Öê †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´Ö»ÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü ÖêµÖÖ“Öê ´ÖÖÖŸÖ
†ÖÖæÖ úÖµÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ?" †ÃÖÖ ‹ú´ÖêúÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ»ÖÖ ³ÖÖ¾Ö ‹ú´ÖêúÖÃÖ úôû»µÖÖ¾Ö¸ü, ´ÖÖ ²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü
¯ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ²ÖÖê»ÖÖê ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. "²ÖÎÖÉÖêŸÖ¸ü ¯ÖÖÖ“Öß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ “ÖÖÓÖ»Öß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß, úÖ´Ö ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß" ¾ÖÖî¸êü
¾ÖÖî¸êü ´ÖÖ—Öß Ã¯ÖÂ™ü ´ÖŸÖê ´Öß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ Æêü ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖ †Ö×Ö Æüß ³Öê™ü ´Ö»ÖÖ †ÖÓ¬ÖóµÖÖ úÖêØ¿Ö×²Ö¸üß¯ÖÏ´ÖÖÖê
¾ÖÖ™ü»Öß.
ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖß»Ö ×¤üÖ“ÖµÖÖÔ : 'ÃÖß' Œ»ÖÖÃÖ ¾Ö '²Öß' Œ»ÖÖÃÖ µÖÖŸÖß»Ö ±ú¸üú †ÃÖÖ †ÖÆêü. 'ÃÖß' Œ»ÖÖÃÖ“µÖÖ
îúªÖÓÖÖ ÃÖúÖôß 1 ¾ÖÖ›üÖÖ³Ö¸ü •ÖÖë¬ÖóµÖÖ“Öß úÖÓ•Öß ×´ÖôûŸÖê. ´ÖÖ 10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 1 Øú¾ÖÖ 2 ²ÖÖ•Ö¸üß“µÖÖ ³ÖÖú¸üß
†Ö×Ö ´ÖãÖÖ“Öß †Ö´Ö™üß. ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß 5 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖãÆüÖ ŸÖê“Ö •Öê¾ÖÖ ×´ÖôûŸÖê. ÖêÃÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÖÖ¤üß“Öê ¤üÖê Ö ´ÖÖÓ›ü“ÖÖêôûÖê
¾Ö ¤üÖêÖ ÃÖ¤ü¸êü ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. ×Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ‹ú úÖ£µÖÖ“Öê ŸÖ¸ü™ü ¾Ö ¤üÖêÖ úÖÓ²Öôûß. '²Öß' Œ»ÖÖÃÖ»ÖÖ úÖÓ•Öß“µÖÖ
‹ê¾Ö•Öß ÃÖúÖôûß 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †¬ÖÖÔ ¿Öê¸ü ¤æü¬Ö, 10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ “Ö¯ÖÖŸÖß, ³ÖÖŸÖ, ¾Ö¸üÖ, ‹ú ³ÖÖ•Öß, »ÖÖêÖß ¾Ö ÃÖÖÖ¸ü.
ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß 5 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ŸÖê“Ö •Öê¾ÖÖ. ¤üÖêÆüß Œ»ÖÖÃÖ»ÖÖ “Ö™üÖß ¾ÖÖî¸êü úÖÆüß ×ŸÖÖ™ü ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß. '²Öß'
Œ»ÖÖÃÖ»ÖÖ ÖêÃÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ šü¸üÖ×¾Öú ¬ÖÖêŸÖ¸üÖ“Öß ¯ÖÖÖê, †ÓÖÖŸÖ ¤üÖêÖ ÃÖ¤ü¸êü, ›üÖêŒµÖÖÃÖ ÖÖ¤üß“Öß ÖÖÓ¬Öß ™üÖê¯ÖßÃÖÖ¸üÖß
™üÖê¯Öß. ×Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ‹ú ÖÖ¤üß, ‹ú “ÖÖ¤ü¸ü, ‹ú ˆ¿Öß †Ö×Ö †Ó£Ö¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ ¤üÖêÖ úÖÓ²Öôûß. ³ÖÖÓ›üß 'ÃÖß'
Œ»ÖÖÃÖ»ÖÖ 1 ˆ£Öôû ¾ÖÖ›üÖÖ ¾Ö 1 ú£Ö»ÖÖ“Öê ™ü´Ö¸êü»Ö ‹¾Öœüß“Ö ³ÖÖÓ›üß ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. '²Öß' Œ»ÖÖÃÖ»ÖÖ †ò»µÖã×´Ö×ÖµÖ´Ö“Öê
ŸÖÖ™ü, ŸÖÖÓ²µÖÖ, ¤üÖêÖ ¾ÖÖ›üÖê Æüß ³ÖÖÓ›üß ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. îúªÖÓÖß Æüß ³ÖÖÓ›üß ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü Ã¾Ö”û šêü¾ÖÖ¾ÖßŸÖ †¿Öß ŸÖÖúß¤ü
×´Öôêû ¾Ö ŸµÖÖ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ¸üÖê•Ö ÃÖúÖôûß ›üÖòŒ™ü¸ü µÖê‰úÖ îúªÖÓ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üßŸÖ †ÃÖê. ¸üÖêµÖÖÃÖ
†ÖîÂÖ¬Ö †ÖÖæÖ ¤êüŸÖ. '²Öß' Œ»ÖÖÃÖ»ÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖ“Ö †ÖîÂÖ¬Ö ×´Öôêû. 'ÃÖß' Œ»ÖÖÃÖ»ÖÖ ¤ü¾ÖÖÖÖµÖÖŸÖ •ÖÖ¾Öê »ÖÖÖê.
†Ö•ÖÖ¸ü ÖÓ³Öß¸ü †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¸üÖêµÖÖ“Öß ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖß»Ö ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»ÖÖŸÖ ¸ü¾ÖÖÖÖß ÆüÖê‡Ô. ¤ü¸ü †Öšü¾Ö›ü¶Ö»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ: •Öê»Ö
ÃÖã¯Ö×¸üü™ëü›ëü™ü µÖê‰úÖ ¯ÖÏŸµÖêú îúªÖ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß úºþÖ úÖÆüß Ö¸ü•ÖÖ, †›ü“ÖÖß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ‹êúŸÖ †ÃÖê.
ŸµÖÖ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü •Öê»Ö¸ü, †×ÃÖÃ™Óü™ü •Öê»Ö¸ü, ¾ÖÖò›Ôü¸ü ¾ÖÖî¸êü †ÃÖŸÖ. ‹ú †×ÃÖÃ™Óü™ü •Öê»Ö¸ü ¸üÖê•Ö îúªÖÃÖ µÖê‰úÖ
³Öê™æüÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê. Æüß ÃÖ¾ÖÔ ²Ö›ü¤üÖÃŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ '²Öß' îúªÖÓÃÖÖšüß“Ö †ÃÖê. '²Öß' Œ»ÖÖÃÖ“Öê ÃÖÖôêû îú¤üß ‹úÖ“Ö
¾ÖÖò›üÖÔŸÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖÖ ‹ú´ÖêúÖÓ“µÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖ •ÖÖµÖÖÃÖ ´ÖÖÖ‡Ô †ÃÖê ; ¯ÖÖ ¾Æü¸üÖÓ›ü¶ÖŸÖ Øú¾ÖÖ
†ÓÖÖÖŸÖ ²ÖÖê»ÖµÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ ÖÃÖê.
ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖß»Ö úÖ´Öê : '²Öß' Œ»ÖÖÃÖ“µÖÖ ÃÖŒŸÖ´Ö•Öã¸üß“µÖÖ îúªÖÓÖÖ úÖ£µÖÖ“Öß •ÖãÖß ŸÖ¸ü™êü ˆú»ÖÖê
†Ö×Ö ˆú»Ö»Öê»µÖÖ úÖ£µÖÖ“Öß ¯ÖãÆüÖ Ö¾ÖßÖê ¤üÖê¸üÖÓ›êü ²ÖÖ¾ÖÖê Æêü úÖ´Ö ÃÖúÖôûß ÃÖÖŸÖ¯ÖÖÃÖæÖ 10 ¯ÖµÖÕŸÖ ¾Ö
¤ãü¯ÖÖ¸üß 12 ¯ÖÖÃÖæÖ 4 ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖê ‹Óú¤ü¸ü 7 ŸÖÖÃÖ †ÃÖê. 'ÃÖß' Œ»ÖÖÃÖ»ÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü“Öß úÂ™üÖ“Öß úÖ´Öê ×´ÖôûŸÖ ¾Ö
¬Ö¼ü¶Öú¼ü¶Ö ´ÖÖÖÃÖÖÃÖ “ÖŒúß ×´Öôêû. ´ÆüÖŸÖÖ·µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓÖÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖßÖê úÖ´Ö ×´Öôêû. ¯ÖÖ úÖ£µÖÖ ¾ÖôûµÖÖ“Öê
úÖ´Ö ±úÖ¸ü ÁÖ´ÖÖ“Öê ÖÃÖ»µÖÖÖê ´ÖÖ—Öê ¾ÖµÖ 58 ¾ÖÂÖÖÕ“Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸üß ´ÖÖ—µÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖ—µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸üß“µÖÖ ‡ŸÖ¸ü ŸÖ¹ýÖ
îúªÖÓ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ úÖÆüß ±ú¸üú ÆüÖêŸÖ ÖÃÖê. ×ÖŸµÖ ˆšæüÖ ÊÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
ÖÃÖ»µÖÖÖê îúªÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ˆ¤üÖÃÖßÖŸÖÖ µÖêŸÖ †ÃÖê. †Ö´Ö“µÖÖ ¤üÖ»ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö †ÓÖÖÖŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ ²ÖÖ•ÖæÃÖ
‹ú ú»Ö´Öß †ÖÓ²µÖÖ“Öê šëüÖÖê —ÖÖ›ü ¾Ö ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ²ÖÖ•ÖæÃÖ ‹ú Ø»Ö²ÖÖ“Öê —ÖÖ›ü ×Æü¸ü¾µÖÖÖÖ¸ü ¯ÖÖ»Ö¾ÖßÖê ¾ÖÖú»Öê»Öê
×¤üÃÖê. ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü †Ö´Æüß ŸµÖÖ“µÖÖ•Ö¾Öôû •ÖÖ‰úÖ †Ö´Ö“µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß ˆ¤üÖÃÖßÖŸÖÖ ‘ÖÖ»Ö¾ÖßŸÖ †ÃÖæ. ¤ü¸ü ¯ÖÓ¬Ö¸ü¾Ö›ü¶ÖÖê
†Ö´Ö“Öß ¾Ö•ÖÖê ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸÖÖ. 10-8-30 ¸üÖ•ê Öß ´ÖÖ—Öê 144 ¯ÖÖï›ü ¾Ö•ÖÖ ³Ö¸ü»Öê. ŸÖßÖ ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ
´ÖÖ—Öê 12 ¯ÖÖï›ü ¾Ö•ÖÖ ú´Öß —ÖÖ»Öê.
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¾Ö ŸÖã¹ýÓ Ö¾ÖÖÃÖ

†Ö´ÖÖÓ¿Ö ¾Ö ÖÖˆ™ü“ÖÖ †Ö•ÖÖ¸ü : µÖê£Öê †Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´Öß •ÖæÖ ´Ö×ÆüµÖÖ“Öê ¿Öê¾Ö™üß †Ö´ÖÖÓ¿ÖÖÖê †Ö•ÖÖ¸üß
¯Ö›ü»ÖÖê. ŸµÖÖŸÖ“Ö ´Ö»ÖÖ Gout ´ÆüÖ•Öê ²ÖÖê™üÖŸÖß»Ö ÃÖÓ×¬Ö¾ÖÖŸÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖ“Öê úôû»Öê. ´ÖÖ—µÖÖ ˆ•Ö¾µÖÖ
¯ÖÖµÖÖ“Öß ŸÖßÖ ²ÖÖê™êü ÖÖÖ•Ö¾Öôû ¯ÖÖôûß¯ÖÖôûßÖê ¤ãüÖæ »ÖÖÖ»Öß. ÆüÖ †Ö•ÖÖ¸ü ´Ö»ÖÖ ¯Öæ¾Öá ú¬Öß —ÖÖ»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ´Ö»ÖÖ
ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»ÖÖŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 8 ×¤ü¾ÖÃÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸÖÖ. 14 †ÖòÖÃ™ü»ÖÖ ‘Ö¸ü“Öß ´ÖÓ›üôûß ³Öê™üµÖÖÃÖ †Ö»Öß,
ŸÖê¾ÆüÖ ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»ÖÖŸÖæÖ ³Öê™üµÖÖ“Öê ×šüúÖÖß •ÖÖµÖÖ“ÖßÃÖã¨üÖ ´Ö»ÖÖ ¿ÖÛŒŸÖ Ö¾ÆüŸÖß. úÃÖÖ²ÖÃÖÖ ³Öê™æüÖ ¯Ö¸üŸÖ
†Ö»µÖÖ¾Ö¸ü †ÓÖÖŸÖ ŸÖÖ¯Ö “Öœü»ÖÖ. ¸üÖ¡Ö³Ö¸ü ²ÖÖê™ü šüÖæúÖ ±úÖ¸ü ¡ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÏéúŸÖß“Öß úÖôû•Öß ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öß.
¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖã•Ö»Öê»Öê ²ÖÖê™ü ±ãú™ü»Öê. ŸÖÖ. 9 ¯ÖÖÃÖæÖ 19 ¯ÖµÖÕŸÖ ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö´Ö¬µÖê“Ö ÆüÖêŸÖÖê. ²ÖÖê™üÖŸÖæÖ ¯Öæ Öê»µÖÖ´Öãôêû
†Ö¸üÖ´Ö ¯Ö›ü»ÖÖ. †Ó¬ÖÖ¸üßŸÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖê. †ÖòÖÃ™ü“Ö ¿Öê¾Ö™üß ¯ÖãÆüÖ £ÖÖê›üÖÃÖÖ †Ö´ÖÖÓ¿ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ. ÆüÖ
†Ó£Ö¹ýÖÖŸÖ ¯Ö›üµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ †Ö•ÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ÖêÆü´Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖÖÖê×¯ÖÖê “ÖÖ»Öæ †ÃÖæÖ úÖ´Ö ¯ÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖê.
¸üÖê•Ö úÖ£µÖÖ ¾ÖôûµÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ÆüÖŸÖÖ“Öß ²ÖÖê™êü ¤ãüÖŸÖ. ¯Ö›ü»µÖÖ •ÖÖÖß ˆšüŸÖÖÖÖÆüß ÁÖ´Ö
ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ÆüÖ ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ¾ÖÖ¬ÖÔŒµÖÖ“ÖÖ úß ŸÖã¹ÓýÖÖ“ÖÖ Æêü úôêûÖÖ.
ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖß»Ö ¬Ö´ÖÖÔ“Ö¸üÖ : ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ ØÆ¤æü ¾Ö ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ îúªÖ»ÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Ö¸üÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖÆüß ÃÖÖ¬ÖÖ
ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ¸üÖê´ÖÖ òú£ÖÖò×»Öú ¾Ö ¯ÖÏÖò™êüÃ™Óü™ü µÖÖ ×õÖÃŸÖß ¯ÖÓ£ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖê. ´Ö»ÖÖ †¿ÖÖ
ˆ¯ÖÖÃÖÖÖÓ“Öß ±úÖ¸ü Ö¸ü•Ö ³ÖÖÃÖæ »ÖÖÖ»Öß. ŸÖë¾ÆüÖ ÃÖã¯Ö×¸ü™ëü›ëü™ü“µÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖßÖê ´Öß òú£ÖÖò×»Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ ¤ü¸ü
´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸üß •ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»ÖÖê. ŸÖê£Öê µÖê¸ü¾Ö›ü¶Ö“Öê ±úÖ¤ü¸ü »ÖÖò›ü¸ü Æêü ˆ¯ÖÖÃÖú †ÃÖŸÖ. ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ÃÖúÖôûß “ÖÖ»Öæ
†ÃÖê. †Ö´ÆüÖ»ÖÖ '‡»ÖêÃ™Òêü™êü›ü ×¾Öú»Öß' Æêü ‡ÓÖÏ•Öß ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú“Ö úÖµÖ ŸÖê ¾ÖÖ“ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´Öôêû. '×¾Ö×¾Ö¬Ö ¾Öé¢Ö'
†Ö´ÆüÖÃÖ ¾ÖÖ“ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûÖÖ¸ü †¿Öß ²ÖÖŸÖ´Öß †×ÃÖ. •Öê»Ö¸ü ×´Ö. ¸üÖò•Ö¸ü µÖÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß. ´ÆüÖæÖ †Ö´Æüß
ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓú›êü ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ¯Öé“”ûÖ êú»Öß †ÃÖŸÖÖÆüß †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß ŸµÖÖÃÖ ÃÖ±úÖ‡ÔÖê ²ÖÖ»Ö ×¤ü»Öß.
†Ö´Ö“µÖÖ ¾ÖÖò›üÖÔŸÖß»Ö †Ö´Æüß “ÖÖî¤üÖ îú¤üß ¤ü¸ü ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ŸÖê ¯Ö¡Ö †Ö‘ÖÖ¿ÖÖÃÖÖ¸üÖê ¾ÖÖ“ÖæÖ úÖœüßŸÖ †ÃÖæ. ¸üÖ•ÖúßµÖ
¾ÖÖŸÖì“Öß ÊÖŸÖ ÖÓ¬Ö¾ÖÖŸÖÖÔÆüß ÖÃÖê. ´ÆüÖæÖ µÖÖ ¯Ö¡ÖÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸üß ¯ÖãÆüÖ Æêü †Ö´Ö“µÖÖú›æüÖ
úÖœæüÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖê. ´Ö•Öæú¸ü ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ëú¾ÆüÖ ëú¾ÆüÖ †Ö´Æüß •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßÃÖã¨üÖ ¾ÖÖ“ÖßŸÖ †ÃÖæ. ŸµÖÖ
¾Öêôûß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“Öß ¾Ö ÖÖÓ¬Öà“Öß ÃÖ¸üúÖ¸ü¿Öß ÃÖ´Öê™üÖ“Öß ²ÖÖê»ÖÖß ŸÖß “ÖÖ»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖ¯ÖÏæ, •ÖµÖú¸ü Æêü
¿ÖÖÓ×ŸÖ¤æüŸÖ ÖÖÓ¬ÖàÖÖ ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü µÖê‰úÖ ³Öê™æüÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸÖã¹ÓýÖÖ“µÖÖ ¤üÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖŸÖß»Ö
ÃÖã¯Ö×¸ü™ëü›ëü™ü“µÖÖ †Öò×±úÃÖÖŸÖ ŸµÖÖ“Öß ²ÖÖê»ÖÖß “ÖÖ»ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ²ÖÖê»ÖÖß ÃÖ´Ö•Ö»Öß ÖÖÆüß ŸÖ¸üß ÖÖ»Öß †Ö¾ÖÖ•Ö
‹êæú µÖê‡Ô. ŸµÖÖ¾Ö¸ü“Ö †Ö´Æüß ŸÖé¯ŸÖß ´ÖÖÖæÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖæ.
Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü : ‹ú¤üÖ ¯ÖÓ×›üŸÖ ÖêÆü¹ýÓ ÖÖ ˆ¢Ö¸ü ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖæÖ µÖê¸ü¾Ö›ü¶ÖŸÖ †ÖÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß
†Ó¬ÖÖ¸üß“ÖÖ ¾ÖÖò›Ôü ÖÖ»Öß úºþÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖÖê ÃÖÔú»Ö ´ÆüÖæÖ ‹ú ´ÖÖêšêü ¤üÖ»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖŸÖ †Ö´ÆüÖ “ÖÖî¤üÖ •ÖÖÖÃÖ
‹ú¡Ö šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. Æü×¸ü³ÖÖ‰ú ŸÖãôû¯Öãôêû, ²ÖÖôãûúÖúÖ úÖ×Ö™üú¸ü, ÖÖ¸ü“Öê ¤êü¾Ö“ÖÖêú, Ã¾ÖÖ´Öß ÃÖÆü•ÖÖÖÓ¤ü,
‡ŸÖêú“Ö úÖµÖ ŸÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÛÂ™ÒüµÖÖ ÆüÖêŸÖê. ²ÖÖúß ÃÖÖôêû Öã•Ö¸üÖ£Öß ÆüÖêŸÖê, •µÖÖ ¤üÖ»ÖÖÖŸÖ †Ö´Æüß “ÖÖî¤üÖ •ÖÖ ÆüÖêŸÖÖê
ŸµÖÖŸÖ †Ö´Æüß µÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá 'ÃÖß' Œ»ÖÖÃÖêÃÖ 86 îú¤üß ¬ÖºþÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¤ü¸ü¸üÖê•Ö ¿Öêú›üÖê ¸üÖ•Ö²ÖÓ¤üß“Öê
£Ö¾Öê“µÖÖ £Ö¾Öê µÖêŸÖ. µÖêŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ •ÖµÖ•ÖµÖúÖ¸üÖ“µÖÖ †Ö¸üÖêóµÖÖ ‹êæúÖ ŸÖê †Ö»µÖÖ“Öß †Ö´ÆüÖÃÖ ¾Ö¤üá úôêû.
ŸÖã¹ÓýÖÖ“µÖÖ ÖêÆü´Öß“µÖÖ ÃÖÖóµÖÖ •ÖÖÖÖ Ö““Ö ³Ö¸ü»µÖÖ´Öãôêû ²ÖÖÆêü¸ü ŸÖÓ²ÖæŸÖæÖ Ö¾ÖßÖ ŸÖã¹ÓýÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¸üÖê•Ö ×ÖŸµÖ ×ÖŸµÖ Ö¾µÖÖ ²ÖÖŸÖ´µÖÖ úÖÖì¯ÖúÖá úôûŸÖ. ×“Ö¢ÖÖ“Öß “Ö»Ö×²Ö“Ö»Ö ÆüÖê‡Ô. ÃÖÔú»Ö´Ö¬µÖê
†Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö´Æüß ¸üÖê•Ö ³Ö•ÖÖ-ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ‹ú¡Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖæ. ´ÖÖ—Öê ‹ú ³ÖÖÂÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ¾Ö¸ü ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê.
¾ÖÖµÖ 473-85
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†Ö´Ö“µÖÖ ²ÖÖê»ÖµÖÖŸÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ö´Ö“µÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖÓú›êü ¾Ö ¾µÖÖµÖÖÖÖÓú›êü •Öê»Ö¸ü úÖÖÖ›üÖêôûÖ
úºþ »ÖÖÖ»Öê.
†ò›ü¾ÆüÖµÖ—Ö¸üß ú×´Ö™üß : ¯ÖÏŸµÖêú ŸÖßÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓÖß ‹ú †ò›ü¾ÆüÖµÖ—Ö¸üß ú×´Ö™üß ŸÖã¹ÓýÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ
µÖêŸÖ †ÃÖê. •ÖæÖ ¾Ö ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ Æüß ú×´Ö™üß †Ö»Öß. ×´Ö. ´Öòúß, ú×´Ö¿ÖÖ¸ü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÆü ÃÖÖŸÖ-†Öšü
µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ ¾Ö ×Æü¤üß ÖéÆüÃ£Ö ²ÖÃÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. Æüß ´ÖÖÖÃÖê †Ö´Æüß •ÖÖã úÖµÖ ¯ÖÏÖ×ÖÃÖÓÖÏÆüÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖÖß“Ö †ÖÆüÖêŸÖ,
†¿ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖãŸÖßÖê ¯ÖÖÆæüÖ •ÖÖŸÖ. úÖêÖß úÖÆüß ¾Ö úÃÖ»ÖßÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖæÃÖ ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ´ÖÖ ÊÖ ú×´Ö™üß“ÖÖ
ˆ¯ÖµÖÖêÖ úÖµÖ? ¤ãüÃÖ·µÖÖ úÖêÖÖ•Ö¾Öôû Ö £ÖÖÓ²ÖŸÖÖ ´Ö•ÖÃÖ´ÖÖê¸ü ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ †ÖÖ»Öê. •ÖÖã úÖµÖ ÃÖÓÖÏÆüÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ´Öß
´ÆüÖ•Öê †×ŸÖ¿ÖµÖ ¯ÖÏêÖÖßµÖ ¯ÖÏÖÖß. ×ÆüÃ™Òüß ×ŸÖ×ú™ü ÖÖ¾ÖÖ“Öê »ÖÆüÖÖÃÖê ¯ÖãÃŸÖú ¯ÖÏŸµÖêú îúªÖ“µÖÖ ÖÖ¾Öê †ÃÖŸÖê.
ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖ“Öê ¾ÖŸÖÔÖ, ¾Ö•ÖÖ, ×¤üÖ“ÖµÖÖÔ Ö´Öæ¤ü êú»Öê»Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ—Öê ×ŸÖ×ú™ü ú×´Ö™üß“µÖÖ ´ÖãµÖ ÃÖÖÆêü²ÖÖÖê
¯ÖÖ×Æü»Öê. ´ÖÓ›üôûß ´ÖãŒµÖÖ“Öê ¾ÖÎŸÖ ¯ÖÖôæûÖ †Ö»Öß ŸÖ¿Öß Öê»Öß.
´Öß µÖê£Öê ŸÖÖ. 12 ´Öê ¸üÖê•Öß †Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖã¹ÓýÖÖ×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü »ÖêÖÖÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß ´ÖÖÖÖß êú»Öß. ‹ú
´Ö×ÆüµÖÖÖê ´ÖÖÖÖß ÃÖ±ú»Ö —ÖÖ»Öß. ™üÖú †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ¤üÖîŸÖ ÖÖÆüß, ¤üÖîŸÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸ü ¿ÖÖ‡Ô ÖÖÆüß, †Ö×Ö Æêü ÃÖ¾ÖÔ
†ÃÖ»Öê ŸÖ¸ü ×¤ü¾ÖÖ ÖÖÆüß †ÃÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ÖêÆü´Öß “ÖÖ»Öæ †ÃÖê. ŸÖÖ. 24 •Öã»Öî ¸üÖê•Öß ´ÖÖ—µÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖ ×¤ü¾µÖÖ“Öß
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. †›üß“Ö ´Ö×ÆüµÖÖÓÖÓŸÖ¸ü ×´ÖôûÖÖ·µÖÖ ×¤ü¾µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖú›êü ¯ÖÖÆæüÖ ´Ö»ÖÖ †ÖÖÓ¤ü
—ÖÖ»ÖÖ. ŸÖÖê ‡ŸÖúÖ úß ×»ÖÆüµÖÖ“Öê ÃÖÖê›æüÖ ´Öß ×¤ü¾µÖÖú›êü“Ö ¯ÖÖÆüÖŸÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê. ŸµÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ´Öß ´ÖÖ—Öß
¸üÖê•Ö×Ö¿Öß ¾Ö ²ÖÖôû¯ÖÖß“µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ×»ÖÆæü »ÖÖÖ»ÖÖê.
´ÖãŒŸÖŸÖÖ : ŸÖÖ. 13 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 1930 »ÖÖ ´Öß ¾Ö ²ÖÖôæûúÖúÖ †ÓÖÖÖŸÖ ¿ÖŸÖ¯ÖÖ¾Ö»Öß ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ
†Ö´Ö“ÖÖ ¾ÖÖò›Ôü¸ü ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ¬ÖÖú™êü (‹ú ´Ö¸üÖšüÖ •ÖÖŸÖß“ÖÖ ÖãÖß îú¤üß) ‹ú¤ü´Ö ´Ö•Öú›êü µÖê‰úÖ
´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ¯Ö›æüÖ ¸ü›æü »ÖÖÖ»ÖÖ. †Ö¯ÖÖ ¾ÖÖò›Ôü¸ü µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê £ÖÖê›êüÃÖê ú›üú ¾ÖÖÖ¾Ö»µÖÖ²Ö§ü»Ö ¯Ö¿“ÖÖ¢ÖÖ¯Ö
—ÖÖ»ÖÖ ‹¾Öœêü“Ö ŸÖÖê ´ÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´Ö»ÖÖ ´ÖÖÖÖÆæüÖ úôû»Öê úß, ´ÖÖ—Öß ÃÖã™üúÖ ŸÖÖ. 14 ¸üÖê•Öß ÆüÖêÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß Æêü
ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö¬Öß úôû»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ŸÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ´Ö»ÖÖ úôû×¾ÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü Ö¾ÆüŸÖÖ. ÊÖ ×¿ÖÃŸÖß´Öãôêû ´Öß
ŸµÖÖÃÖ ¯ÖãÆüÖ ³Öê™üÖÖ¸ü ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ“Öê Æêü ¸ü›êü ÆüÖêŸÖê.
ŸÖÖ. 14 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 1930 ¸üÖê•Öß ÃÖúÖôûß ˆšü»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü •Ö´ÖÖ¤üÖ¸üÖÓÖß µÖê‰úÖ ´Öß ÃÖã™ü»ÖÖê, ´ÆüÖæÖ
ÃÖÖ´ÖÖÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß úºþÖ »Ö¾Öú¸ü †Öò×±úÃÖÖŸÖ µÖêµÖÖ“Öß ¾Ö¤üá ×¤ü»Öß. ¯ÖãÖê ¿ÖÆü¸ü úÖÑÖÏêÃÖ ú×´Ö™üß“Öê ×“Ö™üÖßÃÖ
ÁÖß. •ÖÖê¿Öß ÆêüÆüß ´Ö•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ÃÖã™ü»Öê. ´ÖÖ—Öß ›üÖµÖ¸üß ¾Ö »ÖêÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖæÖ úÖÆüß †ÖÖê¯Ö ×Ö‘ÖŸÖß»Ö úß úÖµÖ
†¿Öß ´Ö»ÖÖ ×³ÖŸÖß ÆüÖêŸÖß ; ¯ÖÖ ŸÖÃÖê úÖÆüß —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. 8 ¾ÖÖ•ÖµÖÖ“Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ †Ö´Æüß ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»ÖÖê.
‹Óú¤ü¸üßŸÖ ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß ´ÖÖ—µÖÖ ŸÖã¹ÓýÖ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ´Ö»ÖÖ ²Ö¸êü ¾ÖÖÖ¾Ö»Öê. ´Ö¬µÖÓŸÖ¸üß ‹úÖ ŸÖ¹ýÖ
µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ •Öê»Ö¸üÖê ŸÖã¹ÓýÖÖ“µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öß ÃÖ²Ö²Ö ÃÖÖÓÖæÖ ´ÖÖ—Öß ¤üÖœüß ¾Ö ›üÖêúß¾Ö¸ü“Öê êúÃÖ úÖœüµÖÖ“ÖÖ ‘ÖÖ™ü
‘ÖÖŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. "¯ÖÖ ŸÖß ú¬Öß ×Ö‘ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÖÖÆüß" †ÃÖÖ ´Öß ŸµÖÖÃÖ ×ÖÖæÖ •Ö²ÖÖ²Ö ×¤ü»ÖÖ ´ÆüÖæÖ ŸÖê ¯ÖÏú¸üÖ
úÃÖê²ÖÃÖê ×Ö¯Ö™ü»Öê.
´Öß ÃÖúÖôûß 9-10 “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ‘Ö¸üß ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ¸êü ´ÖÖìú™üÖŸÖ •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü¾ÖæÖ
´ÖÖ—Öê †×³ÖÖÓ¤üÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¿Öê¾Ö™üß ´ÖÖ—µÖÖ ÖóµÖÖŸÖ ÆüÖ¸ü ‘ÖÖ»ÖŸÖÖÖÖ ´Öß ´Æü™ü»Öê, "†ÖŸÖÖ úÖµÖ¤êü³ÖÓÖ
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úºþÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ •ÖÖÖê Æüß ‡ŸÖúß ÃÖÖ´ÖÖµÖ ÖÖêÂ™ü —ÖÖ»Öß †ÖÆêü úß, †¿ÖÖ ´ÖÖôûÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖæÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»Öê»µÖÖÓ“µÖÖ
ÖóµÖÖŸÖ Ö ‘ÖÖ»ÖŸÖÖ ŸµÖÖ †ªÖ×¯Ö ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ Ö Öê»Öê»µÖÖÓ“µÖÖ ÖóµÖÖŸÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê»µÖÖ ²Ö·µÖÖ." ÃÖ³ÖêŸÖ Æü¿ÖÖ
×¯Öú»ÖÖ.
²Ö›üÖêªÖ“µÖÖ ÃÖ±ú¸üß : 1929 “µÖÖ ×Æü¾ÖÖóµÖÖŸÖ ²Ö›üÖê¤üÖ µÖê£Öß»Ö ÃÖÆü×¾Ö“ÖÖ×¸üÖß ÃÖ³ÖêÖê ´Öß ²Ö›üÖêªÖÃÖ
µÖê‰úÖ ¾µÖÖµÖÖÖ ªÖ¾Öê †¿Öß ×¾ÖÖÓŸÖß êú»Öß. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖãÖê“µÖÖ ¾Ö ×ŸÖ“µÖÖ ™ÒüÃ™üàÖÖ ²Ö›üÖêªÖÃÖ ‘Öê‰úÖ
Öê»ÖÖê. •ÖµÖØÃÖÖ¸üÖ¾Ö Ã™êü™ü »ÖÖµÖ²ÖÎ¸üß´Ö¬µÖê ´ÖÖ—Öê ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. 'ŸÖÖî»Ö×Öú ³ÖÖÂÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö' ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖÓ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü †¬µÖÖÃ£ÖÖÖß ÆüÖêŸÖê. ¾µÖÖµÖÖÖÖ“Öß ÆüúßúŸÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ
´ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÖß ×“Ö´ÖÖÖ²ÖÖ‡ÔÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ³Öê™üßÃÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öê. ¸ü×¿ÖµÖÖŸÖß»Ö ú´µÖã×Ö—Ö´Ö ¾ÖÖî¸êü ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü
²Ö¸êü“Ö ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê. ´ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ³Öê™üß“ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ“Ö ¯ÖÏÃÖÓÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖÆüß ´ÖÖÖŸÖ ´Ö»ÖÖ ²Ö¸êü“Ö
×¤ü¾ÖÃÖ ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê.
•ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖã¸üÖê¯ÖÆæüÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»Öê. ³Öê™üßÖÓŸÖ¸ü £ÖÖê›êü ×¤ü¾ÖÃÖ ²Ö›üÖêªÖÃÖ ¸üÖÆæüÖ ¤üÖêÖ
ŸÖßÖ ¾µÖÖµÖÖÖê ¤êüµÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÖß ±ú´ÖÖÔ¾Ö»Öê. ŸÖÖ. 22 •ÖÖÖê. ¸üÖ•ê Öß "»Ö´Öß×¾Ö»ÖÖÃÖ" ¯Öò»ÖêÃÖ´Ö¬Öß»Ö ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê
Study of Universal Religion [×¾ÖÀ¾Ö¬Ö´ÖÖÔ“Öê †¬µÖµÖÖ] ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öê ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê.
†Ö´ÖÓ¡ÖÖÖ¾ÖºþÖ ÃÖ¾ÖÔ ¤ü¸ü²ÖÖ¸ü“Öê »ÖÆüÖÖ´ÖÖêšêü †×¬ÖúÖ¸üß Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. †ÖòËúÃÖË±ú›Ôü“µÖÖ ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö“µÖÖ
ÊÖ ×¾ÖÀ¾Ö¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ †¬µÖµÖÖÖ¯ÖÏßŸµÖ£ÖÔ ²Ö›üÖê¤üÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ‹ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖ †ÃÖÖ¾Öê †ÃÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“ÖÖ ±úÖ¸ü
×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖÖê¤üµÖ ÆüÖêŸÖÖê. ´ÖÖÖê •Öê¾ÆüÖ •Öê¾ÆüÖ ŸÖê ´ÖãÓ²Ö‡Ô-¯ÖãµÖÖÃÖ µÖê¾ÖæÖ ´Ö»ÖÖ ³Öê™üµÖÖÃÖ ²ÖÖê»Ö×¾ÖŸÖ ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖë¾ÆüÖ
ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ úÖœæüÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ´ÖÖ—µÖÖ¿Öß ×¾Ö“ÖÖ×¾Ö×Ö´Ö´ÖµÖ ú¸üßŸÖ †Ö×Ö ÊÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ´Öß ²Ö›üÖêªÖ»ÖÖ µÖê‰úÖ
¸üÆüÖ¾Öê †¿Öß ‡“”ûÖ ¯ÖÏ¤üÙ¿ÖŸÖ ú¸üŸÖ. ¯ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖµÖÔ²ÖÖÆãü»µÖÖ´Öãôêû †Ö•Ö¾Ö¸ü ŸÖê ¿ÖŒµÖ —ÖÖ»Öê Ö¾ÆüŸÖê.
†ÖŸÖÖ ¯ÖãÆüÖ ŸÖÖê“Ö ×¾ÖÂÖµÖ úÖœæüÖ, ÊÖ×¾ÖÂÖµÖß ‹ÖÖ¤üß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ µÖÖê•ÖÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü úºþÖ ¤êüµÖÖ“Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß
´Ö»ÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ´Öß ŸµÖÖÓÖÖ úÖÆüß ×™ü¯ÖÖê ×»ÖÆæüÖ ×¤ü»Öß. ŸÖê¾Öœü¶ÖÖê ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓÖß ŸÖßÖ
¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ µÖÖê•ÖÖÖ ´ÖÖ×ÖŸÖ»µÖÖ ‹ú ÃÖÖ¬Öß †Ö×Ö ú´Öß Ö“ÖÖÔ“Öß ; ¤ãüÃÖ¸üß ŸµÖÖÆæüÖ †×¬Öú Ö“ÖÖÔ“Öß, ¯ÖÖ
†×¬Öú ŸÖ¯Ö×¿Ö»ÖÖ“Öß ; ×ŸÖÃÖ¸üß ¯Ö¨üŸÖ¿Öß¸ü ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•ÖÃÖÖ¸üµÖÖ ‹ÖÖªÖ“Ö úÖò»Öê•Ö“Öß.
ÊÖ ²Ö›üÖê¤êü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö •ÖãµÖÖ ×¿ÖÖÖ¯Ö¨üŸÖß“Öê ¬Ö´ÖÔ×¿ÖÖÖ ¾Ö †ÖãÂšüÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ÊÖ“Ö µÖÖê•ÖÖêŸÖ
´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•ÖÃÖÖ¸üµÖÖ ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÖÔ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ ú¿Öß ²ÖÃÖ¾ÖÖ¾Öß ÆüÖ ‹ú ¯ÖÏ¿Ö“Ö ÆüÖêŸÖÖ. ÊÖÃÖÖšüß ²Ö›üÖêªÖŸÖ»Öê
úÖÆüß †×¬ÖúÖ¸üß ´Ö¤üŸÖß»ÖÖ ‘Öê‰úÖ Æüß µÖÖê•ÖÖÖ ´Öß ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öß. ÊÖ ´ÖÓ›üôûßŸÖ ¯ÖÏÖê. Ø“Ö. ×¾Ö. •ÖÖê¿Öß †Ö×Ö
™ÒêüØÖÖ úÖò»Öê•Ö“Öê ×¯ÖÏ. ¸üÖ. ¾ÆüÖê¸üÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖê•ÖÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü úºþÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ¯Öãœêü šêü¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ¾Öêôûß ŸÖê †Ö•ÖÖ¸üß
¯Ö›ü»Öê. ÖÖ•ÖÖß ¸ü¾ÖÖÖÖß ÖÖŸµÖÖŸÖ±ìú ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖÓ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü µÖÖÓÖÖ ÊÖ µÖÖê•ÖÖêŸÖ »ÖÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖÃÖ
´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ±ú´ÖÖÔ¾Ö»Öê. ¿Öê¾Ö™üß ÃÖ¾ÖÔ µÖÖê•ÖÖÖ ×¤ü¾ÖÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓú›êü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
¿Öê¾Ö™üß Æêü ¯ÖÏú¸üÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“µÖÖ úÖîÛÃÖ»Öú›êü •ÖÖÖÖ¸ü Æêü •ÖÖÖæÖ úÖîÛÃÖ»Ö“Öê ‹ú ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü
´ÖÖ—µÖÖ †ÖêôûÖß“Öê ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö ´ÖÖ—µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ŸÖê ÖêÃ™ü ÆüÖˆÃÖ´Ö¬µÖê“Ö ¸üÖÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖÓ“Öß ´Öß ³Öê™ü ‘ÖêŸÖ»Öß ¾Ö
ŸµÖÖÓÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ¤üÖÖ¾Ö»Öß. Æü»»Öß“Öß ¯Öî¿ÖÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ¬µÖÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ úÖîÛÃÖ»Ö Æüß µÖÖê•ÖÖÖ ´Öãôûß“Ö ¯ÖÖÃÖ
ú¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß, †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ÖÖ¡Öß»ÖÖµÖú ´ÖŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖê»ÖÖ Öê»Öê
´ÆüÖæÖ ´ÖßÆüßü ¯ÖãµÖÖÃÖ †Ö»ÖÖê. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ »ÖÖÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖÖ †Öãæú»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ
´Öß ŸµÖÖ“ÖÖ ÖÖ¤ü ÃÖÖê›æüÖ ×¤ü»ÖÖ.
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1933 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ²Ö›üÖêªÖÆæüÖ Æãü•Öæ¸ü-úÖ´Ö¤üÖ¸ü-†Öò×±úÃÖÖŸÖæÖ ‹ú ÖéÆüÃ£Ö ´Ö»ÖÖ
³Öê™üÖ¾ÖµÖÖÃÖ †Ö»Öê, †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖß úôû×¾Ö»Öê úß, 1932-33 ÃÖÖ»Ö“Öê "ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü
¯ÖÖ×¸üŸÖÖê×ÂÖú" ú×´Ö™üßÖê ŸÖê ¯ÖÖ×¸üŸÖÖê×ÂÖú ´Ö»ÖÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖÃÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ×¸üŸÖÖê×ÂÖú 1 Æü•ÖÖ¸ü ¹ý.
†Ö×Ö ±úŒŸÖ 1933 ÃÖÖ»ÖÖ¯Öæ¾Öá ¤ü¸ü´ÖÆüÖ 100 ¹ý. “Öß ŸÖîÖÖŸÖ ×´ÖôæûÖ ²ÖÖ¾ÖßÃÖ¿Öê ¹ý¯ÖµÖê ´Ö»ÖÖ ‹Óú¤ü¸ü ¸üÖêÖ
×´ÖôûÖ»Öê. ¾ÖÖÙÂÖú ŸÖîÖÖŸÖ 1200 ¹ý. ´Ö»ÖÖ ×´ÖôûÖ¾Öß †¿ÖÖ ¿Ö²¤üµÖÖê•ÖÖê´Öãôêû »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ †ÃÖÖ Öî¸üÃÖ´Ö•Ö —ÖÖ»ÖÖ
úß, ´Ö»ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖú›æüÖ ŸÖÆüÖÆüµÖÖŸÖ 100 ¹ý. ¯Öê¿ÖÖ“Ö ×´ÖôûÖ»Öß. Æüß “Öãúß“Öß ²ÖÖŸÖ´Öß úÖÆüß ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖúÖ¸üÖÓ Öß
¯ÖÏ×ÃÖ¨üÆüß êú»Öß ; ¯ÖÖ Ö¸üÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ‹ú ¾ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß“Ö 1200 ¹ý. ×´ÖôûÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´Ö»ÖÖ Æüß ¤ãü¹ýÃŸÖß
úÖÆüß ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß.
ŸÖÖ. 17-1-33 ¸üÖê•Öß ´Öß ²Ö›üÖêªÖÃÖ Öê»ÖÖê. ´Ö»ÖÖ ŸÖê£Öê ²Ö¸üß“Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú †Ö×Ö ÖÖ•ÖÖß úÖ´Öê
£ÖÖê›ü¶Ö ¾ÖêôûÖŸÖ ˆ¸üúÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß, ´ÆüÖæÖ ´Öß ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö ¸üÖ. ²Öß. ²Öß. êúÃÖú¸ü µÖÖÃÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘ÖêŸÖ»Öê. Æêü
¯ÖÖ×¸üŸÖÖê×ÂÖú ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ´ÖÖµÖ ´ÖÖêšü ´ÖÖêšêü ÃÖÖ×Æü×ŸµÖú, ÖÏÓ£ÖúÖ¸ü, »ÖÖêúÃÖê¾Öú µÖÖ ÃÖÖ¸üµÖÖÓÖÖ ÖÖê²Ö»Öê
¯ÖÏÖ‡—Ö“µÖÖ ¬ÖŸÖá¾Ö¸ü ¤êüµÖÖ“Öê ²Ö›üÖê¤êü ÃÖ¸üúÖ¸üÖê šü¸ü¾Ö»Öê †ÖÆêü. ´Öß êú»Öê»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾ÖêÃÖÖšüß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüµÖÖ“µÖÖ ÆêüŸÖæÖê Æêü ¯ÖÖ×¸üŸÖÖê×ÂÖú Ã¾ÖßúÖ¸üÖÖ·µÖÖÓÖß ²Ö›üÖêªÖÃÖ ‹ú †Öšü¾Ö›üÖ µÖê‰úÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê
¯ÖÖÆãüÖê ´ÆüÖæÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê †Ö×Ö ÃÖ¾Ö›üßÖãÃÖÖ¸ü ‹ú¤üÖêÖ ¾µÖÖµÖÖÖê ªÖ¾ÖŸÖß †ÃÖÖ ×ÖµÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Öß
²Ö›üÖêªÖÃÖ Öê»ÖÖê. ÊÖ“Ö ¾Öêôûß ´ÖÖ—Öê '³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö' Æêü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸ´Öú ¯ÖãÃŸÖú ÖÖÖ¯Öæ¸ü“Öê
¯ÖÏÖê. ÁÖß×Ö¾ÖÖÃÖ ÖÖ¸üÖµÖÖ ²ÖÖÆü¼üß µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ Ö¾Ö³ÖÖ¸üŸÖ ÖÏÓ£Ö´ÖÖ»ÖêŸÖ±ìú ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖÖê ÖÏÓ£Ö ´Öß
ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÃÖ †¯ÖÔÖ êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖ. 18 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 1933 ¸üÖê•Öß ÃÖÖµÖÓúÖôûß ²Ö›üÖê¤üÖ
úÖò»Öê•Ö ÆüÖ»ò Ö´Ö¬µÖê ÁÖß´ÖÓŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ÊÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ´ÖÖ—Öê ¯Ö×Æü»Öê ´ÖãµÖ ¾µÖÖµÖÖÖ
šü¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öß †ÖúÛÃ´Öú×¸üŸµÖÖ ¯ÖÏéúŸÖß ×²Ö‘Ö›ü»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß ŸÖ¿ÖÖÆüß ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖÃÖ
£ÖÖê›üÖ ¾ÖêôûÖ¯ÖµÖÔÓŸÖ Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüµÖÖ“Öê †Öî¤üÖµÖÔ ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê.
´Öß ÖãúŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öê»µÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖß»Ö ×¾ÖÂÖµÖ '†Ã¯Öé¿µÖŸÖê“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö' ÊÖŸÖß»Ö ´ÖãµÖ
´ÖãµÖ ´ÖãªÖÓ“Öê ´ÖÖ—µÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖŸÖ ×¾Ö¾Ö¸üÖ êú»Öê. ¤ü¸ü²ÖÖ¸ü“Öê »ÖÆüÖÖ-´ÖÖêšüê †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ×¿ÖÂ™ü•ÖÖÖÓÖß
úÖò»Öê•Ö“ÖÖ ÆüÖò»Ö ³ÖºþÖ Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öê †Ö–ÖêÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖãÆüÖ ‹ú¤üÖ '»Ö´Öß ×¾Ö»ÖÖÃÖ'
¯Öò»ÖêÃÖ´Ö¬µÖê ‹ú ÖÖÃÖ ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏÖê. ´ÖÖ×Öú¸üÖ¾Ö ÊÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü †ÖÖÖ›ü¶ÖŸÖ
‹ú ¾µÖÖµÖÖÖ 'ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ' ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú×¸üŸµÖÖ —ÖÖ»Öê.
²Ö›üÖê¤üÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÖÔ“Öê ‹ú ×¿ÖÂ™ü´ÖÓ›üôû ´Ö»ÖÖ ³Öê™æüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖÎúÖ¸üß ÃÖÖÓÖµÖÖÃÖÖšüß
ŸÖÖ. 19-1-33 ¸üÖê•Öß †Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‹Óú¤ü¸ü “ÖÖî¤üÖ ŸÖÎúÖ¸üß ÆüÖêŸµÖÖ. (1) ²Ö›üÖêªÖŸÖß»Ö úÖÆüß ¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬ÖæÖ
†Ö×Ö úÖò»Öê•ÖÖŸÖæÖ †Ã¯Öé¿µÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×´ÖôûµÖÖÃÖ †›ü“ÖÖ µÖêŸÖê. (2) ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÝ¾ÆüÃÖ´Ö¬µÖê ²ÖÃÖæÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ú¸üµÖÖÃÖ ´Ö••ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖê. (3) ²Ö›üÖêªÖÖê¸üß•Ö ‡ŸÖ¸ü¡Ö ´ÖÓ×¤ü¸ü
¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖÃÖ †™üúÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖê. (4) ÖÖÖÖ¾Öôûß, ˆ¯ÖÆüÖ¸üÖéÆêü ¾ÖÖî¸êü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ×šüúÖÖß ×¿Ö¸üúÖ¾Ö ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß.
(5) ¯ÖÖÖ¸üÖ“Öê ´ÖÖÖ ±úÖ¸ü ú´Öß †ÖÆêü. (6) ¾Öêšü ¬Ö¸üµÖÖ“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ •Öã»Öæ´Ö ÆüÖêŸÖÖê. (7) ÖôûÖ“Öê
¯ÖÖµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß Öî¸üÃÖÖêµÖ. (8) Ñú¯Ö´Ö¬Öß»Ö [²Ö›üÖêªÖ•Ö¾Öôûß»Ö ×²ÖÎ×™ü¿Ö ¸êü×ÃÖ›êüÃÖß“ÖÖ ³ÖÖÖ] ¿ÖÖôûÖŸÖæÖ ´Öã»Öê
¤üÖÖ»Ö ú¸üŸÖÖÖÖ ×õÖ¿“ÖÖ ´ÆüÖæÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê ¾ÖÖî¸êü ¾ÖÖî¸êü. ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ ŸÖÎúÖ¸üß ¸üßŸÖÃÖ¸ü Ö´Öæ¤ü
úºþÖ ´Öß ŸµÖÖ ×¾ÖªÖ×¬ÖúÖ¸üß ³ÖÖ™êü ÊÖÓ“µÖÖú›êü ¯ÖÖšü¾Ö»µÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê »ÖêÖß Öã»ÖÖÃÖê ×¿ÖÂ™ü´ÖÓ›üôûÖú›êü
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¯ÖÖšü¾Ö»Öê. ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ²Ö›üÖê¤üÖ ¿ÖÆü¸üÖ“Öê †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ 10/15 ´Öî»ÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ×Ö¾Ö›üú Öê›êüÖÖ¾Öß •ÖÖ‰úÖ
ŸµÖÖ ×šüúÖÖ“Öß †Ã¯Öé¿µÖÖ“Öß ¾ÖÃŸÖß, †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖêµÖß-Öî¸üÃÖÖêµÖß ¾ÖÖî¸êü ÖÖêÂ™üß ¯ÖÏŸµÖÖ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ. ÊÖ
¾Öêôûß †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öê ¯ÖãœüÖ¸üß ¬ÖÖ•Öß³ÖÖ‡Ô ¾Ö ²Ö›üÖêªÖŸÖß»Ö ÃÖã¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü µÖÖÓÖÖ ´Öß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
‘ÖêŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ÁÖß´ÖÓŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓú›êü µÖê‰úÖ ´Öß Æüß ÆüúßúŸÖ úôû¾Ö»Öß.
6 ¾Öê ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ : 1933 ÃÖÖ»Ö ÃÖÓ¯ÖŸÖ †Ö»Öê ŸµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü (¯ÖÖÖ 12 ¾Ö¸ü) ×»Ö×Æü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
´ÖÖ—Öê 6 ¾Öê ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ‘Ö›æüÖ †Ö»Öê, ŸÖê †ÃÖê. ´ÖÖ—µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“Öß ²ÖÖê™êü ÖÖˆ™üÖê ÃÖã•Öæ »ÖÖÖ»Öß. †ÓÖÖŸÖ ŸÖÖ¯Ö
¾ÖÖî¸êü úÖÆüß ÖÃÖŸÖÖÆüß ¿ÖßÖ³ÖÖÖ ³ÖÖÃÖæ »ÖÖÖ»ÖÖ. ²ÖÖê™êü »Ö¾Öú¸ü ²Ö¸üß ÆüÖê‡ÔÖÖŸÖ ´ÆüÖæÖ ÃÖÆü•Ö ›üÖòŒ™ü¸üÖê
»Ö‘Ö¾Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖ»Öß. ²Ö¸üß“Ö ÃÖÖÖ¸ü •ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ŸµÖÖÖê ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ †ÖÖ»Öê. ´Ö»ÖÖ ´Ö¬Öã´ÖêÆü —ÖÖ»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ ; ¯ÖÖ ŸÖÖê ˆ‘Ö›üúßÃÖ µÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ “ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖì »ÖÖÖ»Öß. ÆüÖ ¸üÖêÖ ´Ö»ÖÖ ²ÖÆãüŸÖúºþÖ ´Öß 1930 ÃÖÖ»Öß
ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö •Ö›ü»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ ¸üÖÆæüÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ †Ö»ÖÖê. ¯ÖÖ ¸üÖêÖÖÖê
´ÖÖÓ›ü»Öê»Öê šüÖÖ úÖÆüß ×Ö‘ÖêÖÖ. ÆüÖŸÖÖ¯ÖÖµÖÖÓ“ÖÖ Óú¯Ö¾ÖÖŸÖ ¾ÖÖœæü »ÖÖÖ»ÖÖ. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ´ÆüÖ•Öê
´ÖÖ—Öß ¬Ö›üÖ›üß“Öß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú úÖ´Ö×Ö¸üß ²ÖÆãüŸÖêú µÖê£Öê“Ö ÃÖÓ¯Ö»Öß.'
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ÃÖÖ×ÆüŸµÖÃÖê¾ÖÖ
†ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ ×ÎúµÖÖŸ´Öú ÃÖê¾Öê“µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ×¤ü»µÖÖ. ÃÖÖ×ÆüŸµÖÃÖê¾Öê×¾ÖÂÖµÖß úÖÆüß ˆ»»ÖêÖ
Ö êú»µÖÖÃÖ µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖÃÖ †¯ÖæÖÔŸ¾Ö µÖê‡Ô»Ö ´ÆüÖæÖ µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖß ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓÖê¯ÖÖÖê ˆ»»ÖêÖ ú¸üÖê ³ÖÖÖ †ÖÆêü.
´ÖÖ—Öê ÃÖ¾ÖÔ †ÖµÖãÂµÖ ¯Ö×¸üÁÖ´ÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üµÖÖŸÖ Öê»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖêšü´ÖÖêšüê ÖÏÓ£Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖú›êü ´Ö»ÖÖ ¾Öêôû“Ö
×´ÖôûÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ¾ÖÖÔÖê, ‡×ŸÖÆüÖÃÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ, ŸÖ¢¾Ö×¾Ö¾Öê“ÖÖ, ¬Ö´ÖÖì¯Ö¤êü¿Ö ¾ÖÖî¸êü ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü
´ÖÖ—Öß •Öß ¾µÖÖµÖÖÖê —ÖÖ»Öß ŸÖß ÃÖ´ÖÖÏ ×»ÖÆæüÖ úÖœæüÖ ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖæÖ †Ö×Ö ´ÖÖ×ÃÖú ¯Ö¡ÖÖŸÖæÖ
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖŸÖ †Ö×Ö †¬µÖÖ¯Ö¤üÖ¾ÖºþÖ êú»Öê»Öß
×¾ÖÃŸÖéŸÖ ³ÖÖÂÖÖê ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÆüÖê‰úÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖãÃŸÖúºþ¯ÖÖÖê ”ûÖ¯ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ.
×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêŸÖß»Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ, ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖê †Ö×Ö ¾µÖÖµÖÖÖê Æüß ÃÖ¾ÖÔ ‹ú¡Ö úºþÖ ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö
¸üÖ. ²Öß. ²Öß. êúÃÖú¸ü µÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ¯ÖãÃŸÖúºþ¯ÖÖÖê ”ûÖ¯Ö»Öß. ŸÖß ¯ÖãÃŸÖêú ‡Ó¤ãü¯ÖÏúÖ¿ÖúÖ¸üÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ
¾ÖÖÔÖß¤üÖ¸üÖÃÖ 1932 ÃÖÖ»Öß ´ÖÖê±úŸÖ ¾ÖÖ™ü»Öß.
´Ö¸üÖšüÖ ×¾ÖªÖ£Öá ³ÖÏÖŸÖé´ÖÓ›üôû ¯ÖãÖê, ÊÖ ´ÖÓ›üôûÖ¯Öãœêü ''ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ´Ö¸üÖšü¶ÖÓ“Öß úŸÖÔ¾µÖê'' ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü
´ÖÖ—Öê ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸÖê ‡Ó¤ãü¯ÖÏúÖ¿ÖÖŸÖ, •ÖæÖ 1914 ÃÖ ŸÖÖ. 23 ŸÖê 26 †Öê¸ü ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê
†ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ ×¤ü»Öê»Öß †Öú›êü¾ÖÖ¸üß †Ö×Ö êú»Öê»µÖÖ ÃÖæ“ÖÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¯ÖãÃŸÖúºþ¯ÖÖÖêÆüß
Æêü ¾µÖÖµÖÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê †ÖÆêü.
´Öß ŸÖ¹ýÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ »Ö×»ÖŸÖ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ ×»Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ‹úÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖ¤Óü²Ö¸üß“Öß
µÖÖê•ÖÖÖÆüß ´Öß úºþÖ šêü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ úÖµÖÔ²ÖÖÆãü»µÖÖ´Öãôêû ¾Öêôû ×´ÖôûÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ´ÖÖ—ÖÖ †Ö¾Ö›üß“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ
‡×ŸÖÆüÖÃÖ. ŸµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¡Ö ´Öß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¾µÖÖµÖÖÖê ×¤ü»Öß †ÖÆêüŸÖ.
1923 ÃÖÖ»Öß ×›ü¯ÖÏêÃ›ü Œ»ÖÖÃÖêÃÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖæÖ ´Öß ×Ö¾Öé¢Ö —ÖÖ»ÖÖê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÃÖê¾Öê“µÖÖ ‡“”êûÖê ˆ“Ö»Ö ÖÖ»»Öß. ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ´ÆüÖ•Öê †ÖµÖÖÕ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ. †ÖµÖÖÕ“µÖÖ
†ÖÖ´ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß ¾ÖÖî¸êü ¾ÖÖîê¸êü ³ÖÏÖ´Öú ú»¯ÖÖÖ •ÖÖ›ü¶Ö •ÖÖ›ü¶Ö
×¾Ö«üÖÖÖÓ´Ö¬µÖêÃÖã¨üÖ †•ÖæÖÆüß ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. †ÖµÖÖÕ“µÖÖ ¯Öæ¾ÖáÆüß ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ¦üÖ×¾Ö›ü †Ö»Öê. ŸÖê ¯ÖÛ¿“Ö´Öêú›æüÖ
†Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖÆüß ¯Öæ¾Öá ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ´ÖÖêÖ»Ö (úÖê»Ö ü= úÖêôûß ¾ÖÖî¸êü) †Ö»Öê. ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ³Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß ¾ÖÃŸÖß
êú»Öß. ŸµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ×Ö¸ü¯ÖêÖ ¸üßŸÖßÖê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß •Ö¹ý¸üß †ÖÆêü †ÃÖê ¾ÖÖ™ü»µÖÖ¾ÖºþÖ †ÖµÖÔ¦üÖ×¾Ö›ü ¾ÖÖ¤ü ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü 1925 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ, ÖÖ×¿Öú, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ¾ÖÖî¸êü ×šüúÖÖß •ÖÖÆüß¸ü
¾µÖÖµÖÖÖê ×¤ü»Öß. ŸÖß ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ ÖÖ×¾ÖµÖŸÖê´Öãôêû, ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖÖÓÃÖ ¹ý“ÖŸÖ ÖÃÖŸÖ. ŸÖÖ. 21 •ÖÖÖê. 1925
“µÖÖ Indian Daily Mail ÊÖ ‡ÓÖÏ•Öß ¤îü×ÖúÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Ö ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ Indian Social Reforomer
´Ö¬µÖê ¾Ö ´Ö¦üÖÃÖ“µÖÖ Justice ÊÖ ‡ÓÖÏ•Öß ¤îü×ÖúÖŸÖ ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ´ÖÖ—Öê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸ´Öú »ÖêÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
—ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ.
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´ÖÖ—µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ×Ö×´Ö¢Ö †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖæÖ †Öêú ¾ÖêôûÖ ×±ú¸üŸÖß¾Ö¸ü †ÃÖŸÖÖ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú
¯ÖÏêÖÖßµÖ Ã£Öôêû ´Öß ´Öã§üÖ´Ö •ÖÖ‰úÖ ¯ÖÖÆüÖŸÖ †ÃÖê. †Öê×¸üÃÖÖŸÖß»Ö †ŸµÖÓŸÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ³Öã¾ÖÖêÀ¾Ö¸üß“Öê ¤êü‰úôû †Ö×Ö
ÖÓ›ü×Ö¸üß ¾Ö ˆ¤üµÖ×Ö¸üß ÊÖ ›üÖëÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö •ÖîÖ »ÖêÖß ¯ÖÖ×Æü»Öß †Ö×Ö ÖÖ¸ü¾Öê»Ö ¸üÖ•ÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
×¿Ö»ÖÖ»ÖêÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ¤ü×ÖÖêŸÖ éúÂÖê“µÖÖ ´ÖãÖÖ•Ö¾Öôûß»Ö †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß µÖê£Öß»Ö ²Öã¨üÖ¾Ö¿ÖêÂÖ, úÖÖì»Öú›ü¯¯ÖÖ µÖê£Öß»Ö ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú Ã£Öôêû, ÆÓü¯Öß ×¾Öºþ¯ÖÖÖÖ“Öê ¤êü‰úôû, ¾µÖÓú™üÖ“Ö»Ö ¯Ö¾ÖÔŸÖÖ¾Ö¸üß»Ö ×ŸÖ¹ý¯ÖŸÖß“Öê
¾ÖîÂÖ¾Ö´ÖÓ×¤ü¸ü, ¤ü×ÖÖ úÖÖ›üÖŸÖß»Ö ´Öæ›ü×²Ö¦üß †Ö×Ö úÖ¸üúôû µÖê£Öß»Ö •ÖîÖ ´ÖÓ×¤ü¸êü, ˆ¢Ö¸êüú›üß»Ö ×Ö¸üÖÖ¸ü
¯Ö¾ÖÔŸÖÖŸÖß»Ö ¤êü¾ÖÖ»ÖµÖê, †²Öæ“Öê ¯ÖÆüÖ›üÖ¾Ö¸üß»Ö ×¤ü»Ö¾ÖÖ¸üÖ´ÖÓ×¤ü¸ü, ´ÖÖÓ›æü µÖê£Öß»Ö ¯ÖÏêÖÖßµÖ Ã£Öôêû, †ÖÖÏÖ,
×¤ü»»Öß, ´Ö£Öã¸üÖ, †´ÖéŸÖÃÖ¸ü µÖê£Öß»Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü Ã£Öôêû ¾ÖÖî¸êü †Öêú Ã£Öôêû ¯ÖÖÆæüÖ ŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖ ×»ÖÆæüÖ šêü¾Ö»Öß †ÖÆêü.
•ÖµÖ¸üÖ´Ö Ø¯Ö›üü¶ê ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ú¾ÖßÖê êú»Öê»µÖÖ '¸üÖ¬ÖÖ´ÖÖ¬Ö¾Ö×¾Ö»ÖÖÃÖ“ÖÓ¯Öæ' ÖÖ¾ÖÖ“Öê úÖ¾µÖ ´ÆüÖ•Öê
¿ÖÆüÖ•Öß¸üÖ•Öê µÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖß ¿ÖÖê¬ÖæÖ úÖœüµÖÖ“Öê ÁÖêµÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ‡×ŸÖÆüÖÃÖúÖ¸ü ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›êü µÖÖÓÖß ×´Öôû¾Ö»Öê †ÖÆêü.
´Öæôû “ÖÓ¯Öæ 76 ¯ÖÖÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ 200 ¯ÖÖÖÖÓ“Öß ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›ü¶ÖÓÖß ×»ÖÆü»Öß †ÖÆêü. ¿ÖÆüÖ•Öß´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öß
¯ÖÏ¿ÖÃŸÖß ˆ•Öê›üÖŸÖ †ÖÖŸÖÖÖÖ ´Ö¸üÖšêü •ÖÖŸÖß“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖÖÓ¾Ö¸ü ²Öê•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ™üßüúÖ úºþÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ úÖôûÖêÖß »ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ êú»Öê»ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´Ö»ÖÖ “Öß›ü †Ö»Öß. ´ÆüÖæÖ µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖê¾Ö¸ü “ÖÖ¸ü
™üßúÖŸ´Öú »ÖêÖ 1923 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ '×¾Ö•ÖµÖß ´Ö¸üÖšüÖ' ¯Ö¡ÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÊÖ“Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖêŸÖ ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›ü¶ÖÓÖß
•ÖîÖ-Ø»ÖÖÖµÖŸÖÖÓ¿Öß ³ÖÖÓ›üúã ¤üôû¯ÖÖÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ ™üßúÖŸ´Öú »ÖêÖÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖ ±úÖ¸ü ú›üú —ÖÖ»Öß †ÖÆêü.
¯ÖãÖê¸üß ¯Öê¿Ö¾µÖÖÓ“Öß úÖ´Ö×Ö¸üß : 'êúÃÖ¸üß' úÖ¸üÖÓÖß ¯ÖÏÖê. •Ö¤ãüÖÖ£Ö ÃÖ¸üúÖ¸üÖÓ“Öß ³Öê™ü ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖÓ“Öê
´Ö¸üÖšü¶ÖÓ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ŸÖÖ. 4 ÖÖê¾Æëü. 1924 “µÖÖ 'êúÃÖ¸üßŸÖ'
êú»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ •Ö¤ãüÖÖ£Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ--(1) ÃÖÖŸÖÖ¸ü“µÖÖ 1 »µÖÖ ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ †ÓÖÖŸÖ
¸üÖ•µÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“Öß ¬Ö´Öú Ö¾ÆüŸÖß. (2) ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ›üÖêŒµÖÖŸÖ ¯Öê¿Ö¾µÖÖÓÖß“Ö ³ÖºþÖ
×¤ü»Öß. ŸµÖÖÓÖß“Ö [¯Öê¿Ö¾µÖÖÓÖß] ´Ö¸üÖšü¶ÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ ¾Ö ÃÖÓ¯Ö×¢Ö ×´Öôû¾ÖæÖ ×¤ü»Öß ¾ÖÖî¸êü. ÊÖ¾Ö¸ü ×¾Ö•ÖµÖß
´Ö¸üÖšü¶ÖÓŸÖ ´Öß ŸÖßÖ ™üßúÖŸ´Öú »ÖêÖ ×»Ö×Æü»Öê. ŸÖê †ÖãÎú´Öê ŸÖÖ. 1, 8, 15 ×›üÃÖë. 1926 “µÖÖ †ÓúÖŸÖ
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ.
úÖÖ›üß-´Ö¸üÖšüß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö : ¸üÖ. ¸üÖ. ×³Ö. •ÖÖê¿Öß µÖÖÓÖß 'Ö¾ÖßÖ ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“Öß ‘Ö™üÖÖ' Æêü ¯ÖãÃŸÖú
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öê. ŸµÖÖ“Öß ¯Öã¸ü¾ÖÖß ´ÆüÖæÖ 'úÖÖ›üß-´Ö¸üÖšüß“ÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö' ´ÆüÖæÖ ´ÖÖ—ÖÖ »ÖêÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
êú»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê“Ö »ÖêÖ êúÃÖ¸üßÖê ŸÖÖ. 30 †ÖòŒ™üÖê., 20 ÖÖê¾Æëü., 4 ×›üÃÖë., †Ö×Ö 14 ×›üÃÖë. 1923
¸üÖê•Öß †ÖãÎú´Öê “ÖÖ¸ü †ÓúÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ êú»ÖÖ †ÖÆêü.
•Öã»Öî 1926 “µÖÖ '×¾Ö×¾Ö¬Ö –ÖÖÖ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü' “µÖÖ †ÓúÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÖ 89 ¾Ö¸ü ´ÖÖ—ÖÖ 'úÖêúÖß ¾Ö ´Ö¸üÖšüß
µÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö' ÆüÖ »ÖêÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ÊÖŸÖ úÖêúÖß Æüß ´Ö¸üÖšüß“Öß“Ö ‹ú ˆ¯Ö³ÖÖÂÖÖ †ÖÆêü
†ÃÖê ÃÖÖÓÖµÖÖ“ÖÖ ´Öß ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öê †ÃÖŸÖÖÖÖ ´Öß ŸÖÖî»Ö×Öú ³ÖÖÂÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö,
ŸÖÖî»Ö×Öú ´ÖÖÖ¾Ö¾ÖÓ¿Ö¿ÖÖÃ¡Ö, ŸÖÖî»Ö×Öú ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö ÊÖ ¿ÖÖÃ¡ÖÖÓ“Öê ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú¥üÂ™ü¶Ö †¬µÖµÖÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê.
úÖêúÖß †Ö×Ö úÖÖ›üß µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ²ÖÓÖÖ»Öß, ˆ×¸üµÖÖ, ØÆü¤üß, ØÃÖ¬Öß, Öã•Ö¸üÖ£Öß ‡ŸµÖÖ¤üß ³ÖÖÂÖÖÓ“ÖÖ ´Ö¸üÖšüß¿Öß
¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÃÖÓ²ÖÓ¬Ö úÖµÖ †ÖÆêü Æêü ´Öß »ÖêÖ, ŸÖÖî»Ö×Öú ¾µÖÖú¸üÖ¿ÖÖÃ¡Ö µÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ×»Ö×ÆüÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖÖ
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¾Öêôû ×´ÖôûÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖã ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ úÃÖÖ —ÖÖ»ÖÖ µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß êúÃÖ¸üßŸÖ ‹ú »ÖêÖ ×»Ö×Æü»ÖÖ
†ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖŸÖ ´Öß ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü, ''1923 ÖÓŸÖ¸ü ²ÖÓÖÖ»Ö, †Öê×¸üÃÖÖ, ŸÖê»ÖÓÖÖ †Ö×Ö ¤ü×ÖÖ úÖêúÖ ‰ú±Ôú
êú¸üôû µÖÖ “ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖæÖ Öê»µÖÖ ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ´Ö»ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ¾ÖºþÖ Æü»»Öß“Öß ´Ö¸üÖšüß
Æüß '´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òüß' †ÃÖê ÖÖ¾Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ‹úÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¯ÖÏÖéúŸÖÖŸÖæÖ“Ö †Ö»Öê»Öß ÖÃÖæÖ ŸÖß ´ÖÖ¬Ö ¤êü¿ÖÖŸÖæÖ
¯ÖÛ¿“Ö´Ö ²ÖÓÖÖ»Ö, †Öê×¸üÃÖÖ, ŸÖê»ÖÓÖÖ, ¾Ö·ÆÖ›ü †Ö×Ö 1000 ¾ÖÂÖÖÕ¯Öæ¾Öá“ÖÖ ˆ¢Ö¸ü úÖÖÔ™üú (éúÂÖÖ ¾Ö
ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß ÊÖ´Ö¬Öß»Ö ³ÖÖÖ) ÊÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ‹ú ³ÖÖÂÖÖ †ÃÖÖ¾Öß †ÃÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ¯ÖæÖÔ
ÖÏÆü ²ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü †¿ÖÖ †¬ÖÔ¾Ö™ü ²ÖÖ»Öê»µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ“Ö Æüß ¯ÖÏÖ´ÖÖ¿Öß»Ö
ÃÖã´ÖÖ¸êü 1000-1200 ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ˆ¢Ö¸ü úÖêúÖ ‰ú±Ôú †¯Ö¸üÖŸÖ µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖß †Ö×Ö ŸÖê£ÖæÖ ¤ü×ÖÖ úÖêúÖ ‰ú±Ôú
êú¸üôû µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ˆŸÖ¸ü»Öß †Ö×Ö ŸµÖÖ ¤üÖêÆüß ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ Æü»»Öß ´ÖÖ»Ö¾ÖÖß, úÖêúÖß, ÖÖê¾ÆüÖß µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖß
ŸÖß ºþœü †ÖÆêü.''
ŸÖÖî»Ö×Öú ³ÖÖÂÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ ´Ö»ÖÖ ¿Ö²¤üÖÓ“µÖÖ ¾µÖãŸ¯Ö×¢Ö¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖÆüß ÖÖ¤ü
»ÖÖÖ»ÖÖ. 1931 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ '´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿Ö²¤üúÖê¿ÖÖ“Öê' úÖ´Ö “ÖÖ»Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ, ¯ÖÏŸµÖêú ¿Ö²¤üÖ“Öß
¾µÖãŸ¯Ö¢Öß úÃÖæÖ Öß™ü »ÖÖ¾Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê ¾Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß ×Ö¤üÖÖ †ÖµÖìŸÖ¸ü ‹ú ŸÖ¸üß ³ÖÖÂÖÖ •ÖÖÖÖÖ·µÖÖ
×¾Ö«üÖÖÖÓ“Öß ‹ú ú×´Ö™üß Öê´ÖÖ¾Öß †¿Öß ÃÖæ“ÖÖÖ ´Öß úÖê¿ÖúÖ¸üÖÓÖÖ êú»Öß. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¯ÖÏ. ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›êü,
¸üÖ. ´ÖÖê›üú¿ÖÖÃ¡Öß, ¸üÖ. ãú»ÖúÖá ¾ÖÖî¸ëü“Öß ‹ú ú×´Ö™üß ¤ü¸ü †Öšü¾Ö›ü¶ÖŸÖæÖ ‹ú¤üÖ ¿Ö²¤üúÖê¿Öú“Öê¸üßŸÖ
³Ö¸üŸÖ †ÃÖê. ´ÖßÆüß ŸµÖÖ ú×´Ö™üß¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖê.
1929 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ ×›üÃÖë²Ö¸ü ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ²Ö›üÖêªÖ“µÖÖ ÃÖÆü×¾Ö“ÖÖ×¸üÖß ÃÖ³ÖêÖê ´Ö»ÖÖ 'ŸÖÖî»Ö×Öú ¿ÖÖÃ¡ÖÖ¾Ö¸ü'
¾µÖÖµÖÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ÖÖÃÖ †Ö´ÖÓ¡ÖÖ êú»Öê. 'ŸÖÖî»Ö×Öú ³ÖÖÂÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ †¬µÖµÖÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ' ÊÖ
×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü •ÖµÖØÃÖÖ¸üÖ¾Ö Ã™êü™ü »ÖÖµÖ²ÖÎ¸üß, ²Ö›üÖê¤êü µÖê£Öê ŸÖÖ. 29 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1929 ¸üÖê•Öß ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ÃÖÖµÖÓúÖôûß
6 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´ÖÖ—Öê ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ²Ö›üÖê¤üÖ ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üß“Öê †¬µÖÖ ¸üÖ. ÃÖã¬ÖÖôûú¸ü Æêü †¬µÖÖÃ£ÖÖÖß
ÆüÖêŸÖê. ÊÖÖÓŸÖ¸ü ´Öß †Æü´Ö¤üÖ²ÖÖ¤êüÃÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê£Öê ‹ú ¾µÖãŸ¯Ö×¢Ö¿ÖÖÃ¡ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öê ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸÖê£Öß»Ö
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ³ÖÖÂÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö–Ö †¬µÖÖÃ£ÖÖÖß ÆüÖêŸÖê. ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö ¿Ö²¤üúÖê¿ÖÖ“Öß †Ö×Ö ¾µÖãŸ¯Ö×¢Öú×´Ö™üß“Öß Æü×úúŸÖ
´Öß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß †Ö×Ö ×ŸÖ“µÖÖ¿Öß ÃÖÆüúÖµÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Æü´Ö¤üÖ²ÖÖ¤êüŸÖß»Ö ×¾Ö«üÖÖ »ÖÖêúÖÓÖß ŸÖ¿Öß“Ö ‹ú
ú×´Ö™üß Öê´ÖÖ¾Öß †¿Öß ÃÖæ“ÖÖÖ êú»Öß. ŸÖß ´ÖÓ›üôûàÖß ´ÖÖµÖ êú»Öß.
³ÖÖÖ¾ÖŸÖ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖû : ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“ÖÖ ¯Öæ¾ÖÖÔ¯ÖÖ¸ü ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ×»Ö×ÆüµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ´ÖÖÖÃÖ
¯Öæ¾Öá¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ úÖµÖÔ¾µÖÖ¯ÖéŸÖŸ¾ÖÖ´Öãôêû Æêü úÖ´Ö êú¾Öôû ´Ö»ÖÖ †¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê; ¯ÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö
¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ŸÖ¸üß ×»ÖÆüÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü ´ÖÖÖŸÖ µÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ. ´ÆüÖæÖ ŸÖÖê ‡×ŸÖÆüÖÃÖ
×»Ö×ÆüµÖÖ“Öê ÆüÖŸÖß ‘ÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá ŸµÖÖ“Öß ‹ú ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ ŸÖ¸üß ×»ÖÆüÖ¾Öß †Ö×Ö ×ŸÖ“µÖÖ¾ÖºþÖ ´ÖÖ
¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÆüÖ ´ÖæôûÖÏÓ£Ö ×»Ö×ÆüµÖÖ“Öê šü¸ü¾ÖÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ 1925 ÃÖÖ»Öß ´Öß ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ
ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖ“Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬Öú ¾µÖÖµÖÖÖê ×»ÖÆæüÖ úÖœü»Öß †Ö×Ö ŸÖß ¾µÖÖµÖÖÖºþ¯ÖÖÖê »ÖÖêúÖÓ¯Öãœêü šêü¾Ö»Öß.
¯Ö×Æü»Öê ¾µÖÖµÖÖÖ ¯ÖãÖê µÖê£Öê ŸÖÖ. 17 •Öã»Öî 1925 ¸üÖê•Öß —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖŸÖ ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ¾µÖÖµÖÖ, ÁÖ¨üÖ
¾Ö ³ÖŒŸÖß ÊÖ ¤üÖêÖ ŸÖ¢¾ÖÖŸÖ †ÖÆêü †ÃÖê šü¸ü¾ÖæÖ ÊÖ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ †Ö×Ö ¾Öî×¤üú ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ±úÖ¸üÃÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÖÖÆüß
†ÃÖê šü¸ü¾Ö»Öê. ÊÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öê †×ŸÖ¯ÖÏÖ“ÖßÖ Ã¾Öºþ¯Ö ¾Öê¤üÖ¤üà“µÖÖÆüß¯ÖêÖÖ †×ŸÖ¯ÖÏÖ“ÖßÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´Öß ¤üÖÖ¾Ö»Öê.
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†£ÖÖÔŸÖ ÊÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ¯ÖÏÖ“ÖßÖ Ã¾Öºþ¯Ö †ÖŸÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Ö¾ÆüŸÖê. ŸÖê ±úÖ¸ü †×¾Öú×ÃÖŸÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¾Öî×¤üú
¬Ö´ÖÔ ´ÆüÖ•Öê †×¾Ö“ÖÖ¸ü (•ÖÖ¤æü-™üÖêÖÖ¬Ö´ÖÔ) ¬Ö´ÖÔ. ŸµÖÖ“ÖÖ ÁÖ¨üÖ ¾Ö ³ÖŒŸÖß¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ¾Öî×¤üú ¬Ö´ÖÔ
´ÆüÖ•Öê ³ÖÖî×ŸÖú ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ ¬Ö´ÖÔ ´ÆüÖ•Öê Öî×ŸÖú ¬Ö´ÖÔ †ÃÖÖ ´ÖãôûÖŸÖ“Ö ±ú¸üú †ÖÆêü ¾ÖÖî¸êü ×¾Ö“ÖÖ¸ü
´Öß ¯Ö×Æü»µÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê.
¯ÖÖ“Ö ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ : ¤ãüÃÖ¸üê ¾µÖÖµÖÖÖ ¯ÖãÖê ¯ÖÏÖ. ÃÖ. ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ 24 •Öã»Öî, 1925 »ÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖŸÖ
³ÖÖÖ¾ÖŸÖ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»ÖÖ. ³ÖÖ ¿Ö²¤üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ ¿Ö²¤ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ³ÖÖµÖ ÊÖ
¿Ö²¤üÖ´Ö¬µÖêÃÖã¨üÖ ³ÖÖ ÆüÖ ¿Ö²¤ü †ÖÆêü. ³ÖÖµÖ ÆüÖ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ †£ÖÔ ÃÖÓŸÖŸÖß, ÃÖÓ¯Ö¢Öß, ‹êÀ¾ÖµÖÔ †ÃÖÖ †ÖÆêü. ³ÖÖµÖ
¤êüÖÖ¸üÖ ŸÖÖê ³ÖÖ¾ÖÖÖË ¾Ö ŸµÖÖ“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ¬Ö´ÖÔ. ÆüÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖË ´ÆüÖ•Öê ‡ÔÀ¾Ö¸ü †ÃÖê Ö¾Æêü.
‡ÔÀ¾Ö¸ü ÆüÖ †£ÖÔ ´ÖÖÖÖÆæüÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ‹ÖÖ¤üß ´ÖÖêšüß Öî×ŸÖú ×¾Ö³ÖæŸÖß †ÃÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖË µÖÖ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ †£ÖÔ
‡ÔÀ¾Ö¸ü¾ÖÖ¤ü ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá ÆüÖêŸÖÖ. ÊÖ ¯Öæ¾Öá“µÖÖ †£ÖÖÔÖê ¤êü¾Öß³ÖÖÖ¾ÖŸÖ, ×¿Ö¾Ö³ÖÖÖ¾ÖŸÖ, ²ÖÖî¨ü³ÖÖÖ¾ÖŸÖ,
•ÖîÖ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ †Ö×Ö ×¾ÖÂÖã³ÖÖÖ¾ÖŸÖ †ÃÖê ³ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ“Öê ¯ÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ¤êü¾Öß ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ ´ÆüÖ•Öê ¤êü¾Öß“Öê ‰ú±Ôú
¿ÖŒŸÖß“Öê ˆ¯ÖÖÃÖú ´ÆüÖ•Öê ¿ÖÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¤êü¾Öß³ÖÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖß»Ö '³ÖÖ' ÊÖ ¿Ö²¤üÖ“Öß ¾µÖãŸ¯Ö¢Öß ‡ŸÖ¸ü ³ÖÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖß»Ö
'³ÖÖ' µÖÖ ¿Ö²¤üÖ“µÖÖ ¾µÖãŸ¯Ö¢Öß¯ÖêÖÖ †Ö¤üß ×Ö¸üÖôûß †ÖÆêü. '³ÖÖ' ´ÆüÖ•Öê µÖÖêÖß. Ã¡Öß“Öê •ÖÖÖë×¦üµÖ, µÖÖêÖß
´ÆüÖ•Öê ‹ú ´ÖÖêšüß ¿ÖŒŸÖß †ÖÆêü †¿Öß ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ú»¯ÖÖÖ. Æüß ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ¿ÖŒŸÖß ´ÆüÖ•Öê ¤êü¾Öß. ×ŸÖ“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ
ú¸üÖê ´ÆüÖ•Öê ¿ÖÖŒŸÖ ¬Ö´ÖÔ. ¤êü¾Öß“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ¾Öê¤üÖÓ´Ö¬µÖê ±úÖ¸ü †Öê—Ö¸üŸÖÖ †ÖÆêü. ¸üÖ¡Öß, ¤ãüÖÖÔ, ¾ÖÖî¸êü ÖÖ¾Öê
¾Öê¤üÖÓ´Ö¬µÖê ÊÖ ¿ÖŒŸÖß“Öß †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ÊÖ ¤êü¾Öß»ÖÖ †Öãºþ¯Ö '×¿Ö¾Ö' ´ÆüÖæÖ ¤ãüÃÖ¸üß ‹ú ¤êü¾ÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ
úÖ»Öß ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¦üÖ×¾Ö›üÖÓ´Ö¬µÖê ÆüÖêŸÖß. '×¿ÖÃÖ' ¤êü¾Ö µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê µÖÖ ¤êü¾ÖÖ“ÖÖ ¾Öê¤üÖÓŸÖ ˆ»»ÖêÖ †ÖÆêü. µÖÖ“ÖÖ
†ÖµÖÖÕÖÖ ´ÖÖêšüÖ ×ŸÖ™üúÖ¸üÖ †ÃÖê. ´ÖÖêÆëü•Ö¤üÖü¸üÖê †Ö×Ö Æü¸ü¯¯ÖÖ µÖÖ ØÃÖ¬Ö †Ö×Ö ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö ¯ÖÏÖÓŸÖß Æü»»Öß •Öê ´ÖÖêšü¶Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ¯Öã¸üÖÖ¾ÖÃŸÖãÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖŸÖ ×¿ÖÃÖÖ“µÖÖ (¯Öã¹ýÂÖ •ÖÖÖë×¦üµÖÖ“µÖÖ) ´ÖÖŸÖß“µÖÖ †ÖéúŸÖß
¯ÖãÂúôû ÃÖÖ¯Ö›ü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ÊÖ ×¿ÖÃÖÖéúŸÖß ¾ÖÃŸÖæÓ“Öß ±úÖ¸ü ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ¯Öæ•ÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê.
†ªÖ×¯ÖÆüß ØÆü¤ãü¬Ö´ÖÖÔ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¿Ö¾ÖÖ“Öß ´ÆüÖæÖ •Öß ¯Öæ•ÖÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖß Ø¯Ö›üß“µÖÖ ºþ¯ÖÖÖê ÆüÖêŸÖê. Æüß Ø¯Ö›üß ´ÆüÖ•Öê
'³ÖÖÖ' ´Ö¬µÖê Ø»ÖÖ ¯ÖÏ×¾ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê»Öê ¥ü¿µÖ Ã¾Öºþ¯Ö ÆüÖêµÖ. ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×¿Ö¾ÖÖ“Öß ¯Öæ•ÖÖ †µÖ ¸üßŸÖßÖê ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß.
'³ÖÖ' ÊÖ ¿Ö²¤üÖ“Öß ¤ãüÃÖ¸üß ¾µÖãŸ¯Ö¢Öß '²ÖÖêÖæ' ´ÆüÖ•Öê ³ÖÖµÖ ¤êüÖÖ¸üÖ ¤êü¾Ö †ÃÖÖ †ÃÖæÖ µÖÖ †£ÖÖÔ“ÖÖ ¿Ö²¤ü
Ã»ÖÖ¾Æü [¸ü×¿ÖµÖÖ] ³ÖÖÂÖêŸÖ †ÖÆêü, †ÃÖê ¯ÖÏÖê. ´ÖòŒÃÖ´Öã»»Ö¸ü“Öê ´ÖŸÖ †ÖÆêü. ×ÃÖ¨üÖ£ÖÔ ²ÖÖî¨ü †Ö×Ö ´ÖÆüÖ¾Öß¸ü
•ÖîÖ µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê †ÖãµÖÖµÖß ³ÖÖ¾ÖÖÖË ´ÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖ ; ŸÖ¸üß ŸµÖÖ ¤üÖêÆüß ¬Ö´ÖÖÔ´Ö¬µÖê ‡ÔÀ¾Ö¸ü¾ÖÖ¤ü ÖÖÆüß.
¾Öê¤üÖÓ´Ö¬µÖê '×¾ÖÂÖã' ´ÆüÖæÖ ‹ú »ÖÆüÖÖ¿Öß ¤êü¾ÖŸÖÖ ÆüÖêŸÖß. ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö éúÂÖÖÖê ÆüÖ ×¾ÖÂÖã¬Ö´ÖÔ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ †ÖÖ»ÖÖ ;
ŸµÖÖ“ÖÖ ‡ÔÀ¾Ö¸ü¾ÖÖ¤üÖŸÖ †×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. À¾ÖêŸÖÖÀ¾ÖŸÖ¸ü ˆ¯Ö×ÖÂÖ¤üÖ´Ö¬µÖê ¿Öî¾Ö ‡ÔÀ¾Ö¸ü¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ †Ö×Ö
³ÖÖ¾Ö¤ËüÖßŸÖê´Ö¬µÖê ¾ÖîÂÖ¾Ö ‡ÔÀ¾Ö¸ü¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ †ÖœüôûŸÖÖê. ¯ÖÖ ÊÖ ¤üÖêÆüß ˆ¯Ö×ÖÂÖ¤üÖÓ“µÖÖ ¯Öæ¾Öá ×ÃÖ¨üÖ£ÖÔ
†Ö×Ö ´ÖÆüÖ¾Öß¸ü ÊÖ ´ÖÖÖ¾Öß ×¾Ö³ÖæŸÖàÖß †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü êú»ÖÖ ! ¾ÖÖî¸êü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´Öß ¤ãüÃÖ·µÖÖ
¾µÖÖµÖÖÖÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê.ü
×ŸÖÃÖ¸êü ¾µÖÖµÖÖÖ 28 •Öã»Öî, 1925 ¸üÖê•Öß ¯ÖãÖê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê. ¾Ö¸ü ×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»µÖÖ ¯ÖÖ“Ö
³ÖÖÖ¾ÖŸÖ¬Ö´ÖÖÕ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü †Ö×Ö †¾ÖÖ×ŸÖ ú¿Öß —ÖÖ»Öß Æêü ´Öß ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ´ÖÓ×¤ü¸êü,
´ÖæŸÖßÔ, µÖÖ¡ÖÖ, ¯Öã¸üÖÖê ¾ÖÖî¸êü ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“µÖÖ «üÖ¸êü ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß †¾ÖÖŸÖß —ÖÖ»Öß. ¬Ö´ÖÔ ´ÆüÖ•Öê
´ÖÖêÖÖú×¸üŸÖÖ †ÖÆêü Æêü Ö¸êü †ÃÖæÖÆüß ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»ÖÖ ¬ÖÓ¤üÖ ²ÖÖ¾Ö»µÖÖ´Öãôêû •ÖÖŸÖêŸÖ
¾ÖÖµÖ 473-86
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†Ó¬ÖÁÖ¨üÖ ´ÖÖ•ÖæÖ ¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ ×¾ÖéúŸÖ Ã¾Öºþ¯Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê. Æüê ×¾ÖéúŸÖ Ã¾Öºþ¯Ö ¤êü¾Öß³ÖÖÖ¾ÖŸÖ †Ö×Ö
×¿Ö¾Ö³ÖÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ“Ö Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü ²ÖÖî¨ü †Ö×Ö •ÖîÖ ¬Ö´ÖÖÔŸÖæÖÆüß ¯ÖÏÖ™ü —ÖÖ»Öê. ´ÖÓ×¤ü¸üê ¾Ö ´ÖæÙŸÖ ÊÖ ŸÖ¸ü •ÖîÖÖÓÖß“Ö
¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ †ÖÖ»µÖÖ. ¿Öî¾ÖÖÓÖß ¾Ö ¿ÖÖŒŸÖÖÓÖß †Ö×Ö ¯Öãœêü ¾ÖîÂÖ¾ÖÖÓÖß ŸµÖÖ“Öê †Öãú¸üÖ êú»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû
ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ“Ö ×²Ö‘ÖÖ›ü —ÖÖ»ÖÖ. ¾Öê¤üÖÓ´Ö¬µÖê ´ÖæÙŸÖ¯Öæ•Öê»ÖÖ ×²Ö»Öæú»Ö ¾ÖÖ¾Ö Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ¯ÖÏÖ“ÖßÖ †ÖµÖÖÕ´Ö¬µÖê ¾Ö
¦üÖ¾Öß›üÖÓ´Ö¬µÖê ×¿Ö»¯Ö¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖÃŸÖã¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ²Ö¸üÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖ. Šú³Öæ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÎÖÉÖ ¸ü£ÖúÖ¸üÖÓÖÖ
ŸÖ¸ü ¾Öê¤üúÖ»Öß †Ö¤üß ¤êü¾ÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ´ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ‡Ó¦üÖÃÖ ¤üÖêÖ ×¯Ö¾ÖóµÖÖ ¸ÓüÖÖ“Öê ‘ÖÖê›êü †Ö×Ö
†ÛÀ¾ÖÖßãú´ÖÖ¸üÖÃÖ ‹ú Æü»ÖúÖÃÖÖ ¯Öé£¾Öß³ÖÖê¾ÖŸÖß ×±ú¸üÖÖ¸üÖ ¸ü£Ö úºþÖ ×¤ü»ÖÖ. ŸÖê ´ÖÖêšêü úÖ¸üÖÖß¸ü ÆüÖêŸÖê.
ˆªÖÖê, ×¾Ö´ÖÖÖê, µÖÓ¡Ö, ×ú»»Öê, ×¾Ö×Æü¸üß, ú¾Ö“Ö, †ÖµÖã¬Öê ¾ÖÖî¸êü ú¸üµÖÖŸÖ ŸÖê ±úÖ¸ü ¯Ö™üÖ‡ÔŸÖ †ÃÖŸÖ.
[×¾ÖÀ¾ÖÓ³Ö¸ü ¾ÖÖÃŸÖã¿ÖÖÃ¡Ö]
×¾ÖÀ¾Ö²ÖÎÖÉÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖôû¿ÖÖÃ¡Öß Öß¸üÃÖÖÖ¸ü ÊÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ÊÖ×¾ÖÂÖµÖß
²Ö¸üß“Ö ´ÖÖÖê¸Óü•Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÖÆêü. ÊÖ ²ÖÎÖÉÖÖÓÖß ¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ »ÖÖî×úú Ã¾Öºþ¯Ö †ÖÖæÖ ×¤ü»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖ´Öãôêû
–ÖÖÖ, ³ÖŒŸÖß, ú´ÖÔ, ¾ÖîÂÖ¾Ö ¾ÖÖî¸êü ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ´ÖÖêÖ¤üÖµÖú ´Öæ»ÖŸÖ¢¾Öê ´ÖÖÖê ¯Ö›æüÖ, ²ÖÎÖÉ×ÎúµÖê“Öß ²Ö•Ö²Ö•Ö¯Öã¸üß
¾ÖÖœü»Öß. ÊÖŸÖ“Ö ´ÖÓ¡Ö †Ö×Ö ŸÖÓ¡ÖÖ“Öß ³Ö¸ü ¯Ö›ü»Öß. ´ÖÓ¡ÖÖÖê ¬Ö´ÖÖÔ“Ö¸üÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓÖê¯Ö ²ÖÃÖ»ÖÖ ¾Ö ¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ Öæœü
Ã¾Öºþ¯Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê. •Öê£Öê ´ÖÓ¡Ö ÃÖÖÓÖµÖÖ“Öß †Œú»Ö ÃÖÖÓÖÖÖ·µÖÖÓ´Ö¬µÖê ¾Ö ‹êúÖÖ·µÖÖÓ´Ö¬µÖê ˆ¸ü»Öß ÖÖÆüß
ŸÖê£Öê ŸÖÓ¡Ö ×Ö‘ÖÖ»Öê. ŸÖÓ¡Ö ´ÆüÖ•Öê úÖÆüß ŸÖ¸üß ³ÖÏ´Ö ˆŸ¯Ö®Ö ú¸üÖÖ¸êü ²ÖÖÊ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü.
¤îü¾ÖÖ¬ÖßÖÓ •ÖÖŸÖË ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ¡ÖÖ¬ÖßÖÓ ŸÖã ¤îü¾ÖŸÖ´ÖË …
ŸÖ´ÖÓ¡ÖÓ ²ÖÎÖÉÖÖ¬ÖßÖÓ ²ÖÎÖÉÖÖê ´Ö´Ö ¤îü¾ÖŸÖ´ÖË ……
³ÖæŸÖÖÖÖ ¯ÖÏÖ×ÖÖ: ÁÖêÂšüÖ: ¯ÖÏÖ×ÖÖÖÓ ²Öã×¨ü•Öß×¾ÖÖ:…
²Öã×¨ü´ÖŸÃÖã¾Ö¸üÖ: ÁÖêÂšüÖ: Ö¸êüÂÖã ²ÖÎÖÉÖÖ: Ã´ÖéŸÖ: ……
´ÖÖãÃ´Öé×ŸÖ 1--96
´ÖÖÓ×¡ÖúÖ“Öß †Ö×Ö ´ÖæÙŸÖúÖ¸üÖÓ“Öß ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸üß, ŸÖÖÓ×¡ÖúÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ´Ö´ÖÖÖÔ, ¯Öã¸üÖÖÖÓÖß êú»Öê»ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“ÖÖ
×¾Ö¯ÖµÖÖÔÃÖ ÊÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ‘Ö›æüÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¬Ö´ÖÔ ´ÆüÖ•Öê ‹ú ×¾Ö×“Ö¡Ö ´ÖÖµÖ¯ÖÖê™ü ÆüÖê‰úÖ ²ÖÃÖ»Öê.
²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÔ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖæÖ Öê»ÖÖ. •ÖîÖ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ¯ÖÏÖŸÖß ÖãÓ™ü»Öß. ²ÖÖúß ˆ¸ü»Öê»µÖÖ ¾ÖîÂÖ¾Ö, ¿ÖÖŒŸÖ †Ö×Ö ¿ÖêÂÖ
ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¯ÖÓ£ÖÖÓ“Öß †¾ÖÖŸÖß —ÖÖ»Öß.
“Ö¾Ö£Öê ¾µÖÖµÖÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ 18 •Öã»Öî, 1925 ¸üÖê•Öß —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖŸÖ ØÆü¤ãü¬Ö´ÖÖÔ“Öê ¯ÖãÖ¹ý••Öß¾ÖÖ
¾Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ —ÖÖ»Öß. ŸÖß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ ¬Ö´ÖÖÔÖê ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü“µÖÖ ¾ÖÖ¸üú¸üß ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖÖê ú¿Öß êú»Öß
Æêü ´Öß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. –ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖ¯Ó ÖÖÃÖæÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´ÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ¾ÖÖ¸üú·µÖÖÓÖß ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÔ “ÖÖêÖÖôû»ÖÖ ¾Ö ŸÖÖê »ÖÖêúÃÖ¢ÖÖŸ´Öú
êú»ÖÖ Æêü ´Öß ×¾Ö¿Ö¤ü úºþÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
¯ÖÖ“Ö¾Öê ¾µÖÖµÖÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ 31 †ÖòÖÃ™ü, 1925 ¸üÖê•Öß —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖŸÖ ¤ü×ÖÖêú›üß»Ö
Ø»ÖÖÖµÖŸÖ ¬Ö´ÖÔ, ˆ¢Ö¸êüú›üß»Ö ¿ÖßÖ¬Ö´ÖÔ †Ö×Ö ¯Öæ¾Öìú›üß»Ö “ÖîŸÖµÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖîÂÖ¾Ö¬Ö´ÖÔ ÊÖÓÖß ×Æü¤ãü¬Ö´ÖÖÔ“Öß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¿Öß êú»Öß Æüß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ÊÖÖÓŸÖ¸ü µÖãÖÖÓŸÖ¸ü —ÖÖ»Öê. ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“ÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö
—ÖÖ»ÖÖ. ²ÖÎÖÉ †Ö×Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö, †ÖµÖÔÃÖ´ÖÖ•Ö, ×£Ö†ÖòÃÖ±úß, ×¾Ö¾ÖêúÖÖÓ¤üÖÓ“Öê ¸üÖ´ÖéúÂÖ ×´Ö¿ÖÖ ¾ÖÖî¸ëü“Öê
ØÆü¤ãü¬Ö´ÖÖÔ“Öß ˆ•ÖôÖß ú¸üµÖÖ“Öê ¯ÖÏµÖŸÖ ´ÖÆü¿Öæ¸ü“Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏµÖŸÖ †ªÖ×¯Ö “ÖÖ»Öæ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö¸üÖ´Ö¿ÖÔ ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÖÖÆüß.
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´Ö¸üÖšü¶ÖÓ“Öß ¯Öæ¾ÖÔ¯Öß×šüúÖ : ŸÖÖî»Ö×Öú ³ÖÖÂÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ŸÖÖî»Ö×Öú ´ÖÖÖ¾Ö¾ÖÓ¿Ö¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖêÆüß ´Öß
†¬µÖµÖÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ´Ö¸üÖšü¶ÖÓ“Öß ¯Öæ¾ÖÔ¯Öß×šüúÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü '¸üŸÖÖú¸ü' ´ÖÖ×ÃÖúÖŸÖ ´Öß ‹Óú¤ü¸ü ŸÖßÖ »ÖêÖ
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»Öê. ¯Ö×Æü»ÖÖ »ÖêÖ ´ÖÖ“ÖÔ, 1929 “µÖÖ †ÓúÖŸÖ ¾Ö ¤ãüÃÖ¸üÖ ´Öê, 1929 “µÖÖ †ÓúÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü 1930 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ¯Ö›æÖ ´Öß úÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖÖŸÖ Öê»µÖÖ´Öãôêû ×ŸÖÃÖ¸üÖ »ÖêÖ ´Ö,ê 1931 “µÖÖ
'¸üŸÖÖúÖ¸üÖŸÖ' ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»ÖÖ. ´Ö¸üÖšü¶ÖÓ“Öß ¯Öæ¾ÖÔ¯Öß×šüúÖ ÆüÖ »ÖêÖ ×»Ö×ÆüµÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ´Öß ´Ö¸üÖšüÖ †ÃÖæÖ
•ÖÖ×ŸÖ×ÖÂšêü´Öãôêû ×»Ö×Æü»ÖÖ †ÃÖê ´Öãôûß“Ö ÖÖÆüß. ´Ö¸üÖšüÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê »ÖÖêú ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö †Öêú •ÖÖŸÖà¯Öîúß
‹ú •ÖÖŸÖ ÖÃÖæÖ ŸÖê ‹ú ¸üÖÂ™Òü †ÖÆêüŸÖ †Ö×Ö ‹ú ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ´ÖÖÖ¾Ö¾ÖÓ¿ÖÆüßü †ÖÆêüŸÖ †¿Öß ´ÖÖ—Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ
†ÖÆêü. ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ´Ö¬µÖê †®Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü Ö ú¸üÖê Æêü ‹ú •ÖÖŸÖß“Öê ´ÖãµÖ »ÖÖÖ †ÖÆêü. Æêü »ÖÖÖ ´Ö¸üÖšü¶Ö»ÖÖ
´Öãôûß“Ö »ÖÖÖæ ¯Ö›üŸÖ ÖÖÆüß. †Ã¯Öé¿µÖ¾ÖÖÔ ÃÖÖê›ü»µÖÖÃÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖÖ×Æü ØÆü¤ãü¬Ö´ÖáµÖÖÓ¿Öß †®Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ
´Ö¸üÖšêü ´ÆüÖ¾ÖÖÖ¸êü ±úÖ¸ü¿Öß Æü¸üúŸÖ ‘ÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ¯ÖÖ ‡ŸÖ¸ü •ÖÖŸÖß †Ö¯ÖÃÖÖŸÖ ²Öê™üß¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üµÖÖ»ÖÖ
´Öãôûß“Ö Æü¸üúŸÖ ‘ÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ŸÖ¸ü ´Ö¸üÖšêü »ÖÖêú êú¾Öôû ´Ö¸üÖšüÖ ´ÆüÖæÖ“Ö ‹ÖÖªÖ»ÖÖ ´Öã»ÖÖß ¤êüµÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ
‘ÖêµÖÖÃÖ ú²Öæ»Ö ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê ÊÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ãúôûß ‰ú±Ôú ÖÖê¡Ö, ÖÖÖ¤üÖÖß, ¤êü¾Öú, ¯Ö¤ü¸ü [¯Öæ¾Öá“Öê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
Øú¾ÖÖ ÖÖŸÖê] ¾ÖÖî¸êü ÖÖêÂ™üß ¯ÖÖÆüŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ¥üÂ™üßÖê ÆüÖ ¾ÖÖÔ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ †ÖÆêü. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ÊÖÖê“Ö
´ÖÆüÖ¸üÖ´ÖÖÓÖÖÓ“µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏÖ“ÖßÖ †Ö×Ö ´Ö¬µÖµÖãÖßÖ úÖôûÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤êü¿ÖÖ“Öß ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ êú»Öß. •Ö×´ÖÖß“Öê Æêü“Ö
´ÖÖ»Öú †Ö×Ö ¾ÖÖÆüú †ÖÆêüŸÖ. †¿ÖÖ Ã£Öæ»Ö †Ö×Ö ×ŸÖ·ÆÖ‡ÔŸÖ ¥üÂ™üßÖê“Ö ´Öß ÊÖÓ“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ¯Öß×šüêú“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
êú»ÖÖ †ÖÆêü. ¯Ö×Æü»µÖÖ »ÖêÖÖŸÖ ³ÖÖÂÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ÊÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Öß ÃÖÖÓÖÖê¯ÖÖÓÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü.
¸ü¼ü Æêü ¯ÖÖ»Öß ÖÖ¾Ö, [¿Ö²¤ü] ¸üÖ•Ö †Ö×Ö ¸ü£Ö ÊÖ ŸÖßÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¿Ö²¤üÖÓ¿Öß ´Ö¸üÖšüÖ ÊÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
µÖêŸÖÖê. ÊÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖÖê ¯Ö×Æü»µÖÖ »ÖêÖÖŸÖ ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü.
¤ãüÃÖ·µÖÖ »ÖêÖÖŸÖ “ÖÖ»Öß¸üßŸÖß †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ÊÖ ¥üÂ™üßÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ
†ÖÆêü. ´Ö¸üÖšüÖ ¾Ö ãúÖ²Öß Æüß ¤üÖêÖ ÖÖ¾Öê ÊÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü †ÖÆêüŸÖ †Ö×Ö Æüß ¤üÖêÆüß ÖÖ¾Öê ‹úÖ“Ö
´ÖÖÖ¾Ö¾ÖÓ¿ÖÖ“Öß †ÖÆêüŸÖ. ÊÖ ÖÖ¾ÖÖ¾ÖºþÖ ¤ü•ÖÖÔ“ÖÖ ³Öê¤ü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê ; ¯ÖÖ ¾ÖÓ¿ÖÖ“ÖÖ ³Öê¤ü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.
×¾Ö¾ÖÖÆü, ¤ü¢Öú×¾Ö¬Öß, ¯Ö›ü¤üÖ, †ÓŸµÖÂ™üßü, ÁÖÖ¨ü, ¯ÖêÆêü¸üÖ¾Ö †Ö×Ö ÖÖÖê-×¯ÖÖê ¾ÖÖî¸êü ¥üÂ™üßÖß ¯ÖÖÆüŸÖÖÖÖ
´Ö¸üÖšü¶ÖÓ´Ö¬µÖê ¾Ö¸ü¾Ö¸ü ³Öê¤ü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸üß ÊÖ ²ÖÖÊ ³Öê¤üÖÓ¾ÖºþÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ´ÖÖÖ¾Ö¾ÖÓ¿ÖßµÖ ³Öê¤ü †ÖÆêüŸÖ,
†ÃÖê ´Öãôûß“Ö ×ÃÖ¨ü ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. ˆ»Ö™ü ÊÖ ²ÖÖÊ †Ö“ÖÖ¸üÖÓ¾ÖºþÖ ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖî×»Öú ‹êŒµÖ“Ö •ÖÖÃŸÖ Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê
×ÃÖ¨ü ÆüÖêŸÖê. ”û¢ÖßÃÖ ãúôûß, ”û¯¯Ö®Ö ãúôûß, ¿ÖÆüÖÖ¾Ö ãúôûß, ´ÆüÖæÖ •µÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¾ÖÖœüŸÖê
†¿ÖÖ ãúôûß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´Ö¸üÖšü¶ÖÓŸÖ ÃÖÖ¸üµÖÖ“Ö †ÖÆêüŸÖ.
×ŸÖÃÖ·µÖÖ »ÖêÖÖŸÖ ´Ö¸üÖšü¶ÖÓ“µÖÖ ¯Öß×šüêú×¾ÖÂÖµÖß ´Öß úÖÆüß »ÖêÖß ¯Öã¸üÖ¾Öê ×¤ü»Öê †ÖÆêüŸÖ ; ¯ÖÖ ŸÖê ±úÖ¸ü
£ÖÖê›êü †ÖÆêüŸÖ. ÖÖÆüß“Ö ´Æü™ü»Öê ŸÖ¸üß “ÖÖ»ÖŸÖß»Ö. ¸üÖò×»ÖÃÖÖË ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ »ÖêÖúÖÖê Story of the
Nations ÊÖ ¯ÖãÃŸÖú´ÖÖ»ÖêŸÖ History of the Parthians ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÖ£ÖÔ¾ÖÖÓ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ
ÖÏÓ£Ö ×»Ö×Æü»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖÖê ¯ÖÖ£ÖÔ¾ÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖŸÖßµÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öß †Ö×Ö “ÖÖ»Öß¸üßŸÖß“Öß •Öß ×¾Ö×¿ÖÂ™êü
»ÖÖÖê ´ÆüÖæÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ ŸÖß ˆ¢Ö¸êüú›üß»Ö ¸üÖ•Ö¯ÖãŸÖÖÓÖÖ ¾Ö ¤ü×ÖÖêú›üß»Ö ´Ö¸üÖšü¶ÖÓÖÖ ‡ŸÖúß
ŸÖÓŸÖÖêŸÖÓŸÖ •ÖãôûŸÖÖŸÖ úß ´Ö¸üÖšüê Æêü ¯ÖÖ£ÖÔ¾Ö Øú¾ÖÖ ¯Ö»»Ö¾Ö ¾ÖÓ¿ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖß»Ö †ÃÖê ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖŸÖê.
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ÃÖÖ×ÆüŸµÖÃÖÓ´Öê»ÖÖêû : ´Öß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ´Öê»ÖÖÖÃÖ ²Ö·µÖÖ“Ö ¾ÖêôûÖ Æü•Ö¸ü ÆüÖŸê ÖÖê. 1930 “µÖÖ
×›üÃÖë²Ö¸ü ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ÖÖÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öê Æêü ÃÖÓ´Öê»ÖÖ ³Ö¸ü»Öê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öê ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖê
ˆ‘Ö›üµÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö ´ÖÖ—µÖÖ ÆüÃŸÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. µÖÖµÖ´ÖæŸÖá †Ö×Ö ÖÖÖ¯Öæ¸ü µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß“Öê ãú»ÖÖã¹ý
¸üÖ. ×ÖµÖÖêÖß Æêü †¬µÖÖÃ£ÖÖÖß ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ´Ö•ÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖÖêšêü ÖÖî¸ü¾Ö¯Ö¸ü ³ÖÖÂÖÖ êú»Öê. ´Öß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê,
''‡×ŸÖÆüÖÃÖ’Ëû ´ÖµÖ †Ö×Ö »Ö×»ÖŸÖ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ ÊÖŸÖ ´ÖÖêšüÖ ±ú¸üú †ÖÆêü. ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ×»Ö×ÆüµÖÖŸÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ ¾Ö•µÖÔ
ú¸üÖ¾µÖÖ »ÖÖÖŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü »ÖÖ×»ÖŸµÖÖŸÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖÖŸÖ. 1935 ÃÖÖ»Öß Æêü ÃÖÓ´Öê»ÖÖ ÖÖŸÖÖôûÖŸÖ
²Ö›üÖêªÖÃÖ ³Ö¸ü»Öê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ÃÖÓ´Öê»ÖÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓÃÖÖšüß ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¿ÖÖÖÖ
úºþÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¿ÖÖÖê¾Ö¸ü Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ Öê´ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. '¬Ö´ÖÖÔ“Öê ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡Ö'
ÊÖ ¿ÖÖÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ ´Öß ÆüÖêŸÖÖê ¯ÖÖ Æüß µÖÖê•ÖÖÖ ±úÖ¸ü¿Öß µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»Öß ÖÖÆüß. ÃÖÓ´Öê»ÖÖÖ“Öê »ÖÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÓ³Öß¸ü ×¾ÖÂÖµÖÖú›êü ÖÃÖŸÖê. ²ÖÆãüŸÖêú ŸÖ¹ýÖ ´ÖÓ›üôûà“Öê »ÖÖ †¿»Öß»ÖŸÖê“µÖÖ šü¸üÖ¾ÖÖú›êü »ÖÖÖæÖ
¸üÖ×Æü»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. ÊÖ ÖêÆü´Öß“µÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖ¾ÖºþÖ ´Öß ¯Öãœêü ÃÖÓ´Öê»ÖÖÖÃÖ ú¬Öß Öê»ÖÖê ÖÖÆüß.
ÃÖ´ÖÖ¸üÖê¯Ö : †ÖŸÖÖ ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ ¾ÖÖ“ÖúÖÓ“Öß ¸ü•ÖÖ ‘ÖêŸÖÖê. ´ÖÖ—µÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ¤ãü²ÖóµÖÖ †¾ÖÃ£Öêú›êü
¯ÖÖ×Æü»Öê †ÃÖŸÖÖ ‡ŸÖŒµÖÖ ¯ÖÖÖÖÓ“ÖÖ ´Ö•Öæú¸ü ´Öß úÃÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»ÖÖ ÊÖ“Öê ´ÖÖ—Öê ´Ö»ÖÖ“Ö †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™üŸÖê. ¥Â™üß
†×ŸÖ¿ÖµÖ ´ÖÓ¤üÖ¾Ö»Öê»Öß. ÆüÖŸÖ Óú¯Ö¾ÖÖµÖæÖê ÃÖ¤îü¾Ö úÖ¯ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ¾ÖÖ“ÖÖ ±úÖ¸ü ¤ãü‘ÖÔ™ü —ÖÖ»Öê.
×»Ö×ÆüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ŸÖ¸ü ¤æü¸ü“Ö ¸üÖ×Æü»ÖÖ. Ã´Ö¸üÖ¿ÖŒŸÖßÆüß ²Ö¸üß“Ö ÖßÖ —ÖÖ»Öê»Öß. ÊÖ´Öãôê ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ ×»ÖÖÖÖÖ“Öê
ÁÖêµÖ ´ÖÖ—Öê ¬ÖÖú™êü ×“Ö. ãú´ÖÖ¸ü ¸ü¾Öà¦ü µÖÖÓ“Öêú›êü“Ö †ÖÆêü. Æêü ´Ö»ÖÖ †ÖÖÓ¤üÖÖê Ö´Öæ¤ü êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. †Öêú
•ÖãµÖÖ ¸üÖê•Ö×Ö¿ÖÖ, ÆüÃŸÖ×»Ö×ÖŸÖ ¯Ö¡Öê, ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö ¾Ö ´ÖÖ×ÃÖúÖŸÖß»Ö úÖ¡ÖÖê ¾ÖÖî¸êü ¾ÖÖî¸êü ÃÖÖ´ÖãÖÏß“ÖÖ
œüßÖ †ÃŸÖÖ¾µÖÃŸÖ ¸üßŸÖßÖê ¯Ö›ü»Öê»ÖÖû. ŸµÖÖŸÖæÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ»ÖÖ »ÖÖÖæ †ÃÖê ×»ÖÖÖÖ ¿ÖÖê¬ÖæÖ úÖœüµÖÖÃÖ ×¤ü¾ÖÃÖ“Öê
×¤ü¾ÖÃÖ »ÖÖÖŸÖ. ×´Ö¡ÖÖÓú›æüÖ ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖêôûÖ ú¸üÖê †Ö×Ö ¯ÖãÖê ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ¯Ö×¸ü×“ÖŸÖÖÓú›êü Æêü»Ö¯ÖÖ™êü
‘ÖÖ»ÖÖê ¾ÖÖî¸êü ¤üÖ¤üÖß“Öß úÖ´Öê ×“Ö. ¸ü¾Öà¦üÖÖê ´ÖÖêšü¶Ö ÆüÖîÃÖêÖê †Ö×Ö ×ŸÖŸÖŒµÖÖ“Ö ×“ÖúÖ™üßÖê êú»Öß. ¯ÖãÂúôû
¾ÖêôûÖ ´Öß ÖôæûÖ ¯Ö›ü»ÖÖê ŸÖ¸üß ´ÖÖêšü¶Ö ×¾ÖÖµÖÖÖê ŸµÖÖÖê ´Ö»ÖÖ ˆŸÃÖÖÆüÖ“ÖÖ ¤ü´Ö ³Ö¸ü»ÖÖ. Æêü ÃÖ¾ÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ
Ã¾ÖŸÖ: ¸ü¾Öà¦üÖ“Öß ŸÖ²µÖêŸÖÆüß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü Ö¾ÆüŸÖß. ŸÖ¸üßÆüß ŸµÖÖÖê Æêü ÁÖ´Ö ‘ÖêŸÖ»Öê Æüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÖÖêÂ™ü †ÖÆêü. ÃÖÖ´ÖãÖÏß
¯Öã¸ü¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Öß, ¯ÖÏéúŸÖß“Öß ÖßÖÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¾Ö ˆŸÖÖ¸ü¾ÖµÖ †ÃÖŸÖÖÆüß ´ÖÖ—Öê ×´Ö¡Ö ÁÖß. ²Öß. ²Öß. êúÃÖú¸ü ÊÖÓÖß
•Öê ¯Ö×¸üÁÖ´Ö ‘ÖêŸÖ»Öê ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ´Öß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ±úÖ¸ü ŠúÖß †ÖÆêü.
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ÖÓ›ü 2 ¸üÖ : †ÖŸ´Ö¯Ö¸ü »ÖêÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ ×ŸÖÃÖ¸üÖ

¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ¾ÖÖÔÖ

†ÖãÎú´Ö×ÖúÖ
×¾Ö³ÖÖÖ ×ŸÖÃÖ¸üÖ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

•Ö»Ö¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ
´ÖÖÃÖìµÖ ¿ÖÆü¸ü
¯Öò¸üßÃÖ ¿ÖÆü¸ü
ÖÖò™ü¸ü ›êü´Ö ¤ü »ÖÖ ÖÖ›Ôü ¤êü‰úôû ¾Ö ŸÖê ¯ÖÖÆæüÖ ÃÖã“Ö»Öê»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü
»ÖÓ›üÖ ¿ÖÆü¸ü
×²ÖÎ×™ü¿Ö ´µÖã×—Ö†´Ö
»ÖÓ›üÖ µÖê£Öß»Ö ²ÖÖ»ÖÆüŸµÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üú ÖéÆü
ÃÖÖê´ÖµÖÖÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ ¾ÖÖ™ü»Öê»ÖÖ ×¾ÖÃ´ÖµÖ ¾Ö ×¾ÖÂÖÖ¤ü
›êü¾ÆüÖ¯ÖÖê™Ôü µÖê£Öß»Ö Öã›ü ±ÏúÖµÖ›êü
²ÖÖê†¸ü µÖã¬¤üÖ“ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü ¾Ö †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öß»Ö ˆ»ÆüÖÃÖ
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×Ö¸üÖ¿ÖÖ
²Ö™ÔüÖ Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ¿ÖÖôûÖ ú¿Öß ×¤üÃÖ»Öß ?
×¾Ö³Öæ×ŸÖ¯Öæ•ÖÖ
´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö
¯Öé£¾Öß“µÖÖ ¯ÖÖê™üÖŸÖ 440 µÖÖ›üÖÔÖÖ»Öß
•ÖÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖÖŸÖ †Ö×Ö ¯Ö¸üŸÖ
²ÖÓÖ»Öæ¸ü“µÖÖ ¸üÃŸµÖÖŸÖß»Ö ‹ú ±êú¸üß
´ÖÓÖôæû¸ü µÖê£Öß»Ö úÖÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÖÖêÂ™üß
²ÖÓÖÖ»Ö“Öß ÃÖ±ú¸ü
¿ÖÖÓ×ŸÖ×ÖêúŸÖÖ
ÃÖÊÖ¦üß¾ÖÖÔÖ-1
ÃÖÊÖ¦üß¾ÖÖÔÖ-2
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621-632
633-636
637-638
639-641
642-644
645-650
651-654
655-657
658-660
661-664
665-666
667-669
670-673
674-679
680-683
684-700
701-703
704-706
707-719
720-724
725-731
732-740

1
•Ö»Ö¯ÖÏ¾ÖÖÃÖü
¯ÖÏµÖÖÖ
†ÖÖ²ÖÖê™ü ¯ÖÙ¿ÖµÖÖ
ŸÖ¹ýÖ ³ÖÖµÖÖÔ, ŸÖÖÆêü ²ÖÖ»Öú, ¾Öé¨üÆüß ´ÖÖŸÖÖ-×¯ÖŸÖ¸êü…
†ÖÖ£Ö ³Ö×ÖÖß, ²ÖÓ¬Öæ ¬ÖÖãú™üÖ, †Ö×ÁÖŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö¾Ö ÃÖÖ¸êü……
†Ö»ÖÖê ™üÖãú×ÖµÖÖ… ¯Ö¤ü¸üß ‘Öê‡Ô ¤üµÖÖ´ÖµÖÖ……1……
¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ¸üßÖ 21 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 1901 ¸üÖê•Öß ÃÖúÖôû“Öê 10…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¸üÖ. úÖê¸üÖÖ¾Öú¸üÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖŸÖæÖ
×Ö‘ÖÖ»ÖÖê ŸÖê ¾ Æü Ö ¯ÖÖÃÖæ  Ö ×¾ÖµÖÖê  ÖÖ“µÖÖ ŸÖß¾ÖÎ ¾Öê ¤ ü  ÖÖÓ Ã Ö ÃÖã ¹ ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ²Öò » Ö›Ô ü ×¯ÖµÖ¸ü ¾ Ö¸ü
´ÖÖ—µÖÖ †Ö¬Öß ²Ö¸üß“Ö ×´Ö¡Ö´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. Öã¹ý•ÖÖ †Ö¿Öß¾ÖÖÔ¤ü ¤êü‰ú »ÖÖÖ»Öê. ×´Ö¡Ö´ÖÓ›üôû †×³ÖÂ™üØ“ÖŸÖÖ
úºþ »ÖÖÖ»ÖÖ. úÖÆüß•ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖß †¿ÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“ÖÖÖ úºþ »ÖÖÖ»Öê. †¿Öß ‹ú“Ö Ö¤üá
ˆ›üÖ»µÖÖ´Öãôêû ´Öß ³ÖÖÓ²ÖÖ¾Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê —ÖÖ»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ´Öß úÖÆüà“ÖÖ ´Öãôûß“Ö ×Ö¸üÖê¯Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ
ÖÃÖêÖ, úÖÆüßÃÖ ´Öß ˆ¢Ö¸êü ×¤ü»Öß ÖÃÖŸÖß»Ö. ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß ´Öß †ÖŸÖÖ ¯ÖÏÖÓ•Ö»Ö¯ÖÖê Ö´ÖÖ ´ÖÖÖßŸÖ †ÖÆêü. 12
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯»ÖêÖ-›üÖòŒ™ü¸ü“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß. 12…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´Öß ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ ×Ö¸üÖê¯Ö ‘Öê‰úÖ
×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ¤üÖ¸üÖ¾Ö¸ü †ÖŸÖ ÃÖÖê›üŸÖÖÖÖ ¸üÖ¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸üÖÖê £ÖÖê›üÖÃÖÖ ¤üÖ›Ó üÖÖ‡Ô“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ †Ö×Ö»ÖÖ, ¯ÖÖ ØÆü¤üãÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö
×Ö¤üÖÖ 2 ¾ÖÂÖì¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖ¸üß Æüß †Öê¸ü“Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´Öß ŸÖß úÖîŸÖãúÖÖê ÃÖÆüÖ êú»Öß! ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ‹úÖ
×´Ö×Ö™üÖŸÖ“Ö †Ö™üÖê¯Ö»Öß. ‹ú¤üÖ †ÖŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖÖÖ¸üÖÓ“Öß †Ö×Ö ¯ÖÖê“Ö×¾ÖµÖÖÃÖ †Ö»Öê»µÖÖÓ“Öß ÖãÃÖŸÖß
Ö•Ö¸üÖÖ•Ö¸üÆüß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß, ´ÆüÖæÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÃÖÆüß ±úÖ¸ü ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™üŸÖê. ´Öß ´Ö“Ö¾µÖÖŸÖ ²ÖÃÖ»µÖÖ¾Ö¸ü, ´Ö»ÖÖ Ö
³Öê™ü»Öê»µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ ×ŸÖ‘ÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓú›æüÖ, ¯ÖãÖ: ³Öê™æüÖ •ÖÖµÖÖ²Ö§ü»Ö 3 ×“Öšü¶Ö †Ö»µÖÖ ¯ÖÖ ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ ´Ö“Ö¾ÖÖ
×Ö‘ÖÖ»µÖÖ´Öãôûê , ´ÖÖ—ÖÖ ÖÖ‡»ÖÖ•Ö —ÖÖ»ÖÖ. Æüôûæ Æüôûæ ´ÖÖ—ÖÖ ´ÖÖµÖ¤êü¿Ö ›üÖóê µÖÖÓ¤üêÖŸÖ †ÓŸÖºþ »ÖÖÖ»ÖÖ. ¯Ö¸ü¤üê¿ÖÖ´ÖÖÖ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏ£Ö´Ö †Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ´Öß ÃÖÖ¸üÖÖ ¬ÖÖÓ¤ü»ÖßŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû Ã¾ÖßéúŸÖ ÖÖêÂ™üß“Öê ¯ÖæÖÔ
Ã¾Öºþ¯Ö ›üÖêóµÖÖÓ¯Öãœêü †Ö»Öê Ö¾ÆüŸÖê, ŸÖê ´Öß ´Ö“Ö¾µÖÖŸÖ ÛÃ£Ö¸ü¯ÖÖê ²ÖÃÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏŸµÖÖ ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ÊÖ
¯ÖÖ“Ö ×´Ö×Ö™üÖÓŸÖ ´ÖÖÖ“µÖÖ •µÖÖ ×úŸµÖêú ú¬Öß“Ö Ö †Öã³Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ —ÖÖ»µÖÖ, ŸµÖÖ ×»ÖÆæüÖ ¾µÖŒŸÖ
ú¸üÖê êú¾Öôû †¿µÖŒµÖ †ÖÆêü! ×¾ÖµÖÖêÖ ´ÖæÙŸÖ´ÖÓŸÖ ¯Öãœêü ˆ³ÖÖ ¸üÖÆæüÖ ´ÖÖ—µÖÖ ×•Ö¾Ö»ÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß ˆ¤üÖÃÖ
¾Ö Öê¤ü´ÖµÖ ×¤üÃÖÖÖ¸üß ×“Ö¡Öê ´Ö»ÖÖ ‹úÖ´ÖÖÖæÖ ‹ú ¤üÖÖ¾Öæ »ÖÖÖ»ÖÖ. †¿ÖÖ“Ö úÂ™ü´ÖµÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ´Ö»ÖÖ
¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì úÖœüÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖÖŸÖ úß úÖµÖ †¿Öß ¬ÖÖÃŸÖß ¯Ö›ü»Öß. ¯ÖÖ †Öê¸ü“Öß ´ÖÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ
¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ´ÖµÖ —ÖÖ»Öß. ×¾Ö¸üÆü¾ÖêÖ ú´Öß ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ. Øú×“ÖŸÖ ¿ÖÖÓŸÖ ¥üÂ™üßÖê ×úÖÖ·µÖÖú›êü ¯ÖÖÆæü »ÖÖÖ»ÖÖê,
ŸÖÖê ÊÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“Öß ´ÖÖÖŸÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ ÆüÖêµÖÖÃÖ •Öß ¯ÖµÖÖÔµÖÖÖê úÖ¸üÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ŸÖß ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß
•ÖÖæ úÖµÖ ÆüÖŸÖ ¾Ö¸ü úºþÖ †Ö¿Öß¾ÖÖÔ¤ü ¤êüŸÖ †ÖÆêü, †ÃÖê ×¤üÃÖ»Öê.
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µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Öß 1 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖÙ¿ÖµÖÖ †ÖÖ²ÖÖê™üß¾Ö¸ü ¤üÖÖ»Ö —ÖÖ»ÖÖê. ÖÓŸÖ¸ü ‹úÖ ŸÖÖÃÖÖÖê
´ÖÖ—Öê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ´ÖÖÖ ´Ö»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê. 2…… †Ö´Æüß ÃÖ¾ÖÔ ×´ÖôæûÖ •Öê¾ÖÖÖÃÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê. •Öê¾ÖÖ “ÖÖ»Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ
†ÖÖ²ÖÖê™ü ÃÖã™æüÖ êú¾ÆüÖ “ÖÖ»Öæ »ÖÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß Æêü úÖÆüß ¾Öêôû úô»Öê“Ö ÖÖÆüß. ‹Ó•ÖßÖ“Öß ¬Ö›ü¬Ö›ü »ÖÖÓ²ÖæÖ
Øú×“ÖŸÖ ‹êæú µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. »ÖÖÃÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß ¤êüÖß»Ö ÃÖÆü•Ö ×¤üÃÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê ÆüÖ»ÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. 3 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ
•Öê¾ÖÖ †Ö™ü¯ÖæÖ ‘ÖÖ‡ÔÖê ›üêú¾Ö¸ü µÖê‰úÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖê ŸÖÖê ãú»ÖÖ²µÖÖ“ÖÖ ¤üßü¯ÖÃŸÖÓ³ÖÆüß ´ÖÖÖê ¸üÖ×Æü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. 3……
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 10 »ÖÖÖ ¾ÖÃŸÖß“µÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¿ÖÆü¸üÖÃÖ ´Ö»ÖÖ ×Ö×ŸÖ•ÖÖŸÖ ¿ÖÖê¬ÖæÖ úÖœüÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê! 4… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ
´ÖãÓ²Ö‡Ô•Ö¾Öôû“µÖÖ ›üÖëÖ¸üÖ“ÖÖÆüß úÖêšêü ´ÖÖÖ´ÖæÃÖ »ÖÖÖêÖÖ!! ÃÖ³ÖÖê¾ÖÖ¸ü ×Ö×ŸÖ•ÖÖ“Öê ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ¾Ö»ÖµÖ ¯ÖÃÖ¸ü»Öê»Öê,
¾Ö¸üŸÖß œüÖ, ÖÖ»Öß »ÖÖ™üÖ, µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ †ÖÃÖ´ÖÓŸÖÖŸÖ ¥ü¿µÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ úÖµÖ ŸÖÖê †ÖÖ²ÖÖê™üßŸÖæÖ ×Ö‘ÖÖÖ¸üÖ ¬Öã¸üÖ“ÖÖ
»ÖÖê™ü ÆüÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖ. Ö¸üÖêÖ¸ü ÆüÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ÃÖÖÖÖŸÖ ¤üÖ›üÖ»ÖÖÆüß ú×¾ÖŸ¾ÖÖ“Öß Ã±æúŸÖá ú¸üÖÖ¸üÖ †ÖÆêü! ²ÖÖê™üß“µÖÖ
†Ö¤üß ×¯Ö”ûÖ›üß“µÖÖ ™üÖêúÖ¾Ö¸ü--´ÆüÖ•Öê ´Ö•Öú›æüÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ×ŸÖŸÖêú úºþÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¤êü¿ÖÖ•Ö¾Öôû--´Öß ÃÖã´ÖÖ¸êü
‹ú ŸÖÖÃÖ³Ö¸ü ÆüÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖÆüŸÖ ×“Ö¡ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸÖ™üÃ£Ö ˆ³ÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ²ÖÖê™ü ¾ÖêÖÖÖê “ÖÖ»Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ ¯ÖÖÖß
¤ãü³ÖÓÖæÖ ×ŸÖ“µÖÖ ´ÖÖÖê úÖêÖÖéúŸÖß ¬ÖÖ¸ü ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ²ÖÖ•ÖæÖê ¯ÖµÖÖ“Öê ŸÖãÂÖÖ¸ü ˆ›æüÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ‰úÖ ¯Ö›æüÖ ŸµÖÖŸÖæÖ
‡Ó¦ü¬ÖÖãÂµÖ ×¤üÃÖê. ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûÖÓŸÖ¸ü ¸üÖ¡Öß “ÖÖÓ¤üÖê ¯Ö›ü»Öê †Ö×Ö ÃÖ´Öã¦üÖÖê †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖêÆü¸üÖ¾Ö ²Ö¤ü»Ö»ÖÖ. ¤ãüÃÖ¸êü
×¤ü¾Ö¿Öß ¯ÖÆüÖ™êüÃÖ ˆ™æüÖ ¯ÖÖê¿ÖÖú úºþÖ ›êüú“µÖÖ †Ö¤üß †Ö‘ÖÖ›üßÃÖ Öê»ÖÖê. ÆüÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ úÖ»Ö“µÖÖ¯ÖêÖÖÆüß
†×¬Öú ´ÖÖêÆüú ¾Ö ¯ÖÏê¸üú ÆüÖêŸÖÖ. †ÖúÖ¿Ö †Ö¤üß ×Ö¸ü³ÖÏ †ÃÖ»µÖÖúÖ¸üÖÖÖê ÃÖ´Öã¦ü ŸµÖÖ“µÖÖ ¸ÓüÖÖÖê ¸ÓüÖ»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ, †Ö×Ö ²ÖÖê™üßŸÖæÖ ¬Öæ¸ü ×Ö‘ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû, “ÖÆæú›üê ‹êŒµÖ ÖÖÓ¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê. †ŸµÖÓŸÖ ¯Öã¸üÖŸÖÖ
ÃÖÖÖ¸ü ´ÖÆüÖ´ÖãÖß ¿ÖÖÓŸÖ ¾Ö ÖÓ³Öß¸ü ºþ¯Ö ¬ÖÖ¸üÖ úºþÖ '‹ú´Öê¾ÖÖ×«üŸÖßµÖ´ÖË' ÊÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ¡ÖÖ“ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ¿Öß“Ö ¯ÖÖšü
ú¸üßŸÖ ÃÖÓ¬µÖÖ¾ÖÓ¤üÖ ú¸üßŸÖ ²ÖÃÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖ»Öê. ŸµÖÖÃÖ ¯ÖÖÆæüÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ¯ÖÖ¯Ö´ÖæŸÖá“ÖÖÆüß ÃÖÓŸÖ ²ÖÖê»Ö ÊÖŸÖ
¿ÖÓúÖ ÖÖÆüß!!
¯ÖÙ¿ÖµÖÖ †ÖÖ²ÖÖê™ü : òú×»Ö›üÖê×ÖµÖÖ, †¸êü×²ÖµÖÖ ÊÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ¯ÖÙ¿ÖµÖÖ †ÖÖ²ÖÖê™üÆüß ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüß †ÖÆêü.
Æüß »ÖÖÓ²ÖßÖê ÃÖã´ÖÖ¸êü ‹ú ±ú»ÖÖÕÖ ´ÆüÖ•Öê 3/8 ´Öî»Ö ¾Ö ¹Óý¤üßÖê ´Ö¬µÖê 22 µÖÖ›Ôü †ÖÆêü. ‰Óú“ÖßÖê 4/5 ´Ö•Ö»Öß
‡´ÖÖ¸üŸÖß‡ŸÖúß ³Ö¸êü»Ö. ¾Ö•ÖÖ 7,000 ™üÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ Öê‰ú ¿ÖúŸÖê. ×Æü•Ö´Ö¬µÖê 530 ¯ÖÏ¾ÖÖ¿ÖÖÓ“Öß ÃÖÖêµÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ
ÊÖ Öê¯ÖêÃÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß ±úÖ¸ü £ÖÖê›êü ´ÆüÖ•Öê êú¾Öôû 75 “Ö ÆüÖêŸÖê ×Æü“ÖÖ ¾ÖêÖ ¤ü¸ü ŸÖÖÃÖÖÃÖ 15 ´Öî»Ö ¯Ö›üŸÖÖê. ¯Ö×Æü»Öê
×¤ü¾Ö¿Öß 318, ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß 358, ×ŸÖÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß 355 ´Öî»Ö ÊÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Æüß “ÖÖ»ÖŸÖê. ×Æü»ÖÖ ¤üÖêÖ ¬Öã¸üÖ›üß
†ÖÆêüŸÖ. ÃÖ´Öã¦ü Ö¾ÖôæûÖ êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ŸÖãÂÖÖ¸ü †ÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ, ´ÆüÖæÖ †ÖÖ²ÖÖê™üß“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¯ÖãÂúôû †Ö×Ö
´ÖÖêšü¶Ö †¿ÖÖ ×Ö›üŒµÖÖÓ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ÊÖ´Öãôêû “ÖÖêÆüßú›êü ¾ÖÖ¸üÖ ÖêôûÖ¾ÖÖ, ×¾Ö¿ÖêÂÖúºþÖ
ÖÖ»Ö“µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖŸÖ Æü¾ÖÖ ¯ÖÖê“ÖÖ¾Öß ´ÆüÖæÖ †¿Öß µÖÖê•ÖÖÖ êú»Öß †ÃÖŸÖê úß, ´ÖÖêšüÖ»Öê 2/3 ±æú™ü ¹Óý¤üß“Öê ²ÖÓ²Ö
ÖÖ»Ö¯ÖÖÃÖæÖ ¾Ö¸ü¯ÖµÖÕŸÖ Öê‰úÖ ŸµÖÖÓ“Öß ŸÖÖë›êü ¯ÖãÂúôû¿Öß ¯ÖÃÖ¸ü™ü úºþÖ Æü¾ÖêŸÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê ¾Öôû¾ÖæÖ
×¤ü»Öê»Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖêÖêúºþÖ ¾ÖÖ¸üÖ úÃÖÖÆüß ¾ÖÖÆüŸÖ †ÃÖ»ÖÖ, ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖë›üÖŸÖ ÃÖÖ¯Ö›æüÖ ÖÖ»Öß
ˆŸÖ¸üŸÖÖê. †ÃÖê ²ÖÓ²Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü 40 †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏúÖ¿ÖÖÃÖÖšüß ÖÖ»Ö“µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖŸÖ 24 ŸÖÖÃÖ ‹úÃÖÖ¸üÖê ×¾Ö•Öê“Öê
×¤ü¾Öê •ÖôûŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ²ÖÖê™üß»ÖÖ ‹Óú¤ü¸ü ¯ÖÖ“Ö ´Ö•Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸÖôû´Ö•Ö»ÖÖ ¯ÖÖµÖÖÖÖ»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû
ŸµÖÖŸÖ †Ó¬ÖÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖŸÖ •Ö›ü ÃÖÖ´ÖÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖ»Ö ³Ö¸ü»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖÃÖ »ÖÖê†¸ü ›êüú
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´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¾ÖÖÖÔ“Öê ÊÖ ›êüú¾Ö¸üß»Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô¯ÖÖÃÖæÖ »ÖÓ›üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ‹úÖ •ÖÖÖê“Öê ³ÖÖ›êü 522-50 ¹ý¯ÖµÖê
¯Ö›üŸÖê. ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü“ÖÖ ÆüÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ“Ö ´Ö•Ö»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖúÖ¸üÖÖÖê, ¯ÖÏúÖ¿Ö †Ö×Ö Æü¾ÖÖ µÖê£Öê ¯Öã¸êü¿Öß ÖÃÖŸÖÖŸÖ.
¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü ‹ÖÖ¤üß »ÖÖ™ü ×Ö›üúß¾ÖºþÖ •ÖÖŸÖê ´ÆüÖæÖ ŸÖß ÖêÆü´Öß •ÖÖ›ü Ø³ÖÖÖÖê ²ÖÓ¤ü šêü¾ÖÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖê. ×ŸÖÃÖ·µÖÖ
´Ö•Ö»µÖÖÃÖ ´ÖêÖ›êüú ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ´Öß ÊÖŸÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¾ÖÖÖÔ“Öê ×ŸÖúß™ü ‘ÖêŸÖ»Öê †ÖÆêü, ŸµÖÖÃÖ »ÖÓ›üÖ¯ÖµÖÕŸÖ 600
¹ý¯ÖµÖê ³ÖÖ›êü ¯Ö›ü»Öê. ÊÖŸÖß»Ö ÖÖê»ÖßŸÖ †×¬Öú ÃÖÖê‡Ô †ÃÖæÖ, ×Ö›üúß ÖêÆü´Öß ˆ‘Ö›üß šêü×¾ÖŸÖÖ †Ö»µÖÖ´Öãôêû,
Æü¾ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏúÖ¿Ö ´Öã²Ö»Öú †ÃÖŸÖÖŸÖ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ †Ó£Ö¹ýÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö›ü»µÖÖ ×šüúÖÖÖÆæüÖ“Ö ×Ö›üúßŸÖæÖ ÃÖ´Öã¦üÖ“ÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ ¤êüÖÖ¾ÖÖ Ö•Ö¸êüÃÖ ¯Ö›üŸÖÖê. “Ö¾Ö£µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖÃÖ ›êüú Øú¾ÖÖ †¯Ö¸ü ›êüú ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. µÖê£Öê ¤ãüÃÖ·µÖÖ
¾ÖÖÖÔ“µÖÖ •ÖÖÖÖ ÖÖÆüßŸÖ. ´ÖÓ›üôûßÃÖ ØÆü›üµÖÖÃÖ, ×±ú¸üµÖÖÃÖ, †Ö¸üÖ´Ö Öã“µÖÖÕ¾Ö¸ü ²ÖÃÖµÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ úÖÆüß Öêôû
ÖêôûµÖÖÃÖ ¤üÖêÆüß ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¤üÖêÖ µÖÖ»Ö¸üßÃÖÖ¸üµÖÖ 40 µÖÖ›Ôü »ÖÖÓ²Ö ¾Ö 5/6 µÖÖ›Ôü ¹Óý¤ü †¿ÖÖ Öã»µÖÖ •ÖÖÖÖ
†ÖÆêüŸÖ. ´Ö¬µÖê ÃÖã´ÖÖ¸êü 10 µÖÖ›üÖÕ“Öß “ÖÖî¸üÃÖ ¬Öæ´ÖÏ¯ÖÖÖÖ“Öß ÖÖê»Öß †ÖÆêü. ¯Ö×Æü»µÖÖ ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ´ÖÖ¡Ö ÊÖ ´Ö•Ö»µÖÖŸÖÆüß
ÖÖê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ‹úÖ ¯ÖÏ¾ÖÖ¿ÖÖÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ‹ú ÖÖê»Öß ×´ÖôûŸÖê. ×ŸÖ“Öê ³ÖÖ›êü »ÖÓ›üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 822 ¹ý¯ÖµÖê
¯Ö›üŸÖê. ¯ÖÖ“Ö¾ÖÖ ´Ö•Ö»ÖÖ ˆÓ“Ö ÖÖê¯Öã¸üÖÃÖÖ¸üÖÖ †ÖÆêü. µÖê£Öê úÖêÖß •ÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ¯ÖÖ µÖê£ÖæÖ ÃÖ¾ÖÔ ×Ö×ŸÖ•Ö
Ö•Ö¸êüÃÖ ¯Ö›üŸÖê.
êú×²ÖÖ : ‹ú ‹ú ÖÖÖ“Öß ‹ú ÖÖê»Öß †ÃÖŸÖê. ŸÖßÃÖ êú×²ÖÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. »ÖÖê†¸ü ›êüú¾Ö¸ü ‹úÖ
êú×²ÖÖ´Ö¬µÖê ×ŸÖ‘ÖÖÓ“Öß ¾Ö ´ÖêÖ›êüú¾Ö¸ü ‹úßŸÖ “ÖÖî‘ÖÖÓ“Öß ÃÖÖêµÖ êú»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. ¯ÖÏŸµÖêúÖ“µÖÖ •ÖÖµÖÖÃÖ ²Ö£ÖÔ
´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ¾Ö¸ü ÖÓ²Ö¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. †ÃÖê ‹Óú¤ü¸ü 530 ÖÓ²Ö¸ü †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêúÖú×¸üŸÖÖ ‹ú
ÖÖ¤üß¾Ö¸ü “ÖÖ¤ü¸ü †ÖÓ£Ö¸ü»Öê»Öß, ‹ú ²»ÖÑêú™ü, ‹ú ¯ÖÖÃÖÖê›üß, ¤üÖêÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¾Ö ´Ö‰ú ˆ¿ÖÖ †Ö×Ö ‹ú ´ÖÖêšüÖ
™üÖò¾Öê»Ö ‡ŸÖêú ÃÖÖ´ÖÖÖ Ø³ÖŸÖßŸÖ †›üú×¾Ö»Öê»µÖÖ ¤üÖêÖ Ö•ÖÖÓ¾Ö¸ü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÖê šêü¾ÖæÖ ‹ú †Ó£ÖºþÖ ²ÖÖ×¾Ö»Öê»Öê
†ÃÖŸÖê. Æüß ¤üÖêÖ ÖÖ»Öß †Ö×Ö ¤üÖêÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖŸÖÖŸÖ. Ø³ÖŸÖßŸÖ ‹ú ×¿ÖÃÖ¾Öß“Öê ™êü²Ö»Ö †ÃÖŸÖê, ŸµÖÖŸÖ
‹úÖ¾Ö¸ü ‹ú †ÃÖê “ÖÖ¸ü ÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÃÖ´ÖÖê¸ü ¤ãüÃÖ¸êü ‹ú ™êü²Ö»ÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÃÖŸÖê ŸµÖÖ¾Ö¸ü ‹ú ´ÖÖêšüÖ ÖÖê»Ö
†Ö¸üÃÖÖ »Ö™üú»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“ÖêÖÖ»Öß ‹ú ±ú›üŸÖÖôû †ÃÖŸÖê, ŸÖê ˆ‘Ö›ü»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ŸÖÖë›ü ¬ÖãµÖÖ“Öê ‹ú
•ÖÖ›ü ×“ÖÖß ³ÖÖÓ›êü ²ÖÖÆêü¸ü µÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Öê ´ÖÖÖê“Ö ¤üÖêÖ ¯Öê»µÖÖŸÖæÖ ¤üÖêÖ ÃÖÖ²ÖÖ šü¾Öê»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¤üÖêÆüß ²ÖÖ•ÖæÃÖ
¤üÖêÖ Ã¾Ö“”û ¹ý´ÖÖ»Ö ™üÖÓÖ»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖÖë›ü ¬ÖãÖê †Ö™ü¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ±ú›üŸÖÖôû ˆ“Ö»ÖæÖ —ÖÖú»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
ŸµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß ÖÖ»Öß •ÖÖ‰úÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯Öæ¾Öá¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯Öê™üßÃÖÖ¸üÖê ×¤üÃÖŸÖê. †Ö¸ü¿ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖê ‹ú úÖ“Öê“ÖÖ ŸÖÖÓ²µÖÖ
¾Ö ¤üÖêÖ »ÖÖÃÖ ×¯ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß ³ÖºþÖ šêü×¾Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ¯Öê™ü¶Ö ¤üÖêÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ²ÖÖ¸üßú ÃÖÖ´ÖÖÖ
šêü¾ÖµÖÖÃÖ “ÖÖ¸ü •ÖÖóµÖÖ †Ö×Ö ú¯Ö›êü šêü¾ÖµÖÖÃÖ 12 ÖãÓ™ü¶Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ‹ú ×¾Ö•Öê“Öß ²Ö¢Öß †ÃÖŸÖê, ŸÖß
ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö »ÖÖÖŸÖê. ×ŸÖ“µÖÖÖÖ»Öß ‹ú ²Ö™üÖ †ÃÖŸÖê. ŸÖê ×±ú¸ü×¾Ö»µÖÖÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´Ö•Öá¯ÖÏ´ÖÖÖê
ŸÖß ×¾Ö—Ö×¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‹ú ´ÖêÖ²Ö¢Öß“Öê ¿Öê›ü †ÃÖŸÖê. ¾Ö¸üŸÖß ´ÖÖóµÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖ¸ü »ÖÖ‡Ô±ú ²Öê»™üÃÖË
†ÃÖŸÖÖŸÖ, 2 ‡Ó“Ö •ÖÖ›ü ¾Ö 1 ú±æú™ü »ÖÖÓ²Ö †ÃÖê úÖòÔú“Öê ŸÖãú›êü ¤ãüÆêü¸üß ‹ú¡Ö ²ÖÖÓ¬ÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖê™üÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß
²ÖÖÓ¬ÖµÖÖÃÖ ‹ú ¯Ö¼üÖ ŸÖµÖÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê. †¯Ö‘ÖÖŸÖÖ“Öê ¾Öêôûß ÆüÖ ¯Ö¼üÖ ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ¯ÖÖµÖÖŸÖ ¯Ö›ü»µÖÖÃÖ ´ÖÖãÂµÖ
²Öã›üŸÖ ÖÖÆüß.
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›üÖµÖØÖÖ ÃÖ»ÖæÖ : ÆüÖ ‹ú ÃÖã¸êüÖ ×¤ü¾ÖÖÖÖÖÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ ¤üÖêÆüßú›êü “ÖÖ¸ü “ÖÖ¸ü Öã“µÖÖÔ
šêü×¾Ö»Öê»µÖÖ †¿Öß ¯ÖÖ“Ö ™êü²Ö»Öê ‹úÖ¯Öãœêü ‹ú ´ÖÖÓ›ü»Öß †ÖÆêüŸÖ. †¿ÖÖ ¯ÖÖ“Ö ™êü²Ö»ÖÖÓ“µÖÖ ¤üÖêÆüß ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¤üÖêÖ
¸üÖÓÖÖ †ÃÖæÖ ´Ö¬µÖê ‹ú ´ÖÖêšêü µÖÖÆüÖ¸üß“Öê ™êü²Ö»Ö šü×¾Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. ÃÖúÖôûß 6…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ “ÖÆüÖ, ¸üÖê™üß, »ÖÖêÖß,
±úôêû ‡. †ÃÖŸÖÖŸÖ. 8…… ÃÖ µÖÖÆü¸üß, 1…… »ÖÖ ´ÖãµÖ •Ö¾ÖêÖ, 4…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ±ú¸üÖôû, 6…… »ÖÖ “ÖÆüÖ †Ö×Ö
¸üÖ¡Öß 9…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ±ú¸üÖôû, †ÃÖÖ ÖêÆü´Öß“ÖÖ Îú´Ö †ÃÖŸÖÖê. ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÃÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ›üôûß ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê •Ö´ÖŸÖê,
†Ö×Ö †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ †ÖêôûÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê •ÖÖÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖ ú¸üŸÖê ÃÖúÖôû“ÖÖ “ÖÆüÖ ¾Ö ¸üÖ¡Öß“ÖÖ ±ú¸üÖôû ÃÖÖê›æüÖ ²ÖÖúß
ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÃÖÓÖß •Öê¾ÖÖÖÃÖ úÖêÖŸÖê ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß µÖÖ¤üß úÖ›üÖÔ¾Ö¸ü ”ûÖ¯ÖæÖ ŸÖß úÖ›ìü ™êü²Ö»ÖÖÓ¾Ö¸ü
´ÖÖÓ›ü»Öê»Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêú ™êü²Ö»ÖÖ•Ö¾Öôû ‹ú Ã™ãü†›Ôü (¾ÖÖúÖßÃÖ) ˆ³ÖÖ †ÃÖŸÖÖê Îú´ÖÖÖê ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ
†Ö¯Ö»Öêú›êü ÆüÖ ¾ÖÖúÖßÃÖ †Ö×ÖŸÖÖê. †Ö¯Ö»µÖÖÃÖ »ÖÖÖê»Ö ŸÖÖê »ÖÖÖê»Ö ×ŸÖŸÖúÖ †Ö¯ÖÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ. ¯ÖÏŸµÖêú ¾Öêôûß
ÃÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ †×¬Öú ¯Ö¤üÖ£ÖÔ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ú»Öú¢µÖÖ“Öß úœüß, ±ÏúÖÃÖ“Öê ¾ÖÖ™üÖÖê, µÖÖ¸ü´ÖÖ‰ú£Ö“Öê ´ÖÖÃÖê,
‡™ü»Öß“Öß †Ö´Ö™üß, ÃÖÖÙ›ü×ÖµÖÖ“Öê †´Öãú †Ö×Ö ¸ÓüÖæÖ“Öê ŸÖ´Öãú, †¿Öß µÖÖ¤üßŸÖß»Ö “Ö™üú¤üÖ¸ü ÖÖ¾Öê ¾ÖÖ“ÖæÖ
Ö¾ÖµÖÖÃÖ ´ÖÖêšüß ´ÖÖî•Ö ¾ÖÖ™üŸÖê. ŸÖ¸üß ¯ÖÏŸµÖÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ¯ÖÖÆüß ¯ÖµÖÕŸÖ ÖãÃÖŸµÖÖ µÖÖ¤üß¾ÖºþÖ úÖÆüß ú»¯ÖÖÖ ÆüÖêŸÖ
ÖÖÆüß. ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ £ÖÖ™ü †Ö×Ö Æêü ¯ÖÏúÖ¸ü ¯ÖÖÆæüÖ Ö¾ÖßÖ ´ÖÖãÂµÖ ÃÖÆü•Ö“Ö ¾ÖÖ•Ö¾Öß¯ÖêÖÖ †×¬Öú ÖÖŸÖÖê †Ö×Ö
¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÖß †Öêæú »ÖÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÆüÖŸÖÖê úß †Ö¯Ö»µÖÖÃÖ ²ÖÖê™ü »ÖÖÖ»Öß!
ÃÖÖÖÖéÆü : ‹úÖ ÖÖê»ÖßŸÖ ‹ú ÆüÖî¤ü Óú²Ö¸êü‡ŸÖúÖ ÖÖê»Ö †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖŸÖ ‹ú ‰úÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ¾Ö
‹ú £ÖÓ›ü ¯ÖÖµÖÖ“Öß †¿ÖÖ ¤üÖêÖ ŸÖÖê™ü¶Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÊÖ ¤üÖêÆüß ´ÖÖêúóµÖÖ úºþÖ †Ö¯Ö»µÖÖÃÖ »ÖÖÖê»Ö ŸÖÃÖê
Ö¸ü´Ö ¯ÖÖÖß úºþÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖêŸÖê. ¯ÖÖ Æêü ¯ÖÖÖß ÖÖ¸êü †ÃÖŸÖê ´ÆüÖæÖ ‹úÖ ¾ÖêÖóµÖÖ Ø¯Ö¯ÖÖŸÖ ÖÖê›êü ¯ÖÖÖß
šêü×¾Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. ÆüÖî¤üÖŸÖ»µÖÖ ¯ÖÖµÖÖÖê ÃÖÖÖ êú»µÖÖ¾Ö¸ü µÖÖ ÖÖê›ü¶Ö ¯ÖÖµÖÖÖê †ÓÖ ¬Öã¾ÖÖ¾Öê. ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖµÖÖŸÖ
†Ö¯Ö»ÖÖ ÖêÆü´Öß“ÖÖ ÃÖÖ²ÖÖ “ÖÖ»ÖŸÖ ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ, ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ²ÖÖ Øú¾ÖÖ ÃÖßÃÖÖê¯Ö ¾ÖêÖôûÖ ×´ÖôûŸÖÖê
ŸÖÖê µÖêŸÖÖÖÖ †Ö¯ÖÖ †ÖÖÖ¾ÖÖ. µÖê£Öê ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß.
ú¸ü´ÖÖæú : ¬Öã´ÖÏ¯ÖÖÖÖ“Öê ÖÖê»ÖßŸÖ ²Öã×¨ü²ÖôûÖ“ÖÖ †Ö×Ö ¤ãüÃÖ¸üÖ úÃÖ»ÖÖÃÖÖ Öêôû ´ÖÖÓ›ü»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê.
×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯Ö¢Öê ÖÓ•Öß±úÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. ‡ŸÖ¸ü 2/3 ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¾µÖÖµÖÖ´ÖÖ“µÖÖ ÖêôûÖÓ“ÖßÆüß µÖÖê•ÖÖÖ †ÖÆêü. ›êüú
Ã™üã†›Ôü ‹úÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ×Îúêú™ü ÖêôûµÖÖÃÖ •ÖÖÖÖ úºþÖ ¤êüŸÖÖê, ŸÖ¸ü™ü ÆüÖÓŸÖºþÖ ×¯Ö“Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖê. ¯Ö×Æü»µÖÖ
¾ÖÖÖÔú×¸üŸÖÖ ×¯ÖµÖÖÖÖê ¾ÖÖî¸êü“Öß †×¬Öú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖŸÖê. »ÖÖµÖ²ÖÎ¸üßŸÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖãÃŸÖêú ¾ÖÖ“ÖµÖÖÃÖ
×´ÖôûŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ¾ÖÖÔÖß ³Ö¸üÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖê.
ÖÖêú¸ü : ¯ÖÖ“Ö ¯ÖÖ“Ö êú×²ÖÖ»ÖÖ ‹ú Ã™ãü†›Ôü ‡ÓÛ»Ö¿Ö ´ÖÖãÂµÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸÖÖê ¸üÖê•Ö ÃÖúÖôûß ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß
†Ö´Ö“Öß ÖÖê»Öß —ÖÖ›æüÖ ÃÖÖ±ú ú×¸üŸÖÖê, ÃÖÖ´ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÖê šüê×¾ÖŸÖÖê ¯ÖÖÓ‘Ö¹ýÖÖ“µÖÖ ‘Ö›ü¶Ö ‘ÖÖ»ÖŸÖÖê, ²Öæ™ü ÃÖÖ±ú
ú×¸üŸÖÖê †Ö×Ö ¤ãüÃÖ¸êü úÖÆüßÆüß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»Öê úÖ´Ö ú×¸üŸÖÖê ¾Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüŸÖÖê. †Ö´Æüß ´ÖÖ×ÖŸÖ»µÖÖÃÖ †Ö´Ö“Öê
•Ö¾ÖêÖ ÖÖê»ÖßŸÖ“Ö †ÖÖæÖ ¤êüŸÖÖê. ¤üÖ¸üÖ•Ö¾Öôû ‹ú ²Ö™üÖ †ÃÖŸÖê, ŸÖê ¾ÖÖ™êü»Ö ŸÖê¾ÆüÖ ¤üÖ²Ö»µÖÖÃÖ ¾Ö¸ü“Öß ‘ÖÓ™üÖ
¾ÖÖ•ÖŸÖê †Ö×Ö ‹ú Ã™ãü†›Ôü ÖÖ»Öß µÖê‰úÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»Öê úÖ´Ö úºþÖ •ÖÖŸÖÖê. ÃÖ¾ÖÔ ÖÖê¸êü ÖÖêú¸ü úÖêÖŸÖê
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úÖÆüßÆüß úÖ´Ö ´ÖÖêšü¶Ö ŸÖŸ¯Ö¸üŸÖêÖê, †Ö¤ü²ÖßÖê ¾Ö Öã¿ÖßÖê ú¸üŸÖÖŸÖ, ´ÖÖ ŸÖê úÖ´Ö ÖÖê·µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖ¿ÖÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»Öê
†ÃÖÖê, Øú¾ÖÖ úÖóµÖÖÖê †ÃÖÖê, ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÃÖÖê Øú¾ÖÖ Æü»Öêú †ÃÖÖê, •Ö¹ý¸üß“Öê †ÃÖÖê Øú¾ÖÖ úÃÖêÆüß †ÃÖÖê,
ú¸üµÖÖ“Öß ŸÖ·ÆÖ ‹ú“Ö. ¯ÖÖ ÃÖÖÖÖéÆüÖŸÖ úÖôêû ÖÖêú¸ü †ÖÆêüŸÖ ŸÖê ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü ãú¸üúã ¸üŸÖÖŸÖ! †Ö×Ö †Ö´Ö“µÖÖ¯ÖêÖÖ
ÃÖÖÆêü²Ö »ÖÖêúÖÓ“Öß úÖ´Öê ´ÖÖ¡Ö »Ö¾Öú¸ü ú×¸üŸÖÖŸÖ. ÖÖê¸êü ÖÖêú¸ü úÖ´Öê »Ö¾Öú¸ü ú×¸üŸÖÖŸÖ. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü
†¿ÖÖ ‹ê™üßŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ úß ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü ¯ÖÆüÖŸÖ“Ö ²ÖÃÖÖ¾ÖêÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê.
ÃÖÖê²ÖŸÖß : 75 ¯ÖÏ¾ÖÖ¿ÖÖÓ¯Öîúß †Ö´Æüß ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“Öê ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖß Öê×™ü¾Æü ×õÖ¿“ÖÖ ÃÖÖê›æüÖ ÃÖÖŸÖ•ÖÖ,
ú»Öú¢µÖÖ“Öê ‹ú úÖµÖÃ£Ö ÖéÆüÃ£Ö, »ÖÖÆüÖê¸ü“Öê †Ö×Ö †ÖÖÏÖ“Öê ¤üÖêÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ÖéÆüÃ£Ö, ×Ö•ÖÖ´Ö Æîü¤ü¸üÖ²ÖÖ¤ü“Öê
‹ú ÖÖµÖ›æü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öê ‹ú ¯ÖÖ¸ü¿Öß †Ö×Ö ‹ú ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ¾Ö ¯ÖãµÖÖ“ÖÖ ´Öß †ÃÖê ÃÖÖŸÖ•ÖÖ †ÖÆüÖê.
ÃÖÖŸÖÆüß•ÖÖ ŸÖ¹ýÖ“Ö †ÖÆüÖêŸÖ. ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖ¸ü¿Öß ÖéÆüÃ£Ö ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖÃÖ •ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ²ÖÖúß ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá
†ÖÆüÖêŸÖ. ¯Öîúß ¯ÖÖ“ÖÆüß•ÖÖ úÖµÖªÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ •ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ´Öß ‹ú ´ÖÖ¡Ö †Ö¯Ö»ÖÖ ×¾Ö×Ö¯ŸÖ“Ö.
¯ÖÏŸµÖêú ²ÖÖê™üßŸÖæÖ †»Ößú›êü ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“Öß •Öß ŸÖ¹ýÖ ´ÖÓ›üôûß“Ö ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêÃÖ •ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖ¾ÖºþÖ
ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“Öê ‡Ó»ÖÓ›ü¿Öß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê ÖÖŸÖê úÃÖê †ÖÆêü, ŸÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ¯ÖÖ ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÖŸÖÖÖãÖ×ŸÖúŸ¾Ö“Ö
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. †ÃÖÖê, †Ö´ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ ÃÖêÆü —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Öîúß ¯ÖÖ“Ö•ÖÖ ŸÖ¸ü ÖêÆü´Öß ‹ú¡Ö“Ö ÆüÖêŸÖÖê.
ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ‹úÖÓŸÖ¾ÖÖÃÖ ´Öãôûß“Ö ³ÖÖÃÖŸÖ ÖÖÆüß.
¯ÖÏéúŸÖß : †ªÖ¯Ö¯ÖµÖÕŸÖ ˆ¢Ö´Ö †ÖÆêü. ¤ãüÃÖ¸êü ¾Ö ×ŸÖÃÖ¸üê ×¤ü¾Ö¿Öß ¤üÖêÖ¯ÖÏÆü¸üß ‹ú ŸÖÖÃÖ³Ö¸ü ²Ö¸êü“Ö
´Öôû´Öôû»Öê. †ÖîÂÖ¬Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖêÆüß ¸üÖ×Æü»Öê. ²ÖÖúß ÃÖ¾ÖÔ ×šüú †ÖÆêü. ´ÖÖ¡Ö ´ÖÖ—µÖÖ ‘Ö›ü¶ÖôûÖ“Öß ¯ÖÏéúŸÖß
´ÖÖêšü¶Ö Ö´ÖŸÖßÖê ×²Ö‘Ö›ü»Öß †ÖÆêü! †ÖÖ²ÖÖê™üßŸÖ»µÖÖ ‘Ö›ü¶ÖôûÖ¿Öß ŸÖÖ›æüÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖ ´ÖÖ—Öê ‘Ö›ü¶Öôû ¤ãüÃÖ¸êü
×¤ü¾Ö¿Öß ¤üÆüÖ ×´Ö×Ö™êü ¯Öãœêü Öê»Öê †Ö×Ö ×ŸÖÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß 25 ×´Ö×Ö™êü ¯Öãœêü Öê»Öê. ´ÖÖ ´Öß ŸµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ“ÖÖ úÖ™üÖ
×±ú¸ü¾ÖæÖ Æüôæû “ÖÖ»Öê»Ö †ÃÖê êú»Öê. ŸÖ¸üß “ÖÖî£Öê ×¤ü¾Ö¿Öß ŸÖê †Ö¯Ö»Öê 40 ×´Ö×Ö™êü ¯Öãœêü! ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öê
‘Ö›ü¶ÖôûÖ»ÖÖ †ÖÖ²ÖÖê™ü »ÖÖÖ»Öß! ¯ÖÖ »Ö¾Öú¸ü“Ö ´ÖÖ—µÖÖ »ÖÖÖŸÖ Ö¸üÖ ¯ÖÏúÖ¸ü †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ¾Öêôûß †Ö´Ö“Öß
†ÖÖ²ÖÖê™ü ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 1,000 ´Öî»Ö †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß †Ö×Ö ¸üÖê•Ö 360 ´Öî»Ö ¯ÖÛ¿“Ö´Öêú›êü •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß
ŸµÖÖ´Öãôêû †ÃÖÖ ±ú¸üú ¯Ö›üŸÖ †ÖÆêü, Æêü »ÖÖÖŸÖ µÖê‰úÖ ´ÖÖ—ÖÖ ×´Ö“Ö Ö•Öß»Ö —ÖÖ»ÖÖê!
†ÖÖ²ÖÖê™üßŸÖ ¯ÖÖêÃ™ü †Öò×±úÃÖ ¾Ö ¤ü¾ÖÖÖÖÖÖ Æüß †ÖÆêüŸÖ. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ×ŸÖ×ú™üÖ“Öê ¯ÖîÃÖê ×¤ü»Öê †Ö×Ö
†Ö¯Ö»µÖÖ•Ö¾Öôû ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ¯ÖÖê¿ÖÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ´ÆüÖ•Öê µÖê£Öê úÃÖ»ÖßÆüß ¾ÖÖÖ ¯Ö›üŸÖ ÖÖÆüß. ‡ŸÖúß •Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ
ú›êüúÖê™ü ŸÖµÖÖ¸üß †ÖÆêü ŸÖ¸ü ¬Ö´ÖÔÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßÆüß úÖÆüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ êú»Öß †ÖÆêü úß úÃÖê? ÊÖ²Ö§ü»Ö ´Öß ‹úÖ
¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ¿ÖÖê¬Ö êú»ÖÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ú¬Öß ×¾Ö¿ÖêÂÖ Ö¸ü•Ö »ÖÖÖŸÖ ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ êú»Öß ÖÖÆüß †ÃÖê
úôû»Öê. ´Ö»ÖÖÆüß ²ÖÖê™üß¾Ö¸ü“ÖÖ ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ¾ÖÖ¸ü ÊÖÓ´Ö¬µÖê úÖêÖŸµÖÖ“Ö ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ±ú¸üú †ÖœüôæûÖ
†Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. ²ÖÖê™üß¾Ö¸ü“µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß úÖôû•Öß ÖÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ×¾Ö¿¾ÖÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ ŸÖß
†ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖÖê ¯ÖæÖÔ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ úºþÖ šêü×¾Ö»Öß †ÖÆêü. ´ÖÖãÂµÖÖÖê ´ÖÖ¡Ö †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:¾Ö¸ü“Öß †Ö×Ö †Ö¯Ö»µÖÖ
²ÖÖê™üß¾Ö¸ü“Öß Ö•Ö¸ü úÖœæüÖ ²ÖÖê™üß³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö¾Ö¸ü ™üÖúÖ¾Öß ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÓ“Ö´ÖÆüÖ³ÖæŸÖÖÓ“Öê †Â™üÖî¯ÖÏÆü¸ü ÃÖŸÖŸÖ
Æü×¸üúßŸÖÔÖ “ÖÖ»Ö»Öê»Öê úÖÖÖ»ÖÖ ‹êæ µÖê‡Ô»Ö, ›üÖêóµÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖê»Ö, ¸üÖê´Ö¸üÖê´ÖÖÓ“ÖÖÃÖ ³ÖÖÃÖê»Ö ¾Ö ¿Öê¾Ö™üß
†ÓŸÖ¸üÖŸ´ÖÖÆüß ¯Ö¸ü´ÖÖŸ´µÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ´ÖÖŸÖ ¬ÖµÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.
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ÃÖ´Öã¦üÖ¾Ö¸ü“µÖÖ ‹Óú¤ü¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô¯ÖÖÃÖæÖ ‹›üÖ¯ÖµÖÕŸÖ“ÖÖ“Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ úÖµÖ ŸÖÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ Óú™üÖôû¾ÖÖÖÖ
ÆüÖêŸÖÖê. ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß †Ö¤üß“Ö Ö¾Öß †ÃÖ»µÖÖÖê ¯Ö×Æü»ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ êú¾ÆüÖ“Ö ×Ö‘ÖæÖ •ÖÖŸÖÖê. ¯ÖÖ
¤ãüÃÖ·µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ¤üÖê Ö¯ÖÏÆü¸ü¯ÖÖÃÖæÖ Æüôûæ Æüôæû Óú™üÖôûÖ µÖê‰ú »ÖÖÖŸÖÖê. ¯ÖÖ×Æü»Öê»Öê ŸÖê“Ö ŸÖê“Ö Ö•Ö¸êüÃÖ ¯Ö›üæ »ÖÖÖ»µÖÖ´Öãôûê
´ÖÖÖ“ÖÖ ˆŸÃÖÖÆü ÖÖÆüßÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. †Â™üÖî¯ÖÏÆü¸ü †ÓÖ ÆüÖ»Ö»µÖÖÖê ŸÖÖë›üÖ»ÖÖ ¯ÖÏéúŸÖß“µÖÖ ´ÖÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ú´Öß•ÖÖÃŸÖ
´Öôû´Öôû ÃÖã™üŸÖê. Ö¾ÖßÖ ÃÖÖê²ÖŸµÖÖÓ¿Öß †ªÖ×¯Ö “ÖÖÓÖ»Öß ‘ÖÃÖ™ü Ö ¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû ‹úÖÓŸÖ¾ÖÖÃÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖŸÖÖê.
ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß »ÖÖêúÖÓ“Öß ‡ŸÖúß Ö¤üá †ÃÖæÖ ÃÖãÖ¤ãü:ÖÖ“Öê ¤üÖêÖ ¿Ö²¤üÆüß úÖêÖÖ¿Öß ²ÖÖê»ÖµÖÖÃÖ ´ÖÖ ¬Ö•ÖŸÖ ÖÖÆüß
†Ö×Ö †ÖŸÖ ŸÖ¸ü ×¾Ö¸üÆü ¬Öã´ÖÃÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê. †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ, ²ÖÖµÖ¸üÖ ú¾ÖßÖê ‹êú ×šüúÖÖß ¾ÖÙÖ»Öê»ÖÖ ÆüÖ
Ö¤üáŸÖ»ÖÖ ‹úÖÓŸÖ¾ÖÖÃÖ ×Ö•ÖÔÖ ‹úÖÓŸÖ¾ÖÖÃÖÖ¯ÖêÖÖÆüß ±úÖ¸ü ¤ãü:ÃÖÆü ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖÖ †¿Öß ÛÃ£ÖŸÖß ²ÖÆãüŸÖúºþÖ
†Ö´Ö“µÖÖ“Ö »ÖÖêúÖÓ“Öß ÆüÖêŸÖê. ÖÖê¸êü »ÖÖêú »ÖÖê“Ö ‹ú´ÖêúÖÓ¿Öß ×´ÖÃÖôæûÖ †Öêú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê Öêôû ÖêôûŸÖ ×¤ü¾ÖÃÖ
úÖœüŸÖÖŸÖ. »ÖÆüÖÖ ´Öã»Öê, ¯ÖÖêŒŸÖ ²ÖÖµÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖêšêü ¬ÖØ™üÖÖ ÊÖÓ“ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸ü ¬ÖÖÓÖ›üØ¬ÖÖÖ “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖê.
µÖÖ Öã»ÖÆüÖî¿Öß ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ »ÖÖêúÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖ³Ö¸ü--•Ö×´ÖÖß¾Ö¸ü“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸üÆüß--†Ö¯Ö»Öê ‘Ö¸ü ¯ÖÃÖºþÖ
™üÖ×ú»Öê †ÖÆêü, ŸÖêÖêúºþÖ Æêü úÖêšêü Öê»Öê ŸÖ¸üß ÊÖÓ“ÖÖ ˆ»ÆüÖÃÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. †Ö´ÆüÖÓ»ÖÖ µÖê£Öê ¬ÖºþÖ
†ÖÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÆüÖêŸÖê. †ÃÖÖê, ÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ¸ü•ÖÖêÖãÖÖ“ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ, ¯ÖÖ ´ÖÖÖ“Öß •Ö¸ü ÃÖÖÛŸ¾Öú ¾Öé¢Öß ÆüÖê‰úÖ ŸÖê
¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ˆ““Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ ¾ÖÖ¾Öºþ »ÖÖÖ»Öê, ŸÖ¸ü Æüß“Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ŸµÖÖÃÖ †ŸµÖÓŸÖ †Öãæú»Ö ÆüÖêŸÖê. »ÖÖ™üÖÓ“Öê
‹úÃÖÖ¸üÖê ˆŸÎú´ÖÖ, ¾ÖÖµÖã“Öê ÃÖŸÖŸÖ ¾ÖÖÆüÖê, †¯ÖÖ¸ü †ÖúÖ¿Ö´ÖÓ›üôûÖŸÖ ±úÖúÖÖ¸üß ×Ö:ÃÖß´Ö ¯ÖÏ³ÖÖ ¾ÖÖî¸êü
¯ÖÖÆæüÖ ×¾Ö¿¾ÖÖ“Öê †ÖÖÓŸµÖ ¾Ö ÃÖéÛÂ™ü¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖŸÖŸµÖ †Ö×Ö †Öê¸üßÃÖ ¯Ö¸ü´Öê¿ÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ³Ö¸ü»Öê»Öê ´ÖÓÖ»Ö
¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ ÃÖÖÖÖŸÖ ¥üÖÖê“Ö¸ü ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê, '³Öê™üß“µÖÖ †¿ÖÖ ˆ¤üÖ¢Ö ¯ÖÏÃÖÓÖß
×¾Ö“ÖÖ¸üÖ»ÖÖ †¾ÖúÖ¿Ö“Ö ÖÖÆüß,' ¾Ö ¯Ö¸ü´ÖÖŸ´µÖÖ¿Öß ×•Ö¾ÖÖŸ´µÖÖ“Öê ŸÖÖ¤üÖŸ´µÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖŸÖê! ¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü †¿ÖÖ
²ÖÎÉÖê¯ÖÖÃÖÖÖ ×¾Ö¸üôû!
ŸÖÖ. 26 (ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü) ¸üÖê•Öß ÃÖúÖôûß ‹›üÖ •Ö¾Öôû“Öß ™êüú›üß ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öß. 5 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓŸÖ ¤üÖ›ü
†Ö×Ö ´ÖÖŸÖß †Ö´Ö“µÖÖ ´Öãôûß“Ö Ö•Ö¸êüÃÖ Ö ¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû Æüß ™êüú›üß ¤ãüºþÖ ¯ÖÖÆæüÖ †Ö´ÆüÖÓÃÖ †ŸµÖÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ.
‹›üÖ ²ÖÓ¤ü¸ü ˆÓ“Ö ˆÓ“Ö ™êüú›ü¶ÖÓ´Ö¬µÖê »Ö¯ÖæÖ ²ÖÃÖ»µÖÖÃÖÖ¸üÖê ¾Ö ´Ö¬ÖæÖ ´Ö¬ÖæÖ ›üÖêúÖ¾ÖŸÖê †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê.
™êüú›ü¶ÖÓ“Öê ú›üê ˆÓ“Ö¾Ö¸ü ×Ö´ÖãôûŸÖê ÆüÖêŸÖ Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. “ÖÖêÆüÖëú›êü ¾ÖÖ»ÖãûúÖ´ÖµÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö ×¤üÃÖŸÖÖê, —ÖÖ›ü—Öã›æü¯Ö
Øú¾ÖÖ ‹ÖÖ¤êü ×Æü¸ü¾Öê ¯ÖÖÖÆüß úÖêšêü ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. ²ÖÓ¤ü¸üÖŸÖ ×¿Ö¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖê™üß¾Ö¸ü Œ¾ÖÖ¸Óü™üÖ‡ÔÖ“Öê ×Ö¿ÖÖÖ ±ú›üæú
»ÖÖÖ»Öê. ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß »ÖÆüÖÖ »ÖÆüÖÖ ÆüÖê›ü¶ÖÓŸÖæÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ´ÖÖ»Ö ×¾ÖúµÖÖÃÖ †Ö¤üß ²ÖÖê™üß•Ö¾Öôû µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê.
¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß ÖÖê¸êü †¸ü²Ö †ÃÖŸÖ, ¾Ö ÆüÖê›ü¶Ö ÆüÖúÖÖ¸üß ¯ÖÖê¸êü ÃÖÖê´ÖÖ»Öß ×¿Ö§üß †ÃÖŸÖ. Œ¾ÖÖ¸Óü™üÖ‡ÔÖ´Öãôêû ÊÖÓÃÖ
²ÖÖê™üß¾Ö¸ü µÖêµÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ †Ö´ÆüÖÓÃÖ ŸµÖÖÓ“Öêú›êü •ÖÖµÖÖÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß Ö¾ÆüŸÖß. ´ÆüÖæÖ ÖÖ»ÖæÖ“Ö ŸÖê †Ö¯Ö»ÖÖ
´ÖÖ»Ö ¤üÖÖ¾ÖßŸÖ ¾Ö Øú´ÖŸÖß †Öê¸ü›æüÖ ÃÖÖÓÖŸÖ. ÊÖÓÃÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖß ÃÖÖ±ú ²ÖÖê»ÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÆüÖê›üß ÆüÖúÖÖ¸üß
ÃÖÖê´ÖÖ»Öß ¯ÖÖê¸êü êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ×•Ö®ÖÃÖ ¤üÖÖ¾ÖæÖ, êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ‡ÓÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖêÖê †Ö×Ö êú¾ÆüÖ
êú¾ÆüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾Ö¦ãü¯Ö †ÓÖ×¾ÖÖê¯ÖÖÖê ×Ö·ÆÖ‡úÖ“Öê ×“Ö¢Ö ¾Öê¬ÖßŸÖ. †¸ü²ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖêÂÖÖú ²ÖÖêÆü¸üß »ÖÖêúÖÓÃÖÖ¸üÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ, ÊÖÓÃÖ ¤üÖœü¶Ö Ö¾ÆüŸµÖÖ, ¯ÖÖ úÖÖÖÓ¾Ö¸ü êúÃÖÖÓ“Öß »ÖÖÓ²Ö —Öã»Ö¯Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖÖê´ÖÖ»Öß ¯ÖÖê¸êü †¬Öá ÖÖÖ¾Öß“Ö
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ÆüÖêŸÖß †Ö×Ö ŸÖßÆüß Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ úÖÆüß ´ÖÖ»Ö ×¾ÖúßŸÖ. µÖê£Öê ×¾ÖÎúß“Öê ×•Ö®ÖÃÖ ´ÆüÖ•Öê ´Ö›ü´ÖÖÓ“µÖÖ ÖóµÖÖÓŸÖ»Öê
×¯ÖÃÖÖÓ“Öê ÆüÖ¸ü, ÃÖã™üß »ÖÖÓ²Ö¹Óý¤ü ÃÖãÓ¤ü¸ü ×¯ÖÃÖê, ÃÖÖÓ²Ö¸üÖÓ“Öß Ø¿ÖÖê, ´ÖÖ¿ÖÖÓ“Öê ÃÖÖÓÖÖ›êü, ¿ÖÆüÖ´ÖéÖÖ“Öß †Ó›üß ¾ÖÖî¸êü
¯ÖÏÖ×Ö•Ö ú““ÖÖ ´ÖÖ»Ö ÆüÖêŸÖÖ. ÊÖ ×•ÖÖÃÖÖ¾ÖºþÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖúµÖÖ“µÖÖ ŸÖ·Æê¾ÖºþÖÆüß ÊÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß
Ó ú ÖÖ»Ö ÛÃ£ÖŸÖß ×¤ü Ã Öæ  Ö µÖê Ÿ Ö Æü Ö ê Ÿ Öß. ´ÖÖ»Ö Ö¯Öê  ÖÖÃÖÖ —ÖÖ»ÖÖ ´Æü  Ö•Öê Æü ß ×¿Ö§ü ß ¯ÖÖê ¸ ê ü
8/10 ×´ÖôæûÖ ²ÖÑ›ü“Öê “ÖÖ»Öß¾Ö¸ü ‡ÓÖÏ•Öß ÖÖÖß ÖÖ‰ú »ÖÖÖŸÖ, ŸÖß ‹êæúÖ ´ÖÖêšüß ÖÓ´ÖŸÖ ¾ÖÖ™êü. úÖêÖß ŸµÖÖÓ•Ö
ú›êü ¯ÖêÖß ™üÖúßŸÖ. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ÆüÖ ÃÖÓÖßŸÖ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ²ÖÖê™ü ×Ö‘Öê¯ÖµÖÕŸÖ 2/3 ŸÖÖÃÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Öæ¾Öá ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß
»ÖÖêú »ÖÆüÖÖ »ÖÆüÖÖ ÖÖÖß ÃÖ´Öã¦üÖŸÖ ±êúúßŸÖ †ÃÖŸÖ ¾Ö Æüß ¯ÖÖê¸êü “Ö™üúÖ ¯ÖÖµÖÖŸÖ ²Öã›üß ´ÖÖºþÖ ŸÖß Öê´Öúß
²ÖÖÆêü¸ü úÖœüßŸÖ, ¯ÖÖ ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü ±úÖ¸ü †¯Ö‘ÖÖŸÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»µÖÖ´Öãôêû, ÊÖ ¯ÖÏÖÖ‘ÖÖŸÖúß ú¸ü´ÖÖãúßÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖê
¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖæÖ Ö¾ÖÖ¾ÖÖ ÆüÖê‰úÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖÓÖß Æüß “ÖÖ»Ö ÃÖŒŸÖßÖê ²ÖÓ¤ü êú»Öß, ¾ÖÖî¸êü ÆüúßúŸÖ ´Öß ‹ê×ú»Öß
ÆüÖêŸÖß. †ÖŸÖÖ ŸÖÃÖ»ÖÖ úÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü ×¤üÃÖ»ÖÖ ÖÖÆüß.
ÃÖúÖôûß 9…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †ÖÖ²ÖÖê™ü ²ÖÓ¤ü¸üÖŸÖæÖ ×Ö‘ÖÖ»Öß. ¤ãü¯ÖÖ¸üß 1 ¾ÖÖ•ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖ ÃÖ´Öã¦üÖŸÖ
¯ÖÖê¯ÖÔÃÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê 3/4 ±æú™ü »ÖÖÓ²Ö ´ÖÖÃÖê ¯ÖãÂúôûÃÖê ×¤üÃÖ»Öê. ŸÖê ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü 3/4 ±æú™ü ˆÓ“Ö ˆ›ü¶Ö ‘ÖêŸÖ
‹ú´ÖêúÖÓ´ÖÖÖæÖ ¬ÖÖ¾ÖŸÖ •ÖÖŸÖ, úÖÆüß ²ÖÖê™üß²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¬ÖÖ¾ÖŸÖ µÖêŸÖ. ´Ö¬µÖÃÖ´Öã¦üÖŸÖ ÊÖ ¯ÖÏÖµÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ Öêôû ¯ÖÖÆæüÖ
´ÖÖÖÃÖ ú¸ü´ÖÖæú —ÖÖ»Öß, †Ö×Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú úÖê™üßŸÖ»µÖÖ ¯ÖÏÖµÖÖÓÃÖÆüß ú¸ü´ÖÖãúß“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ
†ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖÓÖßÆüß †Ö¯ÖÖ¯Ö»Öê Öêôû ²ÖÖ×¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ, Æêü ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖêšêü úÖîŸÖãú ¾ÖÖ™ü»Öê. †Ö´Ö“Öß ²ÖÖê™ü 4……
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ²ÖÖ²Öê»Ö´ÖÖÓ›üê²Ö“µÖÖ ÃÖÖ´Öã¦ü¬ÖãÖßŸÖ ×¿Ö¸ü»Öß. ÊÖ †¸ü²Öß ¿Ö²¤üÖ“Öß ¾µÖã¢¯Ö¢Öß ²ÖÖ²Ö + ‡»ÖË + ´ÖÓ¤ü²ÖË
†¿Öß †ÖÆêü. ²ÖÖ²Ö = ¤üÖ¸ü, ‡»Ö = “Öê, ´ÖÓ¤ü²ÖË = ¸ü›üÖê, †ÁÖæ ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ¸ü›üµÖÖ“Öê ¤üÖ¸ü †ÃÖÖ µÖÖ ¯Ö¤üÖ“ÖÖ
†£ÖÔ ÆüÖêŸÖÖê. ÊÖ ×šüúÖÖß †Ö×¿ÖµÖÖ“ÖÖ ¾Ö †Ö×±Ïúêú“ÖÖ †ÃÖê ¤üÖêÆüß ×úÖÖ¸êü •Ö¾Öôû •Ö¾Öôû †Ö»µÖÖúÖ¸üÖÖÖê
†ÖÖ²ÖÖê™üßÃÖ •ÖÖµÖÖ-µÖêµÖÖÃÖ Æêü ×šüúÖÖ ±úÖ¸ü ¬ÖÖêŒµÖÖ“Öê —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. £ÖÖê›ü¶Ö“Ö ¾ÖÂÖÖÕ¯Öæ¾Öá µÖê£Öê ‹ú
†ÖÖ²ÖÖê™ü ¤üÖÖ¾Ö»Öß †ÖÆêü, †Ö×Ö †ÃÖê †¯Ö‘ÖÖŸÖ †ÖÖÖß ×úŸÖßŸÖ¸üß —ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖß»Ö ´ÆüÖæÖ †¸ü²Öß
»ÖÖêúÖÓÖß ¯Öæ¾Öá¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ÊÖ Ã£Ö»ÖÖÃÖ ¾Ö¸üß»Ö †¾Ö£ÖÔú ÖÖ¾Ö ¤êü‰úÖ ³ÖµÖÃÖæ“Öú úÖµÖ´Ö“Öê ×“ÖÆü úºþÖ
šêü×¾Ö»Öê †ÖÆêü. 4…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †Ö´Æüß ŸÖÖÓ²Ö›ü¶Ö ÃÖ´Öã¦üÖŸÖ ×¿Ö¸ü»ÖÖê. ‡ŸÖ¸ü ×šüúÖÖÖÓ¯ÖêÖÖ µÖê£Öê ŸÖÖÓ²Ö›ü¶Ö ¸ÓüÖÖ“Öê
×¾Ö¿ÖêÂÖ ×“ÖÆü ÖÃÖæÖ ÊÖÃÖ ŸÖÖÓ²Ö›üÖ ÃÖ´Öã¦ü †ÃÖê ÖÖ¾Ö úÖ ¯Ö›ü»Öê Æêü úôûŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖÖÓ²Ö›üÖ ÃÖ´Öã¦ü †Ö¸ü
‡ÓÖÏ•ÖßŸÖß»Ö Red Sea Æüß ¤üÖêÆüß ÖÖ¾Öê †¸ü²Öß ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö ãú»ÖË—Ö´ÖË ÊÖ ÖÖ¾ÖÖ¾ÖºþÖ ¯Ö›ü»Öß †ÖÆêüŸÖ. ãú»ÖË—
Ö´ÖË ÊÖ“Öê †±úÖ™ü, ÖÖê»Ö, ŸÖÖÓ²Ö›üÖ ‡ŸµÖÖ¤üß †£ÖÔ †ÖÆêüŸÖ. †¸ü²ÖÃ£ÖÖÖ“µÖÖ ¾Ö ‡×•Ö¯ŸÖ“µÖÖ ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü“µÖÖ
ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü Ã£ÖôûÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê ²ÖÆãüŸÖúºþÖ †¸ü²Öß“Ö †ÖÆêüŸÖ. ÊÖ¾ÖºþÖ †¸ü²Öß »ÖÖêúÖÓÖß ‹êúúÖôûß
¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, ×¾ÖªÖ ¾Ö ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü ‡. ÖÖêÂ™üßŸÖ †Ö¯Ö»Öê ÖÖ¾Ö ¾Ö ÃÖ¢ÖÖ ²Ö¸üß“Ö ÖÖ•Ö×¾Ö»Öß †ÖÆêü Æêü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
¯ÖÖ ²ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ×¾ÖúÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ †ÖÖ»Öê»µÖÖ ×•Ö®ÖÃÖÖÓ¾ÖºþÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖ Æêü †ÖŸÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
ŸÖÖÓ²Ö›ü¶Ö ÃÖ´Öã¦üÖŸÖ ˆÂ´ÖÖ ±úÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê. ¾ÖÖ¸üÖ †Ö¤üß“Ö ²ÖÓ¤ü †ÃÖ»µÖÖÖê ÖÖê»ÖßŸÖ ´Öãôûß“Ö ²ÖÃÖ¾ÖŸÖ ÖÖÆüß, ÃÖ´Öã¦ü
‹ÖÖªÖ ›ü²ÖŒµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¿ÖÖÓŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ú¯Ö›üê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖÆêü²Öß £ÖÖ™üÖ“Öê †ÃÖ»µÖÖÖê †ÓÖÖŸÖæÖ ‘ÖÖ´ÖÖ“Öß ÃÖÓŸÖŸÖ
¬ÖÖ¸ü “ÖÖ»Ö»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. †Ö×¿ÖµÖÖ ´ÖÖŸÖê“ÖÖ »Ö¾Öú¸ü“Ö ×Ö¸üÖê¯Ö ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê ´ÆüÖæÖ •ÖÖæ ŸÖß †Ö´ÆüÖÓÃÖ
ˆÂÖÖê¤üúÖ“Öê ÃÖ“Öî»Ö ÃÖÖÖ“Ö ‘ÖÖ»ÖßŸÖ †ÃÖŸÖê.
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ŸÖÖ. 30 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü ÃÖúÖôûß 6 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †Ö´Æüß ÃÖã¾Öê•Ö µÖê£Öê ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖ“µÖÖ †Ö×Ö •Ö»Ö¯ÖµÖÔ™üÖÖ“µÖÖ
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÊÖ úÖ»Ö¾µÖÖ´Öãôêû †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖêµÖß ¾Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ÊÖ“Öß »ÖÖÓ²Öß ´ÆüÖ•Öê
ŸÖÖÓ²Ö›üÖ ÃÖ´Öã¦ü ¾Ö ³Öæ´Ö¬µÖ ÃÖ´Öã¦ü ÊÖÓ´Ö¬Öß»Ö †ÓŸÖ¸ü ÃÖã´ÖÖ¸êü 82 ´Öî»Ö †ÖÆêü, †Ö×Ö †Ö×¿ÖµÖÖ †Ö×Ö †Ö×±ÏúúÖ
ÊÖÓ´Ö¬Öß»Ö †ÓŸÖ¸ü 150 ¯ÖÖÃÖæÖ 200 ±ãú™üÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ“Ö †ÖÆêü. ÊÖ´Öãôêû ‹úÖ“Ö ¾Öêôûß ‹ú“Ö ²ÖÖê™ü •ÖÖ‰ú
¿ÖúŸÖê, †ÖÖ²ÖÖê™üß»ÖÖ •ÖÖµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖÖß 25/30 ±æú™ü ŸÖ¸üß ÖÖê»Ö †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ×ŸÖŸÖŒµÖÖ ÖÖê»Ö
¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ 100 ±æú™ü ¹Óý¤ü ³ÖÖÖ úÖ»Ö¾µÖÖ“µÖÖ ´Ö¬ÖÖê´Ö¬Ö 100 µÖÖ›üÖÕ¾Ö¸ü ‹ú‹ú ²ÖÖê™ü ŸÖ¸ÓüÖŸÖ šêü¾ÖæÖ †ÖÖæÖ
×¤ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê êú»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖêºþÖ •Ö¸ü ™Òòü´Ö †Ö»Öß ŸÖ¸ü †¹Óý¤ü Ö»»ÖßŸÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ˆ³Öß ú¸üµÖÖÃÖ •ÖÃÖÖ
¸üÃŸÖÖ úºþÖ ×¤ü»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê ŸÖ¿Öß µÖê£ÖêÆüß ÃÖ´ÖÖêºþÖ †ÖÖ²ÖÖê™ü †Ö»µÖÖÃÖ ˆ³Öß ú¸üµÖÖÃÖ •ÖÖÖ•ÖÖÖß
²ÖÖ•Öã»ÖÖ ŸÖôûß ÖÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ. ÆüÖ úÖ»Ö¾ÖÖ ¤üÖêÖ ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖŸÖæÖ ¾Ö ×úŸµÖêú »ÖÆüÖÖ »ÖÆüÖÖ ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖÓŸÖæÖ
•ÖÖŸÖÖê. ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ¤êü¿Ö ÃÖ¯ÖÖ™ü ´Öî¤üÖÖ †ÖÆêü, †Ö×Ö ÃÖ´Öã¦üÃÖ¯ÖÖ™üß¾Ö¸ü ÊÖ“Öß ˆÓ“Öß 5/10 ±ãú™üÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ²ÖÖÆêü¸ü
‡ŸÖúß †ÖÆêü. ÊÖ¾ÖºþÖ ¯Ö¸ü´Öê¿¾Ö¸üÖ“µÖÖ“Ö ´ÖÖÖŸÖ µÖê£Öê úÖ»Ö¾ÖÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ †ÃÖê ÆüÖêŸÖêÃÖê ×¤üÃÖŸÖê. ŸÖ¸üß ŸµÖÖ“Öß Æüß
‡“”ûÖ †ÖêôûÖµÖÖÃÖ ´ÖÖÃµÖæ»ÖêÃÖê¯Ö-•µÖÖ ±Ïëú“Ö ÖéÆüÃ£ÖÖÖê ÆüÖ úÖ»Ö¾ÖÖ ÖÖ»ÖÖ-ÃÖÖ¸üµÖÖ ¬ÖÖê¸üÖß ¾Ö ÃÖÖÆüÃÖß
´ÖÖãÂµÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»Öß ÃÖ¾ÖÔ †Œú»Ö Ö“ÖÔ ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß!
†Ö´Ö“Öß †ÖÖ²ÖÖê™ü ÃÖã¾Öê•Ö ²ÖÓ¤ü¸üÖ“µÖÖ †Ö¤üß •Ö¾Öôû •ÖÖ‰úÖ ˆ³Öß ¸üÖ×Æü»Öß »ÖÖê“Ö ‡×•Ö¯ŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖú›æüÖ
ŸÖßÖ »ÖÂú¸üß úÖ´ÖÖÖ¸ü Œ¾ÖÖ¸Óü™üÖ‡ÔÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖê™üß¾Ö¸ü †Ö»Öê, ŸÖê ¯ÖÖê™ÔüÃÖê›ü¯ÖµÖÕŸÖ ²ÖÖê™üß¾Ö¸ü“Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¯Öîúß
‹úÖÃÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖ ŸµÖÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß, úÖ»Ö¾ÖÖ †Ö¤üß †¹Óý¤ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû, ²ÖÖê™üßŸÖæÖ úÖêÖÖÃÖÆüß ÃÖÆü•Ö
´Ö¬µÖê“Ö ˆŸÖºþÖ ¤êü¿ÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖŸÖÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ŸÖÃÖê •ÖÖ‰ú ÖµÖê ´ÆüÖæÖ ¤êüÖ¸êüÖßÃÖ ×ŸÖ‘ÖÖÓÃÖ šêü×¾Ö»Öê †ÖÆêü.
‹›üÖ´Ö¬µÖê ŸÖ¸ü ²ÖÖê™ü ²ÖÓ¤ü¸üÖ¯ÖÖÃÖæÖ »ÖÖÓ²Ö“Ö ÆüÖêŸÖß. ÃÖã¾Öê•Ö †Ö×Ö ´ÖÖêÃÖìµÖ“µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ˆŸÖ¸üÖÖ·µÖÖÃÖ ÃÖã¾Öê•Ö
µÖê£Öê“Ö ˆŸÖºþÖ ‘Öê‰úÖ ŸÖê£Öê úÖÆüß ¾Öêôû Œ¾ÖÖ¸Óü™üÖ‡ÔÖ´Ö¬µÖê šêü¾ÖæÖ ´ÖÖ ÃÖÖê›üŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖê™ÔüÃÖê›ü¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÖÃÖìµÖ¯ÖµÖÕŸÖÆüß
‹ú úÖ´ÖÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ“Ö. ÊÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö´Æüß ØÆü¤ãüÃŸÖÖÖ ÃÖÖê›æüÖ †Ö»ÖÖê, ŸÖ¸üß µÖã¸üÖê¯Ö“µÖÖ ¤üÖ¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯»ÖêÖ“µÖÖ
ˆ¯ÖÖ¬ÖßÖê †Ö´Ö“Öß ¯ÖÖšü ÃÖÖê×›ü»Öß ÖÖÆüß. †ÃÖÖê.
¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü •Öß úÖÆüß †“ÖÖ™ü ´ÖÖÖ¾Öß éúŸµÖê †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖŸÖ ÃÖã¾Öê•Ö“µÖÖ úÖ»Ö¾µÖÖ“Öß ÖÖÖÖ †ÖÆêü. ÆüÖ
úÖ»Ö¾ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ú¸üÖê›üÖê ¹ý¯ÖµÖê »ÖÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ, ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ŸÖÖê ¤ãü¹ýÃŸÖ šü¾ÖêÖê †ŸÖÖêÖÖŸÖ
Ö“ÖÖÔ“Öê úÖ´Ö †ÖÆêü. ¤üÖêÆüß úÖšü“Öß •Ö´ÖßÖ †Ö¤üß ¾ÖÖ»Öã“Öß †ÃÖ»µÖÖÖê úÖšü ¯ÖÃÖºþÖ †ÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. †Ö×Ö
úÖ»Ö¾ÖÖ ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü ˆ£Öôû ÆüÖêŸÖÖê, ´ÆüÖæÖ ÖÖôû úÖœüµÖÖ“Öê úÖ´Ö ÖêÆü´Öß “ÖÖ»Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. ÖÖôû µÖÓ¡ÖÖÖê“Ö
úÖœüµÖÖ“Öß ‹ú “ÖúŸúÖ×¸üú µÖÖê•ÖÖÖ êú»Öß †ÖÆêü. ‹úÖ †ÖÖ²ÖÖê™üß¾Ö¸ü ‹ú ¸üÆüÖ™ü-ÖÖ›üÖê ˆ³Öê êú»Öê
†ÖÆêü. •µÖÖ ¾ÖÖ±êú“µÖÖ µÖÓ¡ÖÖÖê Æüß ²ÖÖê™ü ÆüôæûÆüôæû ¯Öãœêü ÃÖ¸üúŸÖê, ŸµÖÖ“µÖÖ“Ö ¿ÖŒŸÖßÖê Æêü ¸üÆüÖ™üÖÖ›üÖê ÆüÖ»ÖŸÖê,
†Ö×Ö ¸üÆüÖ™üÖ“ÖÖ ÖÖ»Ö“ÖÖ ³ÖÖÖ •ÖÃÖ•ÖÃÖÖ ÖÖôûÖŸÖæÖ ¾Ö¸ü µÖêŸÖÖê, ŸÖÃÖŸÖÃÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ÖÖ›üµÖÖŸÖæÖ ¯ÖÖÖß
×ÖŸÖôæûÖ •ÖÖ‰úÖ ÖÖôû ¾Ö¸üŸÖß •ÖÖŸÖÖê. ¸üÆüÖ™üÖ“µÖÖ ™üÖêúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê ×úÖÖ·µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ‹ú ˆŸÖ¸üŸÖÖ ¯Öæ»Ö •ÖÖê›æüÖ
×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê ²ÖÖê™üß²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ÆüÖ»ÖŸÖÖê. ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÏŸµÖêú ÖÖ›üµÖÖŸÖß»Ö ÖÖôû ¯Ö›æüÖ ŸÖÖê ‘ÖÃÖ¸üŸÖ ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü
•ÖÖ‰úÖ ¯Ö›üŸÖÖê. úÖêôû¿ÖÖ“Öß †Ö×Ö »ÖÖêÖÓ›üÖ“Öß ÖÖÖ ¾Ö úÖ›ü¶ÖÓ“µÖÖ ¯Öê™ü¶Ö ‡ŸÖêú ×´ÖôûÖ»Öê úß Æêü
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¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ »ÖÖêú ¿Öã¨ü ¤üÖ›üÖú›æüÖ †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü úÖ´Öê úºþÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ. †Ö×Ö Æêü »ÖÖêÖÓ›üß ¸üÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
†Ö–ÖÖ ú¿ÖÖ ŸÖŸ¯Ö¸üŸÖêÖê ¾Ö ¤üÖŸÖêÖê ¾Öêôêû¾Ö¸ü †Ö×Ö ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¿Öß¸ü ú×¸üŸÖÖŸÖ, Æêü ¯ÖÖÆæüÖ †Ö´Æüß ÖãÃÖŸÖê ŸÖÖë›üÖŸÖ
²ÖÖê™ü ‘ÖÖ»ÖæÖ ¯ÖÆüÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖê!!
úÖ»Ö¾µÖÖŸÖ ¯ÖÖÖß ¿ÖÖÓŸÖ †ÃÖŸÖê, ¯ÖÖ ÊÖ †¹Óý¤ü úÖ»Ö¾µÖÖŸÖ †Ö´Ö“µÖÖ ‹¾Öœü¶Ö ´ÖÖêšü¶Ö ²ÖÖê™üß“ÖÖ
20-25 ±æú™ü ˆÓ“Ö ³ÖÖÖ ¯ÖÖµÖÖŸÖ ²Öã›üŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû †ÖÖ²ÖÖê™ü ÆüÖ»Öæ »ÖÖÖ»Öß ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÖµÖÖŸÖ Öôû²Öôû
ˆ›üŸÖê. Æüß ¬ÖÖêŒµÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ †ÖÆêü ´ÆüÖæÖ úÖ»Ö¾µÖÖŸÖæÖ ²ÖÖê™ü ŸÖ¸ü ŸÖÖÃÖÖ»ÖÖ ±úŒŸÖ 4/5 ´Öî»Ö “ÖÖ»ÖŸÖê. ‹ú
×³ÖúÖ¸üß úÖÆüß ŸÖ¸üß ×´Öôêû»Ö µÖÖ †Ö¿ÖêÖê ×úÖÖ·µÖÖ¾ÖºþÖ ¬ÖÖ¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ, ŸÖÖê ²ÖÖê™üß²Ö¸üÖê²Ö¸ü ²Ö¸êü“Ö †ÓŸÖ¸ü ¬ÖÖ¾Öæ
¿Öú»ÖÖ. úÖ»Ö¾µÖÖŸÖæÖ †ÖÖ²ÖÖê™ü ÖêµÖÖ²Ö§ü»Ö Óú¯ÖÖß»ÖÖ ³ÖÖ›êü ³Ö¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. †Ö×Ö µÖê£Öê ´ÖÖêšüß ¸üÆü¤üÖ¸üß
†ÃÖ»µÖÖÖê Óú¯ÖÖß“Öê ¸üÖê•Ö“Öê ˆŸ¯Ö®Ö »ÖÖÖ¾Ö¬Öß ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öê †ÖÆêü. ¸üÖ¡Ö —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖ´ÖÖêºþÖ '¸üß´Ö'
ÖÖ¾ÖÖ“Öß ‹ú ´ÖÖêšüß ±Ïëú“Ö †ÖÖ²ÖÖê™ü †Ö»Öß, ×ŸÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™ü ¤êüµÖÖÃÖ †Ö´Ö“Öß Ö•ÖÖÖ×´ÖÖß '¯ÖÙ¿ÖµÖÖ' ‹êú ²ÖÖ•ÖæÃÖ
¾ÖôæûÖ ´ÖµÖÖÔ¤êüÖê ˆ³Öß ¸üÖ×Æü»Öß. '×¸ü´Ö' †Ö´Ö“Öê •Ö¾ÖôæûÖ •ÖÖŸÖÖÖÖ ´Ö¬µÖê †ÓŸÖ¸ü ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü 20/25 ±ãú™üÖÓ“Öê ÆüÖêŸÖê.
¤üÖêÆüß ²ÖÖê™üß¾Ö¸ü“µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖß •Ö¾ÖôæûÖ •ÖÖŸÖÖÖÖ ™üÖóµÖÖÓ“ÖÖ †Ö×Ö 'Æãü¸ìü' “ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ÖÆü•Ö²Ö êú»ÖÖ. ‡ŸÖŒµÖÖ
†ÖãÓú×“ÖŸÖ ¾Ö ¬ÖÖêŒµÖÖ“µÖÖ •ÖÖµÖÖŸÖæÖ ‹¾Öœü¶Ö ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ²ÖÖê™üß †¿ÖÖ ÃÖÓ£Ö¯ÖÖÖÖê Öê»µÖÖ, Æêü ¯ÖÖÆæüÖ †Ö¿“ÖµÖÔ
¾ÖÖ™êü»Ö. ŸµÖÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ †ÃÖæÖ †Ö¤üß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ¤üÖ¸ü †ÃÖŸµÖÖ ŸÖ¸üß ÊÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ •Ö¯ÖæÖ Öê»µÖÖ •Ö¯ÖæÖ Öê»µÖÖ
ÖÃÖŸµÖÖ!
ŸÖÖ. 1 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 4 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´Öß •ÖÖÖÖ —ÖÖ»ÖÖê, †Ö×Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖê ŸÖÖê †ÖÖ²ÖÖê™ü êú¾ÆüÖ“Ö ¯ÖÖê™ÔüÃÖî¤ü
²ÖÓ¤ü¸üÖ»ÖÖ »ÖÖÖ»Öß †ÖÆêü. †ÓÖÖ¾Ö¸ü †Öê¾Æü¸üúÖê™ü “Öœü¾ÖæÖ ´Öß »ÖÖê“Ö ›êüú¾Ö¸ü “Öœü»ÖÖê. ŸÖê£Öê †Ö¤üß ÃÖÖ´ÖÃÖæ´Ö
ÆüÖêŸÖê. ¸üÖ¡Öß“µÖÖ úÖôûÖêÖÖŸÖ ²ÖÓ¤ü¸üÖ¾ÖºþÖ ²ÖÖê™üßŸÖ úÖêôûÃÖÖ ³Ö¸üµÖÖ“Öß ÖÖ»Öß Ö›ü²Ö›ü “ÖÖ»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß,
“ÖÆãüú›êü ³ÖµÖÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÃÖ¸ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, †¿ÖÖ ¾Öêôûß †¿ÖÖ ¯Ö¸üŒµÖÖ Ã£Öôûß ×Ö×¦üÃŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×²Ö“ÖÖ·µÖÖ
´ÖÖêŸÖß“Öß 1 ´ÖæŸÖá ›üÖêóµÖÖÓ¯Öãœêü ˆ³Öß ¸üÖ×Æü»Öß †Ö×Ö †Öî¤üÖÃÖßµÖÖÖê ´ÖÖÖÃÖ ‘Öê¸ü»µÖÖ´Öãôêû ˆ•ÖÖ›êü¯ÖµÖÕŸÖ —ÖÖê¯Ö
»ÖÖÖ»Öß ÖÖÆüß.
‹›üÖ¯ÖµÖÕŸÖ Æü¾ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ»µÖÖÃÖÖ¸üÖß“Ö †ÃÖŸÖê. ŸÖÖÓ²Ö›ü¶Ö ÃÖ´Öã¦üÖŸÖ ¾ÖÖ¸üÖ ÖêôûŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¾Ö
¤üÖêÆüß ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¹ýÖ ›üÖëÖ¸ü †Ö×Ö ¾ÖÖôæû“Öß ´Öî¤üÖÖê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÊÖ ×šüúÖÖß ´ÖãÓ²Ö‡Ô¯ÖêÖÖÆüß †×¬Öú ˆÂ´ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖÖ ÃÖã¾Öê•Ö»ÖÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü Æü¾ÖêŸÖ ±ú¸üú ³ÖÖÃÖæ »ÖÖÖ»ÖÖ. ÃÖã¾Öê•Ö µÖê£Öê ÃÖúÖôûß 8 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖÖ¸üÖ
75 †Ó¿ÖÖÓ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ, ¾Ö ¤üÖêÖ¯ÖÏÆü¸üß úÖ»Ö¾µÖÖŸÖ 81 ¾Ö¸ü ÆÖêüŸÖÖ. ³Öæ´Ö¬µÖ ÃÖ´Öã¦üÖŸÖ †¬Ö×ú“Ö £ÖÓ›üß ¾ÖÖ•Öæ
»ÖÖÖ»Öß. ¯ÖãÂúôû Ö¸ü´Ö ú¯Ö›êü ‘ÖÖŸÖ»Öê ŸÖ¸üß £ÖÓ›üß ¸üÖÆüßÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ‡Ó»ÖÓ›üÖŸÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öê úÃÖê
ÆüÖê‡Ô»Ö ÊÖ²Ö§ü»Ö ¬ÖÖÃŸÖß ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öß. ŸÖÖ. 2 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü ¸üÖê•Öß ¤üÖêÖ¯ÖÏÆü¸üß ¾ÖÖ¸üÖ ÃÖÖêÃÖÖ™ü¶Ö“ÖÖ ÃÖã™ü»µÖÖ´Öãôêû
ÃÖ´Öã¦ü Ö¾Öôû»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. »ÖÖ™üÖ ¤üÖêÖ-¤üÖêÖ ¯Öã¹ýÂÖ ˆÓ“Ö µÖêŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. †ÖÖ²ÖÖê™ü ‡ŸÖúß ÆüÖ»Öæ »ÖÖÖ»Öß úß, ‹êú
×šüúÖÖß ÃÖ¸üôû ˆ³Öê ¸üÖÆüŸÖÖ µÖê‡ÔÖÖ. ÖÖ»Ö“µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖ“µÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖ»µÖÖ ×Ö›üúß¾ÖºþÖ ¯ÖÏŸµÖêú »ÖÖ™ü
1. ´ÖÖêŸÖß ²Öã»ÖÖÃÖÖ - (1869-1900) ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¤üßÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê ´ÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¹ýÖ. ¬Ö´ÖÔ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß
‡Ó»ÖÓ›ü»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖÖÖÖ ¯ÖÖê™Ôü ÃÖµµÖ¤ü µÖê£Öê ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖéŸµÖæ —ÖÖ»ÖÖ.
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•ÖÖê¸üÖÖê †Ö¯Ö™æüÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê, ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖÖß †ÖŸÖ µÖêŸÖê úß úÖµÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™êü, ¯ÖÖ •ÖÖ›ü úÖ“Öê“Öê ³ÖŒú´Ö
—ÖÖúÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ‹ú £Öë²ÖÆüß †ÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. †¿ÖÖ ¾Öêôûß †Ó£Ö¹ýÖÖ¾Ö¸ü ÖãÃÖŸÖê ²ÖÃÖ¾ÖŸÖÆüß ÖÖÆüß,
úÖ¸üÖ ²ÖÃÖ»Öê úß ŸÖÖë›üÖ»ÖÖ ´Öôû´Öôû ÃÖã™æüÖ ›üÖêêú ×±úºþ »ÖÖÖŸÖê. úÖêÖß “ÖÖ»Öæ »ÖÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ¤üÖºþ ×¯Ö‰úÖ
Ø—ÖÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê —ÖãúÖÓ›ü¶Ö ÖÖŸÖ •ÖÖŸÖÖê. ´ÆüÖæÖ †Ó£Ö¹ýÖÖ¾Ö¸ü †Ö¤üß ¯Ö›æüÖ ¸üÖÆüÖê“Ö ²Ö¸êü.
ŸÖÖ. 3 ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß 4 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †Ö´Æüß ‡ŸÖÖ»Öß †Ö×Ö ×ÃÖ×ÃÖ»Öß´Ö¬Öß»Ö ´Öê×ÃÖÖÖ“Öê ÃÖÖ´Öã¦ü¬ÖãÖßŸÖæÖ
•ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»ÖÖê. ‹›üÖ, ÃÖã¾Öê•Ö †Ö×Ö ×ÃÖ×ÃÖ»Öß µÖê£Öß»Ö ¾ÖêôûÖ †ÖãÎú´Öê ÃÖã´ÖÖ¸êü 2, 3, 4 ŸÖÖÃÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ
¾Öêôêû“µÖÖ ´ÖÖÖê †ÃÖÖ¾µÖÖ, †ÃÖê ´ÖÖ—Öê ‘Ö›ü¶ÖôûÖ¾ÖºþÖ ×¤üÃÖ»Öê. ¤üÖêÆüß ²ÖÖ•ÖãÓ“µÖÖ ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ˆÓ“Ö ›üÖëÖ¸ü
†ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖµÖ£µÖÖ¿Öß ÃÖ´Öã¦ü ¾Ö ›üÖëÖ¸ü ÊÖÓ“µÖÖ´Ö¬Öß»Ö †¹Óý¤ü ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ¤üÖêÆüßú›ê »ÖÆüÖÖ »ÖÆüÖÖ Öê›üß
¾Ö ¿ÖÆü¸êü ÊÖÓ“µÖÖ ‹úÃÖÖ¸üµÖÖ ¸ÖÓÖÖ »ÖÖÖæÖ Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ›üÖëÖ¸üÖ“µÖÖ úÖÆüß †¾Ö‘Ö›ü ×šüúÖÖß ¤êüÖß»Ö
ú›ü¶ÖŸÖæÖ ÖÖ¾Öê ¾ÖÃÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖ»Öß. †Ö¤üß úÖšüÖ¾Ö¸ü“Ö ‹ú ¤êü‰úôû ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖ“ÖÖ ‘ÖÖ™ü ¾Ö ×¿ÖÖ¸ü Æüß £Öê™ü
ØÆü¤æü ¤êü¾ÖôûÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖ ›üÖëÖ¸üÖŸÖß»Ö †Öêœü¶ÖÓ“Öê ¯ÖÖÖß ÖÖ¾ÖÖÓŸÖæÖ ¯ÖÃÖºþ ÖµÖê ´ÆüÖæÖ
¾Ö¸ü¯ÖÖÃÖæÖ ÖÖ»Ö¯ÖµÖÕŸÖ ¤üÖêÆüßú›êü Ø³ÖŸÖß ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ¾ÖôûÖÖ¾ÖôûÖÖÖê ÃÖ¯ÖÖ™ü ˆŸÖ¸üÖß úºþÖ ×¤ü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ
¤ãüºþÖ ±úÖ¸ü ÃÖãÓ¤ü¸ü ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ÖúÖ¿ÖÖŸÖ ‡ŸÖÖ»Öß ¤êü¿ÖÖ“Öê •Öê ×Ö´ÖãôûŸÖê Ã¯ÖÖÙ™ü¾Æëü™üÖê ³Öæ×¿Ö¸ü ×¤üÃÖŸÖê, ŸµÖÖ“µÖÖ
†Ö¤üß ™üÖêúÖ»ÖÖ“Ö ‹ú ˆÓ“Ö ŸÖãú›üÖ ŸÖã™ü»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê ¾ÖÖ™üÖêôûÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ²Öã¹ý•ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¤üÃÖŸÖÖê.
ÃÖ´Öã¦üúÖšüÖÖê •ÖÖÖÖ¸üß ‹ú †ÖÖÖÖ›üß ÊÖ“Ö ²Öã¹ý•ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖêÖªÖŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖ»Öß. ‡ŸÖÖ»Öß“Öê
×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ´Öê×»Ö™üÖê, ¸êü×•Ö†Öê †Ö×Ö ×ÃÖ»ÖÖ Æüß ¿ÖÆü¸êü †Ö×Ö ×ÃÖ×ÃÖ»Öß“Öê ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ´Öê×ÃÖÖÖ Æêü ´ÖÖêšêü
¿ÖÆü¸ü Ö•Ößú“Ö ×¤üÃÖŸÖê. ÊÖ ×šüúÖÖß ÃÖ´Öã¦üÖ“Öß ¹Óý¤üß 2/3 ´Öî»Ö †ÃÖê»Ö. ¯ÖÖ ÃÖ´Öã¦üÃÖ¯ÖÖ™üß´Öãôêû ŸµÖÖÆæüÖÆüß
ú´Öß“Ö †ÃÖê»Ö, †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê, “ÖÖÓÖ»ÖÖ ¯ÖÖêÆüÖÖ¸üÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¯ÖÖêÆæüÖ ÃÖÆü•Ö •ÖÖ‡Ô»Ö.
¾Öêôû ÃÖÓ¬µÖÖúÖôû“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¾Ö ÃÖ´Öã¦ü ±úÖ¸ü ¿ÖÖÓŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÊÖ ×šüúÖÖß ¤üÖêÆüÖëú›ü“µÖÖ
¿ÖÆü¸üÖÓ“ÖÖ ¾Ö ˆÓ“Ö ›üÖëÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖÖêÆü¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ãú»ÖÖ²µÖÖ“µÖÖ ¤üÖÓ›üßÃÖÖ¸üÖÖ ×ÃÖ×ÃÖ»Öß“ÖÖ ‹ú »ÖÖÓ²Ö,
ÃÖ¯ÖÖ™ü, Ø“Ö“ÖÖêôûÖ •Ö×´ÖÖß“ÖÖ ³ÖÖÖ ‡ŸÖÖ»Öß•Ö¾Öôû Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖ ¾ÖôûÃÖÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ †ÖÖ²ÖÖê™ü ¯ÖãÖ:
ˆ‘Ö›ü¶Ö ÃÖ´Öã¦üÖŸÖ ×¿Ö¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü ›üÖ¾Ößú›êü ×»Ö¯Öê¸üß ²Öê™êü †Ö×Ö Ã™ÒÑü²ÖÖê»Öß“ÖÖ •¾ÖÖ»ÖÖ´ÖãÖß ¯Ö¾ÖÔŸÖ ×¤üÃÖæ »ÖÖÖŸÖÖê.
ÆüÖ“Ö ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ²ÖÖµÖ¸üÖË ú¾ÖßÃÖ ú×¾ÖŸÖê“Öß Ã±æúŸÖá —ÖÖ»Öß †ÃÖÖ¾Öß. ¾ÖÖ¸üÖ ´ÖÓ¤ü ¾Ö ¿ÖßŸÖ»Ö ¾ÖÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
Ã¾ÖÖÖÔŸÖæÖ ¯Ö¸ü´Öê¿¾Ö¸üÖÖê ¿ÖÖÓŸÖß“ÖÖ •ÖÖæ ×Ö¸üÖ¯ê Ö“Ö ¬ÖÖ×›ü»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ! ÃÖæµÖÔ †ÃŸÖÖÃÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Öêú›ü“µÖÖ
œüÖÖÓŸÖæÖ ŸÖÖ¯Ö»Öê»µÖÖ »ÖÖêÖÓ›üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸÖÖÓ²Ö›üÖ »ÖÖ»Ö ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê ÃÖÖôûÖ ×Ö×ŸÖ•ÖÖÖÖ»Öß Öê»µÖÖ¾Ö¸üÆüß
ŸµÖÖ“Öê “Ö¯Ö™êü ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö úÖÆüß ¾Öêôû ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖê“Ö. †±úÖ™ü ÃÖ´Öã¦üÖ¾Ö¸ü Ã¾Ö“”û †ÖúÖ¿ÖÖŸÖ ÊÖ ¿ÖÖÓŸÖ ¾Öêôûß
ÃÖæµÖÖÔÃŸÖÖ“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖÆüµÖÖ“Öß ³ÖÖ¸üß ´ÖÖî•Ö †ÃÖŸÖê. ²Öã›üŸÖÖÖÖ ŸµÖÖ“Öß †Ö¸üŒŸÖ ×ú¸üÖê »ÖÖ™üÖ¾Ó ÖºþÖ »ÖÖÓ²Ö¯ÖµÖÕŸÖ
¯ÖÃÖ¸ü»µÖÖ´Öãôêû ÃÖ´Öã¦ü •ÖÖæ ÃÖÖêµÖÖ“µÖÖ ¸ÓüÖÖÖê ˆ“ÖÓ²ÖôûŸÖÖê úß úÖµÖ †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê! 6 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™ÒÑü²ÖÖê»Öß
•¾ÖÖ»ÖÖ´ÖãÖß ¯Ö¾ÖÔŸÖÖ“µÖÖ ×¿ÖÖ¸üÖŸÖæÖ ×Ö‘ÖÖÖ¸üÖ ¬Öã¸üÖ“ÖÖ »ÖÖêôû ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»ÖÖ. ÊÖ ›üÖëÖ¸üÖ“µÖÖ Ö•Ößú †Ö»ÖÖê,
ŸµÖÖ¾Öêôûß †Ö¤üß úÖôûÖêÖ ¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû ÊÖ“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ŸÖÖ. 4 ¸üÖê•Öß ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß
4…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †Ö´Æüß úÖÙÃÖúÖ ¾Ö ÃÖÖÙ›üÖßµÖÖ ²Öê™üÖÓ´Ö¬Öß»Ö ²ÖÖê×Ö±úÖê×ÃÖµÖÖ ÃÖÖ´Öã¦ü¬ÖãÖßŸÖ †Ö»ÖÖê. ¤üÖêÆüß
²Öê™üÖÓ“µÖÖ ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ´Öãôûß“Ö úÖêšêü ¾ÖÃŸÖß ×¤üÃÖ»Öß ÖÖÆüß. ŸÖÖ. 5 »ÖÖ ÃÖúÖôûß ´ÖÖêÃÖìµÖ µÖê£Öê ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê.
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ÊÖ 14 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ •Ö»Ö¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ´Ö»ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÆüÖµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ Óú™üÖôûÖ ¾ÖÖ™ü»ÖÖ ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ
¤ãüÃÖ¸üÖ úÃÖ»ÖÖ ¡ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ‹ÖÖªÖ »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ Öê›ü¶ÖŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö¸ü ‹ÖÖªÖ ´ÖÖêšü¶Ö
¸üÖ•Ö¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Æêü †Ö´Ö“Öê ¤üÖêÖ †Öšü¾Ö›êü Öê»Öê. Æü»»Öß“Öê úÖôûß †ÖÖ²ÖÖê™ü ´ÆüÖ•Öê ÖãÃÖŸÖê ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“Öê
ˆ¢Ö´Ö ÃÖÖ¬ÖÖ †ÖÆêü. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü¤êü¿ÖÖŸÖ úÖ´Ö¬ÖÓ¤üÖ úºþÖ £Öú»Öê»ÖÖ ´ÖÖãÂµÖ †Ö×Ö ‹úÖ Ã£Öôûß
²Ö¸üÖ“Ö ¾Öêôû ¸üÖÆæüÖ Óú™üÖôû»Öê»ÖÖ Öã¿ÖÖ»Ö“Öë›æü ÊÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÃÖÆüß †Ö¸üÖ´ÖÖ“Öê †Ö×Ö “ÖîÖß“Öê Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ
•Ö»Ö¯ÖµÖÔ™üÖÖŸÖ ‹¾Öœüß ´ÖÖêšüß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÖãÃÖŸµÖÖ Öê»µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ú¿Öß ‘Ö›æüÖ †Ö»Öß, ÊÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ ‹úÖ
¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ´Öß ¾ÖÖ“Ö»Öê, ŸµÖÖ“ÖÖ ¤üÖêÖ ¿Ö²¤üÖÓŸÖ ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö ¤êüŸÖÖê.
¯ÖÖµÖÖ¾ÖºþÖ Ö»Ö²ÖŸÖ ÆüÖúÖ¸üµÖÖ“µÖÖ úÖ´Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö •µÖÖ úÖÆüß †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ ŸµÖÖŸÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê
†–ÖÖÖ, ¤ãü¸üÖÖÏÆü †Ö×Ö ¯ÖÖê¸üú™ü ³ÖßŸÖß ÊÖ“Ö ±úÖ¸ü ´ÖÖêšü¶Ö ÆüÖêŸµÖÖ. úÖÆüß ¬ÖÖ›üÃÖß ¿ÖÖê¬Öú »ÖÖêúÖÓÖß “ÖÖÓÖ»Öê
¯ÖÏµÖÖêÖ úºþÖ Æüß ÖÖêÂ™ü ±úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü †ÖÆêü, †ÃÖê ¤üÖÖ×¾Ö»µÖÖ¾Ö¸üÆüß ÃÖ¸üúÖ¸ü †ÖÖ²ÖÖê™üß ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖÃÖ »Ö¾Öú¸ü
¯Ö¸ü¾ÖÖÖê ¤êü‡ÔÖÖ ¾Ö »ÖÖêúÆüß ¬Ö•ÖêÖÖŸÖ. ‡. ÃÖÖ 1812 ŸÖ ×´Ö. Æêü¸üß ²Öê»Ö ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖãÂµÖÖÖê 'úÖò´Öê™ü' ÖÖ¾ÖÖ“Öß
¯Ö×Æü»Öß †ÖÖ²ÖÖê™ü Œ»ÖÖ‡Ô›ü Ö¤üß¾ÖºþÖ ÆüÖúÖ¸ü»Öß. ×ŸÖ“µÖÖ ‹Ó×•ÖÖÖ“Öß ¿ÖŒŸÖß ÖãÃÖŸÖß 4 ‘ÖÖê›ü¶ÖÓ‡ŸÖúß ÆüÖêŸÖß.
¾ÖêÖ 1 ŸÖÖÃÖÖ»ÖÖ 7…… ´Öî»ÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. †Ö×Ö ¾Ö•ÖÖÆüß ±úÖ¸ü ú´Öß ÆüÖêŸÖê. †´Öê×¸üêúŸÖß»Ö 'ÃÖ¾ÆüÖÖÖ' ¿ÖÆü¸üÖ¯ÖÖÃÖæÖ
'ÃÖ¾ÆüÖÖÖ' ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¯Ö×Æü»Öß †ÖÖ²ÖÖê™ü ŸÖÖ. 28 ´Öê, 1819 ¸üÖê•Öß ×Ö‘ÖÖ»Öß. ŸÖß ŸÖÖ. 29 •ÖæÖ, 1819 ¸üÖê•Öß
×»Ö¾Æü¸ü¯Öæ»Ö ¿ÖÆü¸üÖÃÖ ¯ÖÖê“Ö»Öß. Æü»»Öß ‡Ó»ÖÓ›ü †Ö×Ö †´Öê×¸üúÖ ÊÖÓ´Ö¬µÖê 'ŒµÖæÖÖ›Ôü' Óú¯ÖÖß“µÖÖ ™ü¯ÖÖ»Ö
ÖêÖÖ·µÖÖ •µÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö †ÖÖ²ÖÖê™üß †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖÓŸÖ 'Ñú¯ÖÖ×ÖµÖÖ' †Ö×Ö '»ÖãúÖ×ÖµÖÖ' ±úÖ¸ü ´ÖÖêšü¶Ö †ÖÆêüŸÖ.
Ñú¯ÖÖ×ÖµÖÖ 12,950 ™üÖ ´ÖÖ»Ö Öê‰ú ¿ÖúŸÖê. ×ŸÖ“Öß ¿ÖŒŸÖß 30,000 ‘ÖÖê›ü¶ÖÓ“Öß †ÖÆêü. †Ö×Ö ŸÖß ¤ü¸ü
ŸÖÖÃÖÖ»ÖÖ 23 ´Öî»Ö “ÖÖ»ÖŸÖê. »ÖãúÖ×ÖµÖÖ Æüß †´Öê×¸üêúÆæüÖ ‡Ó»ÖÓ›ü»ÖÖ ‹ú¤üÖ 5 ×¤ü¾ÖÃÖ 15 ŸÖÖÃÖ 37 ×´Ö×Ö™êü
‡ŸÖŒµÖÖ ¾ÖêôûÖŸÖ †Ö»Öß. †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ÆüÖ ÃÖÖóµÖÖŸÖ •Ö»Ö¤ü ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ †ÖÆêü. 'ŒµÖãÖÖ›Ôü' Óú¯ÖÖß
†Ö×Ö '¾ÆüÖ‡Ô™ü Ã™üÖ¸ü' ÖÖ¾ÖÖ“Öß •Ö´ÖÔÖ Óú¯ÖÖß ÊÖÓ´Ö¬µÖê †™ü»ÖÖÓ×™üú ´ÖÆüÖÃÖÖÖ¸üÖŸÖæÖ ™ü¯ÖÖ»Ö ÖêµÖÖ“µÖÖ úÖ´Öß
´ÖÖêšüß “Öã¸ü¿Öß“Öß Ã¯Ö¬ÖÖÔ »ÖÖÖ»Öß †ÖÆêü. »ÖãúÖ×ÖµÖÖ •Ö´Öê¯ÖµÖÕŸÖ ´Öê»Ö“Öê úÖ´Ö '¾ÆüÖ‡Ô™ü Ã™üÖ¸ü' ú›êü“Ö ÆüÖêŸÖê.
†ÖÖ²ÖÖê™üß»ÖÖ †×¬Öú ¾ÖêÖ ¤êüµÖÖ“Öê úÖ´Öß †ÖŸÖÖ •Ö´ÖÔÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ÃÖ¸ü¿Öß ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß †ÖÆêü. 'êúÃÖ¸ü
×¾Ö»Æêü»´Ö›ü¸ü ÖÏÖòÃÖß' ÖÖ¾ÖÖ“Öß †ÖÖ²ÖÖê™ü Æüß ‹êú ×¤ü¾Ö¿Öß 580 ÖÖò™ËüÃÖ ´ÆüÖ•Öê 652 ´Öî»Ö “ÖÖ»Ö»Öß. ÆüÖ
ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¾ÖêÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ »ÖãúÖ×ÖµÖÖ ²ÖÖê™üß“µÖÖ ¾Ö¸ü ×¤ü»Öê»µÖÖ ¾ÖêôûÖŸÖ ×ŸÖ»ÖÖ †ªÖ×¯Ö ‡Ó»ÖÓ›ü ¾Ö
†´Öê×¸üêú“µÖÖ ´Ö¬Ö»ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. '›ü“ÖÓ»Ö›ü' µÖÖ •Ö´ÖÔÖ ²ÖÖê™üß“Öß ¿ÖŒŸÖß ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ •ÖÖÃŸÖ
´ÆüÖ•Öê 35,000 ‘ÖÖê›ü¶ÖÓ‡ŸÖúß †ÖÆêü. 'ÃÖêÛ»™üú' ÖÖ¾ÖÖ“Öß ÖãúŸÖß“Ö ²Öê»Ö±úÖÃ™ü µÖê£Öê êú»Öê»Öß ²ÖÖê™ü ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ
•ÖÖÃŸÖ »ÖÖÓ²Ö ´ÆüÖ•Öê 704 ±æú™ü †ÖÆêü. '±úÃ™Ôü ×²ÖÃ´ÖÖÔú' Æüß ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ †×¬Öú ÁÖß´ÖÓŸÖ £ÖÖ™üÖ“Öß ²ÖÖê™ü †ÖÆêü.
´ÆüÖæÖ ŸÖß ×¾Ö»ÖÖÃÖß ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ´ÖÖêšüß †Ö¾Ö›üŸÖß †ÖÆêü. ¤ü×ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÖÖ¸üÖŸÖ ×ŸÖŸÖúß Ã¯Ö¬ÖÖÔ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
¯Öß. †Ñ›ü †Öê. “µÖÖ †ÖÖ²ÖÖê™üà“Öß ¿ÖŒŸÖß 11,000 ‘ÖÖê›ü¶ÖÓ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ÖÖÆüß. ´Öß µÖêŸÖÖÖÖ '¯ÖÙ¿ÖµÖÖ'
†ÖÖ²ÖÖê™üß“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¾ÖêÖ ´ÆüÖ•Öê ‹êú ×¤ü¾Ö¿Öß ŸÖß 431 ´Öî»Ö “ÖÖ»Ö»Öß, ÆüÖ“Ö ÆüÖêµÖ.
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Ñú¯ÖÖ×ÖµÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü †ÖÖ²ÖÖê™üß»ÖÖ ¤ü¸ü¸üÖ•ê Ö 450 ™üÖ úÖêôûÃÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÏŸµÖêú 3 1/5
×´Ö×Ö™üÖ»ÖÖ ‹ú ™üÖ ¯Ö›üŸÖÖê! ÊÖ †ÖÖ²ÖÖê™üß“Öß Øú´ÖŸÖ 6,00,000 ¯ÖÖï›ü ´ÆüÖ•Öê •Ö¾Öôû •Ö¾Öôû ‹ú úÖê™ü
¹ý¯ÖµÖê †ÖÆêü!! ‹×›üÃÖÖ“Öê †ÃÖê ´ÆüÖÖê †ÖÆêü úß, †´Öê×¸üúÖ †Ö×Ö ‡Ó»ÖÓ›ü ÊÖÓ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü
3/4 ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö! ÊÖ“Öê ÖÖ¾Ö ¯ÖÏÖŸÖß!!!
¤ü¸ü ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ²ÖÖê™üß¾Ö¸ü ¬Ö´ÖÔÃÖÓ²ÖÓ¬Öß úÖÆüß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß, †ÃÖê •Öê ´ÖÖÖê ´Öß ×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêü ŸÖê, “Öãúß“Öê
†ÖÆêü. ŸÖÖ. 29 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸üß '¯ÖÙ¿ÖµÖÖ' †ÖÖ²ÖÖê™üß¾Ö¸ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ‡ÔÀ¾Ö¸üÖê¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»Öß, ŸÖß Ã¾ÖŸÖ:
ú´ÖÖÓ›ü¸üÖÖê“Ö “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ¯Öã¹ýÂÖ ¾Ö ÛÃ¡ÖµÖÖ ×´ÖôæûÖ 40 •ÖÖ Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. ˆ¯ÖÖÃÖÖêÖÓŸÖ¸ü ÃÖ´Öã¦üÖ¾Ö¸üß»Ö
¬Ö´ÖÔéúŸµÖÖÓú×¸üŸÖÖ ´ÆüÖæÖ ŸÖê£Ö»µÖÖ ŸÖê£Öê“Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü 20 ¹ý¯ÖµÖê •Ö´Ö»Öê. †ÃÖÖê. úÖêÖŸµÖÖ ŸÖ¸üß ¸üßŸÖßÖê ÊÖ
»ÖÖêúÖÓ“Öß ¬Ö´ÖÔ²Öã¨üß ¯ÖÏú™ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
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2
´ÖÖÃÖìµÖ ¿ÖÆü¸ü
´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö, †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü
ŸÖÖ¸üßÖ 5 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü ¸üÖê•Öß ÃÖúÖôûß 6 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´ÖÖÃÖìµÖ •Ö¾Öôû“Öß ™êüú›üß ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öß. †ÖÖ²ÖÖê™ü
²ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖê“Ö»µÖÖ¾Ö¸ü úÖÆüß ¾ÖêôûÖÖê µÖÖÆüÖ¸üß †Ö™ü¯ÖæÖ †Ö´Æüß '¯ÖÙ¿ÖµÖÖ' “ÖÖ ×Ö¸üÖê¯Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †Ö×Ö 9……
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ µÖã¸üÖê¯Ö“µÖÖ ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖµÖ šêü×¾Ö»ÖÖ. •µÖÖÓ“µÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ †Ö´Æüß ×ŸÖúß™ü úÖ×œü»Öê ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖ ãúú
Óú¯ÖÖß“Öê ¤ãü³ÖÖÂÖê †Ö´Ö“Öß ¾ÖÖ™ü ¯ÖÖÆüÖŸÖ ²ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ˆ³Öê ÆüÖêŸÖê“Ö. ŸµÖÖ¯Öîúß ‹úÖÖê †Ö´Ö“Öê ÃÖ¾ÖÔÆüß ÃÖÖ´ÖÖÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“Öê †Ö´Æüß ¯ÖÖ“Ö ×¾ÖªÖ£Öá †Ö×Ö ‹ú ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß ‹ú¡Ö ÆüÖêŸÖÖê ¾Ö
»ÖÓ›üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ×´ÖôæûÖ“Ö Öê»ÖÖê. †Ö´ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ »ÖÓ›üÖ»ÖÖ »Ö¾Öú¸ü“Ö •ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê ´ÆüÖæÖ †Ö´ÆüÖÓÃÖ ´ÖÖÃÖìµÖ
µÖê£Öê 12 “Ö ŸÖÖÃÖ ¸üÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê. ¯ÖÖ ×ŸÖŸÖŒµÖÖ“Ö ¾ÖêôûÖŸÖ •Öê¾ÖÖ ¾ÖÖî¸êü »Ö¾Öú¸ü †Ö™üÖê¯ÖæÖ ´ÖÖÃÖìµÖ“ÖÖ
¯ÖÆüÖ¾Öê»Ö ×ŸÖŸÖúÖ ³ÖÖÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. †Ö´Ö“µÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß ¯ÖÖ¸ü¿Öß ÃÖÖê²ÖŸµÖÖÃÖ ±Ïëú“Ö ³ÖÖÂÖêŸÖ £ÖÖê›üß¿Öß •Öß³Ö
ÆüÖ»Ö×¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß, ŸµÖÖ“ÖÖ †Ö´ÆüÖÓÃÖ †ŸÖÖêÖÖŸÖ ±úÖµÖ¤üÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ“µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ †Ö´Æüß ÃÖ¾ÖÔ úÖÖ
†ÃÖ»Öê»Öê ²Ö×Æü¸êü †Ö×Ö ŸÖÖë›ü †ÃÖ»Öê»Öê ´Öãêú —ÖÖ»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ¾Ö¸üß»Ö ¤ãü³ÖÖÂµÖÖÖê ´ÖÖêšü¶Ö †Ö¤ü²ÖßÖê †Ö´Ö“Öß
ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖêµÖ úºþÖ 'ÆüÖò™êü»Ö ›üß ×•Ö Öß¾Æüß' ÖÖ´Öú ÖÖÖÖ¾Öôûß“µÖÖ ‹•ÖÓ™üÖ¿Öß †Ö´Ö“Öß ÖÖšü ‘ÖÖ»ÖæÖ ×¤ü»Öß.
¤üÖêÖ¯ÖÏÆü¸ü“µÖÖ ±ú¸üÖôûÖÃÖ ²Ö¸üÖ“Ö †¾ÖúÖ¿Ö ÆüÖêŸÖÖ, ´ÆüÖæÖ †Ö´Æüß ÖÖÖÖ¾ÖôûßŸÖ ×¾ÖÖÖ úÖ¸üÖ ÖÖê»Öß“Öê ³ÖÖ›êü
³Ö¸üßŸÖ Ö ²ÖÃÖŸÖÖ ¿ÖÆü¸ü ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»ÖÖê. ´ÖÖÃÖìµÖ Æêü ±ÏúÖÃÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¯ÖÏŸÖß“Öê ¿ÖÆü¸ü ¾Ö
¯Ö×Æü»µÖÖ ¯ÖÏŸÖß“Öê ´ÖÖêšêü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ²ÖÓ¤ü¸ü †ÖÆêü. †Ö´Æüß •µÖÖ ¬ÖŒŒµÖÖ¾Ö¸ü ˆŸÖ¸ü»ÖÖê, ŸÖÖê ´ÆüÖµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü
Ö¾ÆüŸÖÖ ¾Ö Ã¾Ö“”ûÆüß Ö¾ÆüŸÖÖ. ±Ïëú“Ö »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ÖÖ·µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¾Ö ”ûÖÖß×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖ—Öß •Öß ú»¯ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß,
×ŸÖ“µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ—Öß ÃÖéú¤ü¿ÖÔÖß £ÖÖê›üß ×Ö¸üÖ¿ÖÖ —ÖÖ»Öß. ¯ÖÖ •ÖÃÖ•ÖÃÖÖ ´Öß ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ×¿Öºþ »ÖÖÖ»ÖÖê, ŸÖÃÖŸÖ¿Öß
Æüß ×Ö¸üÖ¿ÖÖ ú´Öß ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß †Ö×Ö úÖÆüß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¸üÃŸµÖÖÓ“Öß ¿ÖÖê³ÖÖ ¾Ö ¤ãüúÖÖÖÓ“ÖÖ £ÖÖ™ü ¯ÖÖÆæüÖ ŸÖ¸ü
ŸÖß †•Öß²ÖÖŸÖ ÖÖÆüß¿Öß —ÖÖ»Öß. †Ö×Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öê ˆ¢Ö´Ö ¸üÃŸÖêÆüß ÖÏÖ´µÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê. ¯ÖÖ Ã¾Ö“”ûŸÖê“µÖÖ ´ÖÖÖÖÖê
¯ÖÖ×Æü»µÖÖÃÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ úÖÆüß Ö»»µÖÖÓ“Öß ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÃÖ»Öê¾ÖÖ‡Ôú ÛÃ£ÖŸÖß“Öß †Öšü¾ÖÖ
—ÖÖ»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü Æüß ¤êüÖß»Ö ŸÖã»ÖÖÖ úºþ ÖµÖê †ÃÖê ¾ÖÖ™ü»Öê. ¸üÃŸÖê ²ÖÆãüŸÖêú ±ú¸üÃÖ²ÖÓ¤üß“Öê †ÖÆêüŸÖ. úÖÆüß
×šüúÖÖß †Ö¤üß ‹úÖ Ö´ÖãµÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸üÖÓ“Öß ¸üÖÓÖ »ÖÖÖŸÖê. ×¾Ö•Öê“µÖÖ ™Òòü´ÃÖË, ‘ÖÖê›ü¶ÖÓ“µÖÖ ™Òòü´ÃÖË, †Öò´Öß²ÖÃÖêÃÖ
†Ö×Ö ‘ÖÖë›ü¶ÖÓ“µÖÖ¾Ö ÖÖœü¾ÖÖÓ“µÖÖ »ÖÆüÖÖ´ÖÖêšü¶Ö ÖÖ›ü¶Ö ¾ÖÖî¸ëü“ÖÖ ¸üÃŸµÖÖŸÖæÖ ‹ú“Ö ‘ÖÖêôûúÖ “ÖÖ»Ö»Öê»ÖÖ
†ÃÖŸÖÖê. †¿ÖÖ ¸üÃŸµÖÖŸÖæÖ †Ö´Æüß “ÖÖ»Ö»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ ¸üÃŸµÖÖŸÖß»Ö ×Ö¤üÖÖ †¬µÖÖÔ ŸÖ¸üß »ÖÖêúÖÓ“Öê ›üÖêôêû
†Ö´Ö“µÖÖú›êü »ÖÖÖ»Öê. úÖ? ŸÖ¸ü ´Öß ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»ÖÖ Öã»ÖÖ²Öß ±êú™üÖ“Ö ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ´ÆüÖæÖ. ‹êú
×šüúÖÖß ÖÖ›üß šü¸ü×¾ÖµÖÖÃÖ †Ö´Æüß ‹ú¤üÖêÖ ×´Ö×Ö™êü ˆ³Öê ¸üÖ×Æü»ÖÖê, ŸÖ¸ü †Ö´Ö“Öê´ÖÖÖê »ÖÆüÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö
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Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öß ´ÖÖêšüß Ö¤üá •Ö´Ö»Öß! ´ÖÖ—µÖÖ ‹úÖ ›üÖêŒµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ †Ö´Æüß ÃÖÆüÖÆüß•ÖÖ •Ö¸üß ÖÖ×¿ÖÖÖÓŸÖ
ÃÖÖÆêü²Ö ²ÖÖ»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê, ŸÖ¸üß ÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ‘Ö›æü »ÖÖÖ»ÖÖ. •Ö¸ü †Ö´Æüß ÃÖ¾ÖÔ †Ö´Ö“Öê ÃÖÖôêû ×Ö¸ü×Ö¸üÖôêû ¤êü¿Öß
¯ÖêÆü¸üÖ¾Ö úºþÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»ÖÖê †ÃÖŸÖÖê, ŸÖ¸ü ¸üÃŸµÖÖŸÖ úÖµÖ †Ö£ÖÔ ‘Ö›üŸÖÖ úÖêÖ •ÖÖÖê. ŸÖ¸üß ¯ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ
‹úÖ ±êú™ü¶Ö´Öãôêû úÖÆüß ú´Öß Öôû²Öôû ˆ›üÖ»Öß ÖÖÆüß. ²ÖÖµÖúÖ †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÓÃÖ ú›êü¾Ö¸ü Øú¾ÖÖ
ÖÖÓªÖ¾Ö¸ü ‘Öê‰úÖ †Ö´ÆüÖÓú›êü ²ÖÖê™ü ¤üÖÖ¾Öæ »ÖÖÖ»µÖÖ, ŸÖ¹ýÖ ´Öã»Öß ‘Ö¸üÖŸÖ ¯ÖôûŸÖ •ÖÖ‰úÖ ‡ŸÖ¸üÖÓÃÖ ²ÖÖÆêü¸ü
²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ †Ö´ÆüÖÓÃÖ ¯ÖÖÆüÖŸÖ ˆ³µÖÖ ¸üÖÆüŸÖ. µÖÖ ¡ÖÖÃÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ—Öê ÃÖÖê²ÖŸÖß £ÖÖê›êüÃÖê ãú¸üæúºþ »ÖÖÖ»Öê ¾Ö ´Ö»ÖÖÆüß
†›ü“ÖÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öß. †ÖÖ²ÖÖê™üß¾Ö¸ü ¤êüÖß»Ö µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ²Ö¸üß“Ö “Ö“ÖÖÔ —ÖÖ»Öß. ´ÖÖÃÖìµÖ ²ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ²ÖÖê™üß¾ÖºþÖ
ˆŸÖ¸üŸÖÖÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü µÖêÖÖ·µÖÖ ‹úÖ ×ÃÖÛ¾Æü×»ÖµÖÖÖÖê ´Ö•Ö•Ö¾Öôû µÖê‰úÖ ´ÖÖêšü¶Ö †ÖÃ£ÖêÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê
úß, úÖµÖÆüÖê, Æêü ŸÖã´Ö“µÖÖ ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü“Öê ŸÖã´Æüß »ÖÓ›üÖ¯ÖµÖÕŸÖ úÖµÖ´Ö šêü¾ÖÖÖ¸ü úß úÖµÖ? »ÖÓ›üÖ“Öß ´Öã»Öê ¾ÖÖ¡Ö™ü
†ÖÆêüŸÖ, ŸÖß ŸÖã´ÆüÖÓÃÖ ¡ÖÖÃÖ ¤êüŸÖß»Ö. ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÖêÂÖÖÖÖ“Öß ŸÖÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ úôûúôû ¤üÖÖ¾Öæ »ÖÖÖ»ÖÖ, Æêü ¯ÖÖÆæüÖ ´Öß
ŸµÖÖÃÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê úß, ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêÃÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ “ÖÖÓÖ»Öß †ÖÆêüÖÖ! µÖÖÖÓŸÖ¸ü ×¾Ö¿ÖêÂÖ ²ÖÖê»ÖÖê
—ÖÖ»Öê ÖÖÆüß!
±Ïëú“Ö »ÖÖêú ÃÖ¾ÖÖÕ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ˆ»ÆüÖÃÖß ¾Ö ¸ÓüÖê»Ö †ÖÆêüŸÖ, ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ¯ÖãÂúôû »ÖÖêú ‘Ö¸üß •Öê¾ÖÖÖ“Öß
¤üÖ¤üÖ Ö ú×¸üŸÖÖ ÖÖÖÖ¾ÖôûßŸÖ“Ö •Öê¾ÖŸÖÖŸÖ, ¾ÖÖî¸êü ÖÖêÂ™üß ´Öß ´ÖÖÖê ‹úÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ¾ÖÖÔÖÖŸÖ ¾ÖÖ“Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
ŸµÖÖ¯Öîúß ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü †ÃÖÖ †Öœüôûæ Ö †Ö»ÖÖ úß, ´Öã²Ó Ö‡ÔŸÖ»µÖÖ ‡¸üÖµÖÖÓ“µÖÖ ¤ãüúÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê µÖê£Öê ÖÖµÖÖ×¯ÖµÖÖ“Öß
†Ö¸üÖ´ÖÃ£ÖÖÖê Ö»»ÖÖêÖ»»Öß ¯ÖãÂúôû †ÖÆêüŸÖ. ¤ãüúÖÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ´ÖÖêšêü ˆ‘Ö›êü ¯Ö™üÖÓÖÖ †ÃÖŸÖê.
ŸµÖÖŸÖ ¿Öêú›üÖê Öã“µÖÖÔ ¾Ö ™êü²Ö»Öê ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖê£Öê •Öê¾ÖÖÖ¸üÖÓ“Öß Ö¤üá •Ö´Ö»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. Æüß ×šüúÖÖê
Ã¾Ö“”û, ÃÖãÓ¤ü¸ü ¾Ö ³Ö¯Öêú¤üÖ¸ü †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¸üÃŸµÖÖŸÖß»Ö Ö¤üáú›êü ¯ÖÆüÖŸÖ ¾Ö “ÖúÖ™ü¶Ö ×¯Ö™üßŸÖ Æêü »ÖÖêú ˆ¯ÖÆüÖ¸ü
ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¤ãüÃÖ¸üÖ ‹ú “ÖîÖß“ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü †ÃÖÖ †Öœüôû»ÖÖ úß, úÖÆüß ×šüúÖÖß ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ ¤üÖêÆüß
²ÖÖ•ÖæÃÖ ˆÓ“Ö ¾Ö ¤üÖ™ü —ÖÖ›êü »ÖÖ×¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ, Æüß —ÖÖ›êü ¾Ö¸ü ‹úÖŸÖ ‹ú ‡ŸÖúß ×´ÖÃÖôæûÖ Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ úß,
³Ö¸ü ¤üÖêÖ¯ÖÏÆü¸üß ¤êüÖß»Ö µÖÖ ¹Óý¤ü ¸üÃŸµÖÖŸÖ Ö¤Ôü ”ûÖµÖÖ †ÃÖŸÖê. †¿ÖÖ ×šüúÖÖÖÃÖ µÖê£Öê ²Öã»Ö¾Ö›Ôü †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
•ÖÖÖ-•ÖÖÖß ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß ‘ÖêµÖÖÃÖ ²ÖÖêú šêü×¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. ÊÖ ¸üÃŸµÖÖŸÖæÖ ÖÖ›ü¶Ö‘ÖÖê›üß •ÖÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖú×¸üŸÖÖ
¤üÖêÆüß ²ÖÖ•ÖæÖê ¾ÖÖ™üÖ úºþÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ´Ö¬ÖæÖ ×¸üúÖ´Ö™êüú›êü ØÆü›üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ²ÖÃÖ»Öê»Öê
†ÃÖŸÖÖŸÖ.
†Ö´Æüß 'ÖÖò™ü¸ü ›êü´ÖË ¤ü »ÖÖ ÖÖ›Ôü' ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¤êü‰úôû ¯ÖÖÆæüÖ ¯Ö¸üŸÖ ÖÖÖÖ¾ÖôûßŸÖ •Öê¾ÖÖÖÃÖ Öê»ÖÖê ¾Ö •Öê¾ÖÖ
†Ö™üÖê¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖê“Ö ¯Öò»ÖêÃÖ ×›ü»ÖÖ ¿ÖÖÓ¯Ö ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´ÖÆüÖ»Ö ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. ÆüÖ ´ÖÆüÖ»Ö ‹úÖ »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ
™êüú›üß“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ¾Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öê ¯Ö×Æü»Öê ¤üÖêÖ ´Ö•Ö»Öê ™êüú›üßŸÖ“Ö úÖê¸ü»Öê †ÖÆêüŸÖ ¾Ö ²ÖÖúß“Öê ´Ö•Ö»Öê
ŸµÖÖ¾Ö¸ü ˆ³ÖÖ¸ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. Æüß ‹Óú¤ü¸ü ‡´ÖÖ¸üŸÖ †¬ÖÔ¾ÖŸÖãÔôûúÖ¸ü †ÖÆêü. ×Æü“µÖÖ¯Öãœêü ¸üÃŸµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖÖ¸üÖê ˆŸÖ¸üŸÖê
¯Ö™üÖÓÖÖ ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ¯ÖÃÖ¸ü»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ¾Ö¸ü ¸üÃÖ¸ü¿ÖßŸÖ Ö¾ÖŸÖÖ“Öê †Ö×Ö ÖÖÖÖ×¾Ö¬Ö ¸ÓüÖÖÓ“µÖÖ úÖê´Ö»Ö ¾ÖÖÃ¯ÖŸÖà“Öê
ÖÖ×»Ö“Öê †Ó£Ö¸ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¤üÖêÆüÖë ²ÖÖ•ÖæÓ“µÖÖ ÖÖ»Öß“µÖÖÓ“Öß ¿ÖÖê³ÖÖ ¯ÖÖÆüŸÖ ¯ÖÖÆüŸÖ †Ö´Æüß “ÖœüÖ “ÖœæüÖ ¾Ö¸ü Öê»ÖÖê.
ŸÖÖê ‹úÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¯ÖÖêÃ™üÖ“µÖÖ ¯Öê™üßÃÖÖ¸üÖß ‹ú ¯Öê™üß šêü¾Ö»Öê»Öß ×¤üÃÖ»Öß. †Ö´Ö“µÖÖŸÖß»Ö ‹úÖÖê ×ŸÖ“µÖÖ ‹úÖ
±ú™üßŸÖæÖ †ÖŸÖ ‹ú ¯ÖîÃÖÖ ™üÖ×ú»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ ‹úÖ ±ú™üßŸÖæÖ ´ÖÖÃÖìµÖ“µÖÖ ‹úÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ‡´ÖÖ¸üŸÖß“ÖÖ
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±úÖê™üÖê ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ. ÊÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“ÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü“ÖÖ ŸÖôû´Ö•Ö»ÖÖ ™êüú›üß“µÖÖ Ö›üúÖŸÖ úÖêºþÖ úÖœü»ÖÖ †ÃÖæÖ,
ÊÖ ×šüúÖÖß úÖê¸üß¾Ö »ÖêÖê ±úÖ¸ü ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêü. µÖê£Öê †¬ÖÔ¾Ö™ü ˆ•Öê›ü ¾Ö †¬ÖÔ¾Ö™ü †Ó¬ÖÖ¸ü †ÖÆêü.
¯ÖÖêÖºþÖ úÖœü»Öê»µÖÖ ³Ö¸ü³ÖŒú´Ö ÖÖÓ²ÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß †Ö×Ö ¯ÖãŸÖóµÖÖÓ“µÖÖ †Ö•Öæ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ Ö›üúÖŸÖæÖ ×—Ö¸ü¯ÖÖÖ·µÖÖ
—Ö·µÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß ÖêôûŸÖ †ÖÆêü. ¿ÖÖÓŸÖ ÃÖ´ÖµÖß Æêü ‹úÖÓŸÖÃ£Öôû ¯ÖÖÆæüÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê úß, ×ÖÃÖÖÔ †Ö×Ö ´ÖÖÖ¾Öß
ú»ÖÖ ÊÖ •ÖÖê›ü¯µÖÖ“Öê Æêü •ÖÖæ Îúß›üÖÃ£ÖÖÖ“Ö †ÃÖÖ¾Öê. ´ÖÆüÖ»ÖÖ“µÖÖ ÊÖ ´Ö¬Ö»µÖÖ ³ÖÖÖÖ“µÖÖ ¤üÖêÆüß ²ÖÖ•ÖæÃÖ
†¬ÖÔ¾ÖŸÖãÔôûÖúÖ¸ü ¤üÖêÖ ¤üÖ»ÖÖê †ÖÆêüŸÖ. ‹úÖ ¤üÖ»ÖÖÖŸÖ †Öêú ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ •ÖÖÖ¾Ö¸üÖÓ“Öß ¾Ö ¯ÖµÖÖÓ“Öß ´ÖéŸÖ ¿Ö¸üß¸êü
¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ÊÖÓ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ÃÖÓÖÏÆü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÖê »ÖÖ¾ÖæÖ šêü×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö×Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¤üÖ»ÖÖÖŸÖ ÖÖ»Ö“µÖÖ
´Ö•Ö»µÖÖŸÖ ¯ÖãŸÖôêû ¾Ö ¾Ö¸ü“µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖŸÖ ×“Ö¡Öê ÊÖÓ“ÖÖ ÃÖÓÖÏÆü šêü×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ÊÖÓ¯Öîúß ²ÖÆãüŸÖêú ×“Ö¡Öê †Ö×Ö
´ÖæŸÖá ÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ, ŸµÖÖÓŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖêúºþÖ úÖÆüß ÃÖãÓ¤ü¸ü ŸÖ¹ýÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ×“Ö¡Öê ŸÖ¸ü êú¾Öôû ÖÖ †Ö×Ö ÖîÃÖÙÖú
ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ‡ŸÖúß Æãü²ÖêÆæü²Ö ¤üÖÖ×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß úß, †Ö´ÆüÖ ¯ÖÖî¸üÃŸµÖÖÓÃÖ ×ŸÖú›êü ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¯Ö¸üÖúÖÂšêü“Öß
¿Ö¸ü´Ö ¾ÖÖ™æüÖ, ×“Ö¡ÖÖŸÖß»Ö ÃÖãÓ¤ü¸üà“ÖÖ •ÖÖæ †¯Ö´ÖÖÖ êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Öê¤ü ¾ÖÖ™êü. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ¾ÖºþÖ ±Ïëú“Ö »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ
ÃÖÖï¤üµÖÖÔ×³Öºþ“Öß“ÖÖÆüß ´ÖÖÃÖ»ÖÖ úôûŸÖÖê. Æüß ×“Ö¡Öê ÃÖã¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¾Ö ÃÖãÃÖÓÃéúŸÖ ×“ÖŸÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖæÖ ¾Ö ÆüÖŸÖÖŸÖæÖ
ˆŸÖ¸ü»Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ‹úÖ¾Ö¸ü ×“Ö¢Ö ÖãÓŸÖ»Öê, ŸÖê µÖê£Öê“Ö Öã¸ü±ú™æüÖ ¸üÖÆüß. ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ ÃÖÆü•Ö ¤ãüÃÖ¸üßú›êü Ö•Ö¸ü
Öê»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×ŸÖú›êü“Ö »ÖÖ »ÖÖÖê. ÆüÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ †Ö´ÆüÖÓÃÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê úß, ¤îü¾Öß ÃÖÖï¤üµÖÔ †Ö×Ö
´ÖÖÖ¾Öß “ÖÖŸÖãµÖÔ ÊÖ ¤üÖêÆüà“Öß †Ö´ÆüÖÓÃÖ ÊÖ¯Öæ¾Öá Öß™ü¿Öß ú»¯ÖÖÖ¤êüÖß»Ö Ö¾ÆüŸÖß. úÖ¾µÖ, ‡×ŸÖÆüÖÃÖ, ÖÖ™üú,
¯Öã¸üÖÖ, ¤ÓüŸÖú£ÖÖ, ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ¾ÖÖÔÖ, ³ÖæÖÖê»Ö, ÖÖÖê»Ö †Ö×Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ †Öêú ¿Ö²¤üÃÖéÂ™üß“Öê ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö ÊÖ
×“Ö¢Ö¾Öê¬Öú ×“Ö¡ÖÃÖéÂ™üßŸÖ ¯Ö¸üÖ¾Öé¢Ö —ÖÖ»Öê ÆüÖŸê Öê. ÆüÖ“Ö ´ÖÖÃÖ»ÖÖ ¯ÖãŸÖóµÖÖÓ“ÖÖÆüß. †ÃÖÖê, †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ÆüÖ ÃÖÓÖÏÆü
†±úÖ™ü †ÃÖæÖ †Ö´ÆüÖÓ»ÖÖ ¾Öêôû ŸÖ¸ü ±úÖ¸ü“Ö £ÖÖê›üÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Ö×Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖ †¿Öß ×šüúÖÖê †ÖÖÖß ×úŸÖß
ÆüÖêŸÖß úÖêÖ •ÖÖÖê. †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ †Ö´Ö“µÖÖ ´ÖÖÖ“Öß ×úŸÖß †ÖêœüÖŸÖÖÖ —ÖÖ»Öß Æêü ÃÖÖÓÖŸÖÖ“Ö µÖêŸÖ ÖÖÆüß.
´ÖÖÃÖìµÖ´Ö¬µÖê ¾Ö ¯Öò¸üßÃÖ´Ö¬µÖê ‹ú “Ö´ÖŸúÖ¸ü ×¤üÃÖ»ÖÖ. ŸÖÖê ÆüÖ úß 4-5 ×šüúÖÖß ²ÖÖµÖúÖÓ“µÖÖ
†ÖêšüÖ¾Ö¸ü ×´Ö¿ÖÖ ×¤üÃÖ»µÖÖ! ‹úÖ ¾Öé¨ü ²ÖÖ‡Ô»ÖÖ ŸÖ¸ü †Ö¤üß ÖÖÃÖ ¾ÖÃŸÖ·µÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö »ÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß, †ÃÖê
×¤üÃÖ»Öê, úÖ¸üÖ ×ŸÖ“µÖÖ ÆüÖã¾Ö™üß¾Ö¸ü ÖÖ»ÖÖ¾Ö¸ü †Ö×Ö †ÖêšüÖ¾Ö¸ü ú¸ü›ü¶Ö ¸ÓüÖÖ“Öê ¸üÖšü ÖãÓ™ü ¾ÖÖœü»Öê ÆüÖêŸÖê. ‹ú¤üÖêÖ µÖã¾ÖŸÖà“µÖÖ †ÖêšüÖÓ¾Ö¸ü úÖê¾ÖóµÖÖ ¾Ö ×ÖôûÃÖ¸ü êúÃÖÖÓ“µÖÖ ¤üÖ™ü ¯ÖÖ †ÖÖæ›ü ×´Ö¿ÖÖ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ. ÊÖ Ö™ü¾µÖÖ
±Ïëú“Ö ²ÖÖµÖúÖÓÖß úÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸÖê»Öê »ÖÖ¾ÖæÖ †Ö¯Ö»Öê êúÃÖ éú×¡Ö´Ö ¸üßŸÖßÖê ¾ÖÖœü×¾Ö»Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖ Ö úôêû!
•Öê¾ÖÖ ¾ÖÖî¸êü †Ö™ü¯ÖæÖ ¸üÖ¡Öß 8 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †Ö´Æüß Ã™êü¿ÖÖÖ¾Ö¸ü Öê»ÖÖê. ŸÖê£Öê ãúú Óú¯ÖÖß“ÖÖ ¤ãü³ÖÖÂÖÖ
†Ö´Ö“Öê ÃÖ¾ÖÔ •Ö›ü ÃÖÖ´ÖÖÖ ‘Öê‰úÖ †Ö´Ö“Öß ¾ÖÖ™ü ¯ÖÖÆüŸÖ Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ“Ö. †Ö´Ö“µÖÖÃÖÖšüß ‹ú
×¸ü—Ö¾ÆÔü›ü 2 ·µÖÖ ¾ÖÖÖÔ“Öê Óú¯ÖÖ™Ôü´Öë™ü ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖŸÖ †Ö´Ö“Öß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖêµÖ ŸµÖÖÖê »ÖÖ¾ÖæÖ ×¤ü»Öß, †Ö×Ö †Ö´Æüß
8-40 »ÖÖ ¯Öò¸üßÃÖ»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. £ÖÓ›üß ±úÖ¸ü ¯Ö›ü»Öß †ÃÖ»µÖÖÖê †Ö´Æüß ¤üÖ¸êü ¯ÖŒúß ²ÖÓ¤ü úºþÖ •Ö¾Öôû
†ÃÖê»Ö ×ŸÖŸÖúÖ Ö¸ü´Ö ú¯Ö›üÖ †ÓÖÖ¾Ö¸ü ‘Öê‰úÖ Ã¾ÖÃ£Ö Öã¸ü±ú™æüÖ ×Ö•Ö»ÖÖê. ŸÖÖê ÃÖúÖôûß 6 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ›üß •ÖÖòÖ
Ã™êü¿ÖÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖÖê —ÖÖ»ÖÖê. ÖÖ›üß“ÖÖ ¾ÖêÖ ¤ü¸ü ŸÖÖÃÖÖÃÖ 50-60 ´Öî»Ö¯ÖµÖÕŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ›ü²µÖÖÓ“Öß ¹Óý¤üß Øú×“ÖŸÖ •Öß.
†ÖµÖ. ¯Öß. ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖŸÖê. ¯ÖÏŸµÖêú ›ü²µÖÖŸÖ »ÖÖÓ²Öß“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ÃÖã´ÖÖ¸êü 3 ±ãú™ü ¹Óý¤üß“ÖÖ ³ÖÖÖ Öò»Ö¸üßÃÖÖ¸üÖÖ
Öã»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ÊÖ Öò»Ö¸üßŸÖæÖ ÖÖ›üß“µÖÖ ‹úÖ ™üÖê úÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ™üÖêúÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÖÖ›üß “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖÖÖ¤êüÖß»Ö
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•ÖÖŸÖÖ µÖêŸÖê. †ÖÖ²ÖÖê™ü ²ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü •Ö¹ý¸üß“µÖÖ ˆŸÖÖºþÃÖ ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö ÖêµÖÖÃÖ '¯Öß. †Ñ›ü
†Öê. Ã¯Öê¿Ö»Ö' ŸÖµÖÖ¸ü †ÃÖŸÖê, ŸÖß ´ÖÖÃÖìµÖÆæüÖ •Öß »ÖÖê“Ö ×Ö‘ÖŸÖê ŸÖß òú»Öê¾Ö¸ü“Ö £ÖÖÓ²ÖŸÖê. ŸµÖÖ ÖÖ›üßŸÖ ‹ú
³ÖÖê•ÖÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÆüÖò»Ö †Ö×Ö ×Ö•ÖµÖÖ“µÖÖÆüß ÖÖê»µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ›üß •ÖÖòÖ Ã™êü¿ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê ¯Öò¸üßÃÖ¯ÖµÖÕŸÖ,
¾ÖÖ™êüŸÖ ¿ÖêŸÖê, úÖ»Ö¾Öê, ¤ü·µÖÖ, ²ÖÖêÖ¤êü, ÖÖ¾Öê ‡. “ÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ¤êüÖÖ¾ÖÖ ÖÖ›üßŸÖæÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ. ¯ÖÖ‰úÃÖ ‹úÃÖÖ¸üÖÖ
ÃÖ¯ÖÖ™æüÖ ¯Ö›üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ±Ïëú“Ö »ÖÖêúÖÓ“Öß ÃÖÖï¤üµÖÖÔ×³Ö¹ý“Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖæÖÆüß ¥üÂ™üßÃÖ ¯Ö›üŸÖê. ÊÖÓ“Öß ¿ÖêŸÖê ´ÆüÖ•Öê
êú¾Öôû ²ÖÖÖ“Ö! úÖ»Ö¾µÖÖ“µÖÖ úÖšüß —ÖÖ›êü »ÖÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß, ŸÖß •ÖÖæ ú¾ÖÖ‡ŸÖß»ÖÖ“Ö ˆ³Öß †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™êü.
•ÖÖÖÖê•ÖÖÖ Öê›üß »ÖÖÖŸÖ, ŸÖß Öê›üß Ö¾ÆüŸÖ, ×“Ö¡Öê“Ö ŸÖß! ±ÏúÖÃÖ“Öß ¿ÖêŸÖê ÃÖúÖôû“µÖÖ ¾Öêôûß ÖÖ›üßŸÖæÖ ¬ÖÖ¾ÖŸÖ
†ÃÖŸÖÖÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö“Ö ¯ÖÖÆæüÖ ‹ÖÖªÖ Ö¾ÖµÖÖÃÖ, ‡ŸÖ¸ü ×šüúÖÖß ¸üÖ•ÖÖ ÆüÖêµÖÖ¯ÖêÖÖ ±ÏúÖÃÖ´Ö¬µÖê ¿ÖêŸÖú¸üß ÆüÖêÖê
²Ö¸êü, †ÃÖê ¾ÖÖ™ü»µÖÖÃÖ ŸµÖÖŸÖ Ö¾Ö»Ö úÖµÖ?
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¯Öò¸üßÃÖ ¿ÖÆü¸ü
ÃÖ´ÖŸÖÖ-Ã¾ÖŸÖÓ¡ÖŸÖÖ-²ÖÓ¬ÖæŸÖÖ —Öë›üÖ ×´Ö¸ü×¾ÖÖÖ¸üß, ÃÖÖï¤üµÖÖÔ“Öß •Öß ÖÖÖ ŸµÖÖ ¯Öò¸üßÃÖ¯Öã¸üßŸÖ †Ö´Æüß ÃÖúÖôû“Öê
10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. ¯Öò¸üßÃÖ ¿ÖÆü¸ü ¯Öò¸üßÃÖ ¿ÖÆü¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö †ÖÆêü. ÊÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ úÖÆüß ¾ÖÖÔÖ ú¸ü¾ÖŸÖ ÖÖÆüß.
¯ÖãÂúôû »ÖÖêúÖÓÖß µÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ êú»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû, µÖê£Öê ŸµÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖ ÖÖÆüß.
×¿Ö¾ÖÖµÖ •Ö¾ÖêÖ ¾ÖÖî¸êü †Ö™ü¯ÖæÖ †Ö´Æüß ÖÖ›üßŸÖ ²ÖÃÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»ÖÖê, ŸÖÖê“Ö †Ö´ÆüÖÓÃÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖÖê ÖÖšü»Öê.
†Ö´Æüß ´ÖãµÖ ¸üÃŸµÖÖÖê ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖÖú×¸üŸÖÖ ´Öã§üÖ´Ö ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê ´ÖÖêšü´ÖÖêšêü ÃÖãÓ¤ü¸ü ´ÖÆüÖ»Ö ¯ÖÖÆüŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö '¯Öò»ÖêÃÖ ›üß
Öò¿ÖÖ»Ö ‡¾ÆüÖ×»Ö›Ëü' ´ÆüÖ•Öê •Öê£Öê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¸üÖ•Ö¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öß £Ö›üÖß †ÖÆêüŸÖ, †¿ÖÖ ¸üÖ•Ö¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ
Öê»ÖÖê. ¾Öß¸ü´ÖÖß Öê¯ÖÖê×»ÖµÖÖÖ“Öê µÖê£Öê ³Ö¾µÖ ú²Ö¸üÃ£ÖÖÖ †ÖÆêü. ÆüÖî¤üÖÃÖÖ¸üÖß ÃÖã´ÖÖ¸êü 20 ±æú™ü ¾µÖÖÃÖÖ“Öß
¾ÖŸÖãÔôûÖúÖ¸ü •ÖÖÖÖ •Ö×´ÖÖßŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 20 ±æú™ü ÖÖê»Ö ÃÖã¸êüÖ ²ÖÖÓ¬ÖæÖ úÖœü»Öß †ÖÆêü. ÊÖ ÆüÖî¤üÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖ³ÖÖÖß
Öê¯ÖÖê×»ÖµÖÖÖ“Öê ³Ö¾µÖ £Ö›üÖê †ÖÆêü. ŸµÖÖ“ÖÖ ¸ÓüÖ ¤üÖ™ü úÖôûÃÖ¸ü ŸÖ¯Ö×ú¸üß †ÖÆêü. ÆüÖî¤üÖ“µÖÖ ”ûÖŸÖß‡ŸÖŒµÖÖ ˆÓ“Ö
úšü›ü¶Ö¾ÖºþÖ ÖÖ»Öß ›üÖêúÖ¾ÖæÖ ŸµÖÖú›êü ¯ÖÖÆüÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. ÆüÖ ×¤ü¾ÖÃÖ †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸ü“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû, µÖê£Öê
Æü•ÖÖ¸üÖê »ÖÖêúÖÓ“Öß Ö¤üá •Ö´Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. Æêü ×šüúÖÖ ÖÓ³Öß¸ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ‡ŸÖúß Ö¤üá †ÃÖæÖÆüß “ÖÆæÓüú›üê ¿ÖÖÓŸÖ
ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖ´Öãôêû ¤êüÖÖ¾ÖÖ †×¬Öú“Ö ÖÓ³Öß¸ü ×¤üÃÖ»ÖÖ! £Ö›üµÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß Ø³ÖŸÖß“µÖÖ úÖêÖÖ›ü¶ÖÓŸÖæÖ 7-8 ¯ÖãŸÖôêû
ˆ³Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ¿Öß“Ö ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ×Ö¿ÖÖÖê, ³ÖÖ»Öê ¾Ö úÖÆüß Æü¢µÖÖ¸êü šêü×¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÖê Ø•Öú»Öê»µÖÖ
´ÖãµÖ-´ÖãµÖ »ÖœüÖµÖÖÓ“ÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Öß ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ ¿Öê¾Ö™üß ÊÖ •ÖÖ Ø•Öæú ¯ÖÖÆüÖÖ·µÖÖ •ÖêŸµÖÖÃÖ
úÖôûÖÖê “ÖßŸÖ úºþÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ³ÖÖŸÖê“Öê Ã´ÖÖ¸üú µÖê£Öê ŸµÖÖ“µÖÖ £Ö›üµÖÖ“µÖÖ ºþ¯ÖÖÖê Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ êú»Öê †ÖÆêü.
×¤ü ×²ÖÖË ¾Æüß»Ö : ÊÖÖÓŸÖ¸ü †Ö´Æüß '¸üÖÖÃÖß “ÖÎú' ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. †Ö¯Ö»µÖÖú›êü •Ö¡Öê“µÖÖ ×šüúÖÖß
•ÖÃÖê ˆÓ“Ö ¯ÖÖôûÖê ˆ³ÖÖºþÖ ŸµÖÖŸÖ »ÖÖêúÖÓÃÖ ²ÖÃÖ¾ÖæÖ ÆüÖ»Ö×¾ÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖ“Ö Ö´ÖãµÖÖ“Öê ¯ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü Æêü
¾Ö¸üß»Ö “ÖÎú †ÖÆêü. ÊÖ“ÖÖ ¾µÖÖÃÖ 200-250 ±æú™ü †ÃÖÖ¾ÖÖ. ÃÖã´ÖÖ¸üê 100 ±æú™ü ˆÓ“Öß“µÖÖ ¤üÖêÆüß ú›ü“µÖÖ
¤üÖêÖ-¤üÖêÖ ×ŸÖ¸üúÃÖ ÖÖÓ²ÖÖÓ¾Ö¸ü ÊÖ ¸üÖÖÃÖß “ÖÎúÖ“ÖÖ ¸üÖÖÃÖß úÖÖ šêü×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ÊÖ “ÖÎúÖ“µÖÖ ¯Ö×¸ü‘ÖÖŸÖ
ÃÖã´ÖÖ¸êü 20 ´ÖÖêšü¶Ö »ÖÖú›üß ¯Öê™ü¶Ö †£Ö¾ÖÖ ÖÖê»µÖÖ ²ÖÃÖ×¾Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêú ÖÖê»Öß 15 ÆüÖŸÖ »ÖÖÓ²Ö,
5 ÆüÖŸÖ ¹Óý¤ü †Ö×Ö 5 ÆüÖŸÖ ˆÓ“Ö †ÖÆêü. ‹úÖ ÖÖê»ÖßŸÖ 20 ´ÖÖÖÃÖê ²ÖÃÖŸÖß»Ö ‡ŸÖúß •ÖÖÖÖ †ÃÖŸÖê. †ÖŸÖ
‹ú ™êü²Ö»Ö ¾Ö ¤üÖêÖ Öã“µÖÖÔ šüê×¾Ö»Öê»µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. Æêü “ÖÎú ¯ÖÖ“Ö ¯ÖÖ“Ö ×´Ö×Ö™üÖÓÖß ‹ú¤üÖ £ÖÖÓ²ÖŸÖê. ŸÖê¾ÆüÖ
ÖÖê»ÖßŸÖ ²ÖÃÖ»Öê»Öß ´ÖÖÖÃÖê ²ÖÖÆêü¸ü µÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö Ö¾Öß †ÖŸÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ‹úÖ ±êú¸üßÃÖ ‹úÖ ´ÖÖÖÃÖÖÃÖ ‹ú ±ÏÑúú
´ÆüÖ•Öê ÃÖã´ÖÖ¸üê 10 †ÖÖê ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ÖÖê»Öß“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ ŸÖÖ¾Ö¤üÖÖÖ“µÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû “ÖÆæú›ü“ÖÖ ¯Öò¸üßÃÖ ¿ÖÆü¸üÖ“ÖÖ
¤êüÖÖ¾ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê †Ö×Ö •Öê¾ÆüÖ “ÖÎúÖ“µÖÖ ¾Ö¸ü“µÖÖ ™üÖê úÖ¾Ö¸ü •ÖÖŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ †Ö´Æüß †ÖúÖ¿ÖÖŸÖ 200-250 ±æú™ü
ˆÓ“Ö †ÃÖŸÖÖê. •µÖÖ ÃÖóµÖÖÓ¾Ö¸ü ÊÖ ÖÖê»µÖÖ †›üú×¾Ö»µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖ ±úÖ¸ü •ÖÖ›ü ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû êú¾ÆüÖ“Ö
´ÖÖê›üŸÖß»Ö úß úÖµÖ †¿Öß ×¾ÖÖÖúÖ¸üÖ ³ÖßŸÖß ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖŸÖê. Æêü “ÖÎú •Öê¾ÆüÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖãºþ êú»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ÊÖÃÖ
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ÆüÖ»Ö×¾ÖÖÖ·µÖÖ µÖÓ¡ÖÖ“ÖÖ úÖÆüß ³ÖÖÖ ×²Ö‘Ö›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, ŸÖÖê ¤ãü¹ýÃŸÖ úºþÖ “ÖÎú ¯ÖãÆüÖ “ÖÖ»Öæ ú¸üµÖÖÃÖ
12 ŸÖÖÃÖ »ÖÖÖ»Öê, ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ 200 ±ãú™üÖÓ¾Ö¸ü“µÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖ ²ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß úÖµÖ ³ÖµÖÓú¸ü †¾ÖÃ£Ö
—ÖÖ»Öß †ÃÖê»Ö µÖÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ Æüê “ÖÎú ¯ÖÏŸµÖÖ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖÆü•Ö ÆüÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖß ÖÖÆüß.
ÖÓŸÖ¸ü †Ö´Æüß ‹±êú ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ´ÖÖÖê¸üÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. ÆüÖ 700-800 ±æú™ü ˆÓ“Ö †ÃÖÖ¾ÖÖ
†ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¾Ö¸üß»Ö “ÖÎúÖ¯ÖêÖÖÆüß Æêü úÖ´Ö †“ÖÖ™ü †ÖÆêü. ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖê¸üÖ »ÖÖêÖÓ›üÖ“ÖÖ †ÖÆêü. ¤ü¸ü ´ÖÖÖÃÖß
¤üÖêÖ ±Ïòúú ×¤ü»µÖÖÃÖ ÖÖê»ÖßÃÖú™ü ´ÖÖÖê·µÖÖ“µÖÖ ×¿ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ˆ“Ö»ÖæÖ ÖêŸÖÖŸÖ. ¾ÖºþÖ ÖÖ»Öß ¯ÖÖÆüµÖÖ“Öß
¤êüÖß»Ö ”ûÖŸÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. †Ö´Æüß †¬ÖÖÔ ´ÖÖÖê¸üÖ “ÖœæüÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖ‰úÃÖ ÃÖÖêÃÖÖ™ü¶ÖÖê ¯Ö›æü »ÖÖÖ»ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖ¸üÖ
ÃÖÖêÃÖÖ™ü¶Ö“ÖÖ ÃÖã™ü»ÖÖ ´ÆüÖæÖ ¾Ö¸ü •ÖÖµÖÖ“ÖÖ ÖÖ¤ü ÃÖÖê›æüÖ ÖÖ»Öß ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. Æêü †ÃÖ»Öê †“ÖÖ™ü éúŸµÖ ‡ŸÖúÖ
Ö“ÖÔ êú»ÖÖ †ÃÖæÖ ŸÖê úÖµÖ´Ö šêü¾ÖÖ¾Öê úß ¯ÖÖ›üÖ¾Öê ÊÖ×¾ÖÂÖµÖß ´µÖæ×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üß ¾ÖÖ¤ü ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. ÆüÖ ´ÖÖÖê¸üÖ
1889 “µÖÖ ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖÓ¬Ö»ÖÖ. ÆüÖ ¯ÖÖ›üÖ¾ÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖÖÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ‹ú ´Öã§üÖ †ÃÖÖ †ÖÆêü úß, ´ÖÖÖê¸üÖ
²Öêœü²Ö —ÖÖ»ÖÖ! ú´ÖÖ»Ö †ÖÆêü ±Ïëú“Ö ÃÖÖï¤üµÖÖÔ“Öß!! ÖãúŸµÖÖ“Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ ³Ö¾µÖ ¾Ö
ÃÖãÓ¤ü¸ü ‡´ÖÖ¸üŸÖß ¯ÖÖ›üµÖÖ“Öê úÖ´Ö “ÖÖ»Ö»Öê †ÖÆêü.
9…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯Öò¸üßÃÖÆæüÖ ×Ö‘ÖæÖ ¸üÖ¡Öß 1 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ òú»Öê µÖê£Öê ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ‡ÓÛ»Ö¿Ö “ÖòÖê»Ö †Öê»ÖÖÓ›üµÖÖÃÖ
1 ŸÖÖÃÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. µÖê£Öê ÃÖ´Öã¦ü ÖêÆü´Öß Ö¾Öôû»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. †Ö´Ö“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“µÖÖ ²ÖÆãüŸÖêúÖÓÃÖ ¾ÖÖÓŸµÖÖ —ÖÖ»µÖÖ,
´Ö»ÖÖÆüß ±úÖ¸ü ´Öôû´Öôû»Öê. ŸÖÖ. 7 ¸üÖê•Öß ÃÖúÖôûß 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ »ÖÓ›üÖ µÖê£Öê ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»ÖÖê. ŸÖê£Öê 3 ×¤ü¾ÖÃÖ ¸üÖÆæüÖ
10 »ÖÖ ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ÃÖãÖºþ¯Ö †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öê ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»ÖÖê, µÖê£Öê ´ÖÖ—ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ÃÖÓ¯Ö»ÖÖ ŸÖÖê ÃÖãÖÖ“ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ,
ÊÖ²Ö§ü»Ö ¯Ö¸ü´Öê¿¾Ö¸üÖ“ÖÖ ´Öß †Ö³ÖÖ¸üß †ÖÆêü.
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'ÖÖò™ü¸ü ›êü´ÖË ¤ ü»ÖÖ ÖÖ›Ôü' ¤êü‰úôû
¾Ö ŸÖê ¯ÖÖÆæüÖ ÃÖã“Ö»Öê»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü
´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö, †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü
ŸÖÖ. 29-11-1901
¯ÖãµÖÖŸÖ •Ö¿Öß ¯Ö¾ÖÔŸÖß, ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ •ÖÃÖÖ ²ÖÖ²Öã»ÖÖÖ£Ö, ŸÖÃÖê Æêü ¾Ö¸üß»Ö ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¤êü‰úôû ´ÖÖÃÖìµÖ µÖê£Öê †ÖÆêü.
ÊÖ ±Ïëú“Ö ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö¸üÖšüßŸÖ †£ÖÔ '†Ö´Ö“Öß ¸üÖú ´ÖÖŸÖÖ' †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. Æüß ´ÖÖŸÖÖ ´ÆüÖ•Öê ÁÖß µÖê¿Öæ ×õÖÃŸÖÖ“Öß
†Ö‡Ô ãú´ÖÖ¸üß ´Öê¸üß Æüß ÆüÖêµÖ. Æüß“Ö ÊÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖß»Ö ´ÖãµÖ †Ö¸üÖ¬µÖ-¤îü¾ÖŸÖ †ÖÆêü. ¿ÖÆü¸üÖ»ÖÖ »ÖÖÖæÖ“Ö †ÖÖêµÖ
²ÖÖ•ÖæÃÖ ‹ú ˆÓ“Ö ™êüú›üß †ÖÆêü. ×ŸÖ“µÖÖ ´ÖÖ£µÖÖ¾Ö¸ü Æêü ÃÖãÓ¤ü¸ü ¤êü‰úôû ²ÖÖÓ¬Ö»Öê †ÖÆêü. ™êüú›üß “ÖœæüÖ ¾Ö¸ü
•ÖÖ‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ £Öú¾ÖÖ µÖêŸÖÖê. ™êüú›üß“µÖÖ ¯ÖÖµÖ£µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê ´ÖÖ£µÖÖ¾Ö¸ü ¤êü¾ÖôûÖ“µÖÖ ¤üÖ¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ×»Ö°™üÖê ¯ÖÏê Öú•ÖÖÖÓÃÖ
¾Ö¸ü ˆ“Ö»ÖæÖ ÖêµÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ êú»Öß †ÖÆêü, †ÃÖê †Ö´ÆüÖÓÃÖ ¾Ö¸ü Öê»µÖÖ¾Ö¸ü úôæûÖ †Ö»Öê. Æüß ™êüú›üß
ÃÖ´Öã¦üÖ“µÖÖ úÖšüÖ¾Ö¸ü †ÃÖ»µÖÖÖê µÖê£ÖæÖ ‹úÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ †ÖÓŸÖ ´ÖÆüÖÃÖÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¾Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ×“Ö¡Ö×¾Ö×“Ö¡Ö
´ÖÖÃÖìµÖ ¿ÖÆü¸üÖ“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ‹úÖ“Ö ¾Öêôûß ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖ£µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¤êü¾ÖôûÖ“ÖÖ ¤üÖ›üß ‘ÖÖ™ü
»ÖÖÖ»ÖÖ. †Ö•Öæ²ÖÖ•ÖæÃÖ †ÖŸÖ²ÖÖÆêü¸ü “ÖÆæüú›üê —ÖÖ›æüÖ ÃÖÖ±ú êú»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû, ´ÖÖÖ»ÖÖ ±úÖ¸ü ×Ö´ÖÔôû ¾ÖÖ™ü»Öê.
ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ˆÓ“Ö ‹úÖÓŸÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö Ã£Öôûß ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß ±úÖ¸ü¿Öß “ÖÖÆæü»Ö Ö¾ÆüŸÖß. ´ÆüÖæÖ µÖê£Öê »Ö¾Öú¸ü“Ö ´ÖÖ
×Ö:¿ÖÓú ÆüÖê‰úÖ Öêôæû »ÖÖÖ»Öê. ¤êü‰úôû ³ÖŒú´Ö ¤üÖ›üÖÓ“Öê ²ÖÖÓ¬Ö»Öê †ÃÖæÖ úÖ´Ö ÃÖÖ¬Öê, ÃÖ±úÖ‡Ô¤üÖ¸ü ¾Ö ÃÖã²Öú
—ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ŸÖôû´Ö•Ö»µÖÖ“Öê ¤üÖ¸ü —ÖÖú»Öê ÆüÖêŸÖê ¾Ö †ÖŸÖ †Ó¬ÖÖ¸ü ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¤êü¾ÖôûÖ“ÖÖ ´ÖãµÖ ³ÖÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ
´Ö•Ö»µÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ ´ÆüÖæÖ †Ö´Æüß ¾Ö¸ü Öê»ÖÖê. †Ö´Æüß ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“Öê »ÖÖêú ¯Ö¸üúßµÖ µÖ¾ÖÖÖÓÃÖ †Ö´Ö“µÖÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö
¤êü¾ÖôûÖŸÖ µÖê‰ú ¤êüŸÖ ÖÖÆüß, ŸÖÃÖê“Ö ÊÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖÆüß †Ö´ÆüÖ ØÆü¤ü•ÖÖÖÓÃÖ •ÖÖ‰ú ¤êüŸÖß»Ö úß ÖÖÆüß Æüß †¯Ö×¾Ö¡Ö
¿ÖÓúÖ †Ö´Ö“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ µÖê‰úÖ †Ö´Æüß ÃÖÖôêû ¤üÖ¸üÖŸÖ“Ö ‘Öã™ü´Öôæû »ÖÖÖ»ÖÖê. ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ ‹úÖ ¾Öé¨ü ´ÖÖãÂµÖÖÖê
†ÖŸÖ •ÖÖµÖÖÃÖ ÖæÖ êú»Öß.
¤êü¾ÖôûÖŸÖ ×¿Ö¸ü»ÖÖê, ŸÖê¾ÆüÖ 12 “ÖÖ †´´Ö»Ö ÆüÖêŸÖÖ. “ÖÖêÆüßú›êü ¿ÖÖÓŸÖ ¾Ö ÖÓ³Öß¸ü ¤êüÖÖ¾ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
×¾Ö¸üôûÖ ‹ú¤üÖ ¯ÖÏêÖú †Ö¸ü ˆ¯ÖÖÃÖú ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖÓ“ÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö Ö ú¸üŸÖÖ •Ö¯ÖæÖ ¯ÖÖÆæüÖ †Ö¸ü ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ úºþÖ
ÖúôûŸÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê. †ÖŸÖ Öê»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¤üÖêÆüß ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¤üÖê Ö ´ÖÖêšü¶Ö 7-8 ±æú™ü ˆÓ“Ö ×¯ÖŸÖôêû“µÖÖ »ÖÖ»ÖÖßŸÖ
šüÖÖ¾ÖµÖÖ ×¤üÃÖ»µÖÖ. ŸµÖÖÓ¾Ö¸ü 2-3 ±æú™ü »ÖÖÓ²Ö ²ÖÖ¸üßú ´ÖÖêšü¶Ö ¿Öêú›üÖê ´ÖêÖ²Ö¢µÖÖ •ÖôûŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. Æêü ×õÖÃŸÖß
ÖÓ¤üÖ¤üß¯Ö ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ¾Ö¸ü òú£ÖÖ×»Öú ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ÃÖÖÖÖŸÖË Ã¾Öºþ¯Ö ¯Öãœüê ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öê. ÖÖ»Ö¯ÖÖÃÖæÖ ¾Ö¸üŸÖß ÖÖ³ÖÖ·µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ
×¾Ö¿ÖÖ»Ö Ø³ÖŸÖß¾ÖºþÖ ¯ÖÖî¸üÖ×Öú ×“Ö¡Öê ™üÖÓÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ. úÖêšêü µÖê¿Öæ ´Öã»ÖÖÓÃÖ Öêôû¾ÖßŸÖ †ÖÆêü, úÖêšêü ¤ãü:×ÖŸÖÖÓ“Öê
†ÁÖæ ¯Öã¿ÖßŸÖ †ÖÆêü. úÖêšêü †Ö•ÖÖ·µÖÖÃÖ ²Ö¸êü ú¸üßŸÖ †ÖÆêü ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üßú›êü úÖêšêü Ã¾ÖŸÖ: µÖê¿Öæ“Öß“Ö ”ûôûÖÖ
“ÖÖ»Ö»Öß †ÖÆêü, úÖêšêü ŸµÖÖÃÖ ÃÖãôûÖ¾Ö¸ü ×ÖôæûÖ ™üÖú»Öê †ÖÆêü, †¿Öß ÖÖÖÖŸÖ·Æê“Öß ×“Ö¡Öê Æãü²ÖêÆãü²Ö ¸êü×Ö»Öß
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ÆüÖêŸÖß. ×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖê¯Ö·µÖÖŸÖ, úÖêÖÖ›ü¶ÖŸÖ, “ÖÖîúÖŸÖ “ÖÖî¸ÓüÖÖ¾Ö¸ü ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¬ÖÖŸÖæÓ“Öê †ÖêŸÖ»Öê»Öê ¾Ö ¤üÖ›üÖÓ“Öê
‘Ö›ü×¾Ö»Öê»Öê µÖê¿Öæ“Öê ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ×¿ÖÂµÖÖÓ“Öê ¯ÖãŸÖôêû ²ÖÃÖ×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê ¾Ö ŸµÖÖ¯Öãœêü ¬Öæ¯Ö, ¤üß¯Ö, ¯ÖãÂ¯ÖÖ×¤üúÖÓ“ÖÖ £ÖÖ™ü
ÃÖ•Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. Æüß ×¤ü¾µÖ ¿ÖÖê³ÖÖ ¯ÖÆüÖŸÖ ¯ÖÆüÖŸÖ †Ö´Æüß ×¿ÖÖ¸üÖÖÖ»Ö“µÖÖ ´ÖãµÖ ÖÖ³ÖÖ·µÖÖŸÖ ˆ““Ö Ã£ÖÖÖß
¤îü×¤ü¯µÖ´ÖÖÖË ¤êü¾ÆüÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ˆ³Öß †ÃÖ»Öê»Öß ãú´ÖÖ¸üß ´Ö¸üß†Ö´ÖÖ ×Æü“µÖÖ¯Öãœêü †Ö»ÖÖê. Æüß ˆÓ“ÖßÖê ¾ÖßÃÖ ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ
ãú´ÖÖ¸üß‡ŸÖúß ÆüÖêŸÖß. ¸ÓüÖ ÃÖÖ¾ÖôûÖ, ¯ÖÖêÂÖÖú †Ö¤üß ÃÖÖ¬ÖÖ ¾Ö ¯ÖÖµÖ‘ÖÖêôû †Ö×Ö “ÖêÆü¸üÖ ˆ¤üÖ¢Ö ¯ÖÖ ÃÖØ“ÖŸÖ
†Ö×Ö ˆ¤üÖÃÖ ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ×ÆüÖê ›üÖ¾µÖÖ ú›üê¾Ö¸ü »ÖÆüÖÖµÖÖ µÖê¿ÖæÃÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ÊÖ ˆŸÖÖ¾ÖóµÖÖ †³ÖÔúÖ“Öê
¾ÖµÖ êú¾Öôû 1…… ¾ÖÂÖÖÔ“Öê †ÃÖæÖ ŸÖÖêü úÖÆüß êú»µÖÖ †Ö‡Ô“µÖÖ ²ÖÖ»ÖêŸÖ šü¸üŸÖ Ö¾ÆüŸÖÖ, ŸÖß †Ö‡Ô ŸÖ¿Öß“Ö
²ÖÖ»ÖúÖú›êü †¬ÖÔ¾Ö™ü ¤ãü»ÖÔÖ úºþÖ, ŸµÖÖ“Öê ¯Öãœêü úÃÖê ÆüÖê‡Ô»Ö ÊÖ“Ö ×¾Ö¾ÖÓ“ÖÖêŸÖ ŸÖ™üÃ£Ö ˆ³Öß ÆüÖêŸÖß. ‡ú›êü
¯ÖÖê¸üÖ»ÖÖÆüß †Ö‡Ô“µÖÖ Ø“ÖŸÖê“Öß ¯Ö¾ÖÖÔ ´Öãôûß“Ö ÖÃÖæÖ ˆ»Ö™ü ŸµÖÖ“µÖÖ Öã²ÖÖã²ÖßŸÖ ÖÖ»ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖÃµÖÖ“Öê ú´Ö»Ö
±ãú»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê!! ŸµÖÖ“µÖÖ ›üÖê‡Ô¾Ö¸ü úÖ™ü¶ÖÓ“ÖÖ ÃÖÖêÖê¸üß ´Öããú™ü »ÖúÖúŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¤üßÖÖê¨üÖ¸üÖÃÖÖšüß“Ö •ÖÖæ ÊÖ
†“ÖÖ™ü úßŸÖá“µÖÖ »ÖÆüÖÖ ´ÖæŸÖáÖê †Ö‡Ô“µÖÖ ú›êü¾ÖºþÖ ¯Öãœêü —Öê¯Ö ™üÖ×ú»Öß ÆüÖêŸÖß. ÊÖ ´ÖÖµÖ-»Öêú¸üÖÓ“µÖÖ ¤üÖêÆüß
²ÖÖ•ÖæÃÖ ÖÓ¤üÖ¤üß¯ÖÖ“µÖÖ ŸÖê•ÖÖ“Öß Æü•ÖÖ¸Öê úÖ¸Óü•Öß ÃÖŸÖŸÖ ¾ÖÖÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖß! †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ÊÖ ¤îü¾Öß ÖãÖÖÓ“Öê Æêü ´ÖÓÖ»Ö
¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ¬Ö´ÖÖÔÃÖ †ÖãÃÖºþÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓÖ»Ö ÖãÖÖÓ“Öê •Öê ´Öæôû ŸµÖÖÃÖ †Öôû¾Öæ
»ÖÖÖ»Öê! ÖÖ´ÖÖ¡Ö ÃÖÖÛŸ¾Öú ¾Öé¢Öß“µÖÖ ˆ““Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ ×¾ÖÆüÖ¸ü úºþÖ ¯ÖãÖ: ´ÖÖÖ¾Öß éúŸÖß“Öê úÖîŸÖæú
ú¸üµÖÖÃÖ ŸÖê ÖÖ»Öß ˆŸÖ¸ü»Öê. ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ 12 “ÖÖ šüÖêúÖ ¯Ö›æüÖ “Ö“ÖÔ´Ö¬Öß»Ö ´Ö¬µÖÖÆü-‘ÖÓ™üÖ ¤üÖ¤üÖæ »ÖÖÖ»Öß.
†Ö´ÆüÖÓ»ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ×šüúÖÖê ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖ“Öß ‘ÖÖ‡Ô ÆüÖêŸÖß ´ÆüÖæÖ ¤êü¾ÖôûÖ“µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•Öæ“Öß ×“Ö¡Öê †Ö×Ö ¯ÖãŸÖôêû
»ÖÖ²ÖÖßÖê ¯ÖÖÆæüÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»ÖÖê.
ŸÖãôû•ÖÖ¯Öã¸ü“Öß ³Ö¾ÖÖÖß, ÃÖÖï¤ü¢Öß“Öß µÖ»»Ö´ÖÖ, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öß ´ÖÆüÖ»Ö´Öß ‡ŸµÖÖ¤üß •Öß •Öß úÖÆüß ¯Öã¸üÖŸÖÖ
ØÆü¤æü ¤êü¾ÖÃ£ÖÖÖê ¯ÖÖ×Æü»Öß †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÆü•Ö“Ö †Öšü¾ÖÖ ÆüÖê‰úÖ ´ÖÖÃÖìµÖ“µÖÖ ´Ö¸üß†Ö´ÖÖ“µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖ“Öê
ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ÃÖÖ´µÖ³Öê¤ü úÖµÖ †ÖÆêüŸÖ ÊÖ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê. ÃÖÖ´µÖ Æêü úß ØÆü¤æü ˆ¯ÖÖÃÖúÖÓÃÖ
²ÖÖ¸ü´ÖÖÆüß †Ö×Ö †Öšüß ¯ÖÏÆü¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖ ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö ×¤ü¾µÖÖÓ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê, ŸÖ¿Öß“Ö µÖê£ÖêÆüß
×õÖÃŸÖß ˆ¯ÖÖÃÖúÖÓÃÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÖÆêü. ØÆü¤æü †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖÓŸÖß»Ö Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü ¸üÖ´Ö¸üÖ¾ÖÖÖ“Öß ¾Ö úÖî¸ü¾Ö ¯ÖÖÓ›ü¾ÖÖÓ“Öß
×“Ö¡Öê úÖ×œüŸÖÖê ŸÖ¸ü ×õÖÃŸµÖÖÖêÆüß µÖê£Öê †Ö¯Ö»µÖÖ Ø³ÖŸÖß, ×“Ö¡Ö×¾Ö×“Ö¡Ö êú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ØÆü¤æü †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖ
´ÖãµÖ Ã£ÖÖÖß —ÖÖ´ÖÖßŸÖ ¤êü¾ÆüÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖÙ£Ö¾Ö ´ÖæŸÖá“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú×¸üŸÖÖê, ŸÖ¿Öß µÖê£Öê ×õÖÃŸµÖÖÖêÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ
ˆ¯ÖÖÃµÖ ¤êü¾ÖŸÖê“Öß ´ÖæŸÖá ˆ³Öß êú»Öß †ÖÆêü. µÖê£Ö¯ÖµÖÕŸÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“Öê êú¾Öôû ÃÖÖ´µÖ †ÖÆêü. ×õÖÃŸµÖÖÖê ØÆü¤æüÃÖ ØÆü¤üÖ,
†ÖòµÖ›üÖò»Öê™ü¸ü (´ÖæÙŸÖ¯Öæ•Öú) ‡. ÖÖ¾Öê šêü¾ÖæÖ ×úŸÖßÆüß ×ÆüÖ×¾Ö»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖÖê µÖê£Öê †Ö¯Ö»Öß †ÖúÖ¸ü×¯ÖÏµÖŸÖÖ ¯ÖæÖÔ
¾µÖŒŸÖ êú»Öß †ÖÆêü. Æüß ˆÖß¾Ö ‹úÖªÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¬Ö´ÖÔ¯ÖÓ£ÖÖ“Öß †Ö¸ü ´ÖÖãÂµÖ¾ÖÖÖÔ“Öß Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü ×Æü“Öê ´Öæôû
´ÖÖÖ¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖ“Ö †ÖÆêü. ´ÆüÖ †ÖÆêü. úß, ¾ÖÖ‘µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ²ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸµÖÖ“ÖÖ µÖôûúÖê™ü •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß!
ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×ŸÖú›êü ¯ÖÖî¸üÃŸµÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖÃÖ ¯ÖæÖÔ ²ÖÎÉ–ÖÖÖß, †«îüŸÖß ‡. ‡. •ÖÖ›ü¶Ö ÃÖÓ–ÖÖ ¤êü‰úÖÆüß ŸµÖÖ“µÖÖ
¯ÖÖšüß“Öß Ø»ÖÖ¯Öæ•ÖÖ †ªÖ×¯Ö ÃÖã™ü»Öß ÖÖÆüß, †Ö×Ö ‡ú›êü ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ¯ÖòÖÖ“ÖÖ ×õÖÃŸÖß —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ´ÖæÙŸÖ¯Öæ•ÖÖ
†Ö×Ö ×¾Ö³Öæ×ŸÖ¯Öæ•ÖÖ µÖÖÓÖß úÖêÖŸµÖÖ ÖÖ úÖêÖŸµÖÖ ŸÖ¸üß ºþ¯ÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ ‘Öê¸ü»Öê †ÖÆêü“Ö.
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†ÃÖÖê, ´Ö»ÖÖ µÖê£Öê ´ÖæŸÖá¯Öæ•Öê“µÖÖ µÖãŒŸÖÖµÖãŒŸÖêŸÖê²Ö§ü»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´Öãôûß“Ö úŸÖÔ¾µÖ ÖÖÆüß, ˆ»Ö™ü ²ÖÖÊ
¤êüÖÖ¾ÖÖ ¾Ö †ÖéúŸÖß ÊÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÊÖÖê ‡Ô¿¾Ö¸üÖú›êü ´ÖÖ •ÖÖÃŸÖ »Ö¾Öú¸ü »ÖÖÖŸÖê, ×Ö¤üÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ´ÖÖãÂµÖÖÃÖ
ŸÖ¸ü ÆüÖ“Ö ´ÖÖÖÔ µÖÖêµÖ †ÖÆêü, ÆüÖ •ÖÖê ´ÖæÙŸÖ¯Öæ•Öê“µÖÖ †×³Ö´ÖÖµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ´Öã§üÖ †ÖÆêü ŸÖÖê ´Öß ŸÖæŸÖÔ µÖê£Öê ÖéÆüßŸÖ
¬ÖºþÖ “ÖÖ»ÖŸÖÖê! †Ö×Ö ´Öß ¾Ö¸ü •Öê ØÆü¤æü ¾Ö ×õÖÃŸÖß ¤êü¾ÖôûÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖÖ´µÖ ¤üÖÖ×¾Ö»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖ¾ÖºþÖÆüß ¾Ö¸üß»Ö
´ÖãªÖ»ÖÖ“Ö ²Öôûú™üß µÖêŸÖê, ¯ÖÖ ¯Öãœêü ÊÖ ¤üÖêÆüß ¤êü¾ÖôûÖÓŸÖ ³Öê¤ü úÖµÖ †ÖÆêü ŸÖÖê ¯ÖÆüÖ. ¤êü¾ÖôûÖŸÖ ´ÖãµÖ Ã£ÖÖÖß
•µÖÖ ´ÖæŸÖá“Öß ¯ÖÏÖÖ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖŸÖê ŸµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ŸÖ¸ü ²Ö¸üÖ“Ö ³Öê¤ü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ×úŸµÖêú
×šüúÖÖß ´ÖÖ¹ýŸÖß“µÖÖ, ×úŸµÖêú ×šüúÖÖß ÖÖ¯ÖŸÖß“µÖÖ, ×úŸµÖêú ×šüúÖÖß ³ÖµÖÓú¸ü ¤êü¾Öß“µÖÖ ´ÖæŸÖá †ÃÖŸÖÖŸÖ.
úÖÆüß ×šüúÖÖß ¿Öë¤æü¸ü †Ö×Ö ŸÖê»Ö ÊÖÓ“µÖÖ £Ö¸üÖÖÖ»Öß ¾Ö úÖÆüß ×šüúÖÖß ²Öêœü²Ö ¾ÖÃ¡ÖÖ»ÖÓúÖ¸üÖÓÃÖÖšüß ´ÖæŸÖá“µÖÖ
´Öæôû“µÖÖ ºþ¯ÖÖ“ÖÖ »ÖÖê¯Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ¤êü¾ÖôûÖ“µÖÖ Ø³ÖŸÖß¾Ö¸üß»Ö ×“Ö¡ÖÖú›êü »ÖÖ Öê»Öê“Ö ŸÖ¸ü ŸÖê£Öê ÖÖ¾Öšüß
×•ÖÖÖ¸üÖ“Öê úÖî¿Ö»µÖ —ÖôûúŸÖ †ÃÖŸÖê. ×“Ö¡ÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖÂÖµÖ ¯ÖÖÆæü Öê»µÖÖÃÖ úÖêšêü ´ÖÖ¹ýŸÖßÖê ãÓú³ÖúÖÖÔ“µÖÖ
›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü Ö¤üÖ ´ÖÖ×¸ü»Öß †ÖÆêü, ŸÖ¸ü úÖêšêü éúÂÖÖÖê ¸üÖ¬ÖêÃÖ ú¾Ö™üÖôû»Öê †ÖÆêü, úÖêšêü ´Ö×ÆüÂÖÖÃÖã¸ü¾Ö¬Ö ŸÖ¸ü úÖêšêü
¸üÖÃÖÎúß›üÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÏúÖ¸ü “ÖÖ»Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ.
¬Ö´ÖÔÃÖÖ¬ÖÖÖ“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×“Ö¡ÖúÖ¸ü ¾Ö ×¿Ö»¯ÖúÖ¸ü ÊÖÓ“Öß ´Ö¤üŸÖ †Ö¤üß †¾Ö¿µÖú“Ö ¾ÖÖ™ü»µÖÖÃÖ ¾ÖÖ™üÖê;
¯ÖÖ ŸÖß ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß —ÖÖ»µÖÖÃÖ ÃÖÖï¤üµÖÔ¿ÖÖÃ¡Öß †Ö×Ö Öß×ŸÖ¿ÖÖÃ¡Öß ÊÖÓ“µÖÖ ÃÖ»»µÖÖÖê ŸÖ¸üß ŸÖß ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ
¯ÖÖ×Æü•Öê ÖÖ? ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: •Öê£Öê êú¾Öôû ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ •ÖÖÃÖ´ÖæÆüÖ“µÖÖ“Ö ±úÖµÖªÖÃÖÖšüß ´ÖæŸÖá“Öß µÖÖê•ÖÖÖ —ÖÖ»Öê»Öß
†ÃÖŸÖê, ŸÖê£Öê ŸÖ¸ü †×¬Öú úÖôû•Öß ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ‹úÖªÖ ×ŸÖ·ÆÖ‡ÔŸÖÖÖê ‡ú›ü“Öß ¤êü¾Öôêû ¾Ö ŸµÖÖÓŸÖß»Ö
´ÖæŸÖá ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ ŸÖ¸ü ŸÖÖê ´Öæôû“ÖÖ ×Ö¸üÖúÖ¸ü¾ÖÖ¤üß †ÃÖ»ÖÖ, ŸÖ¸üß ú¤üÖ×“ÖŸÖ ´ÖæÙŸÖ¯Öæ•Öú ÆüÖêµÖÖ“Öß ‡“”ûÖ ú¸üß»Ö,
¯ÖÖ ŸµÖÖ“Ö ×ŸÖ·ÆÖ‡ÔŸÖÖÃÖ †Ö´Ö“µÖÖ ‹úÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖ Öê»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖ¯Öãœêü ´ÖæÙŸÖ¯Öæ•Öê¾Ö¸ü ×úŸÖßÆüß »ÖÖÓ²Ö ¾µÖÖµÖÖÖ
×¤ü»Öê, ŸÖ¸üß ŸÖÖê ×¾ÖÂÖµÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ Öß™üÃÖÖ ³Ö¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß ‡ŸÖúÖ ´ÖÖêšüÖ ³Öê¤ü ¯Ö›üµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ úÖµÖ
†ÃÖÖ¾Öê ²Ö¸êü? †Ö´Ö“µÖÖŸÖ ú»ÖÖúÖî¿Ö»µÖ ú´Öß †ÖÆêü úÖµÖ? †Ö´Æüß ÖßŸÖßÖê ú´Öß †ÖÆüÖê úÖµÖ? úÖ
†Ö´Ö“µÖÖ ¯Öã¸üÖÖÖÓŸÖ, ¤ÓüŸÖú£ÖÖÓŸÖæÖ ¾Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖæÖ ˆ¤üÖ¢Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öß ¾ÖÖÖ †ÖÆêü? ”êû, ÊÖ¯Öîúß ‹úÆüß ÖÖêÂ™ü
¾Ö¸üß»Ö ³Öê¤üÖ“Öê úÖ¸üÖ †ÃÖÖ¾Öê †ÃÖê †Ö´Ö“µÖÖ ¿Ö¡ÖãÃÖÆüß ¾ÖÖ™üÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ÁÖß ×õÖÃŸÖÖ“µÖÖ “Ö×¸ü¡ÖÖŸÖß»Ö
¤êüÖÖ¾µÖÖ“Öê ‡ú›êü •ÖÃÖê ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ êú»Öê •ÖÖŸÖ †ÖÆêü, ŸÖÃÖê ×ŸÖú›êüÆüß ÁÖßéúÂÖÖ“µÖÖ úÖÆüß éúŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ
ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß úÖµÖ? †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖŒŸÖÖÓ“Öê ‘ÖÖê›êü ¬ÖãÖê, ˆÂ™üß úÖœüÖê, †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖŒŸÖÖ“Öß •Öß ¤üÖÃÖß
×ŸÖ“Öß ¾ÖêÖß ‘ÖÖ»ÖÖê, ×ŸÖ»ÖÖ ¤üôæû »ÖÖÖÖê, ‡ŸµÖÖ¤üß ¯Ö×¾Ö¡Ö ¯ÖÏê´ÖÖ“Öê ´ÖÖÃÖ»Öê •µÖÖ ×¾Ö³ÖæŸÖßÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖê ‹êúŸÖÖê,
×ŸÖ“Öß“Ö ×¾Ö›Óü²ÖÖÖ •ÖÖÖÖê•ÖÖÖß ¾Ö ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß úÖ¾µÖÖÓŸÖæÖ ¾Ö ×“Ö¡ÖÖÓŸÖæÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü †Ö×Ö ŸÖß ¬Ö´ÖÖÔ×³Ö´ÖÖµÖÖÃÖ
Ö¯ÖŸÖ †ÖÆêü! ÖÖîŸÖ´Ö²Öã¨üÖ“ÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔŸµÖÖÖ, ²ÖÖ²ÖÖ ÖÖÖúÖ“Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ, ú²Öß¸üÖ“Öß ÃÖŸµÖ¯ÖÏßŸÖß †Ö×Ö ŸÖãúÖê²ÖÖ“Öß
³ÖŒŸÖß ‡. †Öêú ÃÖã²ÖÖê¬Ö¯Ö¸ü ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›üÖæú úºþÖ ¸ü×¾Ö¾Ö´µÖÖÔÃÖÖ¸üµÖÖ ´ÖÖÙ´Öú ×“Ö¡ÖúÖ¸üÖÓÖß ŸµÖÖ¾Ö¸ü
†Ö¯Ö»Öê “ÖÖŸÖãµÖÔ ÖÙ“Ö»Öê, ŸÖ¸ü †Ö´Ö“µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖÓ“µÖÖ ÃÖÖï¤üµÖÖÔŸÖ ¾Ö ¯ÖÖ×¾Ö¡µÖÖŸÖ ×úŸÖß ³Ö¸ü ¯Ö›êü»Ö ²Ö¸êü! ¯ÖÖ
†»Ößú›êü •Öê Ö¾ÖßÖ Ö¾ÖßÖ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ˆŸÃÖ¾Ö ×Ö‘Öæ »ÖÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖ •µÖÖ ´ÖæŸÖâ“Öê ¾Ö
×“Ö¡ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü, ŸµÖÖ¾ÖºþÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖ †Ö´Ö“µÖÖú›üß»Ö ´ÖæÙŸÖ¯Öæ•ÖúÖÓ“Öê »ÖÖ ÊÖ ÖÖêÂ™üßú›êü »ÖÖÖê»Ö,
ÊÖ“Öß úÖÆüß ÃÖÓ³Ö¾Ö ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß.
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5
»ÖÓ›üÖ ¿ÖÆü¸ü
´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö, †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü
ŸÖÖ. 10-1-1902
†Ö´Ö“µÖÖ úÖò»Öê•ÖÖÃÖ ÖÖŸÖÖôû“Öß ¸ü•ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ŸÖß »ÖÓ›üÖ µÖê£Öê ‘ÖÖ»Ö¾ÖÖ¾Öß ´ÆüÖæÖ ×ŸÖú›üê
×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. •µÖÖ ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öê ÖÖê›ü¾Öê †Ö¯ÖÖ ¿ÖÖôûÖÓŸÖæÖ, úÖò»Öê•ÖÖÓŸÖæÖ, ÖÏÓ£ÖÖÓŸÖæÖ, Öã¹ý´ÖãÖÖÓŸÖæÖ
‹êúŸÖÖê-‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü •Öê Æêü ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ“ÖÎú, ÖÖ‰úÖ ×¯Ö‰úÖ ‘Ö¸üß Ã¾ÖÃ£Ö ¸üÖ´Ö ¸üÖ´Ö ´ÆüÖŸÖ ²ÖÃÖÖÖ·µÖÖ
†Ö´Ö“µÖÖ ÃÖÖ¬µÖÖ³ÖÖêóµÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÃÖ †Ö•Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü 100 ¾ÖÂÖì ÃÖÖ¸üÖê “ÖÖôû¾ÖßŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öß úÖÆüß úôûÃÖ¡Öê
¾Ö¸üß»Ö †“ÖÖ™ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ×¤üÃÖŸÖß»Ö ŸÖß ¯ÖÆüÖ¾Öß †ÃÖÖ ‹ú ÆêüŸÖæ ×Ö‘ÖŸÖê¾Öêôûß ´ÖÖÖŸÖ ¤ü›æüÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
úÖ¸üÖ †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü“Öê ×¾ÖªÖ¯Ößšü Æêü ‹ú £ÖÖê¸ü»Öê †ÖÁÖ´Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêü. µÖê£Öê ×¾ÖªÖ¾µÖÖÃÖÓÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
¤ãüÃÖ·µÖÖ úÃÖ»µÖÖÆüß ³ÖÖÖÖ›üß“Öê ¾ÖÖ¸êü ÖÖÆüß. †Ö×Ö †Ö¬Öã×Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖºþ¯Öß “Öß•Ö ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêµÖÖ“Öß
»ÖÓ›üÖ‹¾Öœüß ´ÖÖêšüß ¾ÖÖÖ¸ü ŸÖ¸ü •ÖÖÖŸÖ ¤ãüÃÖ¸üßú›êü úÖêšêü ÖÖÆüß. ŸÖê¾ÆüÖ ×Ö‘ÖŸÖÖÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ¾Ö¸üß»Ö ÆêüŸÖæ
†ÃÖÖê ÃÖÖÆü×•Öú †ÖÆêü. ¯ÖÖ »ÖÓ›üÖ µÖê£Öê Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ×Ö¸üÖôûÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ! ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ ˆªÖêÖß
»ÖÖêúÖÓ“Öê 56 »ÖÖÖ ¾ÖÃŸÖß“Öê Æêü ´ÖãµÖ ¿ÖÆü¸ü ÊÖŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö Öê»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´ÖÖÖ¾Öß ´ÖÆüÖÃÖÖÖ¸üÖŸÖ †Ö¯ÖÖ •ÖÖæ
Ö™üÖÓÖóµÖÖ ÖÖŸÖÖê †ÖÆüÖê úß úÖµÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖŸÖê! †Ö´Ö“µÖÖú›üß»Ö ¯ÖÖ¸ü´ÖÖÙ£Öú ú¾ÖàÖß
³Ö¾ÖÃÖÖÖ¸üÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß †Ö¯Ö»Öß ³ÖßŸÖß ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ¯ÖÏ¤üÙ¿ÖŸÖ êú»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ¯Öîúß ‹úÖ¤üÖ •Ö¸ü ÊÖ ÃÖÖÖÖŸÖ
³Ö¾ÖÃÖÖÖ¸üÖŸÖ µÖê‰úÖ ¯Ö›ü»ÖÖ, ŸÖ¸ü ×²Ö“ÖÖ·µÖÖ“Öß úÖêÖ ¡Öê¬ÖÖ ˆ›æüÖ •ÖÖ‡Ô»Ö! ãúšü»µÖÖÆüß ¸üÆü¤üÖ¸üß“µÖÖ ¸üÃŸµÖÖŸÖ
Öê»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖ™üÖÓ¾Ö¸ü »ÖÖ™üÖ £Ö›üúŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ •ÖÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖãÂµÖ¯ÖÏÖÖß ÃÖ¾ÖÓÖ
—ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü, †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê †Ö×Ö ŸµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ±úÖ¸ü¿Öß ¯Öæ•µÖ²Öã¨üß ¸üÖÆüŸÖ ÖÖÆüß. ¿Öêú›üÖê ´ÖÓ›üóµÖÖ, Æü•ÖÖ¸üÖê
ÃÖÓÃ£ÖÖ, †Öêú ³ÖÖÖÖ›üß ¾Ö †ÃÖÓµÖ “Öôû¾Öôûß, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ×ÆüŸÖÖú×¸üŸÖÖ “ÖÖ»Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ Æêü
ÖÖ‡Ô›ü²ÖãúÖ¾ÖºþÖ úôûŸÖê. ¯ÖÖ ŸµÖÖ úÖêÖŸµÖÖ úÖê¯Ö·µÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÊÖ •ÖÖÃÖ´ÖæÆüÖ¾Ö¸ü úÖµÖ úÖµÖÔ
‘Ö›üŸÖê, ÊÖ“ÖÖ úÖÆüß ²ÖÖê¬Ö ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¾Ö¸üß»Ö ÆêüŸÖæ“Öß úÖµÖ ¾ÖÖ™ü —ÖÖ»Öß †ÃÖÖ¾Öß,
Æêü ×Ö¸üÖôêû ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÖúÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ Ã¯ÖêÃÖ¸üÖê †Ö¯Ö»µÖÖ 'ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê †¬µÖµÖÖ' ÊÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ×»Ö×Æü»Öê»Öê
†Öšü¾ÖŸÖê úß úÖêÖß ‹ú ±Ïëú“Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß ‡Ó»ÖÓ›üÖŸÖ µÖê‰úÖ †Öšü ×¤ü¾ÖÃÖ ¸üÖ×Æü»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÃÖ ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß
‹ú ÖÏÓ£Ö ×»ÖÆüÖ¾ÖÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™æüÖ ŸÖÖê ×»ÖÆæü »ÖÖÖ»ÖÖ. ‹úÖ ´Ö×ÆüµÖÖÖê ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖŸÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖ»ÖÖ“Ö ÖÖ¡Öß
¾ÖÖ™êüÖÖ. ‹ú ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü ¸üÖ×Æü»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖ¸ü ÖÏÓ£Ö ×»Ö×ÆüµÖÖ“Öê úÖ´Ö ŸµÖÖÖê †•Öß²ÖÖŸÖ ™üÖæúÖ ×¤ü»Öê! ŸÖÖŸ¯ÖµÖÔ
×¾ÖÁÖÖÓŸÖßú×¸üŸÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ ÃÖã™üßŸÖ ÖãÃÖŸÖê ŸÖÔú »Öœü×¾ÖµÖÖ“Öß ¤üÖ¤üÖ Ö ú×¸üŸÖÖ ÊÖ †ÎúÖôû×¾ÖÎúÖôû
¿ÖÆü¸üÖŸÖ Ö•Ö¸êüÃÖ ¯Ö›üŸÖß»Ö ŸÖê “Ö´ÖŸúÖ¸ü ´ÖãúÖ™ü¶ÖÖê ¯ÖÖÆüµÖÖ“ÖÖ ´Öß ×Ö¿“ÖµÖ êú»ÖÖ!
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úÖ£Öì•Ö, îú¸üÖê, ²ÖÖ¤üÖ¤ü, ¸üÖê´Ö ‡. •ÖÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ‘Ö›ü×¾ÖÖÖ¸üß •Öß ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¿ÖÆü¸êü
—ÖÖ»Öß, ŸµÖÖ“Ö ŸÖÖê›üß“Öê ¯ÖÖ ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔÆæüÖÆüß ´ÖÖêšêü »ÖÓ›üÖ Æêü ÆüÖêµÖ. †Ö×Ö ÊÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö Æü»»Öß úÖêÖŸµÖÖ
ÖÖ úÖêÖŸµÖÖ ŸÖ¸üß ¯ÖÏúÖ¸êü ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖÖ»ÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖ †ÖÆêü. »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ´ÖÖÖÖÖê Æêü †ÖÃ™Òêü×»ÖµÖÖ ÖÓ›üÖ¯ÖêÖÖ
ÃÖ¾¾ÖÖ ¯Ö™üßÖê ´ÖÖêšêü †ÖÆêü. ÃúÖò™ü»ÖÓ›ü ¾Ö ¾Öê»ÃÖ ÊÖ ¤üÖêÆüÖë“Öß »ÖÖêú¾ÖÃŸÖß ×´Öôû×¾Ö»Öß ŸÖ¸üß ‡ŸÖúß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß.
20 ¾ÖÂÖÖÕ¯Öæ¾Öá ÊÖ“µÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖß •Öß Öê›üß ÆüÖêŸÖß ŸÖß †ÖŸÖÖ ÊÖŸÖß»Ö ¸üÃŸÖê —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ¸üß †ªÖ×¯Ö Æêü
¾ÖÖ¾µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÃÖ´ÖÓŸÖÖŸÖ —Ö¯ÖÖ™ü¶ÖÖê ¯ÖÃÖ¸üŸÖ †ÖÆêü. ÊÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ¾ÖÖÆüÖÖÓ“Öß •Öß †“ÖÖ™ü µÖÖê•ÖÖÖ êú»Öß
†ÖÆêü, ×ŸÖ•Öú›êü ¯Ö¸ü×úµÖÖÓ“Öê »ÖÖ †Ö¬Öß •ÖÖŸÖê. úÖÆüß †ÖÖÖÖ›ü¶Ö •Ö×´ÖÖß¾ÖºþÖ ¬ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ, úÖÆüß ˆÓ“Ö
ú´ÖÖÖß¾ÖºþÖ Æü¾ÖêŸÖæÖ ¬ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ, ŸÖ¸ü úÖÆüß •Ö×´ÖÖßÖÖ»ÖæÖ ÖÖê»Ö ²ÖÖêÖªÖŸÖæÖ ¬ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ. ™îü´ÃÖ Ö¤üß¾ÖºþÖ
‹úÖ¤üß †ÖÖÖÖ›üß ¯ÖÖÖ¸üÖÃÖÖ¸üÖß ±ú›ü±ú›üŸÖê, ŸÖ¸ü ¯ÖÖµÖÖÖÖ»ÖæÖ ‹úÖ¤üß ÃÖ¸ü¯Ö™üŸÖê! ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ™Òòü´Ö²Öê,
†Öò´Öß²ÖÃÖË ¾Ö ÃÖÖ¬µÖÖ ÖÖ›ü¶Ö ÊÖÓ“Öß ŸÖ¸ü ¸üÃŸµÖÖŸÖ Öê“ÖÖÖê“Öß! †Ö¤üß ÖãúŸÖß“Ö ‹ú ÃÖë™Òü»Ö »ÖÓ›üÖ ¸êü»¾Öê
´ÆüÖæÖ 80 ±æú™ü ÖÖê»Ö ³Öã‡ÔŸÖæÖ •ÖÖÖÖ¸üß ×¾Ö•Öê“Öß ÖÖ›üß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖêú Ã™êü¿ÖÖÖ¾Ö¸ü ˆŸÖÖºþ »ÖÖêúÖÓÃÖ
×»Ö°™üÖê ÖÖ»Öß ÃÖÖê›üŸÖÖŸÖ ¾Ö ¾Ö¸ü ‘ÖêŸÖÖŸÖ. †ÖŸÖß»Ö Ã™êü¿ÖÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ“Öß ¾Ö Æü¾Öê“Öß ‡ŸÖúß ÃÖãÓ¤ü¸ü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
êú»Öß †ÖÆêü úß, ¾Ö¸ü“µÖÖ¯ÖêÖÖ ÖÖ»Öß“Ö ²Ö¸êü ¾ÖÖ™üŸÖê ŸÖßÖ-ŸÖßÖ ×´Ö×Ö™üÖÓÖß ‹ú ÖÖ›üß †úÃ´ÖÖŸÖË ¯Öãœêü µÖêŸÖê
†Ö×Ö Æü•ÖÖ¸üÖê »ÖÖêúÖÓÖÖ ‘Öê‰úÖ ‹úÖ ×´Ö×Ö™üÖŸÖ ¯ÖÃÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. Æüß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ÃÖúÖôû¯ÖÖÃÖæÖ ¸üÖ¡Öß“µÖÖ 12 ¯ÖµÖÕŸÖ
‘Ö›ü¶ÖôûÖŸÖß»Ö úÖ™ü¶Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×ÖµÖ´ÖÖÖê “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖê. »ÖÓ›üÖ“µÖÖ •Ö×´ÖÖßŸÖ ÖÖ»Öß úÖêšêü úÖµÖ †ÖÆêü Æêü
ÃÖÖÓÖ¾ÖŸÖ ÖÖÆüß. ×¾Ö•Öê“µÖÖ ×¤ü¾µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖÖ¸üÖ, ¬Öã¸üÖ“µÖÖ ×¤ü¾µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖê™ü¶Ö, ¯ÖÖµÖÖ“Öê ²ÖÓ²Ö, ´Öî»µÖÖ“Öß Ö™üÖ¸êü
†Ö×Ö †ÖÖÖÖ›üß“Öê ²ÖÖêÖ¤êü ÊÖÓÖß ÃÖÖôûß •Ö´ÖßÖ ´Ö¬Ö´ÖÖ¿ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖêóµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÖêÖ¸ü»Öß †ÖÆêü. ÖÖ»Öß
•Ö×´ÖÖßŸÖ Æüß Öú¿Öß, ŸÖ¸ü ¾Ö¸üŸÖß Æü¾ÖêŸÖæÖ ™êü×»ÖÖÏÖ±ú ¾Ö ™êü×»Ö±úÖêÖ“Öê •ÖÖôêû ¯ÖÃÖ¸ü»Öê †ÖÆêü. •ÖÖÖ•ÖÖÖß
™êü×»Ö±úÖêÖ“Öß ×šüúÖÖê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓŸÖæÖ •Ö¹ý¸üß“Öê ×Ö¸üÖê¯Ö •ÖÖ‰úÖ »ÖÖê“Ö ˆ¢Ö¸ü µÖêŸÖê, †Ö¸ü ¤üÖê‘ÖÖÓ“Öê ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖ
“ÖÖ»ÖŸÖê. ÊÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê »ÖÓ›üÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê 200-300 “ÖÖî¸üÃÖ ´Öî»Ö Öê¡Ö±úôûÖ“Öê ‹ú ÃÖÖ¾ÖµÖ¾Öß ¿Ö¸üß¸ü †ÖÆêü!
‡Ó»ÖÓ›ü Æêü ²ÖÖê»ÖæÖ “ÖÖ»ÖæÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ·µÖÖÓ“Öê ¸üÖÂ™Òü. †£ÖÖÔŸÖ ŸµÖÖ“Öê ´ÖãµÖ ¿ÖÆü¸ü ´ÆüÖ•Öê ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖÖ“Öê ‹ú
³Ö»Öê ´ÖÖêšêü ´ÖÖìú™ü. ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ¤ãüúÖÖê ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖ¸üÖß †ÃÖŸÖß»Ö µÖÖŸÖ Ö¾Ö»Ö úÖµÖ? ´ÖÖ»Ö ŸÖ¸ü ´ÖÖêÆüú
Ö¸üÖ“Ö. ¯ÖÖ ŸÖÖê ¤ãüúÖÖÖŸÖ ´ÖÖÓ›üæÖ šêü¾ÖµÖÖ“Öß œü²Ö ŸµÖÖŸÖæÖ ´ÖÖêÆüú. †Ö´Ö“µÖÖú›üß»Ö ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ
´ÖÖ»ÖÖ“Öê œüßÖÖ“Öê œüßÖ ¤ãüúÖÖÖŸÖ »Ö¯Ö¾ÖæÖ šêü¾ÖæÖ †Ö¯ÖÖ ¤üÖ¸üÖ¿Öß µÖê‰úÖ ²ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ‹úÖªÖÃÖ ¾ÖÖ™üÖ¾Öê Æêü •ÖÖæ
¸üÖ¾ÖÖ»Öß“Ö ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ‡ú›êü úÖÆüß ×Ö¸üÖôûÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü. ¤ãüúÖÖ ´ÆüÖ•Öê ‹ú •ÖÓÖß ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔú
¯Öê™üß -- †£Ö¾ÖÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔÃÖÓÖÏÆüÖ»ÖµÖ -- †Ö¸ü ‹ú »ÖÆüÖÖÃÖê ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ“Ö. ¸üÃŸµÖÖŸÖæÖ ¬ÖÖ¾ÖŸÖÖÖÖ¤êüÖß»Ö ¤ãüúÖÖÖŸÖß»Ö
ÃÖ¾ÖÔ ×•Ö®ÖÃÖ Øú´ÖŸÖßÃÖ×ÆüŸÖ ×¤üÃÖŸÖß»Ö. ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ´ÖÖÖê ‹ú¤üÖ ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖÖú×¸üŸÖÖ ´ÖêÖÖ“Öê ÃÖãÓ¤ü¸ü ¯ÖãŸÖôêû
†ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê, ŸÖÃÖ»Öê ¯ÖãŸÖôêû µÖê£Öê ¯ÖÏŸµÖêú úÖ¯Ö›ü¾ÖÖ»µÖÖ“µÖÖ ¤ãüúÖÖÖŸÖ ˆ³Öê êú»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. †Ö×Ö
ŸµÖÖ¾Ö¸ü ¤ãüúÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖêÂÖÖúÖ“Öê ´ÖÖÃÖ»Öê “Öœü×¾Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖãŸÖóµÖÖÓú›êü ¯ÖÖÆæüÖ ¯ÖÖêÂÖÖú ‘ÖêµÖÖ“Öß ‡“”ûÖ
ÃÖÆü•Ö ÆüÖêŸÖê. úÖôûÖêÖ ¯Ö›ü»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏŸµÖêú ¯Ö¤üÖ£ÖÖÔ•Ö¾Öôû ‹ú ‹ú ×²Ö•Ö»Öß“Öß ²Ö¢Öß “Ö´Öæú »ÖÖÖŸÖê.
¤ãüúÖÖÖ¾Ö¸ü“µÖÖ •µÖÖ ¯ÖÖ™ü¶Ö †Ö×Ö •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß ×¤ü¾ÖÃÖÖ ¿ÖÖ‡ÔÖê ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖ ¸üÖ¡Öß ×¤ü¾µÖÖÖê
†×¬Öú Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ¤ãüúÖÖÖÃÖ †×¬Öú“Ö ¿ÖÖê³ÖÖ µÖêŸÖê. •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßÖê ŸÖ¸ü ‡ŸÖúÖ úÆü¸ü ˆ›ü¾ÖæÖ
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×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü úß ¯ÖÆüÖ¾Öê ×ŸÖú›üê †Ö¸êü, ×“Ö¡Öê †Ö×Ö ¯ÖãŸÖôêû Æüß“Ö ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ×úŸµÖêú ÆüÖ»ÖŸÖÖŸÖ, ×úŸµÖêú
»ÖúÖúŸÖÖŸÖ, ŸÖ¸ü ×úŸµÖêú ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü †Ö¯Ö»ÖÖ ¸ÓüÖ ²Ö¤ü»ÖŸÖÖŸÖ! ¿ÖÆü¸üÖÃÖ Óú™üÖôæûÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»ÖÖê, ŸÖ¸ü
¿ÖêŸÖÖÓŸÖæÖ ¾Ö ×¯ÖúÖÓŸÖæÖÆüß •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß ×¤üÃÖÖ¾µÖÖŸÖ úÖµÖ? ³Öã‡ÔÖÖ»Ö“µÖÖ ×¾Ö•Öê“µÖÖ ÖÖ›üßú›êü •ÖÖµÖÖÃÖ ´Öß
‹ú¤üÖ ×»Ö°™ü´Ö¬ÖæÖ ÖÖ»Öß ˆŸÖ¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ´ÖÖ—Öß Ö•Ö¸ü úÖôûÖêÖÖŸÖæÖ ÃÖÆü•Ö ³ÖãµÖÖ¸Ö“µÖÖ Ø³ÖŸÖßú›êü
Öê»Öß. ×ŸÖŸÖŒµÖÖŸÖ“Ö ×»Ö°™ü“µÖÖ ˆ•Öê›üÖ´Öãôêû Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü ‹ú •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ ×¤üÃÖ»Öß!! †¿ÖÖ ÊÖ ´ÖÖµÖÖ¾Öß »ÖÖêúÖÓ¯Öãœêü
¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖŸÖ †Ö´Ö“ÖÖ ×™üúÖ¾Ö úÃÖÖ »ÖÖÖê»Ö!
ÖãÃÖŸµÖÖ ³Ö¯ÖŒµÖÖ-³Ö¯ÖŒµÖÖÖê“Ö ÊÖÓ“ÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ‡ŸÖúÖ ¾ÖÖœü»ÖÖ †ÖÆêü, †ÃÖê ´ÆüÖÖê êú¾Öôû ³ÖÏ´Ö´Öæ»Öú
†ÖÆêü. †×ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü †Ö×Ö úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü Ã¯Ö¬ÖÖÔ ÊÖ ŸÖ¢¾ÖÖ“ÖÖ ÊÖ »ÖÖêúÖÓ¾Ö¸ü †ÃÖÖ ±úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
—ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. úß ×Ö·ÆÖ‡ÔúÖÓ¿Öß ²Öê×¿ÖÃŸÖ¯ÖÖÖ, †Ö›ü¤üÖÓ›ü¯ÖÖÖ, ²Öê×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ †Ö¸ü Øú´ÖŸÖßŸÖ †±ú¸üÖŸÖ±ú¸ü
êú»µÖÖÃÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß †Ö¯Ö»Öê ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö »Ö¾Öú¸ü“Ö Ö´ÖÖ¾ÖæÖ ‘Öê‡Ô»Ö. †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Öêœüß“Öß úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸êü
²Ö¤üÖÖ´Öß ÆüÖê‰ú ÖµÖê ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü »ÖÆüÖÖ-£ÖÖê¸ü ¤ü•ÖÖÔ“µÖÖ úÃÖ»µÖÖÆüß ×Ö·ÆÖ‡ÔúÖ“Öê Öã»»Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖÆüß
´ÖÖ ¤ãüÖ¾Öæ ÖµÖê ´ÆüÖæÖ ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü Æü¸ü‹ú ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ÃÖÖï¤üµÖÔ, ²Öã¬¤üß †Ö×Ö ÖßŸÖß
ÊÖ ŸÖßÖÆüß ´ÖãµÖ ŸÖ¢¾ÖÖÓ“Öß ÃÖ´ÖÖÖ ÃÖÖÓÖ›ü ‘ÖÖ»ÖæÖ ¤üß‘ÖÖìªÖêÖ ¾Ö †“ÖÖ™ü ¬ÖÖ›üÃÖ ¾Ö ×Ö¿“Öôû ÁÖ¨üÖ ÊÖÓ“µÖÖ
¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ÊÖ »ÖÖêúÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ˆ³ÖÖ¸ü»Öß †ÖÆêü ´ÆüÖæÖ »ÖÓ›üÖ ¿ÖÆü¸üÖÃÖ Æü»»Öß“Öê
¾Öî³Ö¾Ö †Ö»Öê †ÖÆêü.
Æêü »ÖÖêú Ã¾ÖÖ£Öá †ÖÆêüŸÖ, ÃÖãÖÖ£Öá †ÖÆêüŸÖ, •Ö›ü¾ÖÖ¤üß †ÖÆêüŸÖ ‡. ÃÖ´Ö•Ö ¯ÖãÂúôû ¿ÖÆüÖµÖÖ »ÖÖêúÖÓ“ÖêÆüß
†ÖÆêüŸÖ †Ö×Ö ‡ú›üê †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ÊÖÓ“Öê ¾Öî³Ö¾Ö, ÊÖÓ“Öß “ÖîÖ †Ö×Ö ±òú¿ÖÃÖ ¯ÖÖÆæüÖ Æêü“Ö ÖÏÆü úÖµÖ´Ö ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ
¯ÖãÂúôû ÃÖÓ³Ö¾Ö †ÖÆêü, ‡ú›üß»Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ‹ú “ÖŸÖã£ÖÖÕ¿Ö ŸÖ¸üß ´ÖÖ»Ö ×Ö¾¾Öôû “ÖîÖß“ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ×¤üÃÖê»Ö.
¯Ö¸ü¾ÖÖ '×õÖÃŸÖ´ÖÃÖ ²Ö•ÖÖ¸ü' ÊÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê êú¾Öôû ÖÖŸÖÖôûÖú×¸üŸÖÖ ‹ú •ÖÓÖß ¤ãüúÖÖ ´ÖÖÓ›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê,
ŸµÖÖŸÖ ŸÖôû‘Ö¸üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê ¾Ö¸ü “ÖÖ¸ü ´Ö•Ö»µÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÓÃÖ ÖÖŸÖÖôûÖŸÖ Ö•Ö¸ü ú¸üµÖÖ“Öß ÖêôûÖß
´ÖÖÓ›æüÖ šêü×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. Æêü »ÖÖÖÖê ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öê ¤ãüúÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öê úß ‡Ó»ÖÓ›üÖŸÖß»Ö »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖß •Ö¸ü
ÖãÃÖŸÖß †Ö¯Ö»Öß ÖêôûÖß ×¾Öú»Öß ŸÖ¸ü ØÆü¤ãüÃŸÖÖÖÖŸÖß»Ö ¤ãüÂúÖôû¯Öß×›üŸÖÖÓ“Öê ¯ÖÏÖÖ ¾ÖÖ“ÖŸÖß»Ö! †ÃÖÖê, ŸÖÖê ³ÖÖÖ
¾ÖêÖôûÖ. ¯ÖÖ ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öê ÃÖ¾ÖÔ ¸üÆüÃµÖ êú¾Öôû “ÖîÖßŸÖ“Ö ÖÖÆüß. •ÖÖÖŸÖ ¸üÖÆæüÖ ÃÖãÖ ³ÖÖêÖµÖÖ“Öß
†ŸµÖÓŸÖ »ÖÖ»ÖÃÖÖ ÊÖ »ÖÖêúÖÃÖ †ÖÆêü Æêü Ö¸êü. ¯ÖÖ, ¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü ¸üÖÆæüÖ †ÖúÖ¿ÖÖŸÖß»Ö Ã¾ÖÖÖÔú›êü ˆ›üß Ö ‘ÖêŸÖÖ
µÖê£Öê“Ö Ã¾ÖÖÔ ˆŸÖ¸ü×¾ÖµÖÖ“Öß ÊÖÓ“Öß ×¤ü¿ÖÖ †ÖÆêü. Æêü »ÖÖêú Ã¾ÖÖ£Öá †ÖÆêüŸÖ Æêü ŸÖ¸ü Ö¸êü“Ö. ¯ÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔ
ÃÖÖ¬Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¯Ö¸ü´ÖÖ£ÖÖÔÃÖ ŸÖê úÃÖê »ÖÖÖŸÖÖŸÖ, Æêü †Ö´ÆüÖÓÃÖ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêÖê †ÖÆêü. †ÃÖÖê. †Ö•Ö ‡ú›üß»Ö
³ÖÖî×ŸÖú ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»ÖÖ. ¯Öãœêü ÃÖÖ¬Ö»µÖÖÃÖ ‹ú ¤üÖêÖ ²ÖÖî×¨üú †Ö×Ö Öî×ŸÖú ´ÖÖÃÖ»Öê ÃÖÖÓÖêÖ.
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´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö, †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü
ŸÖÖ. 7-2-1902
'úÖ»ÖÖê ÊµÖÓ ×Ö¸ü¾Ö×¬ÖÙ¾Ö¯Öã»ÖÖ “Ö ¯Öé£¾Öß'
ÊÖ ×¾Ö¯Öã»Ö ¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü ×Ö¸ü¾Ö¬Öß úÖ»ÖÖŸÖæÖ •µÖÖ †Öêú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ“ÖÖ †Ö•Ö¾Ö¸ü †¾ÖŸÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö
ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖß —ÖÖ»Öß, ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ¾Ö¸ü ×¿Ö¸üÖ´ê ÖÖß ÆüÖê‰úÖ ²ÖÃÖ»Öê»Öß •Öß †Ö¬Öã×Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖÖÖÖ»Öß
†Ö´Æüß †ÖÆüÖê. •ÖÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ •µÖÖÓÖß Æü•ÖÖ¸üÖê ¾ÖÂÖì †Ö¯Ö»Öê ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ÖÖ•Ö×¾Ö»Öê, †¿ÖÖ ÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ¯Öîúß
úÖÆüà“Öê Æü»»Öß ±úÖ¸ü £ÖÖê›êü †¾Ö¿ÖêÂÖ ¸üÖ×Æü»Öê †ÖÆêüŸÖ. úÖÆüß ÖãÃÖŸµÖÖ ÖÖ´Ö¿ÖêÂÖ —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ, †Ö×Ö
úÖÆüà“ÖÖ ŸÖ¸ü ×¾ÖÃ´ÖéŸÖß“µÖÖ †³Öêª †Ó¬ÖÖ¸ü-¯Öšü»ÖÖŸÖæÖ †ªÖ×¯Ö ¯Ö¢ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ´ÖÖÖß»Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ
•ÖÖÖ“µÖÖ ¸ÓüÖ³Öæ´Öß¾Ö¸üß»Ö ‹êúúÖ úÖê¯Ö·µÖÖŸÖ †Ö¯ÖÖ¯Ö»Öê ¯ÖÏúÖ¸ü ¯ÖÖ›æüÖ †ÃŸÖÖÃÖ Öê»µÖÖ, ¯ÖÖ Æü»»Öß“µÖÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ-ÃÖÆüÃ¡Ö¸ü¿´Öß ÃÖ¾ÖÔ ³ÖæÖÖê»ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÏúÖ¿Ö ¯ÖÖ›æüÖ ¾Ö¸üŸÖß ŸÖÖ¸üÖ´ÖÓ›ü»ÖÖŸÖ “ÖÓ¦ü, ´ÖÓÖôû ‡ŸµÖÖ¤üß
ÖÖÖê»ÖÖÓú›êü †Ö¯Ö»Öß ×ú¸üÖê ÃÖÖê›üßŸÖ †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö †Ö´Ö“Öê ›üÖêôêû ×¤ü¯ÖæÖ •ÖÖ‰ú ÖµÖêŸÖ. Ã¾ÖúÖ»ÖßÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê×¾ÖÂÖµÖß ¯ÖÖ¯ÖÖŸÖ ‘Ö›æüÖ †ÓÖß Ã¾ÖµÖÓ´ÖµÖŸÖÖ ×¿Öºþ Ö ×¤ü»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. úÖ»Ö“ÖÎúÖ“µÖÖ ¾ÖÖœüŸµÖÖ
ú»Öêú›êü Ö•Ö¸ü ×¤ü»Öß †ÃÖŸÖÖ, ¿ÖÖÃ¡Ö ú»ÖÖ, ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ ‡. ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´ÖÖÖ“µÖÖŸÖ Ö ÃÖÖ¯Ö›üÖÖ¸üÖ †ÃÖÖ
‹úÖ¤üÖ •ÖÖ•¾Ö»µÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÖãÖ †Ö¬Öã×ÖêúŸÖ †ÖÆêü, †ÃÖê •Ö¸üß ´ÆüÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß, ŸÖ¸üß ‹ú ³Öê¤ü ±úÖ¸ü
»ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖÖß»Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö †ÖãÓú×“ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ, ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü ŸµÖÖÃÖ
¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ“Öß Ö²Ö¸ü“Ö Ö¾ÆüŸÖß. ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú-¯ÖÏ¾Öé¢Öß †Ö×Ö ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯Ö¨üŸÖß Æêü ¤üÖêÖ ÖãÖ
Æü»»Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾Ö Æü»»Öß“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖÖê ´ÖÖÖê Ö¾ÆüŸÖê, †ÃÖê ´Æü™ü»µÖÖÃÖ †ÖŸ´ÖÃŸÖãŸÖß“ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¤üÖêÂÖ ‘Ö›êü»Ö
†ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. ÊÖ ¯ÖÏ³Öê¤üÖ“Öê ´ÖæÙŸÖ´ÖÓŸÖ Ã¾Öºþ¯Ö ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖ“Öê —ÖÖ»µÖÖÃÖ ¾Ö¸ü ×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»Öê ×²ÖÎ×™ü¿Ö
´µÖã×—Ö†´Ö Æêü †ŸµÖÓŸÖ ˆ¢Ö´Ö Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü. ŸÖ¸ü ŸÖê †Ö¯ÖÖ ¯ÖÖÆæü µÖÖ.
»ÖÓ›üÖ ¿ÖÆü¸üÖ“Öê ´Ö¬µÖ³ÖÖÖß ²»Öæ´ÖÃÖ²Ö¸üß´Ö¬µÖê ×²ÖÎ×™ü¿Ö ´µÖã×—Ö†´Ö“Öß ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ †ÖÆêü. ‡´ÖÖ¸üŸÖ
†ŸµÖÓŸÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ¾Ö ŸµÖÖÆæüÖÆüß †±úÖ™ü †ÖÆêü Ö¸üß, ¯ÖÖ ×ŸÖ“µÖÖú›êü ¯ÖÆüÖµÖÖÃÖ ¾Ö ×ŸÖ“Öê ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯Ö ‘ÖêµÖÖÃÖ
†Ö¯ÖÖÖÃÖ ÃÖ¬µÖÖ ¾Öêôû ÖÖÆüß, ŸÖ¸ü †Ö¯ÖÖ £Öê™ü ´Ö¬µÖ ¤üÖ»ÖÖÖŸÖ •ÖÖ‰ú µÖÖ. †Ö×ÖŸÖ ¯ÖîÃÖÖ †Ö¤üß ¯ÖÖµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
†ÖêŸÖæÖ ÊÖ »ÖÖêúÖÓÖß •Öê Æêü ×¾Ö×“Ö¡Ö †Ö×Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öê †¥üÂ™ü¯Öæ¾ÖÔ ÃÖÓÖÏÆüÖ»ÖµÖ úºþÖ šêü×¾Ö»Öê †ÖÆêü,
ÊÖ“ÖÖ ÆêüŸÖæ êú¾Öôû “ÖÖ¸ü ×¸üúÖ´Ö™êüú›ü¶ÖÓÖß µÖê£Öê ÃÖÆü•Ö ¾ÖÖ™ü “ÖãæúÖ µÖê‰úÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †ÖôûÃÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ
´ÖÖÖ“Öß “ÖÖ¸ü ‘Ö™üúÖ ú¸ü´ÖÖæú úºþÖ ‘µÖÖ¾Öß ‹¾ÖœüÖ“Ö †ÃÖê»Ö †¿Öß ú»¯ÖÖÖ¤êüÖß»Ö ´ÖÖÖŸÖ †ÖÖæ ÖúÖ.
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ˆ»Ö™ü ŸÖê ¯ÖÆüÖ, ´ÖÖêšêü ´ÖÖêšêü ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Öß, ¿ÖÖê¬Öú, »ÖêÖú, ¯ÖÓ×›üŸÖ ‹êúúÖ úÖê¯Ö·µÖÖŸÖæÖ ‹úÖªÖ
¯Ö¤üÖ£ÖÖÔú›êü ×úŸÖß ÖÖê»Ö ¥üÂ™üßÖê ™üú »ÖÖ¾ÖæÖ ¯ÖÆüÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ! ŸÖ¸ü †Ö¯ÖÖ ŸµÖÖÃÖ úÃÖ»ÖÖÆüß ¡ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Öæ
ÖµÖê ´ÆüÖæÖ ¯ÖÖ‰ú»Ö Ö ¾ÖÖ•Ö×¾ÖŸÖÖ Æüôæû“Ö †ÖŸÖ ×¿Öºþ µÖÖ. ×“Ö¢Ö ¾Öê¬ÖæÖ •ÖÖ‰úÖ †ÓŸÖ:ú¸üÖ ŸÖ»»ÖßÖ ÆüÖêÖê
Æüß Ö¸üÖêÖ¸ü –ÖÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖß“µÖÖ ¾Öêôêû“Öß Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú †¾ÖÃ£ÖÖ ÆüÖêµÖ. †Ö¤üß »ÖÆüÖÖ ´Öã»Öê †¿Öß“Ö ×²ÖÖÁÖ´ÖÖÖê
¯ÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö úÖîŸÖãúÖÖê ´ÖÖÖ¾Öß –ÖÖÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ êú¾Öôû ¯Öæ¾ÖÔ¾ÖµÖÖŸÖ“Ö ×¿ÖúŸÖÖŸÖ.
ŸÖ¿ÖÖŸÖ»ÖÖ“Ö úÖÆüßÃÖÖ (¯ÖÏéúŸÖß“µÖÖ ´ÖÖÖÖÖê †£ÖÖÔŸÖ ú´Öß-•ÖÖÃŸÖ) ¯ÖÏúÖ¸ü †Ö¯Ö»ÖÖÆüß µÖê£Öê ÆüÖê‡Ô»Ö,
ú¸ü´ÖÖæú ŸÖ¸ü ÆüÖê‡Ô»Ö“Ö ÆüÖê‡Ô»Ö. ¯ÖÖ ÖúôûŸÖ –ÖÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖß úÖµÖ —ÖÖ»Öß, ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖÃÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»µÖÖ¾Ö¸ü
úôêû»Ö.
†ÖŸÖÖ †Ö¯ÖÖ ´Ö¬µÖ ¤üÖ»ÖÖÖŸÖ ˆ³Öê †ÖÆüÖê. ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ¯ÖÏÖÖî×ŸÖÆüÖ×ÃÖú úÖ»ÖÖ“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÃÖ¸ü»ÖÖ
†ÖÆêü. ÊÖ úÖ»ÖÖ“Öê ´ÖãµÖŸÖ: “ÖÖ¸ü ³ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
(1) ¯Öæ¾ÖÔ¯ÖÖÂÖÖÖµÖãÖ (Palaeolithic Age) -- ÊÖ ¯ÖÆüÖ †Ö´Ö“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ•ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ úÖÆüß
†ŸµÖÓŸÖ •ÖãµÖÖ ¾ÖÃŸÖæ. †Ö´Ö“Öê ²ÖÓ¬Öæ •Öê ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö´Ö“Öê ¯Öæ¾ÖÔ•Ö µÖê£Öê ÖãúŸÖê“Ö ×¾Ö³ÖŒŸÖ
—ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ¡ÖêŸÖ †Ö¸ü •Öß¾ÖÖú»ÖÆüÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¿Ö¸üß¸üÖ²ÖÖÆêü¸ü“Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö •Öß ˆ¯Öú¸üÖê
ˆ¯ÖµÖÖêÖÖŸÖ †Ö×Ö»Öß ŸÖß ÆüŸµÖÖ¸êü Æüß ÆüÖêŸÖ. †£ÖÖÔŸÖ ŸÖß ¤üÖ›üÖ“Öß“Ö †ÃÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß. Æüß Ö¤üß“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖæÖ
¾Ö ÖãÆüÖŸÓ ÖæÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»Öß †ÖÆêüŸÖ. úÖ¸üÖ †Ö´Æüß ŸµÖÖ¾Öêôûß ÖãÆüÖŸÓ ÖæÖ“Ö ¸üÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. Æüß ÆüŸµÖÖ¸êü ×úŸÖß ¾Öê›üß¾ÖÖú›üß
†Öê²Ö›ü¬ÖÖê²Ö›ü †ÖÆêüŸÖ! ŸµÖÖŸÖ“Ö ¯ÖÆüÖ úÖÆüß »ÖÆüÖÖ ´ÖÖêšüß ÆüÖ›êü ×´ÖÃÖôæûÖ šêü×¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. ŸÖß Æü»»Öß
»Öã¯ŸÖ¯ÖÏÖµÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ŸµÖÖ¾Öêôû“µÖÖ ¯ÖÖÖ‘ÖÖê›¶ÖÓ“Öß ¾Ö ÃÖÖÓ²Ö¸üÖÓ“Öß †ÃÖÖ¾ÖßŸÖ. Æêü »ÖÖêú ‡Ó»ÖÓ›üÖŸÖ ¾Ö ¾Öê»ÃÖ´Ö¬µÖê
úÖêÖúÖêÖŸµÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ¸üÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖê, Æêü ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖê ¯ÖÆüÖ Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü ŸµÖÖ¾Öêôû“ÖÖ ‡Ó»ÖÓ›ü“ÖÖ ÖúÖ¿ÖÖ
™üÖÓÖ»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö´Æüß ŸµÖÖ¾Öêôûß ³ÖÖÓ›üß ¾ÖÖ¯Ö¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖê úß ÖÖÆüß, ŸÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö †Ö´Ö“µÖÖ
ÆüŸµÖÖ¸üÖÓÃÖ ´ÖãšüßÆüß ÖÖÆüßŸÖ. £ÖÖê›êüÃÖê ¯Öãœêü “Ö»ÖÖ, ŸÖã´ÆüÖÓ»ÖÖ ´Öãšüß ×¤üÃÖŸÖß»Ö. ¿Öê¾Ö™üß µÖê£Öê ¯ÖÆüÖ ×úŸÖß ÃÖãÓ¤ü¸ü
ÆüÃŸÖß¤ÓüŸÖß ¾Ö Ø¿ÖÖ™üÖÓ“µÖÖ ´ÖãšüßŸÖ Æüß ú™ü¶Ö¸êü ²ÖÃÖ×¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. ÊÖ ´Öãšüß¾ÖºþÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏÖµÖÖÓ“Öß ×úŸÖß
Æãü²ÖêÆæü²Ö ×“Ö¡Öê ˆšü×¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. Æüß ÊÖ µÖãÖÖŸÖ»Öß Ö¾ÆêüŸÖ ²Ö¸êü! Æüß ¯ÖÆüÖ ÊÖ ´ÖÖêšü¶Ö ŸÖÖ¾Ö¤üÖÖÖ“µÖÖ ¯Öê™üßŸÖ
†Ö´Ö“µÖÖ ¸üÖÆüŸµÖÖ ÖãÆêü“Öß ŸÖôû•Ö´ÖßÖ, •Ö¿Öß“µÖÖ ŸÖ¿Öß“Ö †ÖÖæÖ šêü×¾Ö»Öß †ÖÆêü. Æüß ±ÏúÖÃÖÖŸÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»Öß.
(2) ˆ¢Ö¸ü-¯ÖÖÂÖÖÖµÖãÖ (Neolithic Age) -- µÖê£Öß»Ö ÆüŸµÖÖ¸êü “ÖÖÓÖ»Öß ‘ÖÖÃÖ»Öê»Öß-¯ÖãÃÖ»Öê»Öß ¯ÖÖÖß¤üÖ¸ü
†ÖÆêüŸÖ. •µÖÖ ¯ÖÏÖµÖÖÓ“Öß ÆüÖ›êü µÖê£Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖÓ¯Öîúß úÖÆüß †ªÖ×¯Ö ÃÖÖ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. µÖê£Öê ¯ÖÆüÖ úÖÆüß ÆüŸµÖÖ¸êü
ú¸üµÖÖ“Öê úÖ¸üÖÖÖê ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. úÖ¸üÖ µÖê£Öê †¬ÖÔ¾Ö™ü ²ÖÖ×¾Ö»Öê»Öß ¯ÖãÂúôû ÆüŸµÖÖ¸êü ¾Ö ÆüŸµÖÖ¸êü
²ÖÖ×¾ÖµÖÖ“Öß úÖÆüß µÖÓ¡Öê ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê †ÖÆêü. ŸÖ¿Öß“Ö µÖê£Öê £Ö›üµÖÖŸÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê»Öß úÖÆüß ³ÖÖÓ›üß
†ÖÆêüŸÖ. ²ÖÆãüŸÖúºþÖ †ÖŸÖ ´ÖéŸÖÖÓ“Öß ¸üÖÖ †ÃÖÖ¾Öß.
(3) úÖ¿ÖÖ“Öê µÖãÖ (Bronze Age) -- ‡ŸÖŒµÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûß »ÖÖêÖÓ›üÖ“µÖÖÆüß ¯Öæ¾Öá Æüß ×´ÖÁÖ ¬ÖÖŸÖæ
ú¿Öß †ÖœüôûŸÖê, ÆüÖ ‹ú “Ö´ÖŸúÖ¸ü“Ö †ÖÆêü, µÖê£Öê ³ÖÖÓ›ü¶ÖŸÖ ¾Ö ÆüŸµÖÖ¸üÖÓŸÖ ¯ÖãÂúôû ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü.
ŸµÖÖÓ“Öê ú™ü¶Ö¸êü, úÖêµÖŸÖê, ÃÖã·µÖÖ, ²Ö“µÖÖÔ, ŸÖ¸ü¾ÖÖ¸üß ‡. †Öêú ¯ÖÏúÖ¸ü †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö Æêü ¯ÖÆüÖ ÃÖÖêµÖÖ“Öê
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¤üÖ×ÖÖê. ¯ÖÖ ºþ¯Öê ´ÖÖ¡Ö †ªÖ×¯Ö ÖÖÆüß ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê. ŸÖß ¯ÖÆüÖ Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü ™üÖÓÖ»Öê»Öß úÖ¿ÖÖ“Öß ÃÖã¸êüÖ œüÖ»Ö. ŸÖ¿ÖÖ“Ö
µÖê£Öê úÖ¿ÖÖ“Öß ÆüŸµÖÖ¸êü ²ÖÖ×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ×úŸÖßŸÖ¸üß ´Öã¿Öß •Ö´ÖÖ úºþÖ šêü×¾Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ! ‡ú›êü ¯ÖÆüÖ
ÛÃ¾Ö™Ëü—Ö¸ü»ÖÓ›ü ¾Ö ÃÖ¾ÆüÖµÖ ÊÖ ¤êü¿ÖÖÓŸÖß»Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ ´Ö¬µÖ³ÖÖÖß ¯ÖÖµÖÖŸÖ ›üÖÓ²Ö ¸üÖê¾ÖæÖ ŸµÖÖ¾Öêôûß ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ
‘Ö¸üÖÓ“Öê úÖÆüß †¾Ö¿ÖêÂÖ šêü×¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. Æüß “Ö™üúÖË ¯ÖÖ×Æü•Öê ŸÖê¾ÆüÖ ´ÖÖÃÖê ¬Ö¸üŸÖÖ µÖÖ¾ÖêŸÖ ´ÆüÖæÖ êú»Öê»Öß
µÖÖê•ÖÖÖ ²Ö¸êü! ÊÖ¾ÖºþÖ µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖß»Ö ¯Öæ¾Öá“µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ¸üÆüÖ™üß ú¿Öß ÆüÖêŸÖß ŸÖê úôûŸÖê. ÊÖ ‘Ö¸üÖÓ“Öê †¾Ö¿ÖêÂÖ
†ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÃÖê“µÖÖ ŸÖÃÖê“Ö úÃÖê ¸üÖ×Æü»Öê, ÊÖ²Ö§ü»Ö“ÖÖ “Ö´ÖŸúÖ¸ü ¬µÖÖÖÖŸÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ †ÖÆêü, ŸÖÖê
ÆüÖ--Æüß ‘Ö¸êü †ÖÖßÖê •ÖôæûÖ ÊÖŸÖß»Ö ¬ÖÖŸÖæ“Öê ¾Ö ¤üÖ›üÖ“Öê ÃÖÖ´ÖÖÖ ¯ÖÖµÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ ¾Ö ×“ÖÖ»ÖÖŸÖ ¹ýŸÖæÖ
¿ÖÖê¬ÖúÖÓÃÖ ÃÖã¸ü×ÖŸÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê †ÖÆêü. ¯ÖÏ£Ö´Ö †ÖÖß“Öß ×ÎúµÖÖ ¬Ö›æüÖ ¾Ö¸ü ×“ÖÖ»ÖÖ“Öê ¤üÖ™ü ¤ü›ü¯ÖÖ ¯Ö›ü»µÖÖ¾Ö¸ü
´ÖÖ ŸµÖÖÃÖ ¾Ö•ÖÏ»Öê¯Ö“Ö —ÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ!
(4) »ÖÖêÖÓ›üß µÖãÖ (Early Iron Age) -- ÊÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖÃÖ ´ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ²Ö¸êü“Ö ¯Ö¤üÖ£ÖÔ
†ÖÆêüŸÖ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ †Ö¯ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“µÖÖ †Ö¤üß •Ö¾Öôû µÖê‰úÖ ×³Ö›ü»ÖÖê ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üßú›êü •ÖÖ‰ú µÖÖ. Æêü ¯ÖÆüÖ
†ÖÓ¤ü´ÖÖÖ †Ö×Ö ×ÖúÖê²ÖÖ¸ü ²Öê™üÖÓŸÖß»Ö ¸üÖÖ™üß ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öê ÆüÖ›üÖ“Öê ¤üÖ×ÖÖê ¾Ö ÆüÖ¸ü. Æüß ÆüÖ›üê µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¯ŸÖÖÓ“Öß
†ÖÆêüŸÖ. Æüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»µÖÖÖê ×úŸµÖêú †Ö•ÖÖ¸ü ²Ö¸êü ÆüÖêŸÖÖŸÖ, †¿Öß ÊÖÓ“Öß ú»¯ÖÖÖ †ÖÆêü. µÖê£Öê ³ÖµÖÓú¸ü ´ÖãÖ¾Ö™êü
šêü×¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¸üÖêµÖÖÃÖ ²Ö¸êü ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ×ÃÖ»ÖÖêÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÓ“ÖÖÖ¸üß Æêü ´ÖãÖ¾Ö™êü †Ö¯Ö»µÖÖ ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü
‘ÖÖ»ÖæÖ ÖÖ“ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ¸üÖ´Ö²ÖÖÖ ˆ¯ÖÖµÖ! ¤ãÃÖü·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ †ÖòÃ™Òêü×»ÖµÖÖ ¾Ö †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“µÖÖ ²Öê™üÖÓŸÖß»Ö úÖÆüß
×¾Ö×Ö¯ŸÖ ´ÖãÖ¾Ö™êü šêü×¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. Æêü ‘ÖÖŸÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖ¾Öêôûß ¯ÖÖ¸ü¬ÖßŸÖ Æü™üæúÖ µÖ¿Ö µÖêŸÖ †ÃÖê! ‡ú›êü
Æêü ¾Öî—ÖÖÖ ²Öê™üÖŸÖß»Ö ¤êü¾ÖÖ“µÖÖ ´ÖæŸÖá, —ÖÖê ¾Ö †ÎúÖôû ×¾ÖÎúÖôû ×¯ÖÃÖÖÓ“Öê ´Öãúã ™ü šêü×¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ, ŸÖê ¯ÖÆüÖ¾ÖŸÖ¤êüÖß»Ö
ÖÖÆüßŸÖ! ŸÖÃÖê“Ö ×´Ö¿ÖÖ¸üàÖß ¤ü×ÖÖ ¯Öò×ÃÖ×±úú ´ÖÆüÖÃÖÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ¤æü¸ü¤æü¸ü“µÖÖ ²Öê™üÖÓŸÖæÖ †Ö×Ö»Öê»µÖÖ †Öêú
´ÖæŸÖâ“ÖÖ ¾Ö “Ö´ÖŸúÖ×¸üú ¯Ö¤üÖ£ÖÖÕ“ÖÖ ²ÖÆãü´ÖÖê»Ö ÃÖÓÖÏÆü úºþÖ šêü×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
†ÖŸÖÖ †´Öê×¸üúÖ ¤üÖ»ÖÖÖŸÖ “Ö»ÖÖ, ˆ¢Ö¸ü †´Öê×¸üêúŸÖ ¾Ö¸ü †Ö¤üß £Öê™ü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ †Ö¤üß ¯ÖÏÖ“ÖßÖ
úÖôûß ¤êüÖß»Ö ³ÖÖÓ›üß ÆüÖêŸÖß †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê. ¤üÖ›üÖÓ“Öß ÆüŸµÖÖ¸êü ¾Ö ³ÖÖÓ›üß µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏÖ“ÖßÖ µÖã¸üÖê¯Ö“µÖÖ ´ÖÖÃÖ»µÖÖ¿Öß
×úŸÖß ÃÖÖ´µÖ †ÖÆêü ¯ÖÆüÖ! µÖê£Öß»Ö ¯ÖÏÖ“ÖßÖÖÓÖÖ ŸÖÖÓ²µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤ãüÃÖ¸üß ¬ÖÖŸÖæ ´ÖÖÆüßŸÖ Ö¾ÆüŸÖß. ŸµÖÖ“Öß ‘Ö›üß¾Ö
³ÖÖÓ›üß £Ö›üµÖÖÓŸÖæÖ ¾Ö •ÖãµÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖÖ»Öß ÃÖÖ¯Ö›ü»Öß †ÖÆêüŸÖ. Æüß ¯ÖÆüÖ Ø¿Ö¯ÖÖÓ“Öß ÖÖÖß, ÖÖ¸êü“µÖÖ
²Ö“µÖÖÔ, ²ÖÖÖÖÓ“Öß ™üÖêêú--†Ö×Ö ×¾ÖÃÖºþ ÖúÖ--ŸÖÓ²ÖÖæú“µÖÖ ×“Ö»Ö´Öß ŸÖÖ¾Ö¤üÖÖÖŸÖ ÃÖã¸êüÖ ´ÖÖÓ›æüÖ šêü×¾Ö»µÖÖ
†ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ ÊÖ Ö¾µÖÖ •ÖÖÖ“ÖÖ •ÖãµÖÖ •ÖÖÖ¿Öß ¯Öæ¾Öá ú¬ÖßúÖôûß úÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÆüÖêŸÖÖ úß ÖÖÆüß Æêü
úÖê›êü †ªÖ×¯Ö ˆú»Ö»Öê ÖÖÆüß.
‡ŸÖúÖ ¾Öêôû ¯ÖÖ×Æü»Öê»µÖÖ ÖÖêÂ™üà¾ÖºþÖ ¯ÖÏÖÖî×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ“Öß £ÖÖê›üß ŸÖ¸üß ú»¯ÖÖÖ ŸÖã´Ö“Öê ´ÖÖÖŸÖ
†Ö»Öß †ÃÖê»Ö. †ÖŸÖÖ †¯ÖÖ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú úÖ»ÖÖú›êü ¾Öôæû µÖÖ. ÊÖ ×šüúÖÖß ×´ÖÃÖ¸ü, †Ö×ÃÖ×¸üµÖÖ,
²ÖÖ×²Ö»ÖÖê×ÖµÖÖ, ÖÏßú, ¸üÖê´ÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ÖŸÖ¸üÖÂ™ÒüÖÓ“µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ“Öê †¾Ö¿ÖêÂÖ ¸üÖÖæÖ šêü×¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. Æüß ÊÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ“Öß •ÖÖæ ¯ÖÏêŸÖê“Ö †ÖÆêüŸÖ! úÖÆüß“Öê ²Ö¸êü“Ö ³ÖÖÖ ¿ÖÖ²ÖæŸÖ †ÖÆêüŸÖ. úÖÆüß úÖôûºþ¯Öß ×Ö¬ÖÖ›üÖÖê †Ö¤üß
×”û®Ö×¾ÖÛ“”û®Ö úºþÖ ™üÖ×ú»Öß †ÖÆêüŸÖ. Æüß ¯ÖÆüÖ ‡×•ÖÛ¯¿Ö†Ö µÖÖ»Ö¸üß. †Ö¯ÖÖ ¾Öê¤üÖÃÖ †ŸÖß ¯ÖÏÖ“ÖßÖ
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´ÖÖ×ÖŸÖÖê, Øú²ÖÆãüÖÖ •ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖêÃÖ µÖê£ÖæÖ“Ö †Ö¸Óü³Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖê. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¾Öê¤ü
†ÖÖ¤üßü †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ´ÖÖÖµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖÆüß †Ö´Ö“Öß ´Ö•Ö»Ö •ÖÖŸÖê. ¯ÖÖ ÊÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ •µÖÖÓÖß ¯Ö×¸üÁÖ´Ö êú»Öê
†ÖÆêüŸÖ ŸÖê ¾Öê¤üÖÃÖ ×õÖÃŸÖß ¿ÖúÖ¯Öæ¾Öá 1500 ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ´ÖÖÖê ÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ´ÆüÖÖê Ö¸êü †ÃÖê»Ö
ŸÖ¸ü †Ö´ÆüÖ¯Ó ÖÖÃÖæÖ ¾Öê¤üÖÓ“ÖÖ ˆ¤üµÖ ×•ÖŸÖúÖ ¤æü¸ü †ÖÆêü, ×ŸÖŸÖúÖ“Ö •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû ‡×•ÖÛ¯¿Ö†Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“ÖÖ ˆ¤üµÖ
¾Öê¤üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÖÖê ¤æü¸ü †ÖÆêü, †ÃÖê ´ÆüÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. úÖ¸üÖ ×õÖÃŸÖß¿ÖŸÖúÖ¯Öæ¾Öá 4500 ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖÆüß ´ÖÖÖ“Öê
‡×•ÖÛ¯¿Ö†Ö »ÖêÖ †Ö×Ö ¸üÖÖæÖ šêü×¾Ö»Öê»Öß ¯ÖÏêŸÖê †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ‡×•Ö¯ŸÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ •Öê ¸üÖ•Öê
—ÖÖ»Öê ŸµÖÖÓ“Öß ‹Óú¤ü¸ü ŸÖßÃÖ ‘Ö¸üÖÖß †ÖÆêüŸÖ. ÊÖÓÖß ‡. ÃÖ. ¯Öæ¾Öá 4400-340 ¯ÖµÖÕŸÖ ¸üÖ•µÖ êú»µÖÖ“Öê »ÖêÖ
†ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¿ÖÖÆüß (‡. ÃÖ. ¯Öæ¾Öá 4400-2465), ´Ö¬Ö»Öß ¿ÖÖÆüß (‡. ÃÖ. ¯Öæ¾Öá 2465-1200),
Ö¾Öß ¿ÖÖÆüß (‡. ÃÖ ¯Öæ¾Öá 1200-340) †ÃÖê ÊÖ“Öê ³ÖÖÖ ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ¯Ö×Æü»µÖÖ ŸÖßÖ ‘Ö¸üÖµÖÖÓŸÖß»Ö ¸üÖ•µÖÖÓ“Öß
ÖãÃÖŸµÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¯Ö»Ößú›êü úÖÆüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß. “ÖÖî£µÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ¾Öî³Ö¾ÖÖ“Öß úÖµÖ´Ö“Öß
Ã´ÖÖ¸üêú úºþÖ šêü×¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. ¤ãüÃÖ¸üÖ ¸üÖ•ÖÖ Öã±æú (‡. ÃÖ. ¯Öæ¾Öá 3733-3700) µÖÖÖê Öß—Öê µÖê£Öß»Ö
(Great Pyramid) ´ÖÖêšüÖ ´ÖÖÖê¸üÖ ²ÖÖÓ×¬Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ“Öê úÖÆüß ¤üÖ›ü ˆ¢Ö¸êüú›üß»Ö ÖÖê»ÖßŸÖ šêü×¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ.
¯Ö×Æü»µÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖ úÖ»ÖÖÖãúÎ ´ÖÖÖê ´Ö´Öß ¾Ö ´Ö´Öß“µÖÖ ¯Öê™ü¶Ö ´ÖÖÓ›üæÖ šêü×¾Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ´Ö´Öß ´ÆüÖ•Öê ‡×•ÖÛ¯¿Ö†Ö
»ÖÖêúÖÓÖß ¯Öã¸üÖŸÖÖ úÖôûß †Öêú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ´ÖÃÖÖ»Öê ŸÖµÖÖ¸ü úºþÖ ŸµÖÖŸÖ ÃÖã¸ü×ÖŸÖ Ã£Öôûß ¸üÖÖæÖ šêü×¾Ö»Öê»Öß
¯ÖÏêŸÖê ÆüÖêŸÖ. ÊÖ »ÖÖêúÖÓ´Ö¬µÖê Æüß “ÖÖ»Ö ‡. ÃÖ. ¯Öæ¾Öá 4500 (ú¤üÖ×“ÖŸÖ ÊÖ¯ÖêÖÖ ¯Öæ¾Öá) ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæÖ ‡. ÃÖ.
ÖÓŸÖ¸ü 500 ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖµÖÕŸÖ ÆüÖêŸÖß. ×Ö•Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖãÂµÖÖ“ÖÖ †ÖŸ´ÖÖ •ÖÃÖÖ ¯ÖãÖ: ¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖÖê ŸÖÃÖÖ ´ÖéŸÖ ¿Ö¸üß¸üÖŸÖÆüß
†ÖŸ´ÖÖ ¯Ö¸üŸÖ µÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü †¿Öß ÊÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖæÖ ‡ŸÖêú ÁÖ´Ö úºþÖ ¾Ö †Œú»Ö
Ö“ÖæÔ Ö ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖŸÖ»ÖÖÖÓ“Öß ¯ÖÏŸê Öê •Ö¯ÖæÖ šêü¾ÖÖê Æêü †Ö¯Ö»Öê úŸÖÔ¾µÖ ´ÖÖÖßŸÖ. ´Ö´Öß ú¸üµÖÖ“µÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ
ŸÖ·ÆÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ¯ÖÏêŸÖÖ“Öß †ÖŸÖ›üß ²ÖÖÆêü¸ü úÖœæüÖ ‹úÖ ‘Ö™üÖ´Ö¬µÖê ‘ÖÖ»ÖæÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¿Öê•ÖÖ¸üß šêü¾ÖßŸÖ, †Ö×Ö ¯ÖÏêŸÖÖÃÖ
¯ÖÏ£Ö´Ö †Öêú ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ÖÖ¸üÖÓ“Öê †Ö×Ö †¢Ö¸üÖÓ“Öê »Öê¯Ö ¤êü‰úÖ ¾Ö¸ü ÃÖã¸êüÖ ŸÖÖÖÖ“µÖÖ ¯Ö™ü¶ÖÓÖß ŸµÖÖÃÖ
»Ö¯Öê™üßŸÖ. ú¬Öß-ú¬Öß 400 µÖÖ›Ôü »ÖÖÓ²Ö ¯Ö¼ü¶Ö »ÖÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ! ÖãÓ›üÖôûŸÖÖÖÖ ¯ÖÏêŸÖÖÃÖ ÃÖ¯Ö¿Öê»Ö ˆŸÖÖÖê
×Ö•Ö¾ÖßŸÖ. ´Ö´Öß ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÃÖ ŸµÖÖ“µÖÖ“Ö †ÖúÖ¸üÖ“µÖÖ »ÖÖú›üß †Ö¸ü ¤üÖ›üß ¯Öê™üßŸÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ ŸÖß
²ÖÓ¤ü ú¸üßŸÖ, ¾Ö¸üŸÖß ¸ÓüÖ ¤êü‰úÖ ¯ÖÏêŸÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö úÖœüßŸÖ, ¾Ö »ÖêÖ ÖÖê¤üßŸÖ. ²Ö·µÖÖ“Ö ¯Öê™ü¶ÖÓ¾Ö¸ü“ÖÖ ¸ÓüÖ ¾Ö ×“Ö¡Öê
†ªÖ×¯Ö •Ö¿Öß“µÖÖ ŸÖ¿Öß“Ö †ÖÆêüŸÖ. ×¯Ö¾ÖôûÖ ¸ÓüÖ ÆüÖ ÊÖÓ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ †Ö¾Ö›üß“ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê.
‡×•ÖÛ¯¿ÖµÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß †ŸµÖÓŸÖ ¯Öã¸üÖŸÖÖ £Ö›üÖß ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖÃ™üÖ²ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ×¯Ö¸üÖ×´Ö›ü (´ÖÖÖê¸êü) Æêü ÆüÖêŸÖ.
ÖÖ»Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ¤êü¾ÖôûÖ“µÖÖ †ÖúÖ¸üÖ“Öß ‹ú ÖÖê»Öß úºþÖ ×ŸÖ“µÖÖ ‹úÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ´ÖµÖŸÖÖ“Öß ´ÖæŸÖá ²ÖÃÖ¾ÖßŸÖ.
×ŸÖ“µÖÖ“Ö ÖÖ»Öß •Ö×´ÖÖßŸÖ ŸÖôû‘Ö¸ü úºþÖ ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖ“Öß ´Ö´Öß šêü¾ÖßŸÖ. ×úŸµÖêú ×šüúÖÖß Ö›üúÖŸÖæÖ †¿Öß
¯ÖãÂúôû ‘Ö¸êü ÖÖê¤æüÖ ŸµÖÖŸÖ ‹úÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö †Ö¸ü ‘Ö¸üÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ´Ö´Öà“Öß µÖÖê•ÖÖÖ êú»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖê.
ÊÖ ‘Ö¸üÖÓ“µÖÖ Ø³ÖŸÖß¾ÖºþÖ ´ÖµÖŸÖÖ“µÖÖ ú¸ü´ÖÖãúßÃÖÖšüß ŸµÖÖ“µÖÖ “Ö×¸ü¡ÖÖŸÖß»Ö ‘Ö¸üÖãŸÖß †Ö×Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
¯ÖÏÃÖÓÖÖÓ“Öß ÃÖãÓ¤ü¸ü ×“Ö¡Öê úÖœüßŸÖ. ˆ¢Ö¸êüú›üß»Ö ¤üÖ»ÖÖÖŸÖ ÊÖ Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü“Öê ¯Ö¤ü¸ü ×“Ö¡ÖÖÃÖú™ü •ÖÃÖê“µÖÖ ŸÖÃÖê“Ö
úÖœæüÖ »ÖÖ×¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ ŸÖê ¯ÖÆüÖ, ´ÆüÖ•Öê 5-6 Æü•ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá“Öß ‡×•ÖÛ¯¿Ö†Ö ¸üÖÆüÖ™üß ŸÖã´ÆüÖÓ»ÖÖ úôêû»Ö.
ŸµÖÖ“Ö Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü '‹×²Ö›üÖòÃÖ'“Öß ±úôûß »ÖÖ×¾Ö»Öß †ÖÆêü. ×ŸÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ‡. ÃÖ. ¯Öæ¾Öá 4400-1333 ¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
648

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ×²ÖÎ×™ü¿Ö ´µÖã×—Ö†´Ö

¸üÖ•ÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê úÖê¸ü»Öß †ÖÆêüŸÖ. ÆüÖ ‹ú ±úÖ¸ü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¤êüÖÖ¾ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ´ÖµÖŸÖÖÃÖÖšüß
ŸµÖÖ“µÖÖ•Ö¾Öôû ´Öª, ÖÖª ¾Ö †ÓÖÖ»ÖÖ »ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ˆ™üß ¾ÖÖî¸êü •Ö¹ý¸üß“Öê ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¯ÖÖ¡ÖÖÓŸÖ ³ÖºþÖ
šêü×¾Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖ. ÖÓ²Ö¸ü 4 “µÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖ ×úŸµÖêú ÃÖã¤Óü¸ü Öã•Öê, ¯Öê»Öê, ¾ÖÖ›üÖê, šêü×¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ×úŸµÖêúÖÓ¾Ö¸ü
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ»ÖúÖÓ“Öß †Ö¸ü ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ¸üÖ•ÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê †ÖÆêüŸÖ. ÊÖÓ¯Öîúß •Öê¾ÆüÖ úÖÆüß ¯ÖÖ¡Öê ÃÖÖ¯Ö›ü»Öß ŸÖê¾ÆüÖ
†ªÖ×¯Ö ŸµÖÖÓŸÖß»Ö ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ¦ü¾ÖÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»ÖÖ! ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖµÖŸÖÖÓ“µÖÖ †Ö¾Ö›üß“Öß ¾ÖÖªê ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ×•ÖÖÃÖÖ
†Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖŸÖ»ÖÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö ×´Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ ¤êüÖµÖÖÆüß ÃÖ¾ÖÔ ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ •Ö¾Öôû“Ö šêü¾ÖßŸÖ. ´ÖêÖ-úÖ‰ú-¸üÖ
ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ µÖÖµÖß †Ö×Ö ¤üµÖÖôæû ¸üÖ•ÖÖ“µÖÖ ´Ö´Öß¾Ö¸ü ¯Öãœüß»Ö ¿Ö²¤ü ×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêüŸÖ - '†Öò×ÃÖ×¸üÃÖ, ˆ¢Ö¸ü
¤ü×ÖÖÖ×¬Ö¯Ö×ŸÖ ×“Ö¸Óü•Öß¾Ö Ã¾ÖÖÖêŸ¯Ö®Ö "¤îü¾Öß “Ö´ÖŸúÖ¸ü" ' ÊÖ ºþ¯ÖÖÖê ŸÖã—Öß †Ö‡Ô Ö™ü Æüß ŸÖã•Ö¾Ö¸ü
¯ÖÃÖ¸ü»Öß †ÖÆêü. Æêü ´ÖêÖ-úÖ‰ú-¸üÖ, ŸÖæ †•ÖÖŸÖ¿Ö¡Öæ ¤êü¾Ö ÆüÖê¿Öß»Ö †ÃÖÖ ×ŸÖÖê †Ö¿Öß¾ÖÖÔ¤ü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. ÊÖ
ÖÖê»Öß“µÖÖ ¿Öê¾Ö™üß †Öê¸ü“µÖÖ µÖÖµÖ¯ÖÏÃÖÓÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö ¤üÖÖ×¾Ö»Öê †ÖÆêü ŸÖê ¯ÖÆüÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêü. ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ ¤êü¾Ö
†Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ ¤ü•ÖÖÔ¯ÖÏ´ÖÖÖê µÖÖµÖÖÃÖÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÃÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯Öãœêü ´ÖµÖŸÖ •ÖÖê †Öß ŸµÖÖ“µÖÖ †ÓŸÖ:ú¸üÖÖ“Öê
(Conscience) ¾Ö•ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö “ÖÖ»Ö»Öê †ÖÆêü. ‹úÖ ¯ÖÖ¸ü›ü¶ÖŸÖ ‹ú »ÖÆüÖÖÃÖê ¯ÖßÃÖ šêü×¾Ö»Öê
†ÖÆêü. ¾Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖŸÖ †Öß“Öê †ÓŸÖ:ú¸üÖ †ÖÆêü. Æü»ÖŒµÖÖ ×¯ÖÃÖÖ¿Öß ŸÖã»ÖÖÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ´ÖÖ †£ÖÖÔŸÖ µÖÖµÖ
úÃÖÖê¿ÖßÖê ÆüÖê‡Ô»Ö µÖÖŸÖ ¿ÖÓúÖ ÖÖÆüß. †òµÖã²ÖßÃÖ ŸÖ¸üÖ•Öæ ¯ÖÖ¸üÖßŸÖ †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖê¸ü ×¾Ö¬Öß ˆ³ÖÖ †ÖÆêü, ´ÖÖÖê
Ö¿Öß²Ö ¾Ö •Ö´Ö¤êü¾ÖŸÖÖ †Ö¸ü ÃÖ™ü¾ÖÖ‡Ô ˆ³Öß †ÖÆêüŸÖ, ›üÖ¾Ößú›êü Ã¾ÖŸÖ: †Öß Ö´ÖÏ¯ÖÖê ˆ³ÖÖ †ÖÆêü, ˆ•Ö¾Ößú›üê
£ÖÖòŸÖË ×ÖúÖ»Ö Ö´Öæ¤ü ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖšüß´ÖÖÖê †×´Ö´ÖÖ‡Ô›ü ¸üÖÖÃÖ ×ÖôûµÖÖÃÖ ™ü¯Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öê ›üÖêêú
ÃÖãÃÖ¸üß“Öê, ´Ö¬µÖ³ÖÖÖ ØÃÖÆüÖ“ÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖÖß»Ö ²ÖÖ•Öæ Öë›ü¶Ö“Öß †ÖÆêü. ÆüÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ •ÖÖê ¯ÖÖ¯Ö ú¸üß»Ö
ŸÖÖê ´ÖÖ¡Ö Ö¸üÖ ×ÖÖ¸üÖ¼ü ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ!
×ŸÖÃÖ·µÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖ úÖÆüß •ÖÖÖ¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ ´Ö´Öß úºþÖ šêü×¾Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ, ²Öî»Ö, ÃÖãÃÖ¸ü, ãú¡Öß, ´ÖÖú›êü
‡. ¯ÖÏÖÖß ¤êü¾ÖÖ×¤üúÖÓÖÖ ±úÖ¸ü ×¯ÖÏµÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû, úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖÖê ŸÖê Ã¾ÖŸÖ:“Ö ¯Öæ•µÖ ÆüÖê‰úÖ ²ÖÃÖ»Öê, †£ÖÖÔŸÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖÆüß ´Ö´Öß ú¸üÖê ³ÖÖÖ ¯Ö›ü»Öê. úÖÖ›üß ´Öã»ÖÖÖŸÖ •ÖÃÖê '²ÖÃÖ¾ÖÖÖ“Öê' ±úÖ¸ü ´ÖÖÆüÖŸ´µÖ †ÖÆêü ŸÖÃÖê
‡×•Ö¯ŸÖ“Öß ¯Ö×Æü»Öß ¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß ´Öê×±úÃÖË µÖê£Öê ‹ò×±úÃÖË ²Öî»ÖÖ“Öß ´ÖÖêšü¶Ö £ÖÖ™üÖ“Öß ¯Öæ•ÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. •µÖæ
»ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ÃÖîµÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖÃÖ¸üÖ“Öß ˆŸ¯Ö¢Öß µÖÖ ‹ò×±úÃÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö —ÖÖ»Öß †ÃÖÖ¾Öß.
†ÃÖÖê, ÊÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö †×ÃÖ×¸üµÖÖ, ²ÖÖ×²Ö»ÖÖê×ÖµÖÖ, ÖÏßú, ¸üÖê´ÖÖ, ×±ú×Ö†Ö ¾Ö ‹¦ãüÃúÖ ¾ÖÖî¸êü
¸üÖÂ™ÒüÖÓ“Öê ÖŸÖ¾Öî³Ö¾Ö µÖê£Öê ÃÖÖÖÖŸÖ ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¤üÖ»ÖÖÖÓŸÖæÖ ØÆü¤æü, ²ÖÖî¨ü, ×õÖÃŸÖß,
´ÖÆü´Ö¤üß ¾Ö µÖÆãü¤üß ¬Ö´ÖÖÕ“Öê ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü. †Ö´Ö“µÖÖ ŸÖêÆüŸÖßÃÖ úÖê™üß ¤êü¾ÖŸÖÖ, ¯Öã¸üÖÖÖÓŸÖß»Ö ú£ÖÖ¯ÖÏÓÃÖÖ,
¯Öæ•Öê“Öê ÃÖÓ³ÖÖ¸ü, ŸÖã»ÖÃÖß¾ÖéÓ¤üÖ¾ÖÖê †Ö×¤üúºþÖ ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ÃÖÖî´µÖ, ´Ö¬Öæ¸ü, ˆÖÏ, †¿Öß ÃÖ¾ÖÔ Ã¾Öºþ¯Öê µÖê£Öê ‹êú
×šüúÖÖß“Ö ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ÊÖ ¯ÖÏúÖ¸êü †Ö¯ÖÖ ¯ÖÏÖÖî×ŸÖÆüÖ×ÃÖú úÖ»ÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖ»ÖÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏÖ“ÖßÖÖŸÖæÖ
†¾ÖÖÔ“ÖßÖÖŸÖ ØÆü›üŸÖÖ ØÆü›üŸÖÖ ¿Öê¾Ö™üß ÖÖ»Ö“µÖÖ †¾ÖÖœü¾µÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ»ÖµÖÖŸÖ ˆŸÖ¸üŸÖÖê. ÆüÖ •ÖÖÖŸÖß»Ö ‹ú
†ŸµÖÓŸÖ ´ÖÖêšüÖ ÖÏÓ£ÖÃÖÓÖÏÆü. µÖê£Öê êú¾Öôû ”ûÖ¯Öß»Ö ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ¾ÖßÃÖ »ÖÖÖÓ¾Ö¸ü †ÖÆêü. ÆüÃŸÖ×»Ö×ÖŸÖ
¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ØÆü¤æü, †¸ü²Öß, ±úÖ¸ü¿Öß, ×“ÖÖß, •Ö¯ÖÖÖß, ‡. 50,000 ¯ÖÏØŸÖ“ÖÖ ÃÖÓÖÏÆü †ÖÆêü. ×“ÖÖÖŸÖ ”ûÖ¯ÖµÖÖ“Öß
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ú»ÖÖ ú¿Öß ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»Öß ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü ŸÖê£Öê †Ö×Ö ¤ãüÃÖ¸üßú›êü ×ŸÖ“ÖÖ úÃÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ, Æêü ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
ŸµÖÖ ŸµÖÖ úÖôûÖ“Öß ”ûÖ¯Öß»Ö ²Öãêú †ÖãÎú´Öê »ÖÖ¾ÖæÖ šêü×¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê †šü¸üÖ¾µÖÖ
¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ †Öê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖãÃŸÖú ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“µÖÖ ú»Öê“ÖÖ úÃÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ, Æêü ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ
ÃÖÆüÖ ú¯ÖÖ™üÖÓŸÖ ×Ö¾Ö›üú ²ÖÖÓ¬ÖÖß“Öß ´ÖÖêšü´ÖÖêšüß ¯ÖãÃŸÖêú •Öãôû¾ÖæÖ šêü×¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. ´Ö¬µÖ³ÖÖÖß ÃÖÆüÖ ú¯ÖÖ™üÖÓŸÖ
‡. ÃÖ. ¯Öæ¾Öá 300 ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê ‡. ÃÖ. ÖÓŸÖ¸ü 1500 ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖµÖÕŸÖ »ÖêÖÖú»Öê“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ
ŸµÖÖ ŸµÖÖ úÖôû“µÖÖ ÆüÃŸÖ×»Ö×ÖŸÖ ¯ÖÏŸÖß †ÖãÎú´Öê ´ÖÖÓ›æüÖ šêü×¾Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏ“ÖßÖ úÖôûß ‡×•Ö¯ŸÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ
¯Öê×¯Ö¸üÃÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖê¹ý“µÖÖ —ÖÖ›üÖ“µÖÖ ÃÖÖ»Öß“ÖÖ ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ úÖÖ¤ü ²ÖÖ¾ÖßÖ †ÃÖŸÖ. ‡×•Ö¯ŸÖ“Öê ¯ÖÏÖ“ÖßÖ
»ÖêÖ ÊÖ“Ö úÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü ×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖãÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö »ÖêÖ ‡. ÃÖ. ¯Öæ¾Öá 3500 ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ †ÖÆêü!...
ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê †Ö×Ö ´ÖÖ×ÃÖêú ÊÖÓ“Öß ‹ú ×Ö¸üÖôûß ÖÖê»Öß †ÖÆêü. Ö¾ÖßÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“ÖÖ
ÊÖ ÃÖÓÖÏÆüÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ¾ÆüÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÏúÖ¿ÖúÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ Ö¾ÖßÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ“Öß
‹êúú ¯ÖÏŸÖ ‹Ø›ü²Ö¸üÖê“Öß »ÖÖµÖ²ÖÎ¸üß, †Ö×Ö ×²ÖÎ×™ü¿Ö ´µÖã×—Ö†´Ö µÖê£Öê ¯ÖÖšü¾ÖÖ¾Öß, †ÃÖÖ ¯ÖÖ»ÖÔ´Öë™üÖÖê ÃÖŒŸÖß“ÖÖ
úÖµÖ¤üÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ÊÖ¯ÖÏúÖ¸êü ´µÖã×—Ö†´Ö ¯ÖÖÆæüÖ ¤üÖ¸üÖŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖëÓ›üÖŸÖæÖ †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö ˆ¤ËüÖÖ¸ü µÖêŸÖÖê úß
"úÖ»ÖÖê ÊµÖÓ ×Ö¸ü¾Ö×¬ÖÙ¾Ö¯Öã»ÖÖ “Ö ¯Öé£¾Öß"
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7
»ÖÓ›üÖ µÖê£Öß»Ö ²ÖÖ»ÖÆüŸµÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üú ÖéÆü
´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö, †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü
ŸÖÖ. 7-3-1902
ÊÖ †±úÖ™ü ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖ³ÖÖÖß ×Ö»›ü±ú›Ôü ¸üÃŸµÖÖŸÖæÖ ‹êú ×¤ü¾Ö¿Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ ‹ú ³Ö¾µÖ ¾Ö
•ÖãÖß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ×¤üÃÖ»Öß. ×ŸÖ“Öê ¤üÖ¸üÖ¾Ö¸ü ×»Ö×Æü»Öê»Öê ¾Ö¸üß»Ö ÖÖ¾Ö ¾ÖÖ“ÖæÖ ´Ö»ÖÖ †ÖŸÖ •ÖÖµÖÖ“Öß ‡“”ûÖ —ÖÖ»Öß.
¯ÖÖ ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸üß“Ö Æêü ÖéÆü ¯ÖÏêÖúÖÓú×¸üŸÖÖ ˆ‘Ö›êü †ÃÖŸÖê ´ÆüÖæÖ ‹úÖ ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸üß †ÖêôûÖß“Öê ¯Ö¡Ö ¾ÖÖî¸êü ´Öã§üÖ´Ö
úÖÆüß Ö ÖêŸÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‹úÖ ÃÖÖê²ÖŸµÖÖÃÖ ‘Öê‰úÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. ¸üÃŸµÖÖŸÖß»Ö ±úÖ™üú †Öê»ÖÖÓ›ü»µÖÖ¾Ö¸ü
×¾ÖÃŸÖßÖÔ †Ö×Ö Ã¾Ö“”û ¯Ö™üÖÓÖÖ »ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖŸÖæÖ ×“Ö™üÖßÃÖÖÓ“Öê ú“Öê¸üßŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö´ÆüÖÓ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖéÆü
ØÆü›æüÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ †Ö´ÆüÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‹úÖ “ÖÖî¤üÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ÆãüÂÖÖ¸ü ´Öã»ÖÖÃÖ ×¤ü»Öê. ÊÖ ”ûÖêú·µÖÖÖê
†Ö´ÆüÖÓÃÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÖê ×“Ö¡ÖÖÓ“Öß ÖÖê»Öß, ú×´Ö™üß ²ÖÃÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ, ´µÖã×—Ö†´Ö ‡. ¤üÖÖ×¾Ö»µÖÖ
†Ö×Ö ¯ÖÏŸµÖêúÖ“Öß £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ “Ö™üú¤üÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»Öß. ú×´Ö™üß“µÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖß»Ö ‹úÖ ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü
ŸÖÃÖ×²Ö¸üßŸÖ ×õÖÃŸÖÖ•Ö¾Öôû úÖÆüß »ÖÆüÖÖ»ÖÆüÖÖ ´Öã»Öê ÖêôûŸÖ ÆüÖŸê Öß, ×ŸÖ“Öê ÖÖ»Öß Æêü ÃÖÖêµÖÖ“Öê ¾ÖÖŒµÖ ²ÖÖµÖ²Ö»ÖÖŸÖæÖ
×»Ö×Æü»Öê ÆüÖŸê Öê. "»ÖÆüÖÖµÖÖÃÖ ´Ö•Öú›üê µÖê‰ú ªÖ, úÖ¸üÖ †¿ÖÖú×¸üŸÖÖ“Ö ¤êü¾ÖÖ“Öê ¸üÖ•µÖ †ÖÆêü," ×“Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ
ÖÖê»ÖßŸÖ ÆÑü›ü»Ö †Ö×Ö ÆüÖò Ö£ÖÔ ÊÖÓ“Öß ¯ÖÏµÖÖŸÖ ×“Ö¡Öê šêü×¾Ö»Öß ÆüÖŸê Öß. ´µÖã×—Ö†´Ö´Ö¬µÖê ×úŸµÖêú ×´Ö¿ÖÖ·µÖÖÓú›æüÖ
´Öã»ÖÖÃÖ ÖÖŸÖÖôû ×Ö×´Ö¢Ö ²Ö×ÖÃÖê ¤êüµÖÖÃÖ ¯ÖãÃŸÖêú ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ×“Ö•ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖÓ›æüÖ šêü×¾Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
´Ö¬µÖ³ÖÖÖß ‹úÖ ÖÖê»Ö ™êü²Ö»ÖÖ¾Ö¸ü úÖêÖÖ ‹úÖ ´ÖÖêšü¶Ö ‹×›ü™ü¸üÖÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ ²ÖÖÆãü»µÖÖ, ±ãú»Öê, ´ÖÖôûÖ,
ÖêôûÖß, úÖêÖÖéúŸÖß ¸ü“ÖæÖ šêü×¾Ö»µÖÖ ÆüÖŸê µÖÖ. ÊÖÖÓŸÖ¸ü †Ö´Ö“µÖÖ ×“Ö´Öãú»µÖÖ ¾ÖÖ™üÖ›ü¶ÖÖê †Ö´ÆüÖÃÓ Ö ³ÖÖê•ÖÖÖéÆüÖŸÖ
Öê»Öê. 100 ´Öã»Öê ¸üÖÓÖêÖê ¤üÖêÆüß ²ÖÖ•ÖæÖê ²ÖÃÖŸÖß»Ö †ÃÖê ‹ú »ÖÖÓ²Ö ™êü²Ö»Ö ÆüÖêŸÖê. 5/7 ´Öã»Öê ÖÖŸÖÖôûÖÃÖÖšüß
³ÖÖê•ÖÖÖéÆü ÃÖã¿ÖÖê×³ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö¤üß ÖÔú —ÖÖ»Öß ÆüÖŸê Öß. ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ“Ö †Ö´Æüß †ÖŸÖ Öê»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †Ö´ÆüÖÓ•Ö¾Öôû
†ÖÖÓ¤üÖÖê ÆüÖÃÖŸÖ ÆüÖÃÖŸÖ †Ö»Öß. Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü“µÖÖ ‹úÖ ±úôûß¾Ö¸ü •ÖÖ›ü †Ö¸üÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê»Öß 10-20 ÖÖ¾Öê
†Ö´ÆüÖ»Ó ÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö †×³Ö´ÖÖÖÖÖê ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸÖß ÖÖ¾Öê ¤ü×ÖÖ †Ö×±Ïúêú“µÖÖ »ÖœüÖ‡ÔŸÖ ²ÖÑ›ü ²ÖÖ•Ö×¾ÖµÖÖÃÖ
ÖãúŸÖê“Ö ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê»µÖÖ ÊÖÓ“µÖÖ ²ÖÓ¬ÖæÓ“Öß ÆüÖêŸÖß. ‹úÖ ¯ÖÖê™üß •Ö´Ö»Öê»µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÓ´Ö¬µÖê¤êüÖß»Ö Œ¾Ö×“ÖŸÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
†ÃÖÖ †×³Ö´ÖÖÖ †ÖœüôûÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ÊÖ“Ö ÖÖê»ÖßŸÖ ‹úÖ úÖê¯Ö·µÖÖŸÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖÖŸÖ ÃÖÆü•Ö ³Ö¸üŸÖß»Ö
†¿ÖÖ ¸üßüŸÖßÖê ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö †ÖÁÖµÖ¤üÖŸµÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê ×»Ö×Æü»Öß ÆüÖêŸÖß.
‹Óú¤ü¸ü †ÖÁÖ´ÖÖ“Öê ŸÖßÖ ³ÖÖÖ êú»Öê †ÖÆêüŸÖ. 7 ¯ÖÖÃÖæÖ 12 ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ‹ú ³ÖÖÖ. 7 ¯ÖÖÃÖæÖ
15 ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ ´Öã»Öà“ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ³ÖÖÖ †Ö×Ö 3 ¯ÖÖÃÖæÖ 7 ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖ-´Öã»Öà“ÖÖ ×ŸÖÃÖ¸üÖ ³ÖÖÖ. ÊÖÃÖ
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†Öã»ÖÖæÖ“Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖß“µÖÖ ¤üÖêÖ ˆ³µÖÖ ²ÖÖ•Öæ †Ö×Ö ´Ö¬Ö»Öß †Ö›ü¾Öß ¸üÖÓÖ †¿Öß µÖÖê•ÖÖÖ êú»Öß †ÖÆêü. ‹úÖ
²ÖÖ•ÖæÃÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß ÖÖ»Öß •Öê¾ÖÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ, ¾Ö¸üŸÖß ×Ö•ÖµÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ ¾Ö ´ÖÖÖê ¿ÖÖôûÖ †Ö×Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ
ŸÖ¿Öß“Ö ´Öã»Öà“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ êú»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖ ‹ú´ÖêúÖÓŸÖ ×´ÖÃÖôûµÖÖ“Öß ÃÖŒŸÖ ´ÖÖÖ‡Ô †ÖÆêü.
ÖÓŸÖ¸ü †Ö´Æüß ¿ÖÖôêûŸÖ Öê»ÖÖê. ‹Óú¤ü¸ü 100 ´ÖÖêšü¶Ö ´Öã»ÖÖÓ“Öê ¾ÖµÖÖ“Öê ´ÖÖÖÖÖê ŸÖßÖ ¾ÖÖÔ êú»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.
×ŸÖÆüà“ÖÖ †³µÖÖÃÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖãµÖ †¬µÖÖ¯ÖúÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß ´Öã»ÖÖÓú›æüÖ ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö †³µÖÖÃÖ
†¬ÖÖÔ ¾Öêôû úºþÖ ‘Öê‰úÖ ²ÖÖúß“µÖÖ ¾ÖêôûÖŸÖ ŸµÖÖÃÖ úÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ¬ÖÓ¤üÖ †Ö×Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖêúºþÖ ²ÖÑ›ü ¾ÖÖ•Ö×¾ÖµÖÖÃÖ
†Ö×Ö ú¾ÖÖ‡ÔŸÖ ú¸üµÖÖÃÖ ×¿Öú×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ´Öã»ÖàÃÖ ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö¸üÖãŸÖß úÖ´Öê ú¸üµÖÖÃÖ ×¿Öú×¾ÖŸÖÖŸÖ. 15 ¾ÖÂÖÖÕÖÓŸÖ¸ü
´Öã»ÖÖÃÖ ²ÖÆãüŸÖúºþÖ »ÖœüÖ‡ÔŸÖ ²ÖÑ›ü ¾ÖÖ•Ö×¾ÖµÖÖÃÖ †Ö¸ü úÖêÖŸµÖÖŸÖ¸üß ¬ÖÓªÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üßÃÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
´Öã»ÖßÃÖ ÃÖ³µÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ ×ŸÖ“µÖÖ ÆãüÂÖÖ¸üß¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖÖêú¸üß ¯ÖÖÆæüÖ ¤êüŸÖÖŸÖ, 21 ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖµÖÕŸÖ ´Öã»ÖÖ-´Öã»Öà¾Ö¸ü ÖéÆüÖ“Öß
Ö•Ö¸ü †ÃÖŸÖê. ÖÓŸÖ¸ü ŸÖß ´ÖãÖŸµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ÊÖ ÖéÆüÖŸÖ †•Ö´ÖÖÃÖê 100 ´Öã»ÖÖê, 100 ´Öã»Öß
†Ö×Ö 100 »ÖÆüÖÖ ²ÖÖ»Öêú ‡ŸÖŒµÖÖ †ÖÖ£ÖÖÓ“Öß •ÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ •Ö´Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê
3 ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 200 ŸÖÖÊÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß •ÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ Öê›ü¶ÖÓŸÖæÖ ÖéÆüÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ“Ö
ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
ÊÖÖÓŸÖ¸ü ´Öã»ÖÖÓÃÖ úÖÆüß ¯ÖÏ¿Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ †Ö´Æüß ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ ¯Ö™üÖÓÖÖÖŸÖ †Ö»ÖÖê, ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ
»ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖÔ ÃÖã™ü»ÖÖ. ¤üÖêÖ ¤üÖêÖ ´Öã»Öê ÆüÖŸÖÖŸÖ ÆüÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ ¸üÖÓÖêÖê »ÖÖÓ²Ö¾Ö¸ü »Öã™æü »Öã™æü “ÖÖ»Öæ »ÖÖÖ»Öß.
‹ú ¯ÖÖêŒŸÖ ²ÖÖ‡Ô ŸµÖÖÓÃÖ ØÆü›ü¾ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖß. ÊÖ ×“Ö´Öãú»µÖÖ ¯Ö»Ö™üÖß“ÖÖ ›ÒêüÃÖ †Ö¤üß ‹úÃÖÖ¸üÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
¯Öãœüê ÆüÖêÖÖ·µÖÖ »ÖœüÖµÖÖŸÖß»Ö ÊÖŸÖ µÖÖê¨üÖ úÖêÖ ÆüÖêŸÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Öß ¿ÖãÁÖãÂÖÖ ú¸üÖÖ¸üß ¤üÖ‡Ô úÖêÖ ÆüÖêŸÖß Æêü ÃÖÆü•Ö
úôûŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß ¯ÖÏéúŸÖß ÃÖã¥üœü, “ÖêÆü¸êü ¯ÖÏ±ãúÛ»»ÖŸÖ ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÊÖ ²ÖÖ‡Ô¿Öß ²ÖÖê»ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖß
†Ö´ÆüÖÓ³ÖÖê¾ÖŸÖß Ö¸üÖ›üÖ ×¤ü»ÖÖ. ÃÖ¾ÖÖÕ¿Öß“Ö ÆüÖŸÖ ÆüÖ»Ö×¾ÖµÖÖÃÖ †Ö´ÆüÖÓÃÖ ¾Öêôû Ö¾ÆüŸÖÖ ´ÆüÖæÖ ²ÖÖúß“µÖÖÓÖß
†Ö´ÆüÖÓÃÖ úÖêšêü ŸÖ¸üß ÖãÃÖŸÖÖ Ã¯Ö¿ÖÔ úºþÖ †Ö¯Ö»Öß ŸÖé¯ŸÖß úºþÖ ‘ÖêŸÖ»Öß!
ÖÓŸÖ¸ü †Ö´Æüß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ´ÖÓ×¤ü¸ü ¯ÖÖ×Æü»Öê. Æêü ´ÖÖêšü¶Ö £ÖÖ™üÖ“Öê †ÃÖæÖ ÊÖŸÖ ¤üÖêÖ ŸÖßÖ Æü•ÖÖ¸ü »ÖÖêú ÃÖãÖÖÖê
²ÖÃÖŸÖß»Ö †¿Öß ÃÖÖêµÖ êú»Öß †ÖÆêü. ×Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ ¯ÖÖ×Æü»Öß, †Ö¤üß »ÖÆüÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê ´ÖÖêšü¶Ö¯ÖµÖÕŸÖ
¯ÖÏŸµÖêúÖÃÖ ×Ö¸üÖôûß ÖÖ™ü †Ö×Ö Ã¾Ö“”û ´Ö‰ú ¾Ö ˆ²Ö¤üÖ¸ü ÖÖªÖ †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖÖ“Öê ²ÖÖ•ÖæÃÖ †Ö•ÖÖ¸üß ´Öã»ÖÖÓú×¸üŸÖÖ
¤ü¾ÖÖÖÖÖÖ †ÖÆêü.
ÖéÆüÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ
±ÏúÖÃÖ, ÆüÖò»ÖÓ›ü ¤êü¿ÖÖÓŸÖæÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ µÖê‰úÖ »ÖÓ›üÖ µÖê£Öê ™üÖò´ÖÃÖ úÖê¸ü´ÖË ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ
‹úÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸üß ¾µÖÖ¯ÖÖ·µÖÖÖê 1739 ŸÖ Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ×¯Ö»Öß. ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö •Ö¸üß ¤üÖêÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“µÖÖ
ÖÖ»Ö“Öß“Ö ´Öã»Öê ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß ŸÖ¸üß ¤üÖ¸üÖ¾Ö¸ü ´Öã»Öê †ÖÖÖÖ·µÖÖÓ“Öß ´ÖÖêšüß Ö¤üá •Ö´Öæ »ÖÖÖ»Öß ¾Ö ¤ÓüÖê
¾Ö ´ÖÖ¸üÖ´ÖÖ·µÖÖÆüß ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»µÖÖ. ÊÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖãÂúôû †³ÖÔúÖÓÃÖ ÖÖ‡»ÖÖ•ÖÖÃŸÖ¾Ö ¯Ö¸üŸÖ ¯ÖÖšü¾ÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖ
†ÃÖê. ´ÆüÖæÖ 1756 ´Ö¬µÖê ú×´Ö™üßÖê ¯ÖÖ»ÖÔ´Öë™üú›êü ´Ö¤üŸÖß²Ö§ü»Ö †•ÖÔ êú»µÖÖ¾ÖºþÖ ¤üÆüÖ Æü•ÖÖ¸ü ¯ÖÖï›üÖÓ“Öß
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»ÖÓ›üÖ µÖê£Öß»Ö ²ÖÖ»ÖÆüŸµÖÖ×Ö¾ÖÖ¸üú ÖéÆü

´Ö¤üŸÖ ×´ÖôûÖ»Öß. µÖêŸÖß»Ö ×ŸÖŸÖŒµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»ÖÖÓÃÖ †ÖŸÖ ‘µÖÖ¾Öê †¿Öß ¯ÖÖ»ÖÔ´Öë™ü“Öß †™ü ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖæÖ ÊÖ
ÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔÃÖ µÖÖêµÖ ±úÖµÖ¤üÖ ×´ÖôûÖ¾ÖÖ ÊÖ ÆêüŸÖæÖê ÃÖ¾ÖÔ ¤êü¿Ö³Ö¸ü •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß ×¤ü»µÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÏÖÓŸÖ×ÖÆüÖµÖ ´Öã»Öê
•Ö´ÖÖ ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ µÖÖêµÖ Ã£ÖôûÖÓ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ êú»Öß. ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö“µÖÖ ¤üÖ¸üÖ¾Ö¸ü ‹ú ™üÖê¯Ö»Öß ™üÖÓÖ»Öê»Öß †ÃÖê.
úÖêÖßÆüß ´Öã»ÖÖÃÖ ™üÖê¯Ö»ÖßŸÖ šêü¾ÖæÖ ¾Ö¤üá“Öß ‘ÖÓ™üÖ ¾ÖÖ•Ö¾ÖæÖ “ÖÖ»ÖŸÖê ¾ÆüÖ¾Öê †ÃÖÖ Îú´Ö “ÖÖ»Ö»ÖÖ. ¯Ö×Æü»µÖÖ“Ö
×¤ü¾Ö¿Öß (ŸÖÖ. 2 •ÖæÖ, 1756) 117 ´Öã»Öê ÃÖÖ¯Ö›ü»Öß! ×›üÃÖë²Ö¸ü ŸÖÖ. 31 ¯ÖµÖÕŸÖ 1783 ´Öã»Öê †Ö»Öß!!
¯Öãœü»µÖÖ ¾ÖÂÖá 3727 ´Öã»Öê •Ö´Ö»Öß!!! †¿ÖÖ †¤æü¸ü¤ü¿Öá †Öî¤üÖµÖÖÔ“ÖÖ úÖµÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ¾ÆüÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ŸÖÖê
»Ö¾Öú¸ü“Ö —ÖÖ»ÖÖ. ÊÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÖê ¯ÖÖ¯ÖÖ“Ö¸üÖÖÖÃÖ ´ÖÖêšêü ˆ¢Öê•ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖÃÖÖ¸üÖê —ÖÖ»Öê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ †¿ÖÖ
úÖê¾ÖóµÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖŒµÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß µÖÖêµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ šêü¾ÖÖê ÖéÆüÖÃÖ Ö ÃÖÖ¬Ö»µÖÖ´Öãôê ¯Öãœüß»Ö 3 ¾ÖÂÖì 10
´Ö×ÆüµÖÖÓŸÖ •Öß ‹Óú¤ü¸ü 14,934 ´Öã»Öê ÃÖÖ¯Ö›ü»Öß ŸµÖÖÓ¯Öîúß 10,389 ´Öã»Öê ²ÖÖôû¯ÖÖß“Ö ¾ÖÖ¸ü»Öß! úÖÆüß
¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ÓúÖÖ»ÖÖÖµÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»ÖÖ Ö“ÖÔ ú´Öß ú¸üµÖÖÃÖ »Ö²ÖÖ›üß †Ö¸ü •Ö²Ö¸üß úºþÖ
²Ö¸üß“Ö ´Öã»Öê ÖéÆüÖŸÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»Öß! ×úŸµÖêú “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¯ÖÖ ¤ü×¸ü¦üß †Ö‡Ô²ÖÖ¯ÖÖÓÖß êú¾Öôû †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ
Ã´Ö¿ÖÖÖµÖÖ¡Öê“ÖÖ Ö“ÖÔ ¾ÖÖ“Ö×¾ÖµÖÖÃÖ †Ö¯Ö»Öß ´Ö¸üÖÖê´ÖãÖ ´Öã»Öê ™üÖê¯Ö»ÖßŸÖ ™üÖú»Öß!! ¿Öê¾Ö™üß 1760 ŸÖ
¯ÖÖ»ÖÔ´Öë™üÖÃÖ Æüß †™ü úÖœæüÖ ‘µÖÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß ¾Ö ×ŸÖÖê †Ö¯Ö»Öß ´Öã»ÖêÆüß ²ÖÓ¤ü êú»Öß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ‹ú¤üÖ †ÖŸÖ
‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß †Öê¸ü ¾ÖÖŸÖÖÆüÖŸÖ ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ (1770) ÃÖ¾ÖÔ Ö“ÖÔ ¯ÖÖ»ÖÔ´Öë™üÖÃÖ ªÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. ÊÖ¯Öãœêü
ÖéÆüÖ“µÖÖ ²ÖÖÖê¤üÖ¸ü “ÖÖ»ÖúÖÓÖß êú¾Öôû »ÖÖêúÖÁÖµÖÖ¾Ö¸ü ×ÖµÖ´ÖÖŸÖ µÖÖêµÖ ±êú¸ü±úÖ¸ü úºþÖ Æêü ÖéÆü “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê.
ÃÖÖÓ¯ÖÏŸÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
´Öæ»Ö Æü¾ÖÖ»Öß ú¸üµÖÖÃÖ Ã¾ÖŸÖ: †Ö‡ÔÖê“Ö †ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ×ŸÖ»ÖÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ Ö¸üÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ×Ö¾Öê¤üÖ
ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. úÖÆüß »Ö™ü¯Ö™ü êú»µÖÖÃÖ †•ÖÔ ÖÖ´ÖÓ•Öæ¸ü ÆüÖêŸÖÖê. ´Öæ»Ö •Ö´Öê¯ÖµÖÕŸÖ †Ö¸ü •Ö´Ö»µÖÖ¾Ö¸ü
1 ¾ÖÂÖÖÔ¾Ö¸ü †•ÖÔ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ²ÖÖ‡Ô“Öß ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¾ÖŸÖÔÖæú “ÖÖÓÖ»Öß †ÖÆêü, Æü»»Öß ×ŸÖ“Öß ¤ü¿ÖÖ
úšüßÖ †ÖÆêü, •µÖÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÖê ×ŸÖ•Ö¾Ö¸ü ÆüÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ †Ö×Ö»ÖÖ ŸµÖÖÖê ×ŸÖ»ÖÖ ±úÖ™üÖ ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü ¾ÖÖî¸üê ÖÖ•Öæú
ÖÖêÂ™üà“Öß ¯ÖæÖÔ “ÖÖîú¿Öß êú»µÖÖ¾Ö¸ü ú×´Ö™üß †•ÖÔ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú×¸üŸÖê. †Ö×Ö †ÃÖê êú»µÖÖÖê êú¾Öôû ´Öã»ÖÖ“Öê“Ö ¯ÖÏÖÖ
¾ÖÖ“Ö¾ÖæÖ ŸµÖÖ“Öß •ÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ ú×¸üŸÖê †ÃÖê Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ²ÖÖ‡Ô»ÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖÖÖÔÃÖ »ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×´ÖÃÖôû×¾ÖŸÖê.
Æüß ÃÖ¾ÖÔ ÖÖ•Öæú úÖ´Öê ¯ÖÖêŒŸÖ ¾Ö £ÖÖê¸ü †¿ÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß ú×´Ö™üß Ã¾ÖŸÖ:“Ö ÃÖŒŸÖ¯ÖÖê ú×¸üŸÖê. ´Öã»ÖÖÃÖ ±ãúú™ü
‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêŸÖê ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü, ÖéÆüÖ“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †×¬ÖúÖ·µÖÖÖê úÃÖ»ÖßÆüß ±úß †Ö¸ü Öã¿Öß ‘ÖêŸÖ»µÖÖÃÖ
ŸµÖÖÃÖ ²Ö›üŸÖ±Ôú ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê †Ö×Ö ŸÖß ×¤ü»µÖÖ²Ö§ü»Ö †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“ÖÖ †•ÖÔ ÖÖ´ÖÓ•Öæ¸ü ÆüÖêŸÖÖê. ×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß †Ö¸ü ×¾Ö¬Ö¾ÖÖÓ“Öß ´Öã»Öê ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖÃÖ µÖê£Öê ´Öãôûß“Ö ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ÖÃÖ»µÖÖúÖ¸üÖÖÖê
ÆüÖ ×ÖµÖ´Ö µÖÖêµÖ“Ö †ÖÆêü.
Æü»»Öß ÖéÆüÖŸÖ ´Öã»Öê-´Öã»Öß ×´ÖôæûÖ 323 †ÖÆêüŸÖ ¾Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ Öê›ü¶ÖÓŸÖ 219 ŸÖÖÆüß ´Öã»Öê
¤üÖµÖÖÓ•Ö¾Öôû šêü×¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÖ×¤ü»Ö¾ÖÖ¸üßÖêê ¯ÖÏŸµÖêú ´Öã»ÖÖ´ÖÖÖê ‹Óú¤ü¸ü Ö“ÖÔ ÃÖÖ»ÖßÖÖ 29 ¯ÖÖï›ü 14 ×¿ÖØ»ÖÖ
11 ¯ÖêÃÖ µÖêŸÖÖê. 1900 ÃÖÖ»Öß 553 ´Öã»ÖÖÓ¯Öîúß Öê›ü¶ÖŸÖ 6 ¾ÖÖ¸ü»Öß, ÖéÆüÖŸÖ ¤üÖêÖ ¾ÖÖ¸ü»Öß †Ö×Ö ¤üÖêÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö¯ŸÖÖÓÖß Öê»Öß.
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

¯ÖÖ¯Öß ¯ÖÖ †ÖãŸÖÖ¯Öß †Ö‡Ô“µÖÖ ¯ÖÖê™üß µÖ¥ü“”êûÖê †Ö»Öê»µÖÖ ‡ŸÖŒµÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öê µÖê£Öê ¯ÖÖêÂÖÖ ¾Ö ×¿ÖÖÖ
ÆüÖêŸÖê. ¾Ö¸ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»µÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ³ÖÖê•ÖÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ÊÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß ¤ü¸ü ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖ¾Öêôûß
¿Öê•ÖÖ¸ü“µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖ×¾Öú ÃÖ³µÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ˆ¯Ö¤êü¿Öú ¯ÖÖÖ¸üß †Ö“ÖÖµÖÔ †ÖÆêüŸÖ.
¯ÖÏŸµÖêú ¾Öêôûß ¬Ö´ÖÖÔ£ÖÔ ±Óú›ü ÖÖêôûÖ ÆüÖêŸÖÖê. ÊÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¬Ö´ÖÖÔ“Öê Ö¸êü »ÖÖÖ •ÖÖê ×ÖÂúÖ´Ö ¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸üß ŸÖÖê µÖê£Öê
×ÖŸµÖ ‘Ö›üŸÖÖê! †Ö×Ö †Ö´Ö“µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¯Ö¸üÃ£ÖÖÃÖ ÊÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ‹úÖ ¤üÖ›üÖÃÖ¸ü¿Öß ¤üÖêÖ“ÖÖ¸ü ¯ÖÖÖ¸êü
¯ÖÖ›üµÖÖ“Öß ²Öê´ÖÖ»Öæ´Ö ŸÖÖê›ü ¯ÖÖÆæüÖ ³ÖÖ¸üß úÖîŸÖãú ¾ÖÖ™üŸÖê. ´Öã»Öê úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“µÖÖ »ÖÖµÖúß“Öß —ÖÖ»Öß ´ÆüÖ•Öê
ŸµÖÖÓÖÖ µÖÖêµÖ úÖ´Öê ¾Ö ÖÖêú·µÖÖ »ÖÖ¾ÖæÖ ¤êüŸÖÖŸÖ. †Ö×Ö 21 ¾ÖÂÖÖÕ“Öß ÆüÖê‰úÖ ´ÖãÖŸµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öß ´ÆüÖ•Öê
¾ÖÂÖÖÔŸÖß»Ö ‹úÖ ×ÖµÖ×´ÖŸÖ ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö³ÖÖ¸ü ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖÖÃÖÖšüß ´ÆüÖæÖ ‹ú £ÖÖ™üÖ“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ÆüÖêŸÖê.
ŸµÖÖ¾Öêôûß úÖêÖÖ ŸÖ¸üß ÖÖ´ÖÖÓ×úŸÖ ×²Ö¿Ö¯Ö“ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖŸÖ±ìú †Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÃÖ ²Ö×ÖÃÖê
¾ÖÖ™æüÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¾ÖŸÖÔÖãúß²Ö§ü»Ö ¯ÖÏê×ÃÖ›ëü™ü“µÖÖ ÃÖÆüß“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ¯Ö¡Öê ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. ÖŸÖÃÖÖ»Öß ›ü¶æú
†Öò±ú ¯ÖÖê™Ôü»ÖÓ›ü (ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ) ÊÖÓÖß ²Ö×ÖÃÖê ¾ÖÖ™ü»Öß. ÊÖ ¯ÖÏúÖ¸êü †ŸµÖÓŸÖ ÃÖÖê¾Öôêû ¬Ö´ÖÖÔ×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ²Ö›êü²Ö›êü
•ÖÖ×ŸÖ¾ÖÓŸÖ ´ÖÖÖú¸üß ÊÖÓÖÖ ¤êüÖß»Ö ÊÖ ÃÖÓÃ£Öê¿Öß ¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö šêü×¾ÖµÖÖŸÖ ´Öãôûß“Ö »ÖÖÓ”ûÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß!!
ÖéÆüÖ“µÖÖ ´µÖã×—Ö†´Ö´Ö¬µÖê ¤üÖêÖ ........ Çü¤üµÖÖŸÖ ²ÖÖÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ‘ÖãÃÖÖÖ·µÖÖ ´ÖãŸÖá šêü×¾Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖ
†¿ÖÖ - ¯ÖÏÃ£ÖÖ¯Öú ¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸üß ™üÖò´ÖÃÖ úÖê¸ü´Ö ÊÖÓ“Öß ¾ÖµÖÖÖê ¾ÖÖú»Öê»Öß ÖÓ³Öß¸ü ´ÖæŸÖá ˆ³Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
›üÖ¾µÖÖ, ÆüÖŸÖÖŸÖ ÖãúŸÖê“Ö •Ö´Ö»Öê»Öê ²ÖÖ»Öú ÖêôûŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ•Ö¾Öôû ¯Ö¿“ÖÖŸÖÖ¯ÖÖÖÖ»Öß “Öã¸ü›æüÖ
Öê»Öê»µÖÖ ‹úÖ ŸÖ¹ýÖ ¾Ö ´Öã¬Ö ¯ÖÖê¸üßÖê Öã›ü‘Öê ™êü×ú»Öê †ÖÆêüŸÖ. ×ŸÖÖê †Ö¯Ö»Öê ¿Ö¸üØ´Ö¬Öê ŸÖÖë›ü ‹úÖ ÆüÖŸÖÖÖê ‘Ö¼ü
—ÖÖú»Öê»Öê †ÖÆêü. úÖê¸ü´Ö ÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖ¡Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ÆüÖŸÖÖÖê ¿Öêú ÆÑü›ü ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ! ‡ú›êü ´Öã»ÖÖÖê úÖê¸ü´Ö
ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖÃÖãú™üÖ“Öß ÖãÓ›üß ‘Ö¼ü ¬Ö¸ü»Öß †ÖÆêü! •ÖÖæ úÖµÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ŸÖê ÆüŒúÖÖê
´ÖÖÖßŸÖ †ÖÆêü!!
†ÃÖÖê, †¿ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“ÖÖ ˆŸúÂÖÔ ÆüÖêÖê ‡Â™ü †ÖÆüê †ÃÖê ´Öãôûß“Ö Ö¾Æêü. ¯ÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¯ÖæÖÔŸÖÖ
ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ÊÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¤êü¿ÖÖÓŸÖ †¾Ö¿µÖ †ÖÆêüŸÖ, †ÃÖê úÂ™üÖÖê ´ÆüÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ-×¾Ö¾ÖÖÆüÖÃÖ ¯ÖæÖÔ
ÃÖÓ´ÖŸÖß †ÃÖæÖÆüß ÊÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ †¿ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß Ö¸ü•Ö ³ÖÖÃÖŸÖ †ÖÆêü. Æêü ÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓÖß ¬µÖÖÖÖŸÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖê
†ÖÆêü. †Ö×Ö ÖãÃÖŸÖß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü †ÃÖê ´ÆüÖæÖ Ã¾ÖÃ£Ö Ö ²ÖÃÖŸÖÖ †Ö•Ö ¿Öêú›üÖê ¾ÖÂÖì Æüß ‹ú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü
†¿ÖÖ“Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ †Öêú ÃÖÓÃ£ÖÖ ÊÖ ‹úÖ »ÖÓ›üÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ “ÖÖ»Öæ †ÖÆêüŸÖ, Æüß ÖÖêÂ™ü, ²ÖÖ»Ö×¾Ö¬Ö¾ÖÖÓÖÖ¤êüÖß»Ö
¿ÖÖÃ¡ÖÖêŒŸÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ú¸üµÖÖ“Öß •Öê£Öê ÃÖŒŸÖ ´ÖÖÖ‡Ô †ÖÆêü, ŸÖê£Öß»Ö ÃÖ¤üµÖ ¬Ö´ÖÖÔ×³Ö´ÖÖµÖÖÓÖß »ÖÖÖŸÖ †ÖÖÖ¾Öß.
•Öê úÖ ¸Óü•Ö»Öê ÖÖÓ•Ö»Öê … ŸµÖÖÃÖß ´ÆüÖê •ÖÖê †Ö¯Öã»Öê……
ŸÖãúÖ ´ÆüÖê ÃÖÖÓÖÖê ×úŸÖß … ŸÖÖê×“Ö ³ÖÖ¾ÖÓŸÖÖ“Öß ´ÖæÙŸÖ……
×úŸµÖêú ¯ÖÏŸµÖÖ éúŸÖß úºþÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´ÖÖ“Öê ³ÖÖ¾ÖÓŸÖ ²ÖÖŸÖÖŸÖ! ×úŸµÖêú ÖãÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö
‹êúæ Ö ´ÖÖÖÖ ›üÖ»ê Ö×¾ÖŸÖÖŸÖ! ×úŸµÖêú úÃÖ»µÖÖÆüß ³ÖÖÖÖ›üßŸÖ ¯Ö›üŸÖ ÖÖÆüßŸÖ! †Ö×Ö ×úŸµÖêú ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê
†ÃÖ»Öß“Ö ‹ú ÃÖÓÃ£ÖÖ ¯ÖÓœü¸ü¯Öã¸üÖÃÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß †ÖÆêü, ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ¤üÖŸÖ †Öêšü ÖÖŸÖÖŸÖ!!
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ÃÖÖê´ÖµÖÖÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ
¾ÖÖ™ü»Öê»ÖÖ ×¾ÖÃ´ÖµÖ ¾Ö ×¾ÖÂÖÖ¤ü
›êü¾ÆüÖ¯ÖÖê™Ôü
ŸÖÖ. 3-4-1902
¯Ö¸ü¾ÖÖ Öã›ü±ÏúÖµÖ›êü“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß µÖê£Öß»Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ×õÖÃŸÖß¬Ö´ÖÔ¯ÖÓ£ÖÖ“µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ
£ÖÖ™üÖ“µÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸ü —ÖÖ»µÖÖ. †–ÖÖÖ, ¤ãü¸üÖÖÏÆü, ÃÖ¾ÖµÖ Øú¾ÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ †Öê †–ÖêµÖ †Ö×Ö
†×Ö¾ÖÖÔ“µÖ úÖ¸üÖÖÓ´Öãôêû ÊÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“µÖÖ ×¿ÖÖ¸üÖÃÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»Öê»µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖÃÖã¨üÖ †ªÖ×¯Ö ¬Ö´ÖÔ³ÖÖêôêû¯ÖÖÖ“Öê
•Öê †¾Ö¿ÖêÂÖ ¸üÖ×Æü»Öê †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖÓ“Öê ×¤ü¤ü¿ÖÔÖ ¾Ö¸üß»Ö¯ÖÏÃÖÓÖß ²Ö¸êü“Ö —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓ¯Öîúß úÖÆüß †Öã³Ö¾ÖÖ“Öê ´ÖÖÃÖ»Öê
†Ö¯Ö»µÖÖú›êü ¯ÖÖšü×¾ÖÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê, ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ ŸÖÖ. 11 ´ÖÖ“ÖÔ, 1902 “µÖÖ êúÃÖ¸üßÖê éúÂÖÖŸÖ™üÖúß ÖãúŸµÖÖ“Ö
‘Ö›ü»Öê»µÖÖ ÃÖÖê´ÖµÖÖÖÖ“Öß ÖÖêÂ™ü µÖ£ÖÖÃÖÖÓÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß. ŸÖß ‹êæúÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ“Öê ‘Ö¸üß ›üÖêúÖ¾ÖæÖ ¯ÖÖÆæüÖ ŸÖê£Öê úÖµÖ
“ÖÖ»Ö»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß “Ö“ÖÖÔ ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá †Ö¯Ö»µÖÖ“Ö ¯ÖÖµÖÖÖÖ»Öß úÖµÖ •ÖôûŸÖê †ÖÆêü, ÊÖ“Öß ¯Öé“”ûÖ
ú¸üÖê †×¬Öú •Öºþ¸ü ¾ÖÖ™ü»Öê. êúÃÖ¸üßÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»Öß ÖÖêÂ™ü ‹êæúÖ êúÃÖ¸üß“Öê †Ö³ÖÖ¸ü ¾Ö ŸµÖÖ ÖÖêÂ™üß²Ö§ü»Ö
×¾ÖÃ´ÖµÖ¯Öæ¾ÖÔú ×¾ÖÂÖÖ¤ü ‹úÖ ¤üÖ‘ê ÖÖÃÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¯ÖãÂúôûÖÃÖ ¾ÖÖ™üµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ³Ö¾Ö †ÖÆêü. †Ö×Ö Ö¸üÖê Ö¸ü ŸÖÖê ÃÖÓ³Ö¾Ö
ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ×¾ÖÂÖÖ¤ü ¾ÖÖ™üµÖÖ»ÖÖ ÃÖÖê´ÖµÖÖÖÖÆæüÖÆüß Æêü ‹ú ¤ãüÃÖ¸êü •Ö²Ö¸ü úÖ¸üÖ †ÖÆêü †ÃÖê“Ö ´ÆüÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê.
‹úÖªÖ †Ö›ü¸üÖÖÖŸÖ “ÖÖ¸ü“ÖÖî‘ÖÖ úÖêóµÖÖÓÖß ‹úÖªÖ ¿Öë¤æü¸ü ´ÖÖÖ»Öê»µÖÖ ¤üÖ›üÖ“µÖÖ ´ÆüÃÖÖê²ÖÖ¯Öãœêü
•Ö´ÖæÖ '•ÖµÖ ´ÆüÃÖÖê²ÖÖ! ³ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü éú¯ÖÖ ú¸ü' †¿Öß ´Ö¸üÖšüßŸÖ ÃÖÖ¬Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ úºþÖ ‹úÖ¤êü úÖë²Ö›êü úÖ¯Ö»Öê
†Ö×Ö ´ÆüÃÖÖê²ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¤ü ´ÆüÖæÖ ŸÖê ÃÖ¾ÖÖÕÖß ×´ÖôæûÖ ×Ö×ôû»Öê ŸÖ¸ü ÆüÖêÖÖ¸üÖ •ÖÖê ¯ÖÏÖéúŸÖ µÖ–Ö ŸÖÖê, †Ö×Ö
éúÂÖÖŸÖ™üÖúß ¾ÖßÃÖ ×¾Ö«üÖÖ ²ÖÎÖÉüÖÖÓÖß ŸÖßÖ ²Öú·µÖÖÓÃÖ ²ÖãŒŒµÖÖÓÖß ´ÖÖ¹ýÖ ¿Öê¾Ö™üß ŸµÖÖ“Öê ×ŸÖôûÖ‹¾Öœêü ´ÖÖÓÃÖ
ÖÖ‰úÖ •Öß ÃÖÓÃéúŸÖ Óú¤ãü¸üß êú»Öß ŸÖß, µÖÖ ¤üÖêÆüÖë´Ö¬µÖê ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ±ú¸üú ×úŸÖß! ±ú¸üú •Ö¸ü †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü
ŸÖÖê ÆüÖ“Ö úß ÃÖÖ¬µÖÖ ´Ö¸üÖšüß †ÖÖµÖÔ µÖ–ÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ´ÆüÖµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ‘Ö›üŸÖ ÖÖÆüß,
†Ö×Ö ÊÖ £ÖÖ™üÖ“µÖÖ Ö“ÖÖÔ“µÖÖ ÃÖÖê¾ÖóµÖÖ †ÖµÖÔ•Ö¡Öê“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ˆ““Ö¾ÖÖÖÔ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê ÖÖ»Ö¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü
‡ŸÖúÖ •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü ‘Ö›üŸÖÖê úß ×²Ö“ÖÖ·µÖÖ ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÖÔÃÖ ¤üÖêÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öê †Ö×Ö ¤üÖêÖ ¤ü¿Öêú ´ÖÖÖê Æü™üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê“Ö!!
ÃÖÖê´ÖµÖÖÖÖ“Öê ‹Óú¤ü¸ü ¾ÖÖÔÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ ŸµÖÖŸÖ ŸÖßÖ ×Ö¹ý¯Ö¦ü¾Öß ²Öú·µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ¤üÖêÂÖ¾Ö¬Ö †Ö¸ü ×Ö¸ü£ÖÔú
ÖæÖ µÖÖÖê¸üß•Ö ¤ãüÃÖ¸êü úÖÆüßÆüß ¬Ö›ü¬Ö›üßŸÖ †ÖßŸÖß“Öê †Ö¸ü †µÖÖµÖÖ“Öê ÖÖÆüß Æüß ÖÖêÂ™ü ¯ÖÏ£Ö´Ö ¤ü¿ÖÔÖß“Ö
¬Ö´ÖÔ¾Öê›üÖ“µÖÖ †Ö¤üß ú¼ü¶Ö ¿Ö¡ÖæÃÖÆüß ÃÖÖ±ú ú²Öæ»Ö ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖê»Ö. (ŸÖ¿Öß úÖÆüß †ÖßŸÖß †Ö¸ü †µÖÖµÖ
†ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü úÖµÖªÖÖê ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖŒŸÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ ú¬Öß“Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, ÆêüÆüß ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÖúÖê.) ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
ˆ¢Ö¸üÖê¢Ö¸ü ×¾Öú×ÃÖŸÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ µÖÖµÖ, ÖßŸÖß †Ö×Ö ×¿ÖÂ™üÖ“ÖÖ¸ü ÊÖ ŸÖßÖ ÖÖêÂ™üß ÃÖÓ³ÖÖôæûÖ úÖêÖÖÆüß
¾µÖŒŸÖßÃÖ †£Ö¾ÖÖ ÃÖ´ÖæÆüÖÃÖ †Ö¯Ö»Öê •ÖãÖê †Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖêšü¶Ö £ÖÖ™üÖÖê ÃÖÖ•Ö¸êü úºþÖ ´ÖÖÖ“Öß ú¸ü´ÖÖæú †Ö¸ü
655

´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü, ÃÖ´ÖÖÏ ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖ, ÖÓ›ü-2 ¸üÖ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

¤ãüÃÖ¸üß úÃÖ»ÖßÆüß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ úºþÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ¯ÖæÖÔ ´Öã³ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖê •ÖãÖê †Ö“ÖÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×úŸÖßÆüß ¯Öæ¾ÖÔ¤ü¿ÖêŸÖß»Ö
†ÃÖÖêŸÖ, ŸµÖÖÓ“Öß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ †Ö•Ö‘Ö›üß¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖÖ¸üÖß “ÖÖ»Öæ †ÃÖÖê, Øú¾ÖÖ ´Ö¬µÖÓŸÖ¸üß Æü•ÖÖ¸üÖê ¾ÖÂÖÖÕ“Öß Öôû ¯Ö›ü»Öß
†ÃÖæÖ †Ö•Ö“Ö ŸµÖÖ“Öß †Öšü¾ÖÖ ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖ“µÖÖ •ÖßÖÖì¨üÖ¸üÖ“ÖÖ úÖôû †Ö»ÖÖ †ÃÖÖê, úÖêÖŸµÖÖÆüß ²ÖÖ•ÖæÖê
¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸üß ŸÖê †Ö´Ö“Öê †Ö“ÖÖ¸ü †Ö´Æüß ú¸üµÖÖ“ÖÖ †Ö´Ö“ÖÖ •ÖÖê ²ÖÖÖê¤üÖ¸ü ˆ¯Ö•ÖŸÖ ÆüŒú †ÖÆêü, ŸµÖÖÃÖ
¸üŸÖß´ÖÖ¡Ö ²ÖÖ¬Ö µÖêŸÖ ÖÖÆüß, ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ´Ö£µÖÔ¾ÖÖÖ, ÃÖ¸üúÖ¸üÖÃÖÆüß ÊÖ ÆüŒúÖú›êü
¾ÖÖú›ü¶Ö Ö•Ö¸êüÖê ¯ÖÖÆüµÖÖ“Öß ”ûÖŸÖß ÖÖÆüß. ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖêÂ™üß ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú †ÖÆêüŸÖ ÊÖŸÖ ¿ÖÓúÖ ÖÖÆüß.
¯ÖÖ µÖê£Öê ÆüŒúÖ“ÖÖ Øú²ÖÆãüÖÖ †Ö¾Ö›üß“ÖÖÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü úŸÖÔ¾µÖ ÖÖÆüß. ÊÖ ‘Ö›ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ ¬Ö´ÖÔ
×úŸÖ¯ÖŸÖ †ÖÆêü Øú¾ÖÖ ŸÖÖê ´Öãôûß †ÖÆêü úß ÖÖÆüß, Øú²ÖÆãüÖÖ ²Öú·µÖÖ“µÖÖ ºþ¯ÖÖÖê ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ“Ö µÖê£Öê ÖæÖ ‘Ö›ü»ÖÖ
†ÖÆêü úß úÖµÖ, Æüß ÖÖêÂ™ü ×¤üÃÖ»µÖÖÃÖ ¯ÖÖÆüÖê †ÖÆêü, †Ö×Ö ›üÖêôêû ˆ‘Ö›êü †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖß ×¤üÃÖµÖÖÃÖ ´Öãôûß“Ö
úšüßÖ ¯Ö›üÖÖ¸ü ÖÖÆüß, ÊÖ“Öß ÖÖ¡Öß †ÖÆêü. ‘Ö›ü»Öê»ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü •Ö¸ü ÖÖ¯ÖŸµÖãŸÃÖ¾ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê êú¾Öôû ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
ˆŸÃÖÖÆü ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖ¯ÖÏßŸµÖ£ÖÔ ‘Ö›ü»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖ“Öß •Öºþ¸üß ÖÃÖŸÖß. ¯ÖÖ •µÖÖ
†£Öá ŸÖÖê †ÃÃÖ»Ö ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ‘Ö›ü»ÖÖ †ÖÆêü, ŸµÖÖ †£Öá ŸµÖÖ•Öú›êü ÃÖ¾ÖÔ ´Öã´ÖãÖæ •ÖÖÖÓ“Öê »ÖÖ
¯ÖÖêÆüÖê“Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. †Ö×Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖêúºþÖ ¬Ö´ÖÔÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓ“Öê ÊÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †Öî¤üÖÃÖßµÖ ŸÖ¸ü †Ö¤üß †Ö´µÖ
ÆüÖê‡»Ô Ö.
†ÖŸÖ-²ÖÖÆêü¸ü ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ÖÖÓ¤üÖÖ¸üÖ •ÖÖê ¯Ö¸ü´ÖÖŸ´ÖÖ †Ö×Ö ¾µÖÛŒŸÖ×¾Ö×¿ÖÂ™ü •ÖÖê •Öß¾ÖÖŸ´ÖÖ ÊÖÓ“ÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
†Ö×Ö ×Ö¸ÓüŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖÖ´Ö ÊÖÃÖ ¬Ö´ÖÔ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. †ÓŸÖµÖÖÔ´Ö, ˆ““Ö ´ÖÖÖê×¾ÖúÖ¸ü, Öî×ŸÖú ¿ÖŒŸÖß ‡ŸµÖÖ×¤üúÖÓ“µÖÖ
«üÖ¸êü, ²ÖÖÊÃÖéÂ™üß, †ÓŸÖ:ÃÖéÂ™üß †Ö×Ö •ÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ´ÖµÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÊÖ ŸÖßÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖÓŸÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ •ÖÖÖéŸÖ
¯Ö¸ü´Öê¿¾Ö¸üÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖÖÖß úÖµÖ úÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ‘Ö›üŸÖÖŸÖ ŸÖê †ÖêôûÖÖê, éúŸÖ–ÖŸÖÖ¯Öæ¾ÖÔú ŸµÖÖ“Öê ÃÖÖ×Ö¬µÖ ÃÖÖ¬ÖÖê
†Ö×Ö ÃÖÓÃÖÖ¸üÖŸÖß»Ö »ÖÆüÖÖ ´ÖÖêšüß úÖ´Öê ŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ×Ö¬µÖÖÃÖ ¿ÖÖê³ÖŸÖß»Ö †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê ú¸üÖê Æüß †Ö´Ö“Öß
¬ÖÖÙ´Öú úŸÖÔ¾µÖê. ŸÖßÖ ÃÖÖ›êüŸÖßÖ Æü•ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÕ¯Öæ¾Öá †Ö´Ö“µÖÖ †ÖµÖÔ¯Öæ¾ÖÔ•ÖÖÓÖß •Öê¾ÆüÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖ“µÖÖ úÖšüÖ¾Ö¸ü
¯ÖÏ£Ö´Ö ×²Ö·ÆÖ›ü šêü×¾Ö»Öê †ÃÖê»Ö ŸÖê¾ÆüÖ ¯Ö¸ü´Öê¿¾Ö¸üÖ“Öê ²ÖÖÊÃÖéÂ™üßŸÖß»Ö ×¾Ö»ÖÖÃÖ ¯ÖÖÆæüÖ ŸÖê ×úŸÖß ´ÖÖê×ÆüŸÖ —ÖÖ»Öê
†ÃÖÖ¾ÖêŸÖ ÊÖ“Öê ÃÖÖªÓŸÖ ¤üÖÖ»Öê ¾Öê¤üÖŸÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖ¬µÖÖ ÃÖ¸üôû †Ö×Ö ×•Ö¾ÖÓŸÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ ŸµÖÖÓÖß
¤êü¾ÖÖ¾Ö¸ü“Öß ÖÖÖß ÖÖ‡»Öß. ±æú»Ö ÖÖÆüß ±ãú»ÖÖ“Öß ¯ÖÖúôûß, •Öê úÖÆüß •µÖÖÓ“µÖÖ•Ö¾Öôû ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ“ÖÖ £ÖÖê›üÖ ³ÖÖÖ,
Ö¾ÖßÖ ³Öê™ü»Öê»µÖÖ ¤êü¾ÖÖÃÖ †Ö¯Ö»Öß éúŸÖ–ÖŸÖÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖÓ•Ö-ÃÖúÖôû †¯ÖÔÖ êú»ÖÖ, Æêü ŸµÖÖÃÖ
×úŸÖßŸÖ¸üß ¿ÖÖê³Ö»Öê! ¯ÖÖ úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖÖê •Öê¾ÆüÖ ÊÖ ¯Ö¸üúßµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß ˆ¢Ö¸ü-ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ²Ö·µÖÖ“Ö
¯ÖÃÖ¸ü»µÖÖ †Ö×Ö ÊÖÓ“Öê ÃÖÖÓ¯Ö×¢Öú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Öî³Ö¾Ö ¯ÖãÂúôû ¾ÖÖœü»Öê, ŸÖê¾ÆüÖ †£ÖÖÔŸÖ ¾Ö¸üß»Ö †Ö¸üÖ¬ÖÖê“ÖÖ
Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú¯ÖÖÖ ÖÖÆüßÃÖÖ ÆüÖê‰úÖ ×ŸÖ“µÖÖŸÖ éú×¡Ö´Ö¯ÖÖÖ ×¿Ö¸ü»ÖÖ. ¯Öæ¾Öá, •Öê †ÓŸÖ:ú¸üÖÖ“µÖÖ ¤êüšüÖ¯ÖÖÃÖæÖ
×Ö‘ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê, ŸÖê“Ö †ÖŸÖÖ ×•Ö³Öê“µÖÖ ¾Ö †ÖêšüÖ“µÖÖ ¿Öê¾Ö™üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ×Ö‘Öæ »ÖÖÖ»Öê. ¯Öæ¾Öá ¯ÖÏŸµÖêú ‘Ö¸ü¬ÖÖß †Ö¯Ö»ÖÖ
†Ö¯ÖÖ“Ö µÖÖê¨üÖ, ãúÖ²Öß ¾Ö ˆ¯ÖÖ¬µÖÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ, ¯ÖÖ †ÖŸÖÖ ŸµÖÖ ŸÖßÖ úÖ´Öú·µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖßÖ •ÖÖŸÖß ²ÖÖ»µÖÖ,
†Ö×Ö ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ú´ÖÔšü¯ÖÖÖ ¾ÖÖœæü »ÖÖÖ»ÖÖ, ¯ÖÖ †ªÖ×¯Ö ²ÖÎÖÉÖ ŸÖê•Ö »ÖµÖÖÃÖ Öê»Öê Ö¾ÆüŸÖê. Ö¸êü
•Öê ²ÖÎÉ¾Öß¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß †¸üµÖÖŸÖ“Ö ¸üÖÆæüÖ ˆ¯Ö×ÖÂÖ¤üÖÓŸÖæÖ ÊÖ ú´ÖÔšü¯ÖÖÖ“ÖÖ •ÖÖê¸üÖÖê ×ÖÂÖê¬Ö êú»ÖÖ †Ö×Ö
¬Ö´ÖÖÔ“Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ²ÖÖÊÃÖéÂ™üßŸÖ»µÖÖ ÃÖÖÖÖŸúÖ¸üÖ¾ÖºþÖ ˆšü¾ÖæÖ ŸÖß †ÓŸÖ:ÃÖéÂ™üß“µÖÖ †×¬Öú ÖÖê»Ö ¾Ö ÖÓ²Öß¸ü
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¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ˆ³ÖÖ¸ü»Öß. †Ö´Ö“µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖß»Ö ÆüÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ×ÖÂÖê¬Ö (Protestantism) ÆüÖêµÖ. ¯ÖÖ
ÊÖ ¸üÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖ×ÃÖú “Öôû¾Öôûß´Öãôêû ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ú´ÖÔšü¯ÖÖÖ ú´Öß ÆüÖêÖê ¿ÖŒµÖ
Ö¾ÆüŸÖê. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÃÖ ¾ÖîŸÖÖÖæÖ ÖÖîŸÖ´Ö²Öã¨üÖÖê ¤ãüÃÖ¸üß ¬Ö´ÖÔÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ êú»Öß (×õÖ. ¿Ö. ¯Öæ¾Öá 468) ÃÖã´ÖÖ¸êü
1000-1200 ¾ÖÂÖÖÔÖß ²Öã¨üÖ“µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“ÖÖÆüß •ÖÖê¸ü ÃÖÓ¯Ö»ÖÖ †Ö×Ö ú´ÖÔšü¯ÖÖÖ“µÖÖ »ÖÖ™üÖ ŸÖ¸ü ¯Öæ¾Öá¯ÖêÖÖÆüß
•ÖÖÃŸÖ ˆÓ“Ö ˆÃÖôæû »ÖÖÖ»µÖÖ! ÖÓŸÖ¸ü 12 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê 16 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ†Öê¸ü ÃÖ¾ÖÔ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ³Ö¸ü
ÖÖÖú, “ÖîŸÖµÖ, ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ¾ÖÖî¸êü ÃÖÖ¬ÖãÃÖÓŸÖÖÓÖß ×ŸÖÃÖ¸üß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ êú»Öß. †ÖŸÖÖ 20 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ»ÖÖ
¯ÖÏúÖ¸ü †Ö´Ö“µÖÖ ›üÖêóµÖÖ¯Öãœêü“Ö †ÖÆêü.
¬Ö´ÖÖÔ“Öê •Öê »ÖÖÖ ¾Ö¸ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü †Ö×Ö ŸµÖÖ »ÖÖÖÖ“ÖÖ •ÖÖê ¬Ö´ÖÔ ˆ¯Ö×ÖÂÖ¤êü, ³ÖÖ¾Ö¤ËüÖßŸÖÖ,
ÖÖîŸÖ´Ö²Öã¨ü †Ö×Ö †Ö¬Öã×Öú ÃÖÖ¬Öæ µÖÖÓÖß ¯ÖÏ“ÖÖ×¸ü»ÖÖ, ŸµÖÖ ÃÖÖÖŸÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ úÖêÖŸÖÖ ³ÖÖÖ ×úŸÖß †Ó¿ÖÖÖê
¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖê´ÖµÖÖÖÖŸÖ †ÖÆêü †Ö×Ö •µÖÖÃÖ ¯Ö. ¾ÖÖ. †ÖÖ¸üú¸üÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ‹úÖ ×Ö²ÖÓ¬ÖÖŸÖ 'Æêü ³ÖßÂÖÖ,
²Öß³ÖŸÃÖ ØÆü¤ãü¬Ö´ÖÖÔ ......... ŸÖæ †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖë›ü »Ö¾Öú¸ü úÖôê ú¸ü,' †¿Öß ÃÖŒŸÖ ÖÖê™üßÃÖ ×¤ü»Öß †ÖÆêü, ŸµÖÖ
¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ×úŸÖß †Ó¿Ö ÊÖ ÃÖÖê´ÖµÖÖÖÖŸÖ †ÖÆêü, ÊÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¬Ö´ÖÖÔ“Öß •µÖÖÓÖÖ ´ÆüÖæÖ Øú×“ÖŸÖ ŸÖ¸üß ¯Ö¾ÖÖÔ †ÖÆêü,
ŸµÖÖ ¯ÖÏŸµÖêúÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:¿Öß êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ²ÖÖúß •µÖÖÓÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ÖãÃÖŸÖß ú¸ü´ÖÖæú“Ö
ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖê»Ö †Ö¸ü ¤ãüÃÖ¸üÖ úÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß †£ÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö, ŸµÖÖÃÖ ÆüÖ“Ö úÖµÖ ¯ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ
úÖêÖŸÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü “ÖÖ»Öê»Ö †Ö×Ö ¿ÖÖê³Öê»Ö. éúÂÖÖŸÖ™üÖúß •Ö´Ö»Öê»µÖÖ ¾ÖßÃÖ ×¾Ö«üÖÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö«ü¢ÖêÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖê
úÖêÖÖÃÖÆüß ¿ÖÓúÖ ‘ÖêµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÖ“Ö ×¤ü¾ÖÃÖ ‹úÃÖÖ¸üÖê ×ŸÖÆüß ¾Öê¤üÖÓ“Öê ¯ÖÖšü ÊÖÓÖß ×²ÖÖ“Öæú †Ö×Ö
×²ÖÖ×¾Ö»ÖÓ²Ö ´Æü™ü»Öê ŸÖ¸ü ÁÖÖîŸÖ¾ÖÖ’ûË´ÖµÖÖŸÖ ÊÖÓ“Öß ÖÓ²Ö¸ü ‹ú“Öß ÖŸÖß †ÃÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¯ÖÖ ÊÖÓ“µÖÖ ÊÖ
†´Öæ»µÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖãúß“Öê “Öß•Ö †¿ÖÖ µÖÖêÖÖÖê ÆüÖê‡Ô»Ö úÖµÖ? ‡ú›êü ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ¯ÖÓ×›üŸÖ, •Ö´ÖÔÖ, ±Ïëú“Ö †Ö×Ö
‡ÓÛ»Ö¿Ö ³ÖÖÂÖÖÓŸÖæÖ ¾Öî×¤üú ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¿Ö²¤ü ˆŸÖ¸ü¾ÖßŸÖ †ÖÆêüŸÖ, ŸÖ¸ü ÊÖ ²ÖÎÖÉÖ ×¾Ö«üÖÖÖÓÖß ŸµÖÖ
¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖ“Öê ×Ö¤üÖÖ úÖÆüß ¾Öê“Öê ŸÖ¸üß ¤êü¿Öß ³ÖÖÂÖêŸÖ ˆŸÖ¸ü×¾Ö»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“Öß µÖÖêµÖ ÃÖÓ³ÖÖ¾ÖÖÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß
úÖµÖ? •ÖãµÖÖ“ÖÖ Ö¸üÖ ˆ¨üÖ¸ü †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê ÆüÖê‡Ô»Ö úß ŸÖßÖ Æü•ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÕ¯Öæ¾Öá •µÖÖ ÖÖêÂ™üß •Ö¿ÖÖ ‘Ö›ü»µÖÖ
ŸµÖÖ †ÖŸÖÖ ŸÖ¿ÖÖ“Ö ˆšü×¾Ö»µÖÖÖê ÆüÖê‡Ô»Ö?
¿Öê¾Ö™üß ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ˆ¤üÖÃÖßÖ ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ ÖÖÛÃŸÖú ¾Ö †–ÖêµÖ¾ÖÖ¤üß ÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓÖßÆüß Æêü »ÖÖÖŸÖ
šêü×¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê úß ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê •Öß Æüß £ÖÖêŸÖÖÓ›êü ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö ¾ÖÖœüŸÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ ŸÖß
ŸµÖÖÓ“Öß êú¾Öôû £Ö¼üÖ Øú¾ÖÖ ØÖ¤üÖ êú»µÖÖÖê ÖÖÆüß¿Öß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ˆ»Ö™ü »ÖÖêú´ÖŸÖÖÓ“Öê ÊÖ £ÖÖêŸÖÖÓ›üÖÃÖ ¯ÖæÖÔ
¯ÖÖšü²Öôû †ÃÖ»µÖÖÖê ÊÖ ×¸üúÖ´Ö™êüú›ü¶Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üú £Ö¼êüÖÖê¸üÖÓ“Öß“Ö £Ö¼üÖ ÆüÖêŸÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ Æüß ÃÖ¾ÖÔ £ÖÖêŸÖÖÓ›êü
ÖÖÆüß¿Öß —ÖÖ»Öß ŸÖ¸üß ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖêšüÖÃÖÖ úÖµÖÔ³ÖÖÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê ÖÖÆüß. ¿Öã¨ü ¬Ö´ÖÖÔ“Öß •µÖÖêŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ÃÖŸÖŸÖ
•ÖôûŸÖß ¸üÖÖ»µÖÖÃÖ“Ö ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ †Öêú “Öôû¾ÖôûßÃÖ •ÖÖê´Ö µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ÊÖÃŸÖ¾Ö ¯ÖÏŸµÖêú ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖÖÖê
¬Ö´ÖÔÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öê úÖ´Ö ÆüÃŸÖê ¯Ö¸üÆüÃŸÖê ú¸üÖê •Öºþ¸ü †ÖÆêü.
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9
›êü¾ÆüÖ¯ÖÖê™Ôü µÖê£Öß»Ö Öã›ü ±ÏúÖµÖ›êü
´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö, †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü
ŸÖÖ. 10-4-1902
ÖÖŸÖÖôû“µÖÖ ÖÖ»ÖÖêÖÖ»Ö ‡ÔÃ™ü¸ü ÆüÖ ×õÖÃŸÖß »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ÃÖÖ †ÖÆêü. ÊÖ“Öß ÖÖÖÖ “ÖÖÓ¦ü´ÖÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖÖî¸ü ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ÊÖ“Öß ŸÖÖ¸üßÖ ´ÖÖÖê ¯Öãœêü ²Ö¤ü»ÖŸÖê. Öã›ü ±ÏúÖµÖ›êü (“ÖÖÓÖ»ÖÖ ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü) ¯ÖÖÃÖæÖ
ŸÖÖê ¯Öãœü“µÖÖ ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü †Öê¸ü, †ŸµÖÓŸÖ Ö¸ü•Öê“Öß-×¾Ö¿ÖêÂÖúºþÖ ¤üÖºþ“Öß ¤ãüúÖÖê Öê¸üß•Ö úºþÖ, ²ÖÖúß ÃÖ¾ÖÔ
¤ãüúÖÖê ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ÊÖ “ÖÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖÖÓŸÖ ²ÖÓ¤ü †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÆüÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü µÖê¿Öæ ×õÖÃŸÖÖ“Öß ¯ÖãµÖ×ŸÖ£Öß ÆüÖêµÖ.
ÊÖ“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß •µÖæ »ÖÖêúÖÓÖß ŸµÖÖÃÖ ÃÖãôûÖ¾Ö¸ü “Öœü×¾Ö»Öê. ¯Öãœêü ŸÖßÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÖß †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸üß ŸÖÖê £Ö›üµÖÖŸÖæÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ •Ö›ü ¿Ö¸üß¸üÖÃÖÆü ˆšü»ÖÖ †Ö×Ö †ÖúÖ¿ÖÖŸÖ ¤êü¾ÖÖ“µÖÖ ˆ•Ö¾Ößú›üê ²ÖÃÖ»ÖÖ †¿Öß •ÖãµÖÖ ×õÖÃŸÖß
»ÖÖêúÖÓ“Öß ³ÖÖêôûß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü ÆüÖ ¿ÖÖêúÖ“ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ †Ö×Ö †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸ü ÆüÖ †ÖÖÓ¤üÖ“ÖÖ
×¤ü¾ÖÃÖ ´ÖÖÖæÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ †Ö¸üÖ¬ÖÖê“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü ÊÖ ÃÖ´Ö•ÖãŸÖßÃÖ †Öãºþ¯Ö“Ö ÆüÖŸê ÖÖŸÖ. “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¿ÖãúÎ ¾ÖÖ¸üÖ“µÖÖ
¯Öæ¾Öá“µÖÖ ÃÖÆüÖ †Öšü¾Ö›ü¶ÖÃÖ »Öë™ü (Lent) Æêü ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ÆüÖ ¿Ö²¤ü ÃÖòŒÃÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö »Öê×Ö™üÖË (Leneten)
ÊÖ ¿Ö²¤üÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü, »Öê×Ö™üÖË“ÖÖ †£ÖÔ »ÖÖÓ²ÖÖê ¾Ö ÊÖ ÃÖÆüÖ †Öšü¾Ö›ü¶ÖÓŸÖ ×¤ü¾ÖÃÖ †×¬ÖúÖ×¬Öú
»ÖÖÓ²ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê ¾Ö ¸üÖ¡Ö ú´Öß ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ÊÖ ¾ÖºþÖ »Öë™ü“Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ ×õÖÃŸÖÖ“µÖÖÆüß ¯Öæ¾Öá“Öß †ÃÖæÖ ÖÓŸÖ¸ü
×ŸÖ»ÖÖ ×õÖÃŸÖß ¬Ö´ÖÖÔ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö †Ö»Öê ŸÖê †ÃÖê--............ •ÖÖòÖ ×¤ü ²ÖÖÛ¯™üÃ™ü ÊÖÖê ×õÖÃŸÖÖÃÖ ²ÖÖÛ¯ŸÖÃ´ÖÖ
×¤ü»µÖÖ¾Ö¸ü ×õÖÃŸÖÖÖê 40 ×¤ü¾ÖÃÖ ¾ÖÖ¾ÖÖÃÖ ³ÖÖê×Ö»ÖÖ. “ÖÖôûßÃÖ †ÆüÖê¸üÖ¡Öß ŸµÖÖÖê ˆ¯Ö¾ÖÖÃÖ êú»ÖÖ. ÊÖ
†¾Ö¬ÖßŸÖ ÃÖîŸÖÖÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ †Öêú ¯ÖÏúÖ¸êü ³Öã»Ö×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¾µÖ£ÖÔ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. ÊÖ ÖÓŸÖ¸ü ×õÖÃŸÖ, »ÖÖêúÖÓÃÖ
ˆ¯Ö¤êü¿Ö ú¸üµÖÖÃÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖ. Æêü “ÖÖôûßÃÖ ×¤ü¾ÖÃÖ †ÖŸÖÖ »Öë™ü ÊÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ¯Ö×¾Ö¡Ö ´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
ØÆü¤æü »ÖÖêú •ÖÃÖê “ÖÖŸÖã´ÖÖÔÃÖÖŸÖ úÖêÖŸÖêÆüß ×Ö×ÂÖ¨ü ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ÖÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ŸÖÃÖê“Ö ×õÖÃŸÖß »ÖÖêúÆüß »Öë™ü´Ö¬µÖê
´ÖÖÓÃÖÖÆüÖ¸ü ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ¯ÖÖ Ö¸üÖêÖ¸üß ÆüÖ ×Ö¿“ÖµÖ Œ¾Ö×“ÖŸÖ“Ö ¯ÖÖÆüµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. †Ö´Ö“Öê ØÆü¤æü »ÖÖêú •ÖÃÖê
“ÖÖŸÖã´ÖÖÔÃÖ ÃÖÖ¬Ö»ÖÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸üß ¿Öê¾Ö™üß úÖÙŸÖúß ‹úÖ¤ü¿Öß ŸÖ¸ü ¯ÖÖôûŸÖÖŸÖ ŸÖÃÖê ‡ú›êüÆüß ×Ö¤üÖÖ Öã›ü±ÏúÖµÖ›êü“µÖÖ
×¤ü¾Ö¿Öß ¯ÖãÂúôû ²ÖÖµÖúÖ, ´Öã»Öê ¾Ö ´ÆüÖŸÖÖ¸üß ´ÖÖÖÃÖê ˆ¯Ö¾ÖÖÃÖ ú×¸üŸÖÖŸÖ,. ±ú¸üÖôûÖ“Öê ´ÖãµÖ ×•Ö®ÖÃÖ ´ÆüÖ•Öê
´ÖÖÃÖê ¾Ö †Ó›üß Æêü ÆüÖêŸÖ. †Ö´Ö“µÖÖú›êü •ÖÃÖê ‹úÖ¤ü¿Öß“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß êúôûß, ¸üŸÖÖôûß, ³Öã‡Ô´ÖæÖ ‡. ×•Ö®ÖÃÖ
¤üÖêÖ¯ÖÏÆü¸üß †Ö¤üß ´ÖÆüÖÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö µÖê£Öê (›êü¾ÆüÖ¯ÖÖê™Ôü Æêü ´ÖÖÃÖê ¬Ö¸üµÖÖ“Öê ´ÖãµÖ ×šüúÖÖ †ÃÖæÖÆüß)
¿ÖãÎú¾ÖÖ¸üß ÃÖúÖôûß“Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ ´ÖÖÃÖÖ ´ÆüÖ•Öê †Ö¤üß ¤ãüÙ´Öôû ¯Ö¤üÖ£ÖÔ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, †ÃÖê †Ö´Ö“µÖÖ
‘Ö¸ü¾ÖÖ»ÖßÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ¾ÖÎŸÖê †Ö×Ö ¬ÖÖÙ´Öú¯ÖÖÖ ¸üÖê´ÖÖ òú£ÖÖê×»Öú »ÖÖêúÖÓ´Ö¬µÖê ±úÖ¸ü
†ÖœüôûŸÖÖê. ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ‹úÖ òú£ÖÖê×»Öú ¤êü¾ÖôûÖŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»µÖÖ¾Ö¸ü ‹úÖ ÖéÆüÃ£ÖÖ¿Öß ²ÖÖê»ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ
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ŸµÖÖÖê ´Æü™ü»Öê, "Æêü ¯ÖÏÖò™êüÃ™Óü™ü »ÖÖêú ‡ŸÖú ˆ§üÖ´Ö †ÖÆêüŸÖ úß ŸÖê †Ö•Ö¤êüÖß»Ö ´ÖÖÓÃÖ ÖÖŸÖÖŸÖ" ´ÖÖ ´Öß ŸµÖÖÃÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê ŸÖã´Æüß ´ÖÖÃÖê ÖÖÆüß úÖ ÖÖŸÖ? ŸÖê ¬ÖÖÙ´Öú ÖéÆüÃ£Ö ´ÆüÖÖ»Öê, "´ÖÖÃÖê úÖµÖ ¯ÖÏÖÖß †ÖÆêüŸÖ?" Æêü ‹êúæ Ö
´Öß ×Ö¹ý¢Ö¸ü —ÖÖ»ÖÖê!
‹Óú¤ü¸üßŸÖ ÆüÖ ÃÖÖ ¿ÖÖêúÖ“ÖÖ ¾Ö †ÖãŸÖÖ¯ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ Œ¾Ö×“ÖŸÖ úÖÆüß ¯ÖÖ¯Ö³Ößºþ »ÖÖêú
úÃÖ»ÖßÆüß ´ÖÖî•Ö, “ÖîÖ †£Ö¾ÖÖ ú¸ü´ÖÖæú Ö ú×¸üŸÖÖ ‘Ö¸üß Ã¾ÖÃ£Ö Ø“ÖŸÖÖÖŸÖ úÖ»Ö ‘ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖÖŸÖ, ¯ÖÖ †¿Öß
ˆ¤üÖÆü¸üÖê ×¤ü¾ÖÃÖê×¤ü¾ÖÃÖ ¤ãüÙ´Öôû ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê. ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ †Ö×Ö ±òú¿ÖÖê²Ö»Ö »ÖÖêúÖÓŸÖ
ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ÃÖÖ ¯ÖÖôûÖê ´ÆüÖ•Öê ÖÖ¾ÖÓœüôû¯ÖÖÖ“Öê »ÖÖÖ ÃÖ´Ö•Ö»Öê •ÖÖŸÖê. Æêü ¸üÖÂ™Òü †ŸµÖÓŸÖ
ˆªÖêÖß »ÖÖêúÖÓ“Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖã¼üß ×´ÖôûÖ»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖÆü•Ö“Ö ŸÖß “ÖîÖßŸÖ ¾Ö ú¸ü´ÖÖãúßŸÖ
‘ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖÖê. ÆüÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ ŠúŸÖæ“ÖÖ úÖôû †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ±ãú™ü²ÖÖò»Ö, ÆüÖòúß ‡. ´ÖÖêúóµÖÖ Æü¾ÖêŸÖ Öêôû ÖêôûÖê
¾Ö ŸÖê ¯ÖÖÆüÖê ÊÖ ´ÖãµÖ ú¸ü´ÖÖãúßÖÖ»Öß»Ö ¾ÖÖÖÔ“Öß ´ÖÖêšüß ú¸ü´ÖÖæú ´ÆüÖ•Öê ¤üÖºþ ×¯ÖÖê. ¬Ö´ÖÖÔ×¬Öú¸üß ÊÖ
ÃÖ¾ÖÔ“Ö ú¸ü´ÖÖãúß ÃÖ¸üÃÖú™ü ²ÖÓ¤ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Óúšü¿ÖÖêÂÖ ú×¸üŸÖÖŸÖ ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÃÖ úÖêÖßÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸üßŸÖ
ÖÖÆüßŸÖ!
†Ö•Ö ÃÖÖ¸üÖ ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ ¤êü¾ÖôûÖÓŸÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÃÖúÖôû“µÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ µÖê£Öß»Ö
‹úÖ ¯ÖÏÖò™üêÃ™Óü™ü ´ÖãµÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖ Öê»ÖÖê. ˆ¯ÖÖÃÖúÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ 10 ¯Öã¹ýÂÖ, 30 ²ÖÖµÖúÖ, 100 ´Öã»Öê ‡ŸÖúß ÆüÖŸê Öß.
ÖêÆü´Öß ²ÖÖµÖúÖ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ²ÖÆãüŸÖêú †ÃÖê“Ö †ÃÖŸÖê. òú£ÖÖê×»Öú ¤êü¾ÖôûÖŸÖ ¯Öæ•Öê“ÖÖ ÃÖÓ³ÖÖ¸ü ×¾Ö¿ÖêÂÖ †Ö×Ö
†Ö¸üÖ¬ÖÖÖÎú´Ö †×¬Öú £ÖÖ™üÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê, ŸÖ¿ÖÖŸÖ •Ö¾Öôû“Ö Û¯»Ö´Ö£Ö µÖê£Öê òú£ÖÖê×»Öú ú£Öß›Òü»Ö ´ÆüÖ•Öê ´ÖãµÖ
´ÖšüÃ£ÖÖÖ †ÖÆêü, ´ÆüÖæÖ ŸÖê£Öê ÃÖÓ¬µÖÖúÖôû“µÖÖ ´ÖãµÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ Öê»ÖÖê. ú£Öß›Òü»Ö“Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ •ÖãÖß †Ö×Ö
³Ö¾µÖ †ÖÆêü. •ÖÖÖÖê•ÖÖÖß ×õÖÃŸÖÖ“µÖÖ ¾Ö ×õÖÃŸÖß ÃÖÖ¬ÖãÃÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ †Öêú ´ÖæŸÖâ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß †ÖÆêü.
¤êü¾ÖôûÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¿ÖÖêú×“ÖÆêü ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ´ÖãµÖ ÖÖ³ÖÖ·µÖÖŸÖß»Ö ¤êü¾ÆüÖ¸üÖ ¾Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö ´ÖæŸÖá ÊÖÓ¾Ö¸ü úÖóµÖÖ
¯Ö›üªÖ“Öê —ÖÖúÖ ÆüÖêŸÖê. ‡ŸÖ¸ü ´ÖæŸÖá¯Öãœê ÖêÆü´Öß †ÃÖÖÖ¸üÖ ¬Öæ¯Ö¤üß¯Ö, ¯ÖãÂ¯ÖÖÓ“ÖÖ £ÖÖ™üÆüß †Ö•Ö Ö¾ÆüŸÖÖ. ÊÖ´Öãôêû
¤êü¾ÖôûÖŸÖ ×¿Ö¸ü»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÃÖÖ úÖÆüß †¾ÖÖÔÖßµÖ ÖÓ³Öß¸ü ¤êüÖÖ¾ÖÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ úß »Ö¾Öú¸ü“Ö †ÓŸÖ:ú¸üÖ
Öê¤ü´ÖµÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖê ³ÖºþÖ Öê»Öê. ¯ÖÆüÖ¾Öê ×ŸÖú›üê ×õÖÃŸÖÖ“µÖÖ ¤ãü:Ö¯ÖµÖÔ¾ÖÃÖÖµÖß “Ö×¸ü¡ÖÖ“Öê †ÃÖê ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê
úß ¯ÖãµÖ¿Öß»Ö †ÖŸ´µÖÖÃÖ ¯Ö¿“ÖÖ¢ÖÖ¯Ö ‘Ö›üÖ¾ÖÖ! ´ÖÖ ¯ÖÖ¯µÖÖÓ“Öß úÖµÖ ú£ÖÖ!
7…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö —ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÏŸµÖêú Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖ †Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¤êü¾ÆüÖ·µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü
Öã›ü‘Öê Øú×“ÖŸÖ ¾ÖÖú¾ÖæÖ ¯Öãœêü •ÖÖ‡Ô. Öê×´Ö»µÖÖ ¾Öêôûß ×²Ö¿Ö¯Ö“ÖÖ ”û×²ÖÖÖ †Ö»ÖÖ. ÃÖ¾ÖÖÕ¯Öãœêü ¾Öé¨ü †Ö×Ö ´ÖÖîÖ¾ÖÎŸÖ
¬ÖÖ¸üÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ×²Ö¿Ö¯Ö“Öß Ã¾ÖÖ¸üß, ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖæÖ 8/10 ¬Ö´ÖÖÔ×¬Öú¸üß ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖæÖ ÃÖã´ÖÖ¸üê 60
ÖÖÖÖ·µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ´ÖêôûÖ, †¿ÖÖ Îú´ÖÖÖê µÖê‰úÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖãµÖ ÖÖ³ÖÖ·µÖÖŸÖ †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ •ÖÖÖß ²ÖÃÖ»Öê. ¤üÖêÖ
¸üÖÓÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ‹úÖ ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾Ö¸ü ²ÖÖµÖ²Ö»Ö šêü×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖŸÖß»Ö ×Ö¾Ö›üú ³ÖÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¬Ö´ÖÖÔ×¬ÖúÖ¸üß ¯Öãœêü
¯Öæ¾Öìú›êü ŸÖÖë›ü úºþÖ ´ÆüÖ•Öê ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ˆ¯ÖÖÃÖúÖÓú›êü ¯ÖÖšü úºþÖ ¾ÖÖ“ÖßŸÖ †ÃÖê ÃÖ¾ÖÔ ¬Ö´ÖÖÔ×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß
êú»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖãµÖ òúÖÖ“ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖÖê ×õÖÃŸÖÖÃÖ ÃÖãôûß ¤êüµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ êú»Öê,
ŸµÖÖ“µÖÖ ¸üŒŸÖÖÖê ³ÖÖ×¾Öú ´ÖÖãÂµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ¯ÖÖ“Öê ÖÖ»ÖÖ úÃÖê ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖ¯ÖÏÃÖÓÖß •Öê †Öêú “Ö´ÖŸúÖ¸ü ‘Ö›ü»Öê
ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ †Ö¸ü¿Ö: Ö¸êü †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß •ÖãµÖÖ •µÖæ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ú¸üÖ¸üÖŸÖÆüß ³Ö×¾ÖÂµÖ †ÖÆêü ‡. ‡. ÖÖêÂ™üß
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ŸµÖÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ, ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖêÂÖÖú, ¯ÖÖµÖ‘ÖÖêôû, ¯ÖÖÓœü¸üß ú±úÖß, ”ûÖŸÖß¾Ö¸ü ŸÖÖÓ²Ö›êü ¾ÖÃ¡Ö, Óú²Ö¸êüÃÖ ¾Ö ¤üÖêÖÆüß
²ÖÖ•ÖæÓÖß •Ö¸üßúÖšüß úÖóµÖÖ úÖ¯Ö›üÖ“µÖÖ ¯Ö¼ü¶Ö, ›üÖêúßÃÖ ´Öããú™üÖéúŸÖß úÖôûß ™üÖê¯Öß †ÃÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ¾µÖÖµÖÖÖÖŸÖ
•Öê¾ÆüÖ ×õÖÃŸÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö µÖê‡Ô ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖÖê †Ö¯Ö»Öß ™üÖê¯Öß ˆ“Ö»ÖßŸÖ †ÃÖê ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ˆ¯ÖÖÃÖú Ö´ÖÖ ú¸üßŸÖ.
¾µÖÖµÖÖÖ †Ö™ü¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖêóµÖÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓÖß †ŸµÖÓŸÖ úºþÖ ¾Ö ¤üß‘ÖÔ Ã¾Ö¸üÖÖê úÖÆüß ÖÖÖß ´Æü™ü»Öß. †Ö•Ö
úÃÖ»ÖêÆüß ¾ÖÖª ¾ÖÖ•Ö×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÖÖÆüß. ÊÖÖÓŸÖ¸ü ×õÖÃŸÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖÖÖêŸÎú´ÖÖÖ“Öß ¾Öêôû †Ö»Öß. ÊÖ¾Öêôûß
¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü “ÖÆæÓüú›êü ´ÖÖêšüÖ †Ó¬ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ, ¬Ö¸üÖßÓú¯Ö —ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖêšüÖ †Ö¾ÖÖ•Ö —ÖÖ»ÖÖ ‡. ¾ÖÖÔÖ
²ÖÖµÖ²Ö»ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ †ÖŸÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¤êü¾ÖôûÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ×¤ü¾Öê ÖòÃÖ“Öê †ÃÖ»µÖÖÖê ŸÖê
‹ú¤ü´Ö ÖÖÆüßÃÖê êú»Öê. ¯ÖÖ“Ö ×´Ö×Ö™êü “ÖÆæÓüú›êü †Ó¬ÖÖ¸ü †Ö×Ö ÃÖÖ´ÖÃÖæ´Ö —ÖÖ»Öê. ÊÖ¾Öêôûß ÊÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¤êü¾ÖôûÖŸÖ
ÃÖã´ÖÖ¸êü 300 »ÖÖêú ÆüÖêŸÖê; ¯ÖÖ úÖêÖßÆüß ´ÖÖêšü¶ÖÖê ¿¾ÖÖÃÖÖê“”û¾ÖÖÃÖ ¤êüÖß»Ö ú¸üßÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß ¬Ö¸üÖßÓú¯ÖÖ“Öß
ÖŒú»Ö ú¸üµÖÖÃŸÖ¾Ö ‹úÖ úÖê¯Ö·µÖÖŸÖæÖ ¬Ö›ü¬Ö›ü †ÃÖÖ ²ÖÖ¸üßú †Ö¾ÖÖ•Ö —ÖÖ»ÖÖ! ´ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¤ü¾Öê ‹ú¤ü´Ö
»ÖÖÖ»Öê †Ö×Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ †Ö™ü¯Ö»Öß!!
¯ÖÏÖò™êüÃ™Óü™ü ¤êü¾ÖôûÖŸÖ ÊÖ Öú»ÖÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ, ¯ÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö ²ÖÆãüŸÖêú †ÃÖÖ“Ö †ÃÖŸÖÖê.
µÖã×Ö™êü×¸ü†Ö ¤êü‰úôû Öã›ü ±ÏúÖµÖ›êü“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ŸÖ¸ü ´Öãôûß ²ÖÓ¤ü“Ö ÆüÖêŸÖê ¾Ö ‡Ã™ü¸ü“µÖÖ †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸üß ŸµÖÖŸÖß»Ö
¤üÖêÆüß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ‹úÖ ²ÖÎÖÉÖÖê “ÖÖ»Ö×¾Ö»µÖÖ!
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10
²ÖÖê†¸ü µÖã¨üÖ“ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü ¾Ö
†ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öß»Ö ˆ»ÆüÖÃÖ
´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö, †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü
¯Ö¸üßÖê“µÖÖ ‘ÖÖ‡Ô´Öãôûê Æêü ¯Ö¡Ö ‹ú-¤üÖê Ö †Öšü¾Ö›ü¶ÖÓÖß ×¿Öôêû —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ´Ö•Öæú¸ü ¿ÖÖÓŸÖßÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ
†ÃÖ»µÖÖÖê ‡ŸÖúß ‘ÖÖ‡Ô êú»Öß ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ úÖÆüß Æü¸üúŸÖ ÖÖÆüß.
¤üÖ×ÖÖÖ¸üµÖÖŸÖß»Ö Ö¸ü´Öê¬Ö ŸÖ¸ü ÃÖÓ¯Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ“Öß †ÖŸÖÖ ÖŸÖ ÖÖêÂ™ü —ÖÖ»Öß. †Ö¯Ö»Öê ÃÖã´ÖÖ¸êü 96 Æü•ÖÖ¸ü
úÖ´ÖÖÃÖ †Ö»Öê. ¯Öîúß ÃÖã´ÖÖ¸êü “ÖÖî£ÖÖ‡Ô ŸÖ¸ü µÖ´ÖÖÖê •ÖÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖß ¾ÖÃÖæ»Ö êú»Öß. ÆüÖ •ÖÖê ‡ŸÖŒµÖÖÓÖÖ ´ÖÖêÖ
×´ÖôûÖ»ÖÖ ŸÖÖêÆüß úÖÆüß ±ãúú™ü Ö¾Æêü. ŸÖ¸ü ´ÖÖÖê ÆüôûÆüôûÖÖ·µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû 3 †²•ÖÖÓ“ÖÖ Ö“ÖÔ
†Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖÖ“Öê úÖµÖ úÖµÖ ÖãúÃÖÖÖ —ÖÖ»Öê ÊÖ“ÖÖ †ªÖ¯Ö ¯Ö¢ÖÖ ÖÖÆüß. ³ÖÖ¾Öß ‡×ŸÖÆüÖÃÖúÖ¸ü
×¸üúÖ´Ö¯ÖÖß ŸµÖÖ“ÖÖ ÆüôæûÆüôæû ”û›üÖ »ÖÖ¾ÖŸÖß»Ö!
¬Ö´ÖÔµÖã¨ü †ÃÖÖê ¾ÖÖ úÃÖêÆüß †ÃÖÖê, µÖã¨ü ´ÆüÖ•Öê †×ÖÂ™ü. ÃÖŸÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÖ¾ÖÖÖ·µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß
†ÖµÖãÂµÖÖŸÖ ÃÖÖÓÖÏÖ×´Öú úÖ»ÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÃÖê»Ö. ¯ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖê¾ÖºþÖ ŸµÖÖ“ÖÖ “ÖÖÓÖã»Ö¯ÖÖÖ ×ÃÖ¨ü
ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. ‹êú úÖôûß ´ÖÖÖ¾Ö•ÖÖŸÖßÃÖ ×¾ÖªÖ, ú»ÖÖ, ¿ÖÖÃ¡Ö ÊÖÓ¯ÖêÖÖ µÖã¨üÖ“Öß“Ö ¯ÖÏÖîœüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖß.
†Ö×Ö Æü»»Öß“µÖÖ úÖôûß, Ã¯ÖêÃÖ¸üÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖÖÛŸ¾Öú ²ÖÎÖÉÖÖÓÖß ÃÖÖÓÖÏÖ×´Öú µÖãÖÖÆæüÖ †ÖîªÖê×Öú µÖãÖ
†×¬Öú ÁÖêµÖÃú¸ü ¾Ö ˆ®ÖŸÖ †ÖÆêü †ÃÖê ×úŸÖßÆüß ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯Ö»Öê ŸÖ¸üß ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏÖîœüß †ªÖ×¯Ö ¾ÆüÖ¾Öß ×ŸÖŸÖúß ú´Öß
—ÖÖ»Öß ÖÖÆüß. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Ö Ã¯ÖêÃÖ¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ÖãúŸÖÖ“Ö †Ö¯Ö»ÖÖ †Ö¤üß ¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ ´ÆüÖæÖ •ÖÖê
ÖÏÓ£Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ •ÖÖÖŸÖ Æü»»Öß •µÖÖ †ÖÖµÖÔ¯ÖÖÖ“µÖÖ »ÖÖ™üÖ ˆÃÖôûŸÖ †ÖÆêüŸÖ
ŸµÖÖÓ“Öê “ÖÖÓÖ»Öê ×¤ü¤ü¿ÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü. ¯Ö¿Öã¤ü¿ÖêŸÖæÖ ´ÖÖÖ¾Ö¤ü¿Öê“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü Æêü ›üÖÙ¾ÖÖ“Öê ´ÖŸÖ
×úŸµÖêú úÖê´Ö»Ö †ÓŸÖ:ú¸üÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓÃÖ ¯ÖÃÖÓŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖ¸üß •ÖÖê¾Ö¸ü ¸üÖÂ™ÒüÖ-¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¾ÖÖ¤ü †Ö´ÆüÖÓÃÖ
¸üŒŸÖ¯ÖÖŸÖÖ×¿Ö¾ÖµÖ ×´Ö™ü×¾ÖÖê †¿ÖŒµÖ ×¤üÃÖŸÖê ŸÖÖê¾Ö¸ü †Ö´Ö“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ•Ö-¯Ö¿ÖæÓ“Öê †¾Ö¿ÖêÂÖ †Ö´Ö“µÖÖŸÖ †ªÖ×¯Ö
úÖµÖ´Ö †ÖÆêüŸÖ Æêü ú²Öæ»Ö ú¸üÖê ×Ö¤üÖÖ ÃÖ´ÖÓ•ÖÃÖ¯ÖÖÖ“Öê †ÖÆêü.
úÖÆüß †ÃÖÖê, ¤ü×ÖÖ ÖÓ›üÖ»ÖÖ ¿ÖÖê³ÖÖÖ¸êü Æêü ¸üÖÓú¤üÖ ‹ú¤üÖ“Öê †Ö™ü¯Ö»Öê ´ÆüÖæÖ ÊÖ ˆ¢Ö¸ü «üß¯ÖÖŸÖ
ÃÖ¾ÖÔ¡Ö †ÖÖÓ¤üß †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö²ÖÖ»Ö¾Öé¨ü, Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖ, ÃÖã¬ÖÖ¸üú-ˆ¨üÖ¸üú ÊÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ †•ÖãÖß
†ÖÖÓ¤üÖ“Öê ˆ´ÖÖôêû µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ÊÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß †ÖÖÓ¤ü ¯ÖÏ¤üÙ¿ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“Öß ŸÖ·ÆÖ úÖÆüß †¯ÖÏ×ŸÖ´Ö“Ö! µÖã¨ü
“ÖÖÓÖ»Öê úß ¾ÖÖ‡Ô™ü Æêü ÃÖÖÓÖÖê ±úÖ¸ü ÃÖÖê¯Öê †ÖÆêü. ¯ÖÖ ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ÊÖÓÖß •ÖÖê †Ö¯Ö»ÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆ»ÆüÖÃÖ
¤üÖÖ×¾Ö»ÖÖ-†Ö×Ö ŸÖÖêÆüß †ÖòŒÃÖ±ú›ÔüÃÖÖ¸üµÖÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö †Ö×Ö ¿ÖÖÓŸÖ ¿ÖÆü¸üß-ŸÖÖê ¯ÖÖÆæüÖ ¯Ö¸üúßµÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ ²Ö¸üÖ
ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡ÖúÖ, ŸÖÖ. 20-7-1902
661
¾ÖÖµÖ 473-92

´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü, ÃÖ´ÖÖÏ ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖ, ÖÓ›ü-2 ¸üÖ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

†Ö¸ü ¾ÖÖ‡Ô™ü ´ÆüÖÖê ±úÖ¸ü •ÖÖêÖ´Öß“Öê úÖ´Ö †ÖÆêü! ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ‹ú¤üÖêÖ ×¤ü¾Ö¿Öß--×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¸üÖ¡Öß µÖê£Öê
•ÖÖê ¯ÖÏúÖ¸ü ‘Ö›ü»ÖÖ-Ö¾Æêü ´Ö»ÖÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ ŸÖÖê ×»ÖÆüßŸÖ †ÖÆêü. ¾ÖÖ“ÖúÖÓÖß“Ö †Ö¯ÖÖ¯Ö»Öê ŸÖÔú •Ö¯ÖæÖ ú¸üÖ¾ÖêŸÖ.
ŸÖÆüÖ“Öß ŸÖÖ¸ü µÖê£Öê ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ¸üÖ¡Öß ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»Öß, ´ÆüÖæÖ ŸÖê¾ÆüÖ úÖÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ‘Ö›ü»Öê ÖÖÆüß. ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß
ÃÖúÖôûß ´Öß ´ÖÖ—Öê ÖÖê»ÖßŸÖ µÖÖÆüÖ¸üßÃÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ †Ö´Ö“Öß ‘Ö¸ü¾ÖÖ»Öß ÆüÖŸÖÖŸÖ ‹ú ´ÖÖêšüß ¸ÓüÖß²ÖÓ¸ÓüÖß
¯ÖŸÖÖúÖ ‘Öê‰úÖ †¾Ö×“ÖŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ¯Öãœêü ˆ³Öß ¸üÖ×Æü»Öß. ×ŸÖ“µÖÖ ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü ×¾Ö•ÖµÖÁÖß Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ÖÓŸÖ¸ü
ÖÖ»Öß»Ö ”ûÖê™üÖÃÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü —ÖÖ»ÖÖ :
´Öß - úÖµÖÆüÖê ŸÖã´ÆüÖ (²ÖÖµÖúÖÓ) »ÖÖÆüß †ÖÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖÖê ÖÖ!
ŸÖß - ÆüÖê! ÆüÖê! Æêü úÖµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖê.
´Öß - ¸üÖ•µÖ ×´ÖôûÖ»Öê ´ÆüÖæÖ úß »ÖœüÖ‡Ô ÃÖÓ¯Ö»Öß ´ÆüÖæÖ?
ŸÖß - ¤üÖêÆüß ¸üßŸÖßÖß.
´Öß - ´ÆüÖ•Öê ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¸üßŸÖßÖêÆüß ÆüÖêŸÖÖê ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ?
ŸÖß - ŸÖ¸ü ÆüÖê úÖµÖ! ³ÖÖú¸üß¾Ö¸ü¤êüÖß»Ö ú¸ü ²ÖÃÖ×¾ÖµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ´Ö•Ö»Ö †Ö»Öß ŸÖ¸ü »ÖœüÖ‡Ô ‹ú¤üÖ“Öß
ÃÖÓ¯Ö»Öß ´ÆüÖæÖÆüß †ÖÖÓ¤ü úÖ ¾ÖÖ™æü ÖµÖê?
´Öß - ŸÖ¸ü ´ÖÖ ÊÖ ×Ö¿ÖÖÖß“Öê ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖ úÖµÖ?
ŸÖß - ŸÖÖê ³ÖÖÖ ¾ÖêÖôûÖ. Æüß ×Ö¿ÖÖÖß Ö »ÖÖ×¾Ö»Öß ŸÖ¸ü ÃÖÓ¬µÖÖúÖôû“µÖÖ †ÖŸÖ ´ÖÖ—µÖÖ ×Ö›üŒµÖÖÓÖÖ
ŸÖÖ¾Ö¤üÖÖê ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ!
´Öß - úÖµÖ ´ÆüÖŸÖÖ?
ŸÖß - ŸÖ¸ü úÖµÖ! ´Öò±úØúÖ“ÖÖ •Öê¾ÆüÖ ¾ÖêœüÖ ˆšü»µÖÖ“Öß ²ÖÖŸÖ´Öß †Ö»Öß ŸÖê¾ÆüÖ µÖê£Öß»Ö ¸üÃŸµÖÖŸÖß»Ö
¯ÖÖê¸ü™ü¶ÖÓÖß úÖêÖ úÆü¸ü êú»ÖÖ!
´Öß - ‹æúÖ ÊÖ ×Ö¿ÖÖÖß“Öß †Öêú úÖ¸üÖê †ÖÆêüŸÖ ‹ú, ¸üÖ•µÖ ×´ÖôûÖ»Öê ´ÆüÖæÖ, ¤ãüÃÖ¸êü, »ÖœüÖ‡Ô
ÃÖÓ¯Ö»Öß ´ÆüÖæÖ, ×ŸÖÃÖ¸êü ¸üÃŸµÖÖŸÖß»Ö ˆÖÖ›ü ¤êü¿ÖÖ×³Ö´ÖÖÖÖÃÖ ²Öã•ÖÖÖ¾ÖÖê ´ÆüÖæÖ ‡. ¿Öê¾Ö™üß ²ÖÖ‡ÔÖê ÆüÖÃÖŸÖ
‘Ö¸üÖ¾Ö¸ü ×Ö¿ÖÖÖ »ÖÖ×¾Ö»Öê.
ÖÓŸÖ¸ü ´Öß ¤üÖ¸üÖ²ÖÖÆêü¸ü µÖê‰úÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖê ŸÖÖê †ÖôûßŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú ×Ö›üúßŸÖæÖ µÖã×Ö†Ö•Öòú ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üŸÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ÆüÖ´Ö¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ŸÖ¸ü •ÖÖ¸üßÖê ŸÖµÖÖ¸üß “ÖÖ»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü, ¾ÖÖÖ¸üß¾ÖÖ»Öê †Ö×Ö ‘Ö¸Óü¤üÖ•Ö ‡ŸµÖÖ¤üß
»ÖÖêú †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ¯Ö¸üß ×Ö¸ü×Ö¸üÖôûß •ÖµÖ×“ÖÆêü ˆ³Ö¸üµÖÖŸÖ ÖãÓŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. »ÖÆüÖÖÃÖÖÖ ¯ÖŸÖÖúÖ, ´ÖÖêšêü ²ÖÖ¾Ö™êü,
Öãœü¶Ö, ŸÖÖê¸üÖê ÊÖÓ“ÖÖ £ÖÖê›ü¶Ö“Ö ¾ÖêôûÖŸÖ ´ÖÖêšüÖ ÖÆü•Ö²Ö ˆ›üÖ»ÖÖ. ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ´ÖãµÖ ¸üÃŸµÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ¸ÓüÖÖ“Öß
“ÖÓÖôû —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ×¤ü¾ÖÃÖ •ÖÃÖ•ÖÃÖÖ ¾Ö¸ü µÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ ŸÖÃÖŸÖ¿Öß †×¬Öú ŸÖµÖÖ¸üß ÆüÖê‰úÖ †×¬Öú ¿ÖÖê³ÖÖ
µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß. Ö™üÖ¸êü¾ÖÖ»µÖÖÓÖß †Ö»µÖÖ Ö™üÖ·µÖÖÓ¾Ö¸ü ¾Ö ²ÖÖß¾ÖÖ»µÖÖÓÖß ‘ÖÖê›ü¶ÖÓ“µÖÖ úÖÖÖÓ¾Ö¸ü †Ö×Ö “ÖÖ²ÖúÖÓ“µÖÖ
¿Öê¾Ö™üÖÃÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¸ÓüÖÖÓ“µÖÖ ×±úŸÖß »ÖÖ×¾Ö»µÖÖ! »Ö¾Öú¸ü“Ö ²ÖÖµÖ×ÃÖú»ÃÖ¾ÖºþÖÆüß —Öë›êü ±ú›üæú »ÖÖÖ»Öê,
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²ÖÖê†¸ü µÖã¨üÖ“ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü ¾Ö †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öß»Ö ˆ»ÆüÖÃÖ

†Öê¸üßÃÖ Æüß †ÖÖÓ¤üÖ“Öß ÃÖÖ£Ö Öã»ÖÆüÖî¿Öß ²ÖÖµÖúÖÓ“µÖÖ ãú¡µÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÃÖºþÖ ŸµÖÖÓ“Öê Öôêû ¸ÓüÖ»Öê! †Öãú¸üÖ
†Ö×Ö “ÖœüÖ†Öêœü ÊÖÓ´Öãôêû ÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü úÖêšü¾Ö¸ü ¾ÖÖœêü»Ö ÊÖ“ÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸ü »ÖÖÖêÖÖ. ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ¯ÖÏÆü¸üß »ÖÆüÖÖ-»ÖÆüÖÖ
´Öã»Öê ÖÖÓªÖ¾Ö¸ü ¯ÖŸÖÖúÖ šêü¾ÖæÖ, ŸÖÖë›üÖÖê ú×£Ö»ÖÖ“Öß Ø¿ÖÖê ±ãÓúæúÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ úÔú¿Ö †Ö¾ÖÖ•Ö úÖœüßŸÖ ¸üÃŸµÖÖŸÖæÖ
³Ö™üæú »ÖÖÖ»Öß!
ÃÖÖÓ•ÖÖ¾ÖæÖ Øú×“ÖŸÖ ú›üÖêÃÖÖ ¯Ö›ü»µÖÖ¾Ö¸ü ¤êüÖÖ¾ÖÖ ²Ö¤ü»Ö»ÖÖ. ¤ãüúÖÖÖÓ¾ÖºþÖ ¾Ö ‘Ö¸üÖÓ¾ÖºþÖ ÖòÃÖ“µÖÖ
×“Ö¡Ö×¾Ö×“Ö¡Ö ×¤ü¾µÖÖÓ“Öß ¸ü“ÖÖÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖß †ÖŸÖÖ ¯Öê™ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ×úŸµÖêú ×šüúÖÖß •Ö¯ÖÖÖß
úÖÖ¤üß Óú¤üß»ÖÖÓ“Öß ŸÖÖê¸üÖê ¸üÃŸµÖÖ¾ÖºþÖ †Ö›ü¾Öß ™üÖÓÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. úÖÆüß úÖò»Öê•ÖÖÓ¾ÖºþÖ úÖÙŸÖúÖ“Öß ×¾Ö¿ÖêÂÖ
¿ÖÖê³ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú †ÖÖÓ¤ü ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖÖ“Öê ÊÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê ´ÖãµÖ ÃÖÖ¬ÖÖ ²ÖÖòÖ ±úÖµÖÃÖÔ ´ÆüÖ•Öê
ÆüÖêóµÖÖ. ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÊÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ×šüúÖÖß 8-10 ¸ü×“Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ´ÖÖê›üúß ¯Öê™üÖ¸êü, ›üÖÓ²Ö¸ü šêü¾ÖµÖÖ“Öß Ø¯Ö¯Öê
†Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖ™ü¸ü±ú™ü¸ü ÊÖÓÖß úÖÆüß ÆüÖêóµÖÖ 25 ±ãú™üÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ˆÓ“Ö Öê»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ÊÖÓ“ÖÖÆüß †ÖŸÖÖ ‹ú“Ö
³Ö›üúÖ ˆ›üÖ»ÖÖ. ‡ú›üß»Ö Ö¸üß²Ö ¾Ö ÖÖ»Ö“µÖÖ ¾ÖÖÖÔ“Öß ‹¸ü¾Öß ¤êüÖß»Ö ÃÖÖµÖÓúÖôûß ±ãú¸üÃÖŸÖß“µÖÖ ¾Öêôû“Öß
´ÖãµÖ ú¸ü´ÖÖæú ´ÆüÖ•Öê ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ´ÖãµÖ ¸üÃŸµÖÖŸÖæÖ ‡ú›êü ×ŸÖú›êü ´ÖÖÃÖÖêŒŸÖ ³Ö™üúÖê. ŸµÖÖŸÖ ŸÖ¹ýÖ
´Öã»Öà“ÖÖ ³Ö¸üÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ! †Ö•Ö ŸÖ¸ü ÊÖ Ö¤üá»ÖÖ úÖÆüß ×Ö¸üÖôûÖ“Ö ¸ÓüÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÆüÖêóµÖÖ ¯Öê™ü»µÖÖ¾Ö¸ü
¸üÃŸµÖÖŸÖ †Ö¤üß Öê“ÖÖÖê“Öß —ÖÖ»Öß.
¸ü Ö¡Öß“ÖÖ ¯Öæ ÖÔ †´Ö»Ö ²ÖÃÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÊÖ ¤êü ÖÖ¾µÖÖÓ “Öê ×ŸÖÃÖ¸ê ü †Ö×Ö ³Ö»ÖŸÖê “Ö ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü
—ÖÖ»Öê! ÃÖúÖôûß ¯ÖÖ›ü¾ÖÖ, ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ×¤ü¯Ö¾ÖÖôûß ŸÖ¸ü ¸üÖ¡Öß“µÖÖ úÖôûÖêÖÖŸÖ ÊÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖÖê †Ö´Ö“µÖÖ
×¿Ö´ÖµÖÖÃÖÆüß »ÖÖ•Ö×¾Ö»Öê! ÊÖ ×¿Ö´ÖµÖÖŸÖß»Ö ´ÖãµÖ ¯ÖÖ™Ôü µÖã×Ö¾ÆüÔ×ÃÖ™üßŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß ²Ö•ÖÖ×¾Ö»ÖÖ!!
ÃÖÓ¬µÖÖúÖôû ÖÓŸÖ¸ü ×¾ÖªÖ£Öá µÖã×Ö¾ÆüÔ×ÃÖ™üß“ÖÖ —ÖÖÖ †Ö×Ö ™üÖê¯Öß×¿Ö¾ÖÖµÖ ÖÖê»Öß²ÖÖÆêü¸ü úÖêšêüÆüß ×¤üÃÖ»µÖÖÃÖ
ŸµÖÖÃÖ ¤Óü›ü, 11 ¾ÖÖ•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖÆêü¸ü ×¤üÃÖ»µÖÖÃÖ ¤Óü›ü, 12 ¾ÖÖ•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ×¤üÃÖ»µÖÖÃÖ •Ö²Ö¸ü ¤Óü›ü, ‡. ÊÖ
µÖã×Ö¾ÆüÔ×ÃÖ™üß“Öê ÖêÆü´Öß“Öê †Ö¤üß ú›üú úÖµÖ¤üê †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ ´Öò±úØúÖ“µÖÖ ¸üÖ¡Öß“µÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖ¾ÖºþÖ †Ö•Ö
Æêü ÃÖ¾ÖÔ úÖµÖ¤êü ŸÖÆüæú²Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ úÖµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖ! ¤üÆüÖ¤üÆüÖ ²ÖÖ¸üÖ²ÖÖ¸üÖ ¸ÓüÖê» Ö Ö›üß
ÆüÖŸÖÖŸÖ ÆüÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ »ÖÖÓ²Ö ¸üÖÓÖÖ ²ÖÖ¾ÖæÖ Ö¤üáŸÖæÖ †¬Öì ˆ‘Ö›êü ²ÖÖê›üêú Æîü¤üÖêÃÖ ú¸üßŸÖ ×Ö‘ÖŸÖ. ÖÖ¾Öšüß ŸÖ¹ýÖ
´Öã»Öà“µÖÖÆüß †¿ÖÖ“Ö ¸üÖÓÖÖ “ÖÖ»Ö»µÖÖ ÊÖ ×³Ö®Ö •ÖÖŸÖà“µÖÖ ¸üÖÓÖÖ •Öê¾ÆüÖ ÃÖ´ÖÖê¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü ×³Ö›üŸÖ ŸÖê¾ÆüÖ ¸üÖÓüÖÖ“Öê
¾ÖŸÖãÔôû ²ÖÖŸÖ †ÃÖê. ´ÖÖ ÖÖ´ÖÖ¡Ö "“ÖãÓ²Ö×ŸÖ úÖ´Ö×¯Ö Û¿»ÖÂµÖ×ŸÖ úÖ´Ö×¯Ö úÖ´Ö×¯Ö ¸ü´ÖµÖ×ŸÖ ¸üÖ´ÖÖ´ÖÓ" Æüß
†ÃÃÖ»Ö ÖÖêãúôûß ¸üÖÃÖÎúß›üÖ ÆüÖê‡Ô! †¿ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß ÃÖ³µÖ ´Öã»Öß ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ¯Ö›ü»µÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖ³µÖ¯ÖÖÖ úÖµÖ´Ö ¸üÖÆüŸÖ ÖÖÆüß. £ÖÖê›üÖ ¾Öêôû ŸµÖÖ“ÖÖ ³ÖÓÖ —ÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ“Öê ŸµÖÖÃÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß.
¾ÖÖ™ü»Öê ŸÖ¸üß úÖêÖß ×¾Ö“ÖÖ¸üßŸÖ ÖÖÆüß. †»Ößú›êü †Ö´Ö“µÖÖ ×¿Ö´ÖµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×Ö¤üÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üú ¯Ö¡ÖÖŸÖæÖ ŸÖ¸üß
£ÖÖê›üß ™üßúÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ŸÖ¿Öß ¤êüÖß»Ö ‡ú›êü úÖÆüß ×¤üÃÖ»Öß ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ²ÖÖê»ÖæÖ “ÖÖ»ÖæÖ ÆüÖ ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖÖ
¯ÖÖê¸üú™ü¯ÖÖÖ, †ÃÖÖ µÖê£Öê ÃÖ¾ÖÖÔÖã´ÖŸÖê šü¸üÖ¾Ö —ÖÖ»ÖÖÃÖê ×¤üÃÖŸÖê. úÖÆüß †ÃÖÖê, Ö¾ÖµÖÖÃÖ ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü
¯ÖÖÆæüÖ ¬ÖŒúÖ ²ÖÃÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖÆüŸÖ ÖÖÆüß.
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›üÖêóµÖÖÓ“ÖÖ ³Ö›üúÖ •ÖÃÖÖ ú´Öß ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ ŸÖÃÖê †Ö•Öæ²ÖÖ•Öæ“Öê ±úÖ»ÖŸÖæú †›üÖôûß“Öê ÃÖÖ´ÖÖÖ
†ÖŸÖ µÖê‰úÖ ¯Ö›æü »ÖÖÖ»Öê! ‹êú ×šüúÖÖß ŸÖ¸ü ‹úÖ ´ÖÖê›üŒµÖÖ ‘Ö¸üÖ¾Ö¸ü Æü»»ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû, ¯ÖÖê»ÖßÃÖÖÃÖ
´Ö¬µÖÃ£Öß ú¸Ö¾Öß »ÖÖÖ»Öß! †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ †ÖÖÓ¤üÖ“µÖÖ ¾Öêôûß †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü´Öê¬µÖê ¤ãüÃÖ¸üÖ ‹ú ×¾Ö¿ÖêÂÖ
´ÖÖî•Öê“ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ¥üÂ™üßÃÖ ¯Ö›üŸÖÖê. ŸÖÖê †ÃÖÖ, ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ™üÖêóµÖÖ ¸üÃŸµÖÖŸÖæÖ ØÆü›üŸÖ †ÃÖŸÖÖ Ö¾ÖÖŸÖß»Ö
™üÖêóµÖÖÓ¿Öß úÖÆüß ŸÖ¸üß ãú¸üÖ¯ÖŸÖ úÖœæüÖ ´ÖÖ¸üÖ´ÖÖ¸üß ú¸üŸÖÖŸÖ. ÊÖ ŸÖÓ™ü¶ÖÃÖ µÖê£Öê '™üÖ‰úÖß•Ö ‹Ñ›ü ÖÖ‰úÖß•Ö
°µÖ›ËüÃÖ' ´ÆüÖ•Öê —ÖÖêú¸üß ¾Ö ÖÖ¾Öú¸üß ÊÖÓ“Öê ŸÖÓ™êü †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. Æüß “ÖÖ»Ö ±úÖ¸ü ¯Öã¸üÖŸÖÖ úÖôûÖ¯ÖÖÃÖÖ
†ÖÆêü. ¯Öæ¾Öá Ö¸üÖêÖ¸üß“Öê ´ÖÖêšêü ‡ÓÖê ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ÊÖ ¾ÖêôûßÆüß ‹úÖ úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ¤üÖ¸üÖŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü ŸÖÖÃÖ³Ö¸ü
¤ÓüÖÖ´ÖÃŸÖß —ÖÖ»Öß. ÊÖ“Öê ¯ÖÏ£Ö´Ö ´Ö»ÖÖ ±úÖ¸ü †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™æüÖ ‡ú›üê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ úÖ ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ ÊÖ²Ö§ü»Ö
´Öß ‹úÖ ×¿Ö¯ÖÖµÖÖÃÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê. µÖê£Öß»Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÆüÖ•Öê ×¬Ö¯¯ÖÖ›ü, úŸÖÔ¾µÖ¤üÖ, ¿ÖÖÓŸÖ †Ö×Ö †×ŸÖÃÖ³µÖ
»ÖÖêú †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ¯Öîúß“Ö ‹ú ´ÆüÖÖ»ÖÖ........ "†¿ÖÖ¾Öêôûß †Ö´Æüß •ÖÖÃŸÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ ¤êüŸÖÖê. †Ö´Æüß“Ö •Ö¸ü
×“Ö›ü»ÖÖê ŸÖ¸ü ÃÖÖ¸üÖ ÖÖ¾Ö Ö¾Öôêû»Ö. Æêü ¤ÓüÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¾ÖúÖê¯ÖÖÃÖ ¯Öê™ü»Öê ŸÖ¸ü“Ö †Ö´Æüß ¿ÖÖÓŸÖ¯ÖÖê ×´Ö™ü×¾ÖŸÖÖê"
ŸµÖÖÖê †ÃÖêÆüß ÆüÖÃÖŸÖ ÆüÖÃÖŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê-- "³ÖÖÓ›üÖ ×´Ö™ü×¾ÖŸÖÖÖÖ ´Ö»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ“Ö ŸÖßÖ¤üÖ ´ÖÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ
»ÖÖÖ»ÖÖ!" ÊÖ¾ÖºþÖ ÆüÖ ¿Öë¤üÖ›ü ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ÆüÖêŸÖÖ †ÃÖê Ö¾Æêü. ŸÖ¸ü ×“Ö›üÖÖê¸ü¯ÖÖÖ ¾Ö †¸êü¸üÖ¾Öß ÊÖ ÖãÖÖÓ“Öß
¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ÖÖÆüß, ‡ŸÖêú“Ö ŸµÖÖÖê ±úÖ¸ü ÖÖê›ü¯ÖÖê ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê!
†ÃÖÖê, ÊÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¯Ö×Æü»µÖÖ ‹ú¤üÖêÖ ¸üÖ¡Öß µÖê£Öê †Öêú ŸÖ´ÖÖ¿Öê ×¤üÃÖ»Öê. ¯ÖÖ Æüß“Ö ŸÖ´ÖÖÃÖÖß¸ü
×¾ÖªÖ£Öá ´ÖÓ›üôûß ¤ãüÃÖ·µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ÖêÆü´Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê ´µÖã×—Ö†´Ö, »ÖÖµÖ²ÖÎ·µÖÖ »Öò²ÖÖê¸êü™ü¸üß ¾ÖÖî¸üê ×šüúÖÖß †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ
¾µÖÖÃÖÓÖÖŸÖ ÖãÓÖ —ÖÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖ»Öß!!
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¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×Ö¸üÖ¿ÖÖ
»ÖÓ›üÖ
ŸÖÖ. 27-6-1902
†Ö•Ö“ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ´ÆüÖ•Öê ‡Ó»ÖÓ›ü“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ †ŸµÖÓŸÖ ²ÖÆüÖ¸üß“ÖÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ ×¾Ö»ÖÖÖ
¤îü¾Ö¤ãüÙ¾Ö»ÖÖÃÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ ²ÖÆüÖ¸üß“ÖÖ ŸÖæŸÖÔ ¯ÖæÖÔ ×¾Ö¸üÃÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü! ŸµÖÖ´Öãôêû ÊÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÃÖ ×úŸÖß Öê¤ü ¾ÖÖ™üŸÖ
†ÖÆêü †Ö×Ö úÖÆüß »ÖÖêúÖÓ“Öê ×úŸÖß ÖÖÃÖÖß ÖãúÃÖÖÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü, ÊÖ“ÖÖ ÖãÃÖŸÖÖ †Ó¤üÖ•Ö »ÖÖÖÖêÆüß
†¿ÖŒµÖ †ÖÆêü.
ÊÖ ¸üÖ•µÖÖ¸üÖêÆüÖÖ“ÖÖ ›ÓüúÖ †Ö•Ö •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü ÃÖÖ·µÖÖ •ÖÖ³Ö¸ü ÖÖ•ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ
ŸµÖÖ“Öß ÃÖÖ¸üÖß •ÖµµÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸üß “ÖÖ»Ö»Öß ÆüÖŸê Öß. ÖãúŸµÖÖ“Ö ÃÖÓ¯Ö»Öê»µÖÖ ²ÖÖê†¸ü µÖã¨üÖ´Öãôûê ŸÖ¸ü ‡ÓÖÏ•Öß ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖÖ“ÖÖ
†Ö¤üß úôûÃÖ ÆüÖê‰úÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü. »ÖœüÖ‡Ô ×´Ö™ü×¾ÖµÖÖ“µÖÖ úÖ´Öß Ã¾ÖŸÖ: ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖÓÖß Ö™ü¯Ö™ü êú»µÖÖ´Öãôêû
ŸÖê †ŸµÖÓŸÖ »ÖÖêú×¯ÖÏµÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÊÖ †Öêú úÖ¸üÖÖÓ´Öãôêû ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö †¯Öæ¾ÖÔ ÆüÖêÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ÊÖ
†Öšü¾Ö›ü¶Ö“Öê †Ö¸Óü³Öß •ÖÖÖŸÖß»Ö ¤êü¿ÖÖê¤êü¿Öà“Öê ¸üÖ•Öê †Ö¸ü ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß »ÖÓ›üÖ ¿ÖÆü¸üß ¤üÖÖ»Ö —ÖÖ»Öê.
¯ÖÖÆãüµÖÖÓ“Öß ‡ŸÖúß Ö¤üá —ÖÖ»Öß úß ÊÖ †±úÖ™ü ¿ÖÆü¸üß¤êüÖß»Ö ÊÖ †Öšü¾Ö›ü¶ÖŸÖ •ÖÖÖÖ ×´ÖôûµÖÖ“Öß
´ÖÖ¸üÖ´ÖÖ¸ü ¯Ö›æü »ÖÖÖ»Öß. ×¤ü¾ÖÃÖÖ »ÖÓ›üÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö ¯ÖÖÆæüÖ ¸üÖ¡Öß †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü´Ö¬µÖê ×Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ •ÖÖµÖÖ“Öß¤êüÖß»Ö
úÖÆüß »ÖÖêúÖÓÃÖ µÖÖê•ÖÖÖ ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß.
Öê»µÖÖ †Öšü¾Ö›ü¶ÖŸÖ“Ö ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖÓ“Öß ¯ÖÏéúŸÖß Øú×“ÖŸÖ ÖÖ¤ãü¹ýÃŸÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ŸÖß ‡ŸÖŒµÖÖ
×¾ÖúÖê¯ÖÖÃÖ •ÖÖ‡Ô»Ö †ÃÖê úÖêÖÖÃÖ ¾ÖÖ™ü»Öê Ö¾ÆüŸÖê. Öê»µÖÖ ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸üß ¤üÖêÖ¯ÖÏÆü¸üß †Ö´Ö“Öß ÖÖ›üß †ÖòŒÃÖ±ú›ÔüÆæüÖ
»ÖÓ›üÖ µÖê£Öß»Ö ¯ÖÖÑ×›üÖ™üÖË Ã™êü¿ÖÖÖ¾Ö¸ü 12…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ ŸÖê£Öê úÖÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ Ö›ü²Ö›ü ×¤üÃÖæ
»ÖÖÖ»Öß. ¿ÖÆü¸üÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ŸÖ¸ü †Ö¤üß ¯ÖÖ»Ö™ü»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖôûÖ, ×Ö¿ÖÖÖê †Ö×Ö ŸÖÖê¸üÖê ÊÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÆü¸ü
•ÖÖæ ÆüÖÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. †ÖôûßŸÖß»Ö ÖÖê×•Ö¸ü¾ÖÖÖß ´Öã»Öê †Ö¯Ö»Öê ×“Ö´Öãú»Öê ²ÖÖ¾Ö™êü Óú™üÖ•ÖÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ Öã¯ÖÃÖæÖ
†ÖÖÖÖ›üß“µÖÖ ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ ¤üÖêÆüß ²ÖÖ•ÖæÓÃÖ ˆ³Öß ÆüÖêŸÖß. ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ ¾Öã‡Ó›üÃÖ¸ü ×ú»»µÖÖŸÖæÖ ‹ú ÖÖ›üß ´ÖÖêšü¶Ö
ŸÖÖê·µÖÖÖê ±ãúÃÖ±ãúÃÖŸÖ Ã™êü¿ÖÖÖŸÖ †Ö»Öß. ×ŸÖ“µÖÖ ‹Ó×•ÖÖ¾Ö¸ü“ÖÖ ¤îü×¤ü¯µÖÖ´ÖÖÖ ´Öãæú™ü ¯ÖÖÆæüÖ ×Æü»ÖÖ ‡ŸÖúÖ Ö¾ÖÔ
úÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ Æêü ÃÖÆü•Ö úôû»Öê. ³ÖÖµÖ¿ÖÖ»Öß ‹›ü¾Ö›Ôü ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖÓ“Öß Ã¾ÖÖ¸üß †ÖÖÖÖ›üßŸÖæÖ ‘ÖÖê›ü¶ÖÓ“µÖÖ
ÖÖ›üßŸÖ ²ÖÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•Ö×ÖÂšü ¯ÖÏ•ÖêÖê ‹ú“Ö †ÖÖÓ¤üÖ“ÖÖ ™üÖÆüÖê ±úÖê×›ü»ÖÖ!
¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ ¸üÃŸµÖÖŸÖæÖ ÊÖ“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß ‡ŸÖúß Ö¤üá ˆÃÖôû»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß úß, ¯ÖÖµÖ¾ÖÖ™êüÖê úÖêšêü •ÖÖ‰ú
»ÖÖÖ»µÖÖÃÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ¾Öêôû »ÖÖÖæ »ÖÖÖ»ÖÖ. ŸÖÖ. 26-27 ¸üÖê•Öß ”û×²ÖµÖÖ“ÖÖ ¸üÃŸÖÖ ÃÖúÖôûß 8 ¯ÖÖÃÖæÖ ²ÖÓ¤ü
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´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü, ÃÖ´ÖÖÏ ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖ, ÖÓ›ü-2 ¸üÖ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ¿ÖÆü¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖÖÖê •ÖÖÆüß¸ü êú»Öê. •µÖÖÓ“µÖÖ•Ö¾Öôû ²ÖÃÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖê“Öê ×ŸÖúß™ü ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖÃÖ“Ö
¸üÃŸµÖÖŸÖ µÖêµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ÆüÖêŸÖß. ÃÖã´ÖÖ¸êü 7 ´Öî»Ö »ÖÖÓ²Öß“µÖÖ ¸üÃŸµÖÖŸÖ ÖÖÖÖŸÖ·Æê“Öß ¿ÖÖê³ÖÖ ¾Ö ¸üÖêÂÖÖÖ‡Ô
êú»Öß ÆüÖêŸÖß. •ÖÖÖÖê•ÖÖÖ 3-4 ´Ö•Ö»Öê ˆÓ“Ö ¯ÖÏêÖú ²ÖÃÖµÖÖú×¸üŸÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ¯ÖÖµÖ·µÖÖ êú»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ¯ÖÏêÖúÖÓ“µÖÖ
•ÖÖÖê“Öê ×ŸÖúß™ü 1 ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê 7 ×ÖÖß¯ÖµÖÕŸÖ“Öê (ÃÖã´ÖÖ¸êü 100 ¹ý¯ÖµÖê) ÆüÖêŸÖê. ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß´ÖÖ±ÔúŸÖ
•ÖÖÖÖê•ÖÖÖ ³Ö¾µÖ ¾Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü ú´ÖÖÖß ˆ³ÖÖ×¸ü»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. †´Öê×¸üêúŸÖß»Ö úÖÖ›üÖ ¤êü¿ÖÖŸÖæÖ ‡Ó»ÖÓ›üÖÃÖ ¬ÖÖµÖÖ“ÖÖ
´ÖãµÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê ´ÆüÖæÖ úÖÖ›ü¶Ö“Öê ú´ÖÖÖß¾Ö¸ü ŸµÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ×¯ÖúÖÖ¸üß ÃÖ¾ÖÔ ¬ÖÖµÖê, ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ,
±úôû±úôûÖ¾Öôû †Ö×Ö ÖÖª ¯ÖÏÖÖß ÊÖÓ“Öê ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê.
´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸üß (ŸÖÖ. 24) ¤üÖêÖ¯ÖÏÆü¸üß »ÖÓ›üÖ“µÖÖ ¸üÃŸµÖÖŸÖ ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ. ³Ö¸üÖ³Ö¸ü •ÖÖ¤üÖ
¯Ö¡ÖúÖÓ“Öê †Óú Ö¯Öæ »ÖÖÖ»Öê! •ÖÖê ŸÖÖê úÖê¯Ö·µÖÖ¾Ö¸ü ˆ³ÖÖ ¸üÖÆæüÖ †ÖŸÖß»Ö ´Ö•Öæú¸ü †Ö¬ÖÖ¿ÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ¾ÖÖ“Öæ
»ÖÖÖ»ÖÖ! ‘Ö™üêú¯Öæ¾Öá •µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ †ÖÖÓ¤ü ¯ÖÖê™üÖŸÖ ´ÖÖ¾ÖêÖÖÃÖÖ ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖÃÖ úÖµÖ úºþ †Ö×Ö úÖµÖ Ö
úºþ †ÃÖê —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖÃÖ“Ö †ÖŸÖÖ ×Ö¸üÖ¿Öê“ÖÖ †ÃÖÖ •Ö²Ö¸ü ¬ÖŒúÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ úß, ŸµÖÖÖê ŸÖê úÖÆüß ¾Öêôû
ÃÖãÓ¤ü ÆüÖê‰úÖ Öê»Öê. †Ö¤ü»Öê ×¤ü¾Ö¿Öß ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖ“µÖÖ †Ö•ÖÖ¸üÖÖê ˆ»Ö™ü ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ö•Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü †ŸµÖÓŸÖ
úšüßÖ ¿ÖÃ¡Ö×ÎúµÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÖôûß †Ö»Öß. ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö•ÖÖ¸üÖ¯ÖêÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏ•Öê“Öß †¿Öß
Ö›üŸÖ¸ü ×Ö¸üÖ¿ÖÖ —ÖÖ»Öß †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öê ‡ŸÖêú •Ö²Ö¸ü ÖãúÃÖÖÖ —ÖÖ»Öê ÊÖ“Öß ¾Öê¤üÖÖ †×¬Öú ¤ãü:ÃÖÆü —ÖÖ»Öß.
†Ö×Ö "´Öß ´Öê»ÖÖê ŸÖ¸üß ²ÖêÆü¢Ö¸ü ¯ÖÖ ¾ÖêÃ™ü×´Ö×ÖÃ™ü¸ü ´ÖšüÖ¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖ‡ÔÖ" †ÃÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖë›ü“Öê ¾ÖÖŒµÖ
¯ÖÖ»ÖÔ´Öë™ü´Ö¬µÖê ÖÖ. ¾ÖÖ»±ú¸ü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê! ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖ“Öß ŸÖ¸ü ÖÖêÂ™ü ¸üÖ×Æü»Öß“Ö. ¯ÖÖ ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖ“µÖÖ
¯ÖÏéúŸÖßú›êü ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ×“Ö¢Ö »ÖÖÖ»Öê †ÖÆêü. †Ö•Ö ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Öê ŸÖ¿Öß“Ö ŸÖÆüæú²Ö ¯Ö›ü»Öß †ÖÆêüŸÖ,
úÖµÖ ú¸üÖ¾Öê Æêü úÖêÖÖÃÖ“Ö ÃÖã“ÖŸÖ ÖÖÆüß. ¯ÖãÂúôû ¯ÖÖÆãüÖê ¾Ö ¯ÖÏêÖú †Ö×Ö ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖÖ·µÖÖ ×¾Ö´ÖãÖ ¯Ö¸üŸÖ
Öê»µÖÖ, †ÃÖÖê, †ÖŸÖÖ Æüß ×Ö¸üÖ¿Öê“Öß úÆüÖÖß ´Öß ¿Ö²¤üÖÓÖß ÃÖÖÓÖµÖÖ¯ÖêÖÖ †Ö¯ÖÖ ú»¯ÖÖêÖê •ÖÖÖÖ¾Öß!
•ÖãµÖÖ µÖãÖÖŸÖß»Ö ‹ú”û¡Öß ¸üÖ•ÖÃÖ¢ÖÖ ¾Ö ÖÖÃÖÖß Ã¾ÖÖ´Öß×ÖÂšüÖ †Ö×Ö Ö¾µÖÖ µÖãÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
¯ÖÏ•ÖÖÃÖ¢ÖÖ ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯ÖÏßŸÖß ÊÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ×³Ö®Ö ¾ÖÃŸÖæÓ“Öê ²Öê´ÖÖ»Öæ´Ö ×´ÖÁÖÖ ‡Ó»ÖÓ›ü“µÖÖ Æü»»Öß“µÖÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖêŸÖ
†ÖÆêü! Æüß ‘Ö™üÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ•µÖÖÆæüÖ •Ö¿Öß ×Ö¸üÖôûß †ÖÆêü ŸÖ¿Öß“Ö Æü»»Öß“µÖÖ µÖãÖÖµÖ™êü›ü Ã™êü™üËÃÖ´Ö¬Öß»Ö
êú¾Öôû »ÖÖêú×ÖµÖãŒŸÖ ¸üÖ•µÖÖÆæüÖÆüß ×Ö¸üÖôûß †ÖÆêü. ¸üÖ•ÖúßµÖ ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖß»Ö Æêü ‹ú †¯Öæ¾ÖÔ úÖê›êü“Ö †ÖÆêü
´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê! Æêü úÖê›êü †Ö•Ö ‹ú ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓŸÖ •ÖÃÖê Ö•Ö¸êüÃÖ †Ö»Öê ŸÖÃÖê ú¬Öß“Ö †Ö»Öê ÖÃÖê»Ö. ×úŸµÖêú
†´Öê×¸üúÖ »ÖÖêú Æüß ¬Öê›üÖã•Ö¸üß ¸üÖ•µÖ¯Ö¨üŸÖß ¯ÖÖÆæüÖ ÆüÖÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ ‹¾Öœüß ÖÖêÂ™ü ×ÖÙ¾Ö¾ÖÖ¤ü †ÖÆêü úß, ‡ÓÖÏ•Öß
ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖÖ“Öß ²Öôûú™üß ÊÖ úÖê›ü¶ÖŸÖ“Ö †ÖÆêü. µÖê£Ö¾Ö¸ü ŸÖ¸ü ¿ÖÆüÖµÖÖ ‡ÓÖÏ•Ö ´ÖãŸÃÖªÖÓÖß Æêü ÖÖ›üê ÃÖã¸üôûßŸÖ
†ÖÖ»Öê. ¯Öãœêü úÖµÖ šêü×¾Ö»Öê †ÖÆêü ŸÖê Æü¸üß •ÖÖÖê!
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²Ö™ÔüÖ Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ¿ÖÖôûÖ ú¿Öß ×¤üÃÖ»Öß?
¾Öã›üÃÖÖ‡Ô›ü ¸êü. úÖ»ÖÖÔ‡»Ö
‡Ó»ÖÓ›ü“µÖÖ ¤ü×ÖÖ ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ×²ÖÎ›ü¯ÖÖê™Ôü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‹ú ™ãü´Ö¤üÖ¸ü ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öê ¯Öæ¾ÖìÃÖ ŸÖßÖ
´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü ²Ö™ÔüÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹ú ÃÖã´ÖÖ¸êü 700 ¾ÖÃŸÖß“Öê ×“Ö´Öãú»Öê Öê›êü †ÖÆêü. Öê›ü¶Ö²ÖÖÆêü¸ü ÖÖ¾Öãú¿ÖßŸÖ ‹úÖ
•ÖãµÖÖ ¯ÖÖ Ã¾Ö“”û ‡´ÖÖ¸üŸÖßŸÖ ´Öß ‹ú ¿ÖÖôûÖ ¯ÖÖ×Æü»Öß. ×ŸÖ“µÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Öß ×Ö´ÖÔôû, ÃÖÖ¬Öê ¯ÖÖ ×¾ÖÃŸÖßÖÔ
¯Ö™üÖÓÖÖ ÆüÖêŸÖê. µÖê£ÖæÖ ‹úÖ ÆüÖêú¾Ö¸ü ™êüú›üß“µÖÖ ¯Ö»Ößú›êü ÃÖ´Öã¦ü ¯ÖÃÖ¸ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¿ÖÖôêûŸÖ ×¿Ö¸üŸÖÖÖÖ ‹ú
»ÖÆüÖÖ¿Öß ¤êü¾Ö›üß »ÖÖÖ»Öß. ŸÖßŸÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ™üÖê¯µÖÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖ Ø³ÖŸÖßŸÖ ÖãÓ™ü¶Ö šüÖêú»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ÖÖ»Öß ÖÓ²Ö¸ü
»ÖÖ¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏŸµÖêúÖ“ÖÖ ÖÓ²Ö¸ü šü¸ü»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¿ÖÖôêû“Öß ´Ö¬Ö»Öß ´ÖÖêšüß ´ÖãµÖ ÖÖê»Öß 60 ±æú™ü »ÖÖÓ²Ö ¾Ö
20 ±æú™ü ¹Óý¤ü ÆüÖêŸÖß. ŸÖßŸÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÖê êú»Öê»Öê ¤üÖêÖ ´ÖÖêšêü ¾ÖÖÔ ²ÖÃÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ´Öã»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
71 ¾Ö ´Öã»Öà“Öß 67 ÆüÖêŸÖß. ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ ×´ÖôæûÖ“Ö ²ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´Öã»ÖÖê ¾Ö ´Öã»Öß †¿ÖÖ ±úÖ•Öß»Ö •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤üÖÃÖ
ÊÖ ¿ÖÖôêûŸÖ úÖêšêü •ÖÖÖÖ ¸üÖ×Æü»Öß Ö¾ÆüŸÖß. ´ÖÖÖÃÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤üÖÃÖ ŸÖ¸ü ÊÖ ²Öê™üÖŸÖæÖ“Ö Æü§ü¯ÖÖ¸ü
êú»Öê †ÖÆêü, Æêü µÖê£Öê Ö¾µÖÖÖê ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÖúÖê“Ö.
¿ÖÖôêûŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ£Ö´Ö Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü ×õÖÃŸÖÖ“Öß ´ÖÖêšü´ÖÖêšüß ×“Ö¡Öê †Ö¤üß »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÓÃÖÆüß úôûŸÖß»Ö
†¿Öß ×¤üÃÖ»Öß. ÃÖ´ÖÖê¸ü“µÖÖ ŸÖÃÖ×²Ö¸üßŸÖ ŸÖÖê úÖÆüß »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÓÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ •Ö¾Öôû ‘ÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÖÖ»Öß Æêü
ŸµÖÖ“Öê“Ö ¾ÖÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê. '»ÖÆüÖÖµÖÖÃÖ ´Ö•Öú›êü µÖê‰ú ªÖ. Ã¾ÖÖáµÖ ¸üÖ•µÖ †¿ÖÖÓ“Öê“Ö †ÖÆêü.' ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Öß
ŸµÖÖ“µÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü “ÖÓ¦ü, “ÖÖîú, úÖêÖ, ÖÖê»Ö ‡. †Öêú
¸ÓüÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ †ÖéúŸÖß •ÖÖÖÖê•ÖÖÖ »ÖÖ¾Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ´Ö¬ÖæÖ ÖÓ›üÖ“Öê ¾Ö ¤êü¿ÖÖ“Öê ÖúÖ¿Öê úÖµÖ´Ö“Öê
ÃÖÖê›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖÆüß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öê ¾Ö Ã£ÖôûÖÓ“Öê »ÖÆüÖÖ ´ÖÖêšêü ±úÖê™üÖê ™üÖÓÖ»Öê ÆüÖêŸÖê.
Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸ü ÆãüÂÖÖ¸ü, ¤üÖ ¾Ö †ŸµÖÓŸÖ †Ö¤ü¸ü¿Öß»Ö ×¤üÃÖ»Öê. ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖßÆüß ¿ÖÖôêûŸÖ ×¿Öú¾ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖß.
¾Ö ¤ãüÃÖ¸üß ‹ú ´Ö¤üŸÖÖßÃÖ ×¿ÖÖúßÖ ÆüÖêŸÖß. ¾Ö×Æü¾ÖÖ™üß¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖŸÖ ‡µÖ¢ÖÖ ÆüÖŸê µÖÖ, ¯ÖÖ ×¿ÖÖúÖÓ“µÖÖ
†Öã³Ö¾ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÖêµÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾Ö ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ÆãüÂÖÖ¸üß¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Öã»ÖÖÓ“Öê Ö¸êü ¾ÖÖÔ “ÖÖ¸ü“Ö ÆüÖêŸÖê. ¾ÖÂÖÖÔŸÖæÖ
‹ú¤üÖêÖ¤üÖ ¿ÖÖôêûŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ˆÓ™üÖ¾Ö¸üß»Ö ¿ÖÆüÖµÖÖ ‡Ã¯ÖêŒ™ü¸üÖÓ“Öß ´ÖÖÃŸÖ¸üÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖê úÖê¸ü›üß ×¯Ö¸ü×¯Ö¸ü ±úÖ¸ü¿Öß
×¤üÃÖ»Öß ÖÖÆüß. ŸµÖÖÃÖ ¾µÖÛŒŸÖÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ²Ö¸êü“Ö †ÖÆêü.
6 ¾µÖÖ †Ö¸ü 7 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ×ÖµÖ×´ÖŸÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ¯Öæ¾ÖáÆüß
úÖÆüß †³ÖÔêú ¿ÖÖôêûŸÖ ÖêôûÖ¾ÖµÖÖÃÖ µÖêŸÖÖŸÖ. Ö¸üß²ÖÖÓ“Öß ´Öã»Öê 15 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá ¿ÖÖôêûŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü úÖ´Ö ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ
ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡ÖúÖ, ŸÖÖ. 24-8-1902
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•ÖÖŸÖÖŸÖ. ¿ÖÖôûÖ Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´Öã»ÖÖ´Öã»Öà“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖŸÖ úÖÆüß ±ú¸üú ×¤üÃÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ´Öã»ÖÖÓ¯ÖêÖÖ
´Öã»Öß ´ÖÖêšü¶Ö ×¤üÃÖ»µÖÖ. úÖ¸üÖ ´Öã»ÖÖÃÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¬ÖÓ¤üÖ ×¿ÖúµÖÖÃÖ »Ö¾Öú¸ü ¿ÖÖôêûŸÖæÖ ÃÖã™üµÖÖ“Öß ‘ÖÖ‡Ô
†ÃÖŸÖê. ¿ÖÖôêûŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»µÖÖ¾Ö¸ü 5-6 ¾ÖÂÖÖÕŸÖ úÖêÖŸÖÖ ŸÖ¸üß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¬ÖÓ¤üÖ ×¿ÖæúÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ×Ö¾ÖÖÔÆü
ÃÖÖ¬ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. ´Öã»ÖßÃÖ ×ŸÖŸÖúß ‘ÖÖ‡Ô ÖÃÖŸÖê. ¿ÖÖôûÖ ÃÖúÖôûß 9 ¯ÖÖÃÖæÖ 12 ¯ÖµÖÕŸÖ ¾Ö ¤ãü¯ÖÖ¸üß 2 ŸÖê 5
¯ÖµÖÕŸÖ ˆ‘Ö›üß †ÃÖŸÖê ¤ü¸ü¸üÖê•Ö 2 ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖÂÖÖÔŸÖæÖ ×Ö¤üÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ´Öã»ÖÖ“µÖÖ 400 ŸÖ¸üß Æü×•Ö·µÖÖ †ÃÖ»µÖÖ
¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ.
²ÖÖ•Öã“µÖÖ ‹úÖ ÖÖê»ÖßŸÖ »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖÔ †Ö¸ü ×²ÖÖµÖ¢ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ÊÖÓ“µÖÖ Ã»Öê™üß¾Ö¸ü ×ÖóµÖÖÖê
úÖµÖ´Ö“µÖÖ †Ö›ü¾µÖÖ-ˆ³µÖÖ ¸êüÂÖÖ ´ÖÖ¸ü»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ, †Ö¸êü ¾Ö †Öú›êü ×»ÖÆüÖ¾ÖµÖÖ“Öê ŸÖê ¯ÖÏŸµÖêú “ÖÖîúÖŸÖ ‹ú
†ÃÖê ×»ÖÆüßŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû »ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ¿Öß¸ü, ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÖê ¾Ö ¸üÖÓÖêÖê ×»Ö×ÆüµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖµÖ »ÖÖÖê.
ÊÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´ÖÆüß ´Ö»ÖÖ »Ö¾Öú¸ü“Ö ×¤üÃÖ»ÖÖ. úÖÆüß »ÖêÖß¯Ö¸üßÖê“µÖÖ ˆ¢Ö¸üÖÓ“Öê úÖÖ¤ü ´Öß ¯ÖÖ×Æü»Öê. úÖÖ¤üÖ“Öê
”ûÖ¯Ö»Öê»Öê ¾Ö †ÖÖ»Öê»Öê šü¸üß¾Ö Ö´ÖãÖê ÆüÖŸê Öê. ˆ¢Ö¸êü ‡ŸÖŒµÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¿Öß¸ü ¸üßŸÖßÖê ×»Ö×Æü»Öß ÆüÖêŸÖß úß ¯Ö¸üßÖê“µÖÖ
‘ÖÖ‡ÔŸÖ ŸÖß ×»Ö×Æü»Öß †ÃÖÖ¾ÖßŸÖ Æêü ÃÖÓ³Ö¾ÖÖßµÖ ¾ÖÖ™êüÖÖ. ¯ÖÖ ŸÖß ŸÖ¿Öß ×»Ö×Æü»Öß ÆüÖêŸÖß ÊÖŸÖ ¿ÖÓúÖ ÖÖÆüß.
úÖêšêüÆüß ›üÖÖ †Ö¸ü ×šü¯ÖúÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ŸÖßÖ “ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÕ“Öß ŸÖßÖ †³ÖÔêú »ÖÖú›üÖ“µÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ
†ÖéúŸÖà“µÖÖ ŸÖãú›ü¶ÖÓÖß ‘Ö¸êü ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ‹úÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ÖêôûŸÖ ÆüÖêŸÖß.
‹úÖ ´ÖÖêšü¶Ö ú¯ÖÖ™üÖŸÖ ¿ÖÖôêû“Öß ´µÖã×—Ö†´Ö ÆüÖêŸÖß, ŸÖß †¿ÖÖß : ¾Ö¸ü“µÖÖ ÖÖµÖÖŸÖ ÃÖÖ²ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü
ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖÖ´ÖÖÏß, ÖÖ¸ü, ŸÖê»Öê ¾ÖÖî¸êü ¾Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖôêû ÃÖÖ²ÖÖÖÓ“Öê ´ÖÖÃÖ»Öê, ÖÖ»Ö“µÖÖ ÖÖµÖÖŸÖ ¤üÖ›üß
úÖêôûÃÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ˆÛ³¤ü•Öê, ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ÃÖÖÖ¸êü“Öß ÃÖÖ´ÖÖÏß, ˆÃÖÖ“Öê úÖÓ›êü, ´ÖŒµÖÖ“Öê úÖßÃÖ ‡. ¯ÖÖÃÖæÖ
ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÖÖ¸êü¯ÖµÖÕŸÖ ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸êü, ŸµÖÖ“µÖÖ ÖÖ»Öß ¸êü¿Ö´Öß ×ú›ü¶ÖÓ“µÖÖ ¾ÖêÂ™üÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê ŸÖµÖÖ¸ü
êú»Öê»µÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü »Ö›üß¯ÖµÖÕŸÖ ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸êü, ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ ¿Öê•ÖÖ¸ü“µÖÖ úÖòÖ›üÖ ›üÖëÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê»Öê •ÖãµÖÖ
¸üÖê´ÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê ¤üÖŸÖ, ÆüÖ›êü £Ö›üµÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖÓ›üß, ÆüŸµÖÖ¸êü ¾ÖÖî¸êü; ÖÖ»Ö“µÖÖ ÖÖÖŸÖ ¬ÖÖµÖê, ²Öß•Öê †Ö×Ö
úÖ¯ÖÃÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê úÖ¯Ö›üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ×Ö¸üÖßŸÖß»Ö ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸êü, ¤ãüÃÖ¸üßú›êü ³Öæ×´ÖŸÖß“Öê –ÖÖÖ úºþÖ ¤êüµÖÖÃÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ
†ÖúÖ¸üÖ“Öê »ÖÆüÖÖ ´ÖÖêšêü šüÖêúôêû šêü×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ‹úÖ ŸÖÖ¾Ö¤üÖÖß ¯Öê™üßŸÖ ×¿ÖÃÖ¯ÖêÛÃÖ»Öß“Öê ¯ÖµÖÖÔµÖ ¾Ö ¤ãüÃÖ¸üßŸÖ
¯ÖÖê»ÖÖ¤ü ¾Ö ŸÖÖÓ²µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¼üß¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê ™üÖúÖ“µÖÖ ™üÖêúÖ¯ÖµÖÕŸÖ éúŸÖß ¤üÖÖ×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ‹úÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ×“Ö¡ÖÖÓ“Öê
úÖÆüß ×ú¢Öê šêü×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖŸÖ Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ¤üÖë¤üß»Ö ¯ÖÖ™üß»Ö²Öã¾ÖÖ ¾Ö ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ¸üÖ¬Öß¸ü ÃÖêÖÖÖß ÊÖÓ“Öê
ŸÖÖ¸üŸÖ´µÖ¤ü¿ÖÔú ÆüÖ¾Ö³ÖÖ¾Ö Æãü²ÖêÆæü²Ö ¯ÖÖ ÃÖÖ¬µÖÖ ¸êü‘ÖÖÓÖß ¤üÖÖ×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. úÖÆüß ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ‘ÖÖ™üÖÓ“Öê ÖÖë›üÃÖ
ÖÖê•Öê ¾Ö ´ÖÖŸÖß“Öß ‡ŸÖ¸ü ³ÖÖÓ›üßÆüß ÆüÖêŸÖß. ú¯ÖÖ™üÖÖÖ»Öß —ÖÖ›üÖ“Öê ‹ú ÖÖê›ü ×úŸµÖêú ÃÖÆüÃ¡Ö ¾ÖÂÖÖÕ¯Öæ¾Öá
³ÖæÖ³ÖÖÔ´Ö¬µÖê ¤ü›ü¯ÖæÖ •ÖÖ‰úÖ ÃÖÖÖÖŸÖ ¤üÖ›ü ²ÖÖ»Öê»Öê ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß šêü×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê, ‡. ÃÖÖ´ÖÖÏß“µÖÖ ÃÖÖÆüÖµµÖÖÖê
´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ãú¾ÖŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖÖ»Öß»Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ÖÖêÂ™üß“µÖÖ ºþ¯ÖÖÖê ÃÖ¯ÖÏµÖÖêÖ ¾Ö ÃÖÖÖÖŸÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ¤üÖÖ¾ÖæÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öê
»ÖÖ ¾Öê¬Ö»Öê •ÖÖ‡Ô :
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×²ÖÖµÖ¢ÖÖ

1, 2, 3¸üß ‡µÖ¢ÖÖ

4, 5, 6, 7¾Öß ‡µÖ¢ÖÖ

‹ò¯Ö»Ö ±úôû, ÃÖæµÖÔú´Öôû
´Ö¬Ö, ´Ö¬Ö´ÖÖ¿Öß, ÃÖÖ²ÖÖ,
“ÖÖ´Ö›êü, Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ²ÖÖÖ,
ÃÖÃÖÖ, ¯ÖÖêÂ™ü×¿Ö¯ÖÖ‡Ô,
†Öò×±úÃÖ, ×¤ü¯ÖÃŸÖÓ³Ö,
²Ö±Ôú, ¯ÖÖ‰úÃÖ.

‹Ó×•ÖÖ, ÃÖê°™üß »Öò¯Ö,
úÖ¯Ö›ü, ‘Ö›ü¶Öôû,
”û¡Öß, ²Öê›æüú, úÖ“Ö,
³Öã‡Ô, —ÖÖ›üÖ“Öê ³ÖÖÖ,
†ÖÖúÖ›ü¶Ö, ‡. ‡.

¤üÖ›üß úÖêôûÃÖÖ, ´Ößšü,
¾ÖÖ±êú“Öê µÖÓ¡Ö, ¯ÖÓ¯Ö,
´Öê‘Ö¾ÖéÂ™üß,
'†Ö´Ö“Öß ×Ö¿ÖÖÖê',
Ö»Ö²ÖŸÖê, ÃÖ´Öã¦ü, Ö¾ÖŸÖ,
ŸÖÖ¸üÖµÖÓ¡Ö ‡. ‡.

úÖêÖŸµÖÖÆüß ´Öã»ÖÖÃÖ ±úß ´Öãôûß“Ö ¯Ö›üŸÖ ÖÖÆüß. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¯ÖãÃŸÖêú, ¾ÖÊÖ, ¯ÖÖ™ü¶Ö ¾Ö ¯ÖêÖÖ¤êüÖß»Ö
¿ÖÖôêûŸÖæÖ“Ö ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. ¿ÖÖôûÖ ÃÖã™üŸÖÖÖÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ ¾ÖÃŸÖæ ¿ÖÖôêûŸÖ“Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÖê ´ÖÖÓ›æüÖ šêü¾ÖµÖÖ“Öß •Öß
ú¾ÖÖ‡ÔŸÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖß ¯ÖÏêÖÖßµÖ †ÃÖŸÖê. ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖÏŸµÖêú úÖï™üßŸÖ 20 ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ †Ö×Ö 20 ´Öã»Öà“µÖÖ
ÃúÖò»Ö¸ü×¿Ö¯ÖÖÓ“Öß ¤ü¸üÃÖÖ»Ö ÖãÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖÖ™üÖß ÆüÖêŸÖê.
´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖê †³µÖÖÃÖ ÆÖêŸÖÖê ŸÖê¾ÖœüÖ“Ö ‘Ö¸üß ¬Ö›êü ×²Ö»Öæú»Ö ¤êüŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ‘Ö¸üß ¬Ö›êü ‘ÖÖêúßŸÖ
²ÖÃÖ»Öê»ÖÖ ‹úÆüß úÖê¾ÖôûÖ ×¾ÖªÖ£Öá ´Ö»ÖÖ †•ÖæÖ ŸÖ¸üß ×¤üÃÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. †»Ößú›üê µÖê£Öê ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖôûÖÓŸÖæÖ
›ÒüÖò‡ÕÖ¾Ö¸ü ±úÖ¸ü“Ö ´ÖêÆüÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖê. 12-14 ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖß úÖœü»Öê»µÖÖ ×“Ö¡ÖÖÓ“Öß ÃÖã²ÖúŸÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ
´ÖÖ £ÖŒú —ÖÖ»Öê. ×“Ö¡Öú»ÖêÖê ÆüÖŸÖÖÃÖ ãú¿Ö»ÖŸÖÖ, ›üÖêóµÖÖÓÃÖ ´ÖÖÙ´ÖúŸÖÖ ¾Ö ×“Ö¢ÖÖÃÖ ¸ü×ÃÖúŸÖÖ µÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ
ÊÖ ú»Öê“µÖÖ ³ÖÖî×ŸÖú ´ÖÖÖ×ÃÖú ¾Ö Öî×ŸÖú ÖãÖÖÓ“Öß ÊÖ »ÖÖêúÖÓÃÖ ´ÖÖêšüß “ÖÆüÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÖÆêü. ×Ö¤üÖÖ ú´ÖßŸÖ
ú´Öß 10-12 ŸÖ¸üß ×“Ö¡Öê •ÖßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ †¿Öß ´Ö»ÖÖ ÊÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ‹úÆüß —ÖÖê¯Ö›üß †ªÖ×¯Ö †Öœüôû»Öß ÖÖÆüß.
¿Öê¾Ö™üß ´Öã»ÖÖÓú›æüÖ úÖÆüß ÖÖÖß ´ÆüÖæÖ ¤üÖÖ×¾Ö»Öß. †Ö¸Óü³Öß ÆüÖ¸ü´ÖÖê×Ö†´Ö´Ö¬ÖæÖ ÖÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖæ¸ü ´ÖÖÃŸÖ¸ü
ÃÖÖÓÖê. ÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»Öê †¿Öß šêüŒµÖÖŸÖ ´ÆüÖŸÖ úß •ÖÖæ ‹ú ²ÖÑ›ü“Ö. ÊÖ¾ÖºþÖ »ÖÆüÖÖµÖÖÓÃÖÆüß ÃÖã¸üÖÓ“Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß —ÖÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖ»Öß. ²ÖÖµÖ²Ö»ÖÖ“Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß, úÖêÖŸµÖÖÆüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯ÖÓ£ÖÖ“Öß ´ÖŸÖê †Ö¸ü
¬Ö´ÖÔ¾Öê›ü ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ Ö ³Ö¸ü×¾ÖŸÖÖ, ¿ÖÖôêûŸÖæÖ“Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
¿ÖÖôûÖ ÃÖã™üµÖÖ“µÖÖ ¯Öæ¾Öá ×¿ÖÖúÖÖê ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ êú»Öß. ÖÓŸÖ¸ü 'Æêü ¤üµÖÖôæû ×¯ÖŸµÖÖ'.............. †¿Öß
†ÖŸÖÔ¸ü¾ÖÖÖê ÊÖ †³ÖÔúÖÓ“Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß. ¿Öê¾Ö™üß ¯ÖÏ³Öæ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖ ŸÖ£ÖÖÃŸÖæ (Amen) ´Æü™ü»µÖÖ¾Ö¸ü
´ÖÖ—Öê ›üÖêôêû ˆ‘Ö›ü»Öê. ŸÖê êú¾ÆüÖ ×´Ö™ü»Öê ÆüÖêŸÖê Æêü ´Ö»ÖÖ úôû»Öê“Ö Ö¾ÆüŸÖê.
¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ †Ö™ü¯Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¯ÖÏŸµÖêú ´Öã»ÖÖÖ »ÖÂú¸üß £ÖÖ™üÖ“ÖÖ ÃÖ»ÖÖ´Ö úºþÖ †Ö¯Ö»Öß ™üÖê¯Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÖê
‘Öê‰úÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ. ¾µÖÖµÖÖ´Ö¿ÖÖôêûŸÖ ´Öã»ÖÖÓÃÖ »ÖÂú¸üß ¾Ö ÃÖÖ¬Öê ›Òüß»Ö †Ö×Ö ›Óü²Öê»ÃÖ ×¿Öú×¾ÖŸÖÖŸÖ. ¿ÖÖôûÖ
ÃÖãºþ †ÃÖŸÖÖ ´Öã»ÖÖÓÃÖ ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü 5-10 ×´Ö×Ö™êü ¯Ö™üÖÓÖÖÖŸÖ ÖêôûÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖê›üŸÖÖŸÖ.
úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖêšü¶Ö ¿ÖÆü¸üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü ¾Ö ÃÖ´Öã¦üúÖšü“µÖÖ ›üÖëÖ¸üÖôû ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÊÖ Öã¦ü Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö
¿ÖÖôêû“Öß Æüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ—Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê ¾Ö ´ÖÖÖŸÖ ×¾ÖúÖ¸üÖÓ“Öê úÖÆæü¸ü ´ÖÖ•Ö»Öê ÊÖŸÖ úÖµÖ
Ö¾Ö»Ö ²Ö¸êü! ÖÃÖŸÖê ŸÖ¸ü ´ÖÖ¡Ö Ö¾Ö»Ö Ö¸êü!!
669
¾ÖÖµÖ 473-93
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13
×¾Ö³Öæ×ŸÖ¯Öæ•ÖÖ
†ÃÖÖ úÖêÖ ÆüŸÖ³ÖÖÖß †ÖÆêü úß •µÖÖÃÖ ¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸ü ´ÖÖÆüßŸÖ ÖÖÆüß? †Ö×Ö †ÃÖÖ úÖêÖ ŸµÖÖÆæüÖÆüß
ÆüŸÖ³ÖÖÖß †ÖÆêü úß •µÖÖÃÖ, ¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸ü“µÖÖ úÖ¾µÖÖ“Öê '³Ö¸üÖ³Ö¸ü ¯ÖÖšüÖÓŸÖ¸ü' úºþÖ †Ö¸ü ŸµÖÖ“Öß ÖÖ™üêú
¯ÖÖÆæüÖ †Öêú¾ÖÖ¸ü ™üÖóµÖÖ ×¯Ö™æüÖÆüß †Öê¸ü ŸµÖÖ“Öß ÃÖÖ¾ÖÔ×¡ÖúŸÖÖ úôæûÖ †Ö»Öß ÖÖÆüß! †ÃÖÖ úÖêÖß ¤ãü¤ðü¾Öß
†ÃÖê»Ö“Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ †Ó¬ÖÖ¸üúÖêšü›üßŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ˆ•Öê›üÖŸÖ µÖÖ¾Öê, ´ÆüÖ•Öê ŸÖŸúÖôû Æüß ÖÖêÂ™ü ×¤üÃÖê»Ö.
¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸ü Æüß ×¾Ö³ÖæŸÖß †ÖÆêü. ‡ŸÖ¸ü ×¾Ö³Öæ×ŸÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖÖÃÖÖšüß †ÖÆêü †£ÖÖÔŸÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖÖ“Öß
†ÖÆêü. †ÃÖê †ÃÖæÖ ‡ÓÖÏ•Ö •Ö¸ü ×ŸÖ»ÖÖ êú¾Öôû Ã¾Ö¤êü¿ÖßµÖ †Ö×Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¤êüÖÖß †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖæÖ ú¾Ö™üÖôûŸÖß»Ö
ŸÖ¸ü ŸÖê •ÖÖÖ“µÖÖ Æü¿ÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö ÆüÖêŸÖß»Ö. ›ÒüÖµÖ›üÖË ¯ÖÖê¯Ö ¾ÖÖî¸êü ŸµÖÖÓ“Öê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ú¾Öß ÆüÖêŸÖ, ¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸ü Ö¾Æêü.
ŸµÖÖ“µÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖÖŸÖ ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö †ÖÆêü ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÃÖ •ÖÖ úôûŸÖê,
•ÖÖÖÃÖ ŸÖÖê úôûŸÖÖê. ¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸ü •Ö¸ü ÖãÃÖŸÖÖ ‡ÓÖÏ•Ö šü¸êü»Ö ŸÖ¸ü ×õÖÃŸÖ ÆüÖ ÖãÃÖŸÖÖ •µÖæ šü¸êü»Ö. †Ö×Ö ²Öã¨ü
ÆüÖÆüß ¿ÖÖŒµÖ šü¸êü»Ö. úÖê¯ÖÙÖúÃÖÖ“Öê ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ êú¾Öôû ˆ»Ö™ü ¯ÖÖÖÃÖ ×Ö¹ý¢Ö¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß, ‹×›üÃÖÖ“Öê
¿ÖÖê¬Öêú¾Öôû ¯Öê™Óü™üÃÖÖšüß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ÊÖ ÃÖÖóµÖÖ ÖÖêÂ™üàŸÖ ÃÖÖ¸üÖê“Ö ÃÖŸµÖ †ÖÆêü.
¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸ü •Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖÖ“Öß ×¾Ö³ÖæŸÖß †ÖÆêü, ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖÖÖê ×ŸÖ“Öß ¯Öæ•ÖÖ êú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. '×¤üŒúÖ»ÖÖªÖ
¾ÖÛ“”û®Ö' •Öß ¾ÖÃŸÖæ ŸÖß“Ö ×¾Ö³Öæ×ŸÖ¯Ö¤üÖ»ÖÖ ¯ÖÖêÆüÖê“ÖŸÖê. ´ÆüÖ•Öê ¤êü¿Öß, ×¾Ö¤êü¿Öß, ¸üÖÂ™ÒüßµÖ, ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú, ¯ÖÏÖ“ÖßÖ
†¾ÖÖÔ“ÖßÖ Æêü ÖãÖ ×ŸÖ»ÖÖ ±úÖ¸ü £ÖÖê™êü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸üÖÃÖ ‡ÓÖÏ•Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ´ÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö, Øú¾ÖÖ
ÖÃÖŸÖß»Ö, ¯ÖÖ êú¾Öôû ŸÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ ´ÆüÖæÖ ‡ŸÖ¸üÖÓÖß ‡ŸÖ¸üÖÓÖß ¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸ü¾Ö¸ü“ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ÆüŒú ÃÖÖê›üÖê
ÆüÖ †ÃÃÖ»Ö ´ÖêÂÖ¯ÖÖ¡Ö¯ÖÖÖ ÆüÖµê Ö. †Ö×Ö ÊÖÃÖ Ã¾Ö¤êü¿ÖÖ×³Ö´ÖÖÖÖ“Öê úÖ¸üÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ´ÖÖ¡Ö £Ö¼êü“Öß ¯Ö¸ü´ÖÖ¾Ö¬Öß“Ö
—ÖÖ»Öß ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß! •ÖÖÖ“µÖÖ ×¾Ö³ÖæŸÖßÃÖ ‹úÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÖê ²ÖôûúÖ×¾Ö»Öê †ÃÖê ¾ÖÖ™ü»µÖÖÃÖ ‡ŸÖ¸ü ¸üÖÂ™ÒüÖÓÖß
†×³Ö´ÖÖÖÖÃÖ ¯Öê™æüÖ †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö ÖÃÖŸÖß»Ö ŸµÖÖ ×¾Ö³ÖæØŸÖ“Öß“Ö ±úŒŸÖ ¯Öæ•ÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖÆü¼ü
¬Ö¸ü»ÖÖ ŸÖ¸ü Æüß ×¾Ö³Öæ×ŸÖ¯Öæ•ÖÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. êú¾Öôû ´ÖÖêÆüÖê¸ü´Öß ›üÖê»Öê¯Öæ•ÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. úÖ¸üÖ ×Æü“µÖÖŸÖ ¯Öæ•Öê¯ÖêÖÖ
Æü´Ö¸üßŸÖã´Ö¸üß“ÖÖ †Ó¿Ö †×¬Öú †ÃÖŸÖÖê.
†ÃÖÖê. •ÖÖÖ“µÖÖ •µÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ×¾Ö³ÖæŸÖß †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖÖÕÖß ×´ÖôæûÖ ÖÖê›üßÖã»ÖÖ²ÖßÖê ¯Öæ•ÖÖ
êú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸÖ¸ü“Ö ¯Öæ•Öê“Öê ÁÖêµÖ µÖê‡Ô»Ö. ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ØÆü¤ã´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓÃÖÖ¸üÖê ¤ÓüÖê ÆüÖêÖÖ¸ü Æêü ˆ‘Ö›ü †ÖÆêü. úÖêšêü
¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê, úÖêšêü ×¿Ö¾µÖÖÓ“Öê, úÖêšêü ÃÖ³µÖ ×™üêú“Öê, úÖêšêü †ÖŸÖ»µÖÖ†ÖŸÖ ¬Öã´ÖÃÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¾ÖúÖ¸üÖÓ“Öê
×Ö¸ü×Ö¸üÖôêû ¤ÓüÖê “ÖÖ»Öæ ¸üÖÆüŸÖß»Ö. ´ÖÖÖ¾Öß †ÓŸÖ:ú¸üÖÖÃÖ ×¾Ö³Öæ×ŸÖ“µÖÖ ¯Öã•Öê“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü. úÖêÖ ÖÖÆüß
ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡ÖúÖ, ŸÖÖ. 19-10-1902
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´ÆüÖê»Ö? ¯ÖÖ ŸÖß ¾Ö¸üß»Ö ¤ÓüÖê¬ÖÖê¯Öê Ö ´ÖÖ•Ö×¾ÖŸÖÖ ³ÖÖÖ×¾ÖÖê ÃÖÖ¬µÖ †ÖÆêü Æêü ÃÖ´ÖÓ•ÖÃÖ »ÖÖêú ŸÖ¸üß ú²Öæ»Ö
ú¸üŸÖß»Ö.
úÖ»ÖÖÔ‡Ô»Ö“Öê '×¾Ö³ÖæŸÖß †Ö×Ö ×¾Ö³Öæ×ŸÖ¯Öæ•ÖÖ' Æêü ¯ÖãÃŸÖú •µÖÖÓÖß ¾ÖÖ“Ö»Öê †ÃÖê»Ö -- ×Ö¤üÖÖ ¾Ö¸ü¾Ö¸ü ŸÖ¸üß
“ÖÖôû»Öê †ÃÖê»Ö--ŸµÖÖÃÖ ´ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê»Ö“Ö úß ×¾Ö³Öæ×ŸÖ¯Öã•Öê“µÖÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖßÖ ¯ÖÖµÖ·µÖÖ —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
¯Ö×Æü»Öß ¯ÖÖµÖ¸üß ×¾Ö³ÖæŸÖß ´ÆüÖ•Öê“Ö ÃÖÖÖÖŸÖ ¤êü¾Ö ´ÖÖÖµÖÖ“Öß. ×Æü»ÖÖ ÃÖÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ÁÖßéúÂÖÖÖê ÖßŸÖê“µÖÖ
¤üÆüÖ¾µÖÖ †¬µÖÖµÖÖŸÖ ×¤ü»Öß †ÖÆêü. '†•ÖãÔÖÖ' ×¾Ö³ÖæŸÖß ´ÖÖ ŸÖß ´ÖÖãÂµÖ“Ö Ö¾Æêü, ¯Ö¿Öæ, ¯ÖÖß, ¯ÖÏÖÖß, ¯Ö¾ÖÔŸÖ, Æü¾ÖÖ,
¤êü¾Ö, ¤üÖÖ¾Ö ‡. ‡. 'úÖÆüß †ÃÖÖê, ×¾Ö³ÖæŸÖß ´ÆüÖ•Öê ´Öß“Ö Ã¾ÖŸÖ:' ×¾Ö³ÖæŸÖß“ÖÖ †£ÖÔ µÖê£Öê ²Ö¸üÖ“Ö ŸÖÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ŸÖÖŸ¯ÖµÖÖÔ»ÖÖ ±úÖ¸üÃÖÖ ²ÖÖ¬Ö †Ö»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß. ÖÓŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üß ¯ÖÖµÖ¸üß ´ÖÖÖÃÖÖÓÖÖ •ÖÃÖÖ ‹ú“Ö ú¯Ö›üÖ ÖêÆü´Öß
†Ö¾Ö›üŸÖ ÖÖÆüß, ŸÖÃÖÖ“Ö ‹ú“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÆüß ±úÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖ †Ö¾Ö›üŸÖ ÖÖÆüß, ´ÆüÖæÖ ¤ãüÃÖ¸üß ¯ÖÖµÖ¸üß, ×¾Ö³ÖæŸÖß
´ÆüÖ•Öê •µÖÖÓ“µÖÖšüÖµÖß ‡Ô¿¾Ö¸üÖ“Öß ¯ÖÏê¸üÖÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖê £ÖÖê¸ü ¯Öã¹ýüÂÖ †ÃÖê ´ÖÖÖµÖÖ“Öß. ¤êü¿Öß ³ÖÖÂÖêŸÖ ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê
—ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü Æêü ¯Öã¹ýÂÖ úÖÆüß ×Ö¾¾Öôû ¤êü¾Ö Ö¾ÆêüŸÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÓÖÖŸÖ êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ¤êü¾Ö µÖêŸÖÖê. ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ£ÖÔ
×¿Ö¾ÖÖ•Öß“µÖÖ †ÓÖÖŸÖ †Ó²ÖÖ²ÖÖ‡Ô µÖêŸÖ †ÃÖê, ´ÖÆü´Ö¤üÖ“µÖÖ úÖÖÖŸÖ ú²ÖæŸÖ¸ü Ã¾ÖÖÖÔ“ÖÖ ×Ö¸üÖê¯Ö ÃÖÖÓÖŸÖ †ÃÖê, ÃÖÖ¬Öæ
¯ÖÖ»Ö ÊÖÃÖ ×õÖÃŸÖÖÖê ˆ¯Ö¤êü¿ÖÖÃÖ ²ÖÖê»ÖÖ×¾Ö»Öê ¾ÖÖî¸êü ÃÖ´Ö•ÖãŸÖß. úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖÖê ÆüÖÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü •ÖãÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. ÃÖ¾ÖÔ“Ö
´ÖÖÖÃÖÖÓ“µÖÖ †ÓÖÖŸÖ ¤êü¾Ö úÖ´Öß†×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖÖê ¯ÖÏÃÖÓÖ×¾Ö¿ÖêÂÖß µÖêŸÖÖê †ÃÖÖ †»Ößú›êü ¿ÖÖê¬Ö »ÖÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü!
¯Ö¿ÖãÓ“µÖÖ †ÓÖÖŸÖ ¤êü¾Ö ú¬Öß µÖêŸÖ ÖÖÆüß. †ÓÖÖŸÖ ¤êü¾Ö µÖêÖê Æêü“Ö ´Öãôûß ´ÖÖÖãÃÖ¯ÖÖÖ“Öê »ÖÖÖ. •µÖÖÓ“µÖÖŸÖ ÆüÖ
´ÖÖÖãÃÖ¯ÖÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÏ²Öôû †ÃÖŸÖÖê ŸµÖÖ ×¾Ö³ÖæŸÖß, Æüß ×ŸÖÃÖ¸üß ¯ÖÖµÖ¸üß ÆüÖêµÖ. ´ÖÖêšêü ú¾Öß, ´ÖÖêšêü ´ÖãŸÃÖ§üß, ´ÖÖêšêü
•ÖÖ¯Ö¤ü×ÆüŸÖúŸÖì Æêü ×¾Ö³ÖæŸÖß ÆüÖêŸÖ. Æêü ¤êü¾Ö Ö¾ÆêüŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖæÃÖ †Ö×Ö ¤êü¾Ö ÊÖ´Ö¬Öß»Ö ×´ÖÁÖ•ÖÖŸÖ ¤êü¾Ö´ÖÖÖæÃÖÆüß
Ö¾ÆêüŸÖ. ŸÖ¸ü êú¾Öôû ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¾ÖÖœü»Öê»Öß ´ÖÖÖÃÖê“Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖµÖÖ“ÖÖ Æü»»Öß ¯ÖÏ‘ÖÖŸÖ ¯Ö›üŸÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖ
†ÖÆêü. ¯ÖÏ£Ö´Ö¯ÖÖÃÖæÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ •µÖÖ ×¾Ö³ÖæŸÖß —ÖÖ»µÖÖ ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ‹ú“Ö •ÖÖŸÖß“µÖÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Öã•Öê“µÖÖ
×³Ö®Ö×³Ö®Ö ¯ÖÏúÖ¸üÖÓ´Öãôêû ŸµÖÖ †Ö´ÆüÖÃÖ ×³Ö®Ö ×³Ö®Ö ³ÖÖÃÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸ü Æüß ‹ú “ÖÖ»Öæ ¯Öæ•Öê“Öß ×¾Ö³ÖæŸÖß †ÖÆêü. ×Æü“µÖÖ ¯Öæ•Öê“ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü Ã™Òòü™ü±ú›Ôü-†ÖòÖ-‹¾ÆüÖ ÊÖ
ÖÖ¾Öß ´Ö»ÖÖ •ÖÖê ×¤üÃÖ»ÖÖ, ŸÖÖê £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ×»ÖÆüßŸÖ †ÖÆêü. †ÖòŒÃÖ±ú›ÔüÆæüÖ Ã™Òòü™ü±ú›Ôü ÆüÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü †Ö×Ö ™ãü´Ö¤üÖ¸ü
ÖÖ¾Ö 40 ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü †ÖÆêü. ×ŸÖú›êü ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ ¾ÖÖ™êüÖê Ã™Òòü™ü±ú›Ôü“ÖÖ ¸üÃŸÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖêú
úÖîŸÖãúÖÖê ´ÆüÖŸÖ. "úÖµÖÆüÖê, ¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸ü“Öê ‘Ö¸ü ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖ? ŸµÖÖ“Öß ²ÖÖµÖúÖê †òÖÖ ÆüÖŸÖ¾Öê™ü
×Æü“Öß —ÖÖê¯Ö›üß ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ ×¾ÖÃÖºþ ÖúÖ ÆüÖê"! ÊÖ“ÖÖ †£ÖÔ †ÃÖÖ úß, †Ö¯Ö»µÖÖú›êü •ÖÃÖê ¤êüÆæüÃÖ •ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê
—ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü ŸÖãúÖê²ÖÖÃÖÖšüß, ¯ÖÓœü¸ü¯Öã¸üÖÃÖ ×¾ÖšüÖê²ÖÖÃÖÖšüß, ŸÖÃÖê ‡ú›êü Ã™Òòü™ü±ú›Ôü»ÖÖ •ÖÖÖê ŸÖê ¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸üÃÖÖšüß. ŸÖê£Öê
Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖ¸ü ¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸ü ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖ ÖÖ¾Ö“ÖÖ úÖµÖ´Ö“ÖÖ ¸üÖ•ÖÖ“Ö †ÖÆêü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. ‹×»Ö—ÖÖ²Öê£Ö“Öê
¸üÖ•µÖ •ÖÖ‰úÖ ×²ÖÎ™üÖ¾Ö¸ü Æü»»Öß ‹›ü¾Ö›Ôü“Öê ¸üÖ•µÖ †Ö»Öê †ÖÆêü, ¯ÖÖ Ã™Òòü™ü±ú›Ôü µÖê£Öß»Ö ¸üÖ•Ö×ÖÂšü ¯ÖÏ•Öê¾Ö¸ü
¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸ü“Ö ¸üÖ•µÖ ú¸üßŸÖ †ÖÆêü ¾Ö ú¸üßŸÖ ¸üÖÆüß»Ö. ¸üÃŸµÖÖŸÖß»Ö ²ÖÖµÖÖ-´ÖÖÖÃÖÖÓÖÖ¤êüÖß»Ö ŸµÖÖ“µÖÖ “Ö×¸ü¡ÖÖŸÖß»Ö
Ö›üÖÖËÖ›üÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ. ŸÖÖê •Ö´Ö»ÖÖ ŸÖê ‘Ö¸ü •ÖÃÖê“µÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖÖæÖ šêü×¾Ö»Öê †ÖÆêü. ŸÖê£Öê Öê»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
ŸÖã´Ö“µÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖß éúÂÖÖŸÖ™üÖúß ÃÖÓú»¯Ö ÃÖÖÓÖÖÖ·µÖÖ ²ÖÎÖÉüÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÃŸµÖÖŸÖß»Ö ×³ÖúÖ¸ü ´Öã»ÖÖÓ“Öß Ö¤üá
•Ö´ÖŸÖê †Ö×Ö ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ ‹ú¤ü´Ö“Ö Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ“Ö ´Æü™ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸ü“Öê ¡ÖÖê™üú “Ö×¸ü¡Ö
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šêüŒµÖÖŸÖ ¯ÖÖšü ´ÆüÖæ »ÖÖÖŸÖÖŸÖ! ŸµÖÖŸÖ ¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸üÖê ‹ú¤üÖ ŸÖ¹ýÖ¯ÖÖß ‹ú Æü¸üßÖ úÃÖê “ÖÖê¸ü»Öê, ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö
ŸµÖÖÃÖ úÃÖê ¯Öú›ü»Öê ¾ÖÖî¸êü ¾ÖÖî¸êü “Ö™üú¤üÖ¸ü ¾ÖÖÔÖ ŸÖ¸ü ¯Öãœêü ¯Öãœêü µÖê‰úÖ ÖÖŸÖÖŸÖ. ¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸ü •Ö´Ö»ÖÖ ŸÖê
‘Ö¸ü, ŸÖÖê ¸üÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖê ‘Ö¸ü †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖµÖúÖê“Öß —ÖÖê¯Ö›üß ÊÖ ×ŸÖÆüß ×šüúÖÖÖÓ“Öß ˆ¢Ö´Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸ü Ã´ÖÖ¸üú ´ÖÓ›üôûßú›æüÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖêú ×šüúÖÖ 8/12 †ÖÖê ±úß ×¤ü»µÖÖÃÖ
¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê. ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖ ¾Ö ŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÖÓÖµÖÖÃÖ ´ÖÖÖÃÖê šêü×¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. ‘Ö¸üÖ“ÖÖ
300 ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ •ÖãÖê¯ÖÖÖ ×•ÖŸÖúÖ ¿ÖÖ²Öæ¤ü ¸üÖÖÖê ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü, ×ŸÖŸÖúÖ ¸üÖ×Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ÆüÖ ú¾Öß »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß
ÖêÆü´Öß “Öã»Öß•Ö¾Öôû“µÖÖ úÖêÖÖ›ü¶ÖŸÖ ²ÖÃÖŸÖ †ÃÖê. ŸÖêÆüß ×šüúÖÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖ úÖêÖß ×¾ÖÃÖ¸üŸÖ ÖÖÆüß.
ÊÖ ‘Ö¸üÖ“ÖÖ †×ŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ú¾Öß •µÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖ •Ö´Ö»ÖÖ ŸÖß ÖÖê»Öß ÆüÖêµÖ. ŸÖß †Ö¤üß
†Öê²Ö›ü¬ÖÖê²Ö›ü †ÖÆêü. ¯ÖÖ ×ŸÖ“Öê ´ÖÖÆüÖŸ´µÖ ×úŸÖß! ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ †•Ö´ÖÖÃÖê ×úŸÖß »ÖÖêú Æêü Ã£Öôû ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ
µÖêŸÖÖŸÖ ´ÆüÖæÖ ÖÖêú¸üÖÃÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖ ŸµÖÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß, Öê»µÖÖ ¾ÖÂÖá •ÖÖÖŸÖß»Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ 40 ¸üÖÂ™ÒüÖÓ“Öê
30,376 ¯ÖÏêÖú Æüß ÖÖê»Öß ¯ÖÖÆæüÖ Öê»Öê! ŸÖÖ¾Ö¤üÖÖÖ¾Ö¸ü, ŸÖãôû‡Ô¾Ö¸ü, Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü ÃÖ¸ü ¾ÖÖò»™ü¸ü ÃúÖò™ü, úÖ»ÖÖÔ‡Ô»Ö,
²ÖÎÖˆØÖÖ, £Öòú¸êü ‡ŸµÖÖ¤üß ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö ¤üÃŸÖã¸üÖã§ü ÃÖÊÖ †ÖÆêüŸÖ! ¯Ö¸üÃÖÖŸÖß»Ö ²ÖÖÖêŸÖ ¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸üÖê †Ö¯Ö»µÖÖ
ÖÏÓ£ÖÖŸÖ •µÖÖ •µÖÖ ¾ÖÖÃ¯ÖŸÖà“ÖÖ ¾Ö ±ãú»ÖÖ±úôûÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ †ÖÆê, ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü †ÖÆêü. ‘Ö¸üÖŸÖ
¤ãüÃÖ·µÖÖ ‹úÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸ü“µÖÖ •µÖÖ •µÖÖ ×•ÖÖÃÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓÖÏÆü úºþÖ šêü×¾Ö»ÖÖ
†ÖÆêü. ‘Ö¸üÖŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»µÖÖ¾Ö¸ü ¸üÃŸµÖÖŸÖß»Ö ‹úÖ ¤ãüúÖÖÖú›êü ¯ÖÖ×Æü»µÖÖÃÖ “ÖÆüÖ“µÖÖ ×“ÖÖß ¯Öê»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¸ü
‹úÖªÖ »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ ÖÓã›üß¾Ö¸üÆüß ú¾Öß“µÖÖ ²ÖÖµÖúÖê“µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß“ÖÖ šüÃÖÖ ˆ´Ö™ü»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖê»Ö. ú¾Öß ¸üÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖÖ
ŸµÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖÆüß ŸµÖÖ“µÖÖ ×•ÖÖÃÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖî•Öê“ÖÖ ÃÖÓÖÏÆü †ÖÆêü. ×“Ö»Ö´Öß ¾Ö ¤üÖ¹ý“µÖÖ ¯Öê»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê ²ÖÃÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ
Öã“Öá¯ÖµÖÕŸÖ. ²ÖÖÖêŸÖ ‹êú ×šüúÖÖß ¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸üÖê Ã¾ÖŸÖ: »ÖÖ×¾Ö»Öê»µÖÖ —ÖÖ›üÖ“Öß ‹ú ±úÖÓ¤üß »ÖÖ×¾Ö»Öß †ÖÆêü.
×ŸÖ“Öê †ÖŸÖÖ •ÖãÖê —ÖÖ›ü —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸ü²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ŸµÖÖ“µÖÖ —ÖÖ›üÖ»ÖÖÆüß †´Ö¸ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ
³ÖŒŸÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ×¤üÃÖŸÖÖê. ‹¾Öœü¶ÖÖê“Ö ŸµÖÖ“Öß ‡“”ûÖ ŸÖé¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ÖÖÆüß. ¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸ü Ã´ÖÖ¸üú ÖÖ™üúÖéÆü
ÖÖ¾ÖÖ“Öß ‹ú ³Ö¾µÖ †Ö×Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü ‡´ÖÖ¸üŸÖ ¾Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ ‹¾ÆüÖ Ö¤üß“µÖÖ úÖšüß ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ˆ³Öß êú»Öß †ÖÆêü.
µÖê£Öê ¯ÖãÃŸÖúÖ»ÖµÖ, ÃÖÓÖÏÆüÖ»ÖµÖ †Ö×Ö ÖÖ™üúÖ»ÖµÖ †ÃÖê ŸÖßÖ ³ÖÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸ü²Ö§ü»Ö ×•ÖŸÖêú
´ÆüÖæÖ ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ †Ö¸ü ÃÖÖ´ÖÖÏß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü, ×ŸÖ“ÖÖ µÖê£Öê ÃÖÓÖÏÆü êú»ÖÖ †ÖÆêü. “ÖÖêÆüÖêú›êü ú¾Öß“µÖÖ
•Ö´ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê ´Ö¸üÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ †¾ÖÃ£ÖÖÓ“Öê ×“Ö¡ÖÖÓÖß ¾Ö ¯ÖãŸÖóµÖÖÓÖß ×¤ü¤ü¿ÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü.
¤ü¸ü¾ÖÂÖá ŸµÖÖ“µÖÖ •ÖµÖÓŸÖß“ÖÖ ˆŸÃÖ¾Ö ¤üÖêÖ ŸÖßÖ †Öšü¾Ö›êü ´ÖÖêšü¶Ö £ÖÖ™üÖ“ÖÖ ¾Ö Ö¤üá“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ¾Öêôûß
ÖÖ™üúÖ»ÖµÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ´ÖÓ›üôûßú›æüÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÖÖ™üúÖÓ“Öê ¯ÖÏµÖÖêÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖê ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ ÖÖ¾ÖÖêÖÖ¾Ö“Öê
¸ü×ÃÖú »ÖÖêú µÖêŸÖÖŸÖ. ´ÖÖÖ“µÖÖ •µÖã×²Ö»Öß“µÖÖ ¾Öêôûß ŸÖ¸ü ÊÖ ÖÖ¾Öß ¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸ü ¯Öæ•Öê“Öß ¯Ö¸ü´ÖÖ¾Ö¬Öß —ÖÖ»Öß.
×ŸÖ“Öê ´ÖÖî•Öê“Öê ¾ÖÖÔÖ ‹êúµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ŸÖê¾ÆüÖ ÊÖ ú¾Öß“Öß ´ÖÖêšüß ×´Ö¸ü¾ÖÖæú úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ‹úÖ
¸ü£ÖÖŸÖ ú¾Öß“ÖÖ ¯ÖãŸÖôûÖ ²ÖÃÖ¾ÖæÖ ŸµÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¹ýÖß ¤êü¾Ö¤æüŸÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖêÂÖÖú úºþÖ ŸÖãŸÖÖ·µÖÖ ¾ÖÖ•Ö×¾ÖµÖÖÃÖ
ˆ³µÖÖ êú»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ¸ü£ÖÖ¯Öãœêü ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¿ÖêšüÃÖÖ¾ÖúÖ¸ü, ´ÖÆüÖ•ÖÖ ¾ÖÖî¸ëü“Öß Ã¾ÖÖ¸üß “ÖÖ»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ
ÆüÖ ‹ú ‡Ó»ÖÓ›üÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¯ÖÏÖò™êüÃ™Óü™ü ¤êü¿ÖÖŸÖ»ÖÖ 19 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ»ÖÖ ¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸ü¤êü¾ÖÖ“ÖÖ †¯Öæ¾ÖÔ ”û×²ÖÖÖ
×Ö‘ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
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´ÖÖãÂµÖ¯ÖÏÖµÖÖ“Öß Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ˆŸÃÖ¾Ö×¯ÖÏµÖŸÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß úÖêÖŸµÖÖ ÖÖ úÖêÖŸµÖÖ ŸÖ¸üß ¾ÖÖ™êüÖê ¾Ö¸ü
ˆ±úÖôæûÖ µÖêŸÖê. ¾Ö¸ü †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ×ŸÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü úÖêÖßú›êü ¾ÖÖÆüß»Ö ÊÖÓ“ÖÖ ×ÖµÖ´Ö ÖÃÖŸÖÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê Ö¸êü ¾Ö
úôûúôûß“Öê ÖÖµÖú †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê ÊÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖÃÖ µÖÖêµÖ ¾ÖôûÖ »ÖÖ¾ÖæÖ ×ÆüŸÖ ÃÖÖ¬ÖŸÖÖŸÖ. ¬ÖÖê¸üÖß ¾Ö ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß
»ÖÖêú †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖê ÊÖ ¾ÖÖÆüŸµÖÖ ¯ÖÖµÖÖŸÖ ÆüÖŸÖ ¬Öã‰úÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ. ×•Ö¾ÖÓŸÖ ´ÖÖÃÖê ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖæÖ ˆ»Ö™ü ÃÖã»Ö™ü ¯ÖÖêÆæüÖ
ÖêôûŸÖÖŸÖ. ´Öê»Öê»Öê ´ÖÖÃÖê »ÖÖ™üÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¾Ö¸ü¾Ö¸ü“Ö ŸÖ¸ÓüÖŸÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ.
ÊÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ×¾Ö³Öæ×ŸÖ¯Öæ•Öê“Öê ´ÖÖÆüÖŸ´µÖ †ÖÆêü.
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14
´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö
Öê»µÖÖ †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü“µÖÖ 11 ŸÖÖ¸üÖê“µÖÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ¯ÖÏÆü¸üß ‹ú ØÆü¤æü ×¾ÖªÖ£Öá ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö“Öê ¤üÖ¸ü
šüÖêšüÖ¾ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÆüÖ ÊÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ‹¾ÆüÖ ÖãúŸÖÖ“Ö †Ö»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû, ÊÖ“Öê ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü Ö¾ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏŸµÖêú
×“ÖÆü Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. †ÖÖÖÖ›üßŸÖæÖ †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“Öê ¤ãüºþÖ ¤ü¿ÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÊÖ“µÖÖ ´Öã¦êüŸÖ
†Ö¤ü¸üÖ“Öß —ÖÖú ú»Öêú»ÖêÖê ¾ÖÖœüŸÖ ÆüÖêŸÖß. ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖ¸ü ÊÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ÊÖ»ÖÖ“Ö
úôûêÖÖ¿Öß —ÖÖ»Öß! ¤üÖ¸üÖ•Ö¾Öôû ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÊÖÃÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ¾Ö ÃÖã¾ÖÖ“µÖ ×¿Ö»ÖÖ»ÖêÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ ŸÖÖê
ÆüÖ - 'ÃÖŸµÖ, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¾Ö ¬Ö´ÖÔ ÊÖÃÖ ¾ÖÖ×Æü»Öê»Öê!' Æêü ²ÖÖÖê¤üÖ¸ü ²ÖÎß¤ü ÊÖÃÖ ¯Öãœêü úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö ³Öê•ÖÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ
¾Ö ¯ÖãÃŸÖúÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¤üÖ¸üÖ¾Ö¸üÆüß úÖê¸ü»Öê»Öê ×¤üÃÖ»Öê. úÖÆüß ¾ÖêôûÖÖê ¤êü¾Ö›üß¾ÖÖ»µÖÖÖê ÊÖÃÖ †ÖŸÖ Öê»Öê. £ÖÖê›ü¶Ö“Ö
¾ÖêôûÖÖê ¾ÖµÖÖÖê ¾Ö ŸµÖÖÆæüÖ †×¬Öú ×¾ÖªêÖê ¾ÖÖú»Öê»Öß ‹ú »ÖÆüÖÖÖß †ÖéúŸÖß ÊÖ•Ö¯Öãœêü †Ö»Öß. †£ÖÖÔŸÖ ŸÖß
¯Ö¸ü´Ö¯Öã•µÖ ›üÖò. ×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖò»Ö ›Òü´ÖÓ›üÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß“Ö ÆüÖêŸÖß. ³ÖŸÖéÆÔ ü¸üß“µÖÖ »ÖÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Æêü Ö¸üÖê Ö¸üß“Ö 'Ö´ÖÏŸ¾ÖêÖÖê®Ö´ÖÓŸÖ:
ÃÖÓŸÖ:' †ÖÆêüŸÖ, ÊÖŸÖ †×ŸÖ¿ÖµÖÖêŒŸÖß †Ö¸ü ¯ÖÖ¯ÖÖŸÖ »Öê¿Ö´ÖÖ¡Ö ÖÖÆüß. ÊÖ¾Ö¸üÆüß •µÖÖÃÖ ¾Ö¸üß»Ö ¾Ö“ÖÖÖ“Öß
¿ÖÓúÖ µÖêŸÖ †ÃÖê»Ö, ŸµÖÖ“Öê“Ö ú´ÖÖ¿Öß²Ö ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê! ×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖò»ÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ÊÖ ¯Ö¸üŒµÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“Öê
‡ŸÖŒµÖÖ úôûúôûßÖê Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öß úß, •ÖÖæ ÊÖ“Öß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ±úÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“Öß †ÖêôûÖ †ÖÆêü. †ÃÖÖê!
¯ÖÖ ÆüÖ ØÆü¤æü ×¾ÖªÖ£Öá ÊÖ ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖêŸÖß»Ö ¬ÖÖÙ´Öú úÖò»Öê•ÖÖ“Öê ¤üÖ¸ü šüÖêšüÖ¾ÖßŸÖ úÖ ˆ³ÖÖ †ÖÆêü! ³Ö¸üŸÖ³Öæ´Öß
‹êúúÖôûß ÃÖã¾ÖÖÔ³Öæ´Öß ÆüÖêŸÖß, ¯ÖÖ †ÖŸÖÖ ¤ãüÂúÖôûÖ“Öê ´ÖÖÆêü¸ü‘Ö¸ü —ÖÖ»Öß †ÖÆêü ´ÆüÖæÖ úÖÆüß ØÆü¤æü ×¾ÖªÖ£Öá
úÖµÖ¤êü, ú»ÖÖ ‡. ‹ê×Æüú ×¾ÖÂÖµÖ ×¿ÖúµÖÖÃÖ ‡ú›êü †Ö»µÖÖÃÖ ŸÖê µÖêÖê ÃÖÖÆü×•Öú †ÖÆêü. ¯ÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ²Ö§ü»Ö
†ÖµÖÖÕ“µÖÖ úßŸÖá“ÖÖ ÖÖÖ¸üÖ ¯Ö¸üêú ¤êü¿ÖÖÓŸÖ¤êüÖß»Ö Æü»»Öß ¾ÖÖ•ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ ÆüÖ ¾Öê›üÖ ¯Öß¸ü µÖê£Öê úÖ? †ÖµÖÖÔ“µÖÖ
¾ÖÓ¿Ö•ÖÖÃÖ ²ÖÖ¯Öã›êü ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö ¬Ö´ÖÔ ŸÖÖê úÖµÖ ×¿Öú×¾ÖÖÖ¸ü? úÖÆüß ¥üÂ™üßÖê Æüß ¿ÖÓúÖ †Ö¤üß µÖ£ÖÖ£ÖÔ
†ÖÆêü. ¬Ö´ÖÔ Æüß ²ÖÖ²Ö ´Öãôûß ¯Ö×œüú ×¿ÖÖÖÖ“Öß Ö¾Æêü“Ö. µÖê£Öê ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü“Ö Öãºþ, ×¾Ö¿¾Ö Æüß“Ö ¿ÖÖôûÖ †Ö×Ö
ÃÖéÂ™üß Æêü“Ö ¯ÖãÃŸÖú, Æêü úÖêÖ ÃÖæ–Ö Ö¾Æêü ´ÆüÖê»Ö? ´ÖÖãÂµÖ úÖµÖ ´ÖÖãÂµÖÖÃÖ ¬Ö´ÖÔ ¤êüÖÖ¸ü! ÊÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÖÆüŸÖÖ
•Öê£Öê ¬Ö´ÖÔ ÖÖÆüß, ŸÖê£Öê ŸÖÖê ˆŸ¯Ö®Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö“ÖÖÆüß ‡¸üÖ¤üÖ ÖÖÆüß. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¥üÂ™üßÖê
¯ÖÖÆüŸÖÖ ¬Ö´ÖÔ×¿ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÏÖÖÖµÖÖ´Ö úÃÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ, ÁÖÖ¨ü´ÖÓ¡Ö úÃÖê ´ÆüÖÖ¾ÖêŸÖ, †Ö¸ü ²ÖÖÛ¯ŸÖÃ´ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ÆüÖê»Öß
ú´µÖæ×ÖµÖÖ úÃÖê ‘µÖÖ¾Öê ¾ÖÖî¸êü ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ÖÖêÂ™üß µÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ †ÖµÖÖÕ“µÖÖ ¾ÖÓ¿Ö•ÖÖÓÃÖ ¬Ö´ÖÔ ×¿Öú×¾ÖµÖÖ“Öß
ÖÖêÂ™ü ŸÖ¸ü ‹úßú›êüÃÖ“Ö ¸üÖÆüÖê, ¯ÖÖ µÖê£Öß»Ö ×õÖÃŸµÖÖÓÃÖÆüß †ÃÖ»ÖÖ »ÖÖî×úú ×õÖÃŸÖß¬Ö´ÖÔ ×¿Öú×¾ÖµÖÖÃÖ
´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö êú¾Öôû ÖÖ»ÖÖµÖú †ÖÆêü, †Ö×Ö ÊÖ ÖÖ»ÖÖµÖúß²Ö§ü»Ö úÖò»Öê•ÖÖÃÖ ´Öãôûß“Ö ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™üŸÖ
ÖÖÆüß. •µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ˆ¯Ö¤êü¿Öú ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃŸÖ¾Ö ÊÖ úÖò»Öê•ÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ ¬Ö´ÖÖÔŸÖ“Ö †¿ÖÖ
ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡ÖúÖ, ŸÖÖ. 17-8-1902
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ÖÖêÂ™üßÃÖ £ÖÖ¸üÖ ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖ¸ü ÊÖ ¾Ö¸üß»Ö ú»ÖÖ ×¿Öæú ‡Û“”ûÖÖ¸üÖÓÖß ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™êüÃÖ •ÖÖ‰ú
ÖµÖê Æêü“Ö ²Ö¸êü! ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ¤êüÖÖß ¤êü¾ÖÖÖê ´ÖÖÖÃÖÖÃÖ †Ö¬Öß“Ö ¤êü‰úÖ šêü×¾Ö»Öß †ÖÆêü ¾Ö Æü»»ÖßÆüß ¤ü¸ü‘Ö›üß ŸÖÖê ŸÖß
¤êüŸÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ ÊÖ ²Öß•Öºþ¯Öß ¤êüÖÖß“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¸üÖê Æêü ´ÖÖÖÃÖÖ“Öê úÖ´Ö †ÖÆêü †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖ“Ö ¤üÖŸµÖÖÖê
×¤ü»µÖÖ“Öê “Öß•Ö ÆüÖê ÖÖ¸ü †ÖÆêü. ¤êü¾Ö ¤êüŸÖÖê ´ÆüÖæÖ Öã›ü‘µÖÖŸÖ ›üÖêêú Öã¯ÖÃÖæÖ ²ÖÃÖÖê êú¾Öôû Öê³Öôêû¯ÖÖÖ“Öê »ÖÖÖ
†ÖÆêü. ˆ¢Ö¸üÖ¢ê Ö¸ü ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÖ¾ÖÖÖ·µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ¿ÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖÖÆüÖµµÖÖÖê ¾Ö ²Ö¤ü»ÖÖÖ·µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßÃÖ †ÖãÃÖºþÖ,
ÁÖêÂšüÖÖê ú×ÖÂšüÖÓÃÖ, •ÖÖÖŸµÖÖÖê ÖêÖŸµÖÖÓÃÖ, ¯Ö×¾Ö¡ÖÖÖê ¯Ö×ŸÖŸÖÖÓÃÖ ÊÖ ¤êüÖÖß“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ×¤ü»ÖÖ ÖÖÆüß †Ö×Ö
Ã¾ÖŸÖ: †Ö¯Ö»µÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖß ¾ÖÖœü×¾Ö»Öß ÖÖÆüß, ŸÖ¸ü ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ´Öæôû•µÖÖêŸÖ ×¾Ö—Ö»Öß †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öê. ÊÖ ¿Öã¨ü
²Öã¨üß“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ÁÖ¨êü“Öß ²ÖÖ•Öæ ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÖÔÖê ²Ö¸üß“Ö ¸üÖ×Ö»Öß †ÖÆêü †Ö×Ö ¿Öã¨ü ²Öã¨üß“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü
¬Ö´ÖÔ×¿ÖÖÖ µÖê£Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ‡ŸÖ¸ü £ÖÖê›ü¶Ö“Ö ×šüúÖÖß ×´ÖôûŸÖ †ÃÖê»Ö. ÊÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖæÖ ×¾ÖªÖ£Öá ²ÖÖÆêü¸ü
¯Ö›ü»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ †ÓÖß ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ×¤üÛ¾Ö•ÖµÖ ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ µÖêŸÖê †ÃÖÖ ´Öãôûß“Ö †£ÖÔ Ö¾Æêü. ŸÖß
ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ²ÖôûÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÖÆêü. ‡×ŸÖÆüÖÃÖ, ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ, ÁÖã×ŸÖÖÏÓ£Ö, ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú ™üßúÖ,
¬Ö´ÖÖì¯Ö¤êü¿Ö †Ö×Ö ¿Öã¨ü ÖÖÃÖÖß ¾ÖŸÖÔÖ ‡. †Öêú«üÖ¸ü ¬Ö´ÖÔ×¿ÖÖÖÖ“Öê úÖ´Ö Æêü úÖò»Öê•Ö ×Ö:¯ÖÖ¯ÖÖŸÖÖÖê,
úôûúôûßÖê, ¤üÖŸÖêÖê, ¬ÖîµÖÖÔÖê †Ö×Ö ¿ÖÖÓŸÖ¯ÖÖê ²Ö•ÖÖ¾ÖßŸÖ †ÖÆêü. †ÖµÖÖÕ“ÖÖ ¾ÖÓ¿Ö•Ö †ÃÖÖê úß †Ö×±ÏúêúŸÖß»Ö
×¿Ö§üß †ÃÖÖê, úÖò»Öê•ÖÖ“Öß «üÖ¸êü ¤üÖê‘ÖÖÓÃÖÆüß ÃÖÖ¸üÖß“Ö ˆ‘Ö›üß †ÖÆêüŸÖ. ¤üÖê‘ÖÖÓÃÖÆüß ×¿Öú×¾ÖµÖÖÃÖ úÖò»Öê•ÖÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü †ÖÆêü. ×¿ÖúÖÖ·µÖÖŸÖ ×¿ÖúµÖÖ“Öß“Ö ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ †ÖÆêü úß ÖÖÆüß Æüß ¿ÖÓúÖ ¿ÖÖê³Öê»Ö, ¯ÖÖ ¾Ö¸üß»Ö ¿ÖÓúÖ
¿ÖÖê³ÖŸÖ ÖÖÆüß.
ÊÖ¾ÖºþÖ ‡ŸÖêú ŸÖ¸üß ×¤üÃÖæÖ µÖê‡Ô»Ö úß, ÆüÖ ØÆü¤æü ×¾ÖªÖ£Öá µÖê£Öê †Ö»ÖÖ Æüß úÖÆüß ¾ÖÖ¾ÖÖß ÖÖêÂ™ü
—ÖÖ»Öß ÖÖÆüß. ŸÖ¿ÖÖŸÖ ÊÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ÆüÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá Ö¾Æêü. ÊÖ“Öê´ÖÖÖê ŸÖßÖ ×¾ÖªÖ£Öá µÖê£Öê
†Ö»Öê †ÃÖæÖ ŸÖê †ÖŸÖÖ ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖ ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ“Öê úÖ´Ö ´ÖÖêšü¶Ö †ÖÃ£ÖêÖê ²Ö•ÖÖ¾ÖßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ Æü»»Öß
•Ö¯ÖÖÖÖŸÖæÖÆüß ‹ú •Ö¯ÖÖÖß ×¾ÖªÖ£Öá ÊÖ“Ö ÆêüŸÖæÖê ÊÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ˆ¤üÖ¸ü ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ×¿ÖÖÖ ×´Öôû¾ÖßŸÖ †ÖÆêü.
ÊÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ êú¾Öôû ³ÖÖî×ŸÖú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ“Ö ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü, •Ö›ü¾ÖÖ¤ü ´ÖÖ•ÖŸÖ †ÖÆêü, ¬Ö´ÖÖÔ“Öß »ÖÖÖß
ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü ¾ÖÖî¸êü ×Ö¸üÖ¿Öê“Öê ˆ¤ËüÖÖ¸ü ¿ÖÆüÖµÖÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ŸÖÖë›üÖŸÖæÖÆüß ú¬Öß ú¬Öß ‹êæú µÖêŸÖÖŸÖ, ŸÖê êú¾Öôû
ŸµÖÖÓ“Öê »ÖÖ ÊÖ Ö¾ÖßÖ ¬Ö´ÖÔ•ÖÖÖéŸÖßú›êü •ÖÖ¾Öê ×ŸÖŸÖêú Ö Öê»µÖÖ´Öãôêû“Ö ÆüÖêµÖ. 19 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖ¾ÖÔ
ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ •ÖÖÖŸÖ ¬Ö´ÖÔ×¾Ö“ÖÖ¸ü, †Ö“ÖÖ¸ü †Ö×Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ ÊÖÓŸÖ •Öß ÆüôæûÆüôæû ˆŸÎúÖÓŸÖß ‘Ö›üŸÖ †ÖÆêü, ×ŸÖ“Öß
»ÖÖ™ü ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖÆüß ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ºþ¯ÖÖÖê ˆÃÖôû»Öß †ÖÆêü. †£ÖÖÔŸÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ×šüúÖÖß ˆ¤üÖ¢Ö ÆêüŸÖæÖê
¯ÖÏê×¸üŸÖ ÆüÖê‰úÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖêÖê ÃÖÖÆü×•Öú †ÖÆêü, †Ö×Ö ¾Ö¸ü
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÊÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ¯Öæ¾Öì“ÖÖ ¾Ö ¯ÖÛ¿“Ö´Öê“ÖÖ •ÖÖê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ‘Ö›üŸÖ †ÖÆêü ŸÖÖê ÊÖ ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß“ÖÖ“Ö
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêµÖ. †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓÃÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ“Öß Öß™ü ÃÖ´Ö•Ö ¯Ö›æüÖ, ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ‹ú“Ö ŸÖ¢¾Ö ´ÖÓÖ»ÖúÖµÖÔ
‘Ö›ü¾ÖßŸÖ †ÖÆêü ÊÖ“Öß ¯ÖÏ“ÖßŸÖß ¯Ö™ü»Öß, ¯Ö¸ü´Öê¿¾Ö¸üÖÖê ÃÖ´ÖÖÏ ´ÖÖÖ¾Ö•ÖÖŸÖßÃÖ •ÖÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ •ÖÖê ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü
ˆ¯Ö¤êü¿Ö êú»ÖÖ †ÖÆêü, •Öê ¯Ö×¾Ö¡Ö †ÖŸ´Öê ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ ¾Ö •ÖÖê †Öã³Ö¾Ö ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖÖ“Öß
ÃÖ´ÖÖ‡Ôú ÃÖÓ¯Ö¢Öß †ÖÆêü. ×ŸÖ“ÖÖ ´ÖÖ—Öê ŸÖã—Öê Ö ú¸üŸÖÖ ÖÖê›üßÖã»ÖÖ²ÖßÖê ˆ¯Ö³ÖÖêÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ †Ö´Æüß ×¿Öú»ÖÖê ŸÖ¸ü
¾ÖÖ¾ÖÖê ÆüÖê‡Ô»Ö úÖµÖ? ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö ŸÖ¸ü ÊÖÆæüÖ ¤ãüÃÖ¸êü úÖÆüß ×¿Öú¾ÖßŸÖ ÖÖÆüß. †¿ÖÖ ˆ¤üÖ¸ü ¯ÖÏµÖŸÖÖÖê
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•Ö¸ü úÖ ‹úÖªÖ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêÃÖ Ö¸üÖê Ö¸ü“Ö ¬ÖŒúÖ ¯ÖÖêÆüÖ“ê ÖŸÖ †ÃÖê»Ö, ŸÖ¸ü ŸÖß ÃÖÓÃ£ÖÖ “ÖÖê¸üÖ“Ó µÖÖ ×ú»»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
×•ÖŸÖŒµÖÖ »Ö¾Öú¸ü œüÖÃÖôêû»Ö ×ŸÖŸÖêú ²Ö¸êü“Ö ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê! †Ö×Ö ŸÖß ŸÖ¿Öß œüÖÃÖôû»µÖÖÃÖ “ÖÖê¸üÖÓ×¿Ö¾ÖÖµÖ
‡ŸÖ¸üÖÓÃÖ ¾ÖÖ‡Ô™üÆüß ¾ÖÖ™üÖÖ¸ü ÖÖÆüß!!
¯ÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ¿Öß •µÖÖ ÖÖêÂ™üà“ÖÖ ´Öãôûß“Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÖÖÆüß †¿ÖÖÓ´Öãôûê Ö·µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÔŸÖ ÊÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ
úÖôûÖŸÖ †ª×¯ÖÆüß †›ü£Öôêû µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. †Ö´Ö“ÖÖ ¤êü¿Ö ²ÖÖê»ÖæÖ “ÖÖ»ÖæÖ ¯Öã¸üÖÖ×¯ÖÏµÖ, †¾Ö•Ö›ü †Ö×Ö Ö
ÆüÖ»ÖÖÖ¸üÖ, ¯Ö¸ÓüŸÖã ¾ÖÖ·µÖÖ“µÖÖ ¾ÖêÖÖÖê ¯ÖÏÖŸÖß“µÖÖ ¾ÖÖ™êüÖê ¬ÖÖ¾ÖÖÖ·µÖÖ ‡ú›üß»Ö ¸üÖÂ™ÒüÖÓŸÖ ŸÖ¸üß úÖµÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ
†ÖÆêü! ÃÖ²ÖÓ¬Ö µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖ ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ úÖò»Öê•Ö Æêü ‹ú“Ö †Ö×Ö ŸÖêÆüß ‹ú»ÖúÖë›êü, ¯ÖÖÖÖÓ›ü¶ÖÓ“Öê úÖò»Öê•Ö ´ÆüÖæÖ
ŸµÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖê ‹ú¤üÖ ×¿ÖŒúÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖÖê †ªÖ×¯Ö ¯ÖãÃÖ»ÖÖ Öê»ÖÖ ÖÖÆüß. †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü“µÖÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖ
ÖÖ¾Ö›üŸÖß“µÖÖ ¯ÖÖê¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖ“Öß ÆêüôûÃÖÖÓ›ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ÊÖ ÃÖÖê¾ÖóµÖÖ µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üßŸÖ †ªÖ×¯Ö ÊÖ úÖò»Öê•ÖÖ“ÖÖ
×¾Ö™üÖôû Ö¯ÖŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öß ÃÖÖ£Ö“Ö †¿Öß úÖÆüß ŸÖß¾ÖÎ †ÖÆêü úß, ÊÖ úÖò»Öê•Ö“Öß ˆ¤üÖ¸ü ´ÖŸÖê
ÖúôûŸÖ“Ö ‡Ó»ÖÓ›ü“µÖÖ ÃÖÖ·µÖÖ “Ö“ÖÔ´Ö¬ÖæÖ ×—Ö¸ü¯ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ! ŸµÖÖ´Öãôêû µÖã×Ö™êü×¸ü†Ö ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ¤ü»Ö¤ü»ÖßŸÖ
¯Ö›ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾Ö¸ü ×¤üÃÖÖ¾ÖÖ ×ŸÖŸÖúÖ ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖò»Öê•ÖÖÓŸÖß»Ö †¬µÖÖ¯ÖúÖÓÃÖ
¾Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÆüß ×õÖÃŸÖß ¿ÖúÖ“µÖÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ¾Ö “Ö¾Ö£µÖÖ ¿ÖŸÖúÖÓŸÖ ´ÖŸÖÖÓ“Öê •Öê ‹ú¤üÖ •ÖãÖê Ö´ÖãÖê šüºþÖ
Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö¯Ö»ÖÖ ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ †ÖÆêü †¿Öß ˆ‘Ö›ü¯ÖÖê ¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ ‘µÖÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖê. †ÃÖ»µÖÖ ±úÖÃÖÖÔŸÖ
ÊÖ úÖò»Öê•ÖÖÃÖ úÖÆüß ú¸ü´ÖÖæú ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖê µÖê£Öê ‘Ö›üŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ÊÖ úÖò»Öê•ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ˆ¤üÖ¸ü ´ÖŸÖ“Ö
ÖÖÆüß †ÃÖê ´ÆüÖÖê ´ÆüÖ•Öê ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ“Ö ÖÖÆüß †ÃÖê ´ÆüÖµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê “Öãúß“Öê
ÆüÖ‡Ô»Ö. ¯ÖÖ †Ö¬Öã×Öú ¿ÖÖÃ¡ÖÖÃÖ ¾Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖÃÖ ¯Ö™êü»Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ˆ¤üÖ¸ü ´ÖŸÖ ˆ‘Ö›üˆ‘Ö›ü
¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖê ÊÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¤ü•ÖÖÔŸÖ ŸÖê ¯ÖÃÖ¸ü×¾ÖµÖÖÃÖ ˆ¯Ö¤êü¿Öú ¾Ö †Ö“ÖÖµÖÔ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê Æêü úÖ´Ö ´ÖÖ¡Ö
ÊÖ“Ö ‹úÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
úÖò»Öê•Ö ´ÆüÖ•Öê 5-7 ¯ÖÏÖ±ê êúÃÖ¸ü †ÃÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê. ŸµÖÖÓÖß ‹úÖªÖ µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üßŸÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ¯Ö¸üßÖÖÓú×¸üŸÖÖ
¤ü¸üÃÖÖ»Ö 200-300 ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖ šü¸üÖ×¾Öú ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖß»Ö ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ šü¸üÖ×¾Öú ¯Ö¨üŸÖßÖê ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê,
¾Ö ×¿ÖúÖÖ·µÖÖÓÖßÆüß ¯Ö¸üßÖê“µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖÖê ÃÖÓ¬ÖÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê, ‡. ‡. ú»¯ÖÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ
´ÖÖÖÓŸÖ ÃÖÖÆü×•Öú µÖêŸÖÖŸÖ, ¯ÖÖ ¾Ö¸üß»Ö úÖò»Öê•ÖÖ“ÖÖ ÊÖ ú»¯ÖÖÖÓ¿Öß ±úÖ¸ü £ÖÖê›üÖ ´Öêôû ²ÖÃÖŸÖÖê. Æêü úÖò»Öê•Ö
´ÖÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê êú¾Öôû ¬ÖÖÙ´Öú †¬µÖÖ¯ÖÖÖú×¸üŸÖÖ †ÃÖæÖ ÊÖ“ÖÖ ²ÖÆüÖÖÖ †¼ü»Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üúß
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû úÖêÖŸµÖÖÆüß ²ÖãœËüœü¶Ö µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üßÃÖ ÊÖ“ÖÖ ÃÖÓÃÖÖÔ ÃÖÖêÃÖŸÖ ÖÖÆüß (†Ö×Ö ÊÖ úÖò»Öê•ÖÖÃÖÆüß
ŸµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¯Ö¾ÖÖÔ ÖÖÆüß) ´ÆüÖæÖ †£ÖÖÔŸÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö †¬µÖµÖÖÖ“ÖÖ µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß“µÖÖ ¯Ö¸üßÖÖÓ¿Öß úÃÖ»ÖÖÆüß
ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÖÖÆüß. ×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖò»Öê•ÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üúß ¯Ö¤ü¾µÖÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ÖÃÖæÖ, ˆ¤üÖ¸ü ¾Ö
×•Ö¾ÖÓŸÖ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖŸÖŸÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ŸÖÖ•µÖÖ ¤ü´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¹ýÖ ˆ¯Ö¤êü¿ÖúÖÓ“ÖÖ
¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü.
†šü¸üÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖ †Ö¬Öã×Öú ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ ²ÖÆüÖ¸ü †Ö¤üß Ö¾ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖê¾ÆüÖ •ÖãÖÖ ¬Ö´ÖÔ ¾Ö
Ö¾Öê ¿ÖÖÃ¡Ö ÊÖÓ´Ö¬µÖê ´ÖÖêšüÖ »ÖœüÖ ¯Ö›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÊÖ ¤üÖêÆüÖë´Ö¬µÖê ú¬Öß ÃÖ´Öê™ü ÆüÖêÖê ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß †ÃÖê
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ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. '¯ÖÏÖ´ÖÖµÖ²Öã×¨ü¾Öì¤êüÂÖã' Æêü“Ö ¬Ö´ÖÖÔ“Öê »ÖÖÖ †Ö×Ö •Ö›ü ¾ÖÃŸÖæ ¾Ö •Ö›ü
“Ö´ÖŸúÖ¸ü ÊÖÓ“Öß ¾Ö¸ü¾Ö¸ü ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ ú¸üÖê Æüß“Ö úÖµÖ ŸÖß ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öß ‡×ŸÖúŸÖÔ¾µÖŸÖÖ †ÃÖÖ •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ´Ö•Ö
†ÖÆêü, ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ¾Ö¸üß»Ö ¤üÖê Æüß ŸÖ¢¾Öê ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü×¾Ö‘ÖÖŸÖú †ÖÆêüŸÖ †¿Öß ŸÖÔú×¯ÖÏµÖ ´ÖÖÖÃÖÖÃÖ ³ÖÏÖÓŸÖß ¯Ö›üÖê †Ö¤üß
ÃÖÖÆü×•Öú †ÖÆêü. ¯ÖÖ ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ŸÖÔú“Ö êú¾Öôû ×¯ÖÏµÖ Ö¾ÆüŸÖÖ †Ö×Ö ¾Ö¸üß»Ö ¤üÖêÆüß
ŸÖ¢¾ÖÖÓ“Öß ×¾Ö»ÖÖÖ »ÖÖÖêÆüß ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖµÖ Ö¾ÆüŸÖß. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖß †¿ÖÖ †ÖÖß²ÖÖÖß“µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß ´ÆüÖ•Öê
‡. ÃÖ. 1786 ÃÖÖ»Öß Æêü úÖò»Öê•Ö úÖœü»Öê. ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ¯ÖÖÆüŸÖÖ Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖ ‡. ÃÖ. 1757 ÃÖÖ»Öß ¾ÖÖòØ¸üÖ™üÖ
†òòú›ü´Öß ÊÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ¾ÖÖòØ¸üÖ™üÖ µÖê£Öê Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß, ×Æü“Öê ¯Öãœêü ÃÖ. 1786 ÃÖÖ»Öß ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö
†ÃÖê ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü —ÖÖ»Öê. ÊÖ ÎúÖÓŸÖß“µÖÖ úÖôûß ÃÖÓÃ£ÖÖ¯ÖúÖÓ“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ¿ÖÖÃ¡Ö ÊÖ ¤üÖêÆüÖë¾Ö¸üÆüß ÃÖÖ¸üÖÖ“Ö ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ´ÆüÖ•Öê ÊÖÓ“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÆüÖêŸÖÖ ¾Ö ÊÖÓ“Öê ¿ÖÖÃ¡Ö ¬ÖÖÙ´Öú ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ“Ö êú¾Öôû †ÃÖ»Öß †×«üŸÖßµÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖ ŸÖ¿ÖÖ úÖôûß ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»Öß. •ÖãÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú¯ÖÖÖ ¾Ö Ö¾Öüß ¸üÆüÖ™üß ÊÖ ¤üÖêÖ ãú²Ö›ü¶ÖÓ¾Ö¸ü “ÖÖ»Öæ ¯ÖÆüÖÖÖ¸êü
ÃÖ³µÖ ÖéÆüÃ£Ö Æü»»Öß“µÖÖ ¯ÖÏÖŸÖß“µÖÖ úÖôûßÆüß úÖÆüß ú´Öß ÃÖÖ¯Ö›üŸÖß»Ö †ÃÖê ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ÊÖ úÖò»Öê•Ö“µÖÖ
“ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ †ÓÖß ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖµÖÖÓ¾Ö¸ü“Ö ãú²Ö›ü¶ÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÆüÖµµÖÖ¾ÖÖ“ÖæÖ “ÖÖ»ÖµÖÖ‡ŸÖúß
ÃÖ“ÖÖê™üß †Ö×Ö ²Öôû Æüß ¤üÖêÆüß †ÖÆêüŸÖ, ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü ¾µÖÖµÖÖ´ÖÖ´Öãôêû “ÖÖ»ÖµÖÖ‡ŸÖúß ÃÖ“ÖÖê™üß †Ö×Ö
²Öôû Æüß ¤üÖê Æüß †ÖÆêüŸÖ, ¾ÖÖòØ¸üÖ™üÖ †òúò ›ü´ÖßŸÖß»Ö ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê (Theology) ¯Ö×Æü»Öê †¬µÖÖ¯Öú (17571761) ›üÖò. •ÖÖòÖ ™êü»Ö¸ü Æêü ¾ÖÂÖÖÔ¸Óü³Öß †Ö¯Ö»Öê ¾µÖÖµÖÖÖ ÃÖãºþ ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá ÖÖ»Öß»Ö “ÖÖ¸ü ŸÖ¢¾Öê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ
´ÖÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖæÖÔ šüÃÖ¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖ :
(1) ÃÖŸµÖ¤êü¾ÖŸÖê“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ´Öß ŸÖã´ÆüÖÃÖ ²Ö•ÖÖ×¾ÖŸÖÖê úß, ŸÖã´Æüß †ÖŸÖÖ“µÖÖ ¾Ö ¯Öãœü“µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ¬µÖµÖÖÖŸÖ,
ÁÖã×ŸÖÖÏÓ£ÖÖÓŸÖß»Ö ÃÖÖ¬Öú²ÖÖ¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö×Ö ŸÖã´Ö“Öß Ã¾ÖŸÖ: ÃÖ¤üËÃÖ¤Ëü×¾Ö¾Öêú²Öã¨üß ÊÖ ¤üÖêÆüàú›êü
¤üÖŸÖêÖê, ×Ö:¯ÖÖ¯ÖÖŸÖÖÖê ¾Ö úÃÖÖê¿ÖßÖê ÖêÆü´Öß »ÖÖ Öã¸ü¾ÖÖ, ú»¯ÖÖê“ÖÖ —Ö¯ÖÖ™üÖ †Ö×Ö ×Ö¸üÖ¬ÖÖ¸ü ŸÖÔú
ÊÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÃÖÖ¾Ö¬Ö †ÃÖÖ;
(2) ´Öß ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯Ö»Öê»Öê úÖêÖŸÖêÆüß ŸÖ¢¾Ö †Ö¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÊÖÓ“ÖÖ •ÖÖê ³ÖÖÖ ŸÖã´ÆüÖÃÖ ÃÖ¯ÖÏ´ÖÖÖ ×¤üÃÖê»Ö,
ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ´Öãôûß“Ö ¯ÖŸúºþ ÖúÖ;
(3) ´Öß Æü»»Öß ×¿Öú×¾Ö»Öê»Öê ¾Ö ŸÖã´Æüß ´ÖÖÖ»Öê»Öê úÖêÖŸÖêÆüß ŸÖ¢¾Ö ŸÖã´ÆüÖÃÖ ¯Öãœêü ú““Öê †Ö¸ü ÖÖê™êü
×¤üÃÖê»Ö, ŸÖ¸ü ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ¿ÖÓúÖ ²ÖÖôûÖÖ Øú¾ÖÖ ŸÖê ´Öãôûß“Ö ™üÖæúÖ ªÖ;
(4) †Ö¯Ö»Öê ´ÖÖ ÖêÆü´Öß ´ÖÖêúôêû šêü¾ÖÖ, ¤ãü¸üÖÖÏÆü ¾Ö ¯ÖÖÖ×³Ö´ÖÖÖ ÊÖÓÃÖ £ÖÖ¸üÖ ¤êü‰ú ÖúÖ, ‡ŸÖ¸ü
×õÖÃŸÖß ²ÖÓ¬ÖæÓ¿Öß ¯ÖÏê´ÖÖÖê ¾Ö ÃÖ»ÖÖêµÖÖÖê ¸üÖÆüµÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ ú¸üÖ, Ã¾ÖŸÖ: ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ Ã¾ÖŸÖ: ×Ö¾ÖÖ›üÖ
ú¸üµÖÖ“ÖÖ •ÖÖê ŸÖã´ÆüÖÃÖ •Ö´ÖŸÖ: ÆüŒú †ÖÆêü, ŸµÖÖ“µÖÖ †Ö›ü ¤ãüÃÖ·µÖÖÃÖ µÖê‰ú ¤êü‰ú ÖúÖ †Ö×Ö
¤ãüÃÖ·µÖÖ“µÖÖ ÆüŒúÖ“µÖÖ †Ö›ü ŸÖã´Æüß •ÖÖ‰ú ÖúÖ.
Æüß †Ö¸Óü³Öß“µÖÖ †¬µÖÖ¯ÖúÖÓ“Öß ÖÖêÂ™ü —ÖÖ»Öß. ´Ö¬µÖÓŸÖ¸üß ›üÖò. ´ÖÖÙ™üÖÖê ÊÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ¯ÖãÂúôû ¾ÖÂÖì
†¬µÖÖ¯Öú ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öê Ã¾ÖŸÖ:“Öê ¬ÖÖÙ´Öú †¬µÖµÖÖ ÊÖ“Ö úÖò»Öê•ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ‡. ÃÖ. 1897 ÃÖÖ»Öß
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ŸµÖÖÓ“Öê ÊÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö †¬µÖµÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü 70 ¾ÖÂÖì —ÖÖ»Öß, ´ÆüÖæÖ úÖò»Öê•Öú×´Ö™üßÖê ŸµÖÖÓÃÖ
†×³ÖÖÓ¤üÖ¯Ö¡Ö ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê, ŸµÖÖÃÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê»µÖÖ ˆ¢Ö¸üÖŸÖ ´ÖÖÙ™üÖÖê“Öê ÖÖ»Öß»Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü ˆ¤ËüÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ :"ÊÖ úÖò»Öê•ÖÖê ´Ö»ÖÖ ‹ú ²ÖÖê¬Ö ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü, ŸÖÖê ÆüÖ úß ´Öß ÖêÆü´Öß ×¿ÖúŸÖ ¸üÆüÖ¾Öê, †Ö×Ö
×¿Öú¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖ¸ü ×¾Ö¿ÖêÂÖêúºþÖ ×¿ÖúŸÖ †ÃÖÖ¾Öê. ÆüÖ ²ÖÖê¬Ö ´Ö•Ö´Ö¬µÖê ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê Ø²Ö²Ö»ÖÖ
ÖÃÖê»Ö, ŸÖ¸ü ´ÖÖ—ÖÖ ÆüÖ 70 ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÊÖ ¯ÖÏÖ´ÖÖ¿Öß»Ö úÖò»Öê•ÖÖÃÖ, ‹úÖªÖ ×¸üúÖ´ÖÖ ¯ÖÖÖ¸ü
ÖÖŸÖ ×¿Ö»ÖêúŸÖ ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ ¯Öê¿ÖÖ¤üÖ¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê, êú¾Öôû ³ÖÖ¸ü³ÖæŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê»Ö. úÖò»Öê•Ö-×¿ÖÖúÖÓ“ÖÖ
´Öß ‹úÖ ÖÖêÂ™üß×¾ÖÂÖµÖß †ŸµÖÓŸÖ ŠúÖß †ÖÆêü, ŸÖß Æüß úß •Öß ÖÖêÂ™ü †Ö¯ÖÖÖÃÖ '‹ú¤üÖ ...............
Ö¸üß ¾ÖÖ™ü»Öß ŸÖß ×±ú¸ü×±úºþÖ ¤üÖêÖ¤üÖ ×¿Öú×¾ÖÖê ÆüÖ ÖãÆüÖ †ÖÆêü, Æêü ŸµÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ ×¿Öú×¾Ö»Öê,
.............. Ö¾Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö×Ö ŸÖÖ•Öê ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ ÊÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ •ÖÃÖ•ÖÃÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ÆüÖê‡Ô»Ö, ŸÖÃÖŸÖ¿ÖÖ
†Ö¯ÖÖ ´ÖÖÖê ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¸ü“ÖÖÖ ×¾ÖÃÖúôæûÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖÓ¾Ö¸ü Ö¾µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß ˆ³ÖÖ¸ü»µÖÖ
¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ´ÆüÖ•Öê“Ö ×¿ÖÖúÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ÖÓ•Ö “ÖœüÖÖ¸ü ÖÖÆüß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ÖÖÖÖ êú¾Öôû ´ÖÖê›üŒµÖÖ
ŸÖÖê›üŒµÖÖ ™üÖúÖ‰ú ÃÖÖ´ÖÖÖÖŸÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß..........' Æüß ´Ö¬Ö»Öß ÛÃ£ÖŸÖß —ÖÖ»Öß. Æü»»Öß“Öê ×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖò»Ö
›üÖò. ›Òü´ÖÓ›ü ÊÖÓÖßÆüß Öê»µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ“Öê †Ö¸Óü³Öß †Ö¯Ö»Öê ¾µÖÖµÖÖÖ ÃÖãºþ ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá †Ö´ÆüÖÓÃÖ ´ÖÖêšü¶Ö
úôûúôûßÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß, ²ÖÖ²ÖÖÓÖÖê †Ö´Æüß •ÖÖê ŸÖã´Ö“µÖÖ¯Öãœêü úÃÖ»ÖÖÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú×¸üŸÖÖê ŸÖÖê êú¾Öôû
ŸÖã´Ö“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ¾ÆüÖ¾Öß ´ÆüÖæÖ ÆüÖêµÖ, ŸµÖÖ¾Ö¸ü •Ö²Ö¸üß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Ö¾Æêü. ŸÖã´ÆüÖÓÃÖ ÖÖ¯ÖÃÖÓŸÖ
—ÖÖ»Öê»Öß †Ö´Ö“Öß ´ÖŸÖê ŸÖ¸ü ²ÖÖ•ÖæÃÖ“Ö ¸üÖÆüÖêŸÖ. ¯ÖÖ •Ö¸ü ‹úÖ¤êü ´ÖŸÖ †Ö´Æüß ×Ö¹ý¢Ö¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ×¤ü»Öê
†Ö×Ö ŸµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×´ÖôûÖ»Öß †ÃÖê ŸÖã´ÆüÖÓÃÖ ¾ÖÖ™ü»Öê ŸÖ¸üß ŸÖê¾Öœü¶Ö¾Ö¸ü“Ö ŸÖã´Æüß ŸÖé¯ŸÖ ¸üÖÆæü ÖúÖ.
ŸÖã´Ö“Öê ¾µÖÛŒŸÖ×¾ÖÂÖµÖú ¿ÖÖê¬Ö ÖêÆü´Öß “ÖÖ»Öæ †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ, †Ö´Ö“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖÖê ŸÖã´Ö“Öê ¿ÖÖê¬Ö †›æü ÖµÖêŸÖ
Øú¾ÖÖ †ÖôûÃÖÖ¾Öæ ÖµÖêŸÖ."
ÊÖ ¯ÖÏúÖ¸êü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †Ö×Ö ´ÖÖêúôêû¯ÖÖÖ Æêü úÖò»Öê•Ö“Öê ²ÖÎß¤ü êú¾Öôû ¿Ö²¤üÖÓŸÖ“Ö ÖÖÆüßŸÖ¸ü ú¸üÖßŸÖÆüß
†ÖÆêü. úÖò»Öê•Ö“Öê ‹Óú¤ü¸ü ¬ÖÖê¸üÖ ¾ÖÖ·µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖêúôêû, ×Ö³ÖÔµÖ ¾Ö ×Ö:¿ÖÓú †ÖÆêü. Æüß ÖÖêÂ™ü ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸üÖÓ“Öß
•Öß Öê´ÖÖæú —ÖÖ»Öß †ÖÆêü ŸµÖÖ¾ÖºþÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. †ŒÃÖ»Öê ÊÖÓÖß ´ÖÖÖê ‹ú¤üÖ ´Æü™ü»Öê ÆüÖêŸÖê úß •Ö´ÖÔÖß
¾Ö ÆüÖò»ÖÓ¤ü ÊÖ ¤üÖêÖ ¤êü¿ÖÖÓÖê¸üß•Ö ÃÖÖ·µÖÖ µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖ úÖêšêüÆüß ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ †¬µÖÖ¯ÖúÖÃÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾Ö
¿ÖÖê¬Ö ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖ¾Ö›ü ÖÖÆüß. (úÖ¸üÖ •ÖãµÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öß •Öß úÖÆüß šü¸üÖ×¾Öú ´ÖŸÖê †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ²ÖÖÆêü¸ü †¬µÖÖ¯Öú
•ÖÖ‡Ô»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öß ¾Ö¸üÖß ²ÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖê.) ÆüŒÃÖ»ÖêÃÖÖÆêü²ÖÖÓÃÖ ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü úÖò»Öê•Ö“ÖÖ †¯Ö¾ÖÖ¤ü †Öšü¾Ö»ÖÖ ÖÃÖÖ¾ÖÖ.
Øú¾ÖÖ †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖã×Ö¾ÖÆüÙÃÖ™üß“Öê ´ÖÖêšêü ÖÖ¾Ö ¾Ö ¤ãü³Öìª ¤ãü¸üÖÖÏÆü ‡ú›êü“Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖ »ÖÖÖ»Öê †ÃÖÖ¾Öê.
ÊÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö †¬µÖÖ¯ÖúÖ´ÖÖÖê Æüß †›üÖÖß ¤üÆü¿ÖŸÖ ´Öãôûß“Ö ÖÖÆüß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö Æêü ÃÖã¬ÖÖ¸üúß úÖò»Öê•Ö ´ÆüÖæÖ
ÊÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ †¬µÖÖ¯Öú •ÖÆüÖ»Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üú †ÖÆêüŸÖ †ÃÖêÆüß ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê †ÃÖ»µÖÖÃÖ ÊÖ“Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡ÖŸÖÖ êú¾Öôû
‹ú¤êü¿ÖßµÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖŸÖß. †Ö×Ö †¿ÖÖ ²Öê±úÖ´Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ŸÖã±úÖÖ-ŸÖÖºþ ú¬Öß“Ö ‹úÖªÖ Ö›üúÖ¾Ö¸ü
†Ö¯Ö™æüÖ ÖÖ´Ö¿ÖêÂÖ —ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖê. ¯ÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ¯ÖÏúÖ¸ü ŸÖÃÖÖ ÖÖÆüß. Æü»»Öß úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ¯ÖÖ“Ö úÖµÖ´Ö“Öê ¾Ö
¤üÖêÖ ÆÓüÖÖ´Öß †¬µÖÖ¯Öú †ÖÆêüŸÖ. úÖµÖ´Ö“µÖÖ ¯ÖÖ“ÖÖ¯Öîúß •ÖãµÖÖ ú¸üÖ¸üÖ“Öê †¬µÖÖ¯Öú ¸êü¾Æü. †ò×›üÃÖ Æêü ‡ŸÖêú
•ÖãµÖÖ ´ÖŸÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ, úß Æêü µÖã×Ö™êü×¸ü†Ö †ÖÆêüŸÖ, úß ÖÖÆüßŸÖ ÊÖ“Öß ¯ÖãÂúôû ¾ÖêôûÖ ¿ÖÓúÖ µÖêŸÖê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö
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úÖò»Öê•ÖÖú›æüÖ ŸµÖÖÃÖ úÃÖ»ÖßÆüß ˆ¯ÖÖ¬Öß ¯ÖÖê“ÖŸÖ ÖÖÆüß. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú ˆ¯ÖÖÃÖÖêŸÖ ¯ÖÖôûß¯ÖÏ´ÖÖÖê
ÊÖÓ“ÖßÆüß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ¡Ö ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖºþÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕŸÖ ¾Ö ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß µÖã×Ö™êü×¸ü†Ö ´ÖÓ›üôûßŸÖ Øú×“ÖŸÖ
ãú•Ö²Öã•Ö ÆüÖêŸÖê. (†Ö´Ö“µÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾ÖºþÖ ‹úÖªÖ“ÖÖ ÖúôûŸÖ †«îüŸÖÖú›êü ŸÖÖê»Ö
Öê»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß »ÖÖê“Ö ú¿Öß ‹ú´ÖêúÖÓ“µÖÖ úÖÖÖ¿Öß •ÖÖŸÖê ÊÖ“Öß ´Ö»ÖÖ ÊÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß
†Öšü¾ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖÆüŸÖ ÖÖÆüß.)
ˆ»Ö™ü¯ÖÖß, ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú ¬Ö´ÖÖÔ“Öê †¬µÖÖ¯Öú ¯ÖÏÖê. úÖ¯Öí™ü¸ü ¾Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“Öê †¬µÖÖ¯Öú ¯ÖÏÖê. †ò¯Ö™üÖË
Æüê †Ö¤üß ²ÖÖ¾ÖÖú¿Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üú †ÖÆêüŸÖ. ×¯ÖÏ. ¯Ö¸ü´Ö¯Öæ•µÖ ›üÖò. ›Òü´ÖÓ›ü Æêü •ÖÖæ ŸÖÖê»Ö ¸üÖÖµÖÖÃÖÖšüß“Ö úß úÖµÖ,
´Ö¬µÖê“Ö ´Öê¹ý¯ÖÏ´ÖÖÖê ÛÃ£Ö¸ü †ÖÆêüŸÖ. ÃÖã¬ÖÖ¸üú, ˆ¨üÖ¸üú, Ö¾Öê-•ÖãÖê Æüß ×¾Ö¿ÖêÂÖÖê ŸµÖÖÃÖ »ÖÖÖæ ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖê
†Ö¯Ö»µÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ŸÖê•ÖÖê²Ö»ÖÖÖê «Óü«üÖŸÖßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. (µÖê£Öê ›üÖò. ³ÖÖÓ›üÖ¸üú¸üÖÓ“Öß †Öšü¾ÖÖ ÆüÖêŸÖê.)
†ÃÖÖê. ÊÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê µÖê£Öß»Ö Æü¾ÖÖ †Ö¤üß ´ÖÖêúôûß ¾Ö ¿Öã¨ü †ÖÆêü. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ¯ÖæÖÔ ¾Ö ¯Ö×¾Ö¡Ö
†ÖÆêü. ¯ÖãÂúôû ¾ÖêôûÖ †ÃÖê ÆüÖêŸÖê úß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ¯ÖŸÖÖúÖ ÖÖÓªÖ¾Ö¸ü ‘Öê‰úÖ ÖÖ“ÖŸÖ ÃÖã™üÖÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß
†Ö¯Ö»µÖÖ“Ö ¯ÖÖµÖÖÖÖ»Öß ¤ãüÃÖ·µÖÖ ´ÖãŒµÖÖ ¯ÖÏÖµÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ŸÖã›ü¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ, ŸÖê ‘ÖÖ‡ÔŸÖ ×²Ö“ÖÖ·µÖÖÃÖ
úôûŸÖ“Ö ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê µÖê£Öê ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ´Öãôêû ¯Öã¸üÖŸÖÖ ¾ÖÃŸÖæÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖê †ÖÖ¤ü¸ü ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖ¸ü
ŸµÖÖ ¾ÖÃŸÖæú›üê •ÖÖµÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü ´ÖÖêúôûß ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö ×ŸÖ“Öê ÃÖÖÖÖŸÖ ¤ü¿ÖÔÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ö¤ü¸ü²Öã¨üß
¾ÖÖœæü »ÖÖÖŸÖê. •ÖæµÖÖ Ö¾µÖÖ“ÖÖ ú»ÖÆü ×´Ö™üŸÖÖê. †ÃÖê úÖ ŸÖ¸ü úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ¤üÖ¸üÖ¾Ö¸ü 'Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ' ‹¾Öœüß“Ö †Ö¸êü
ÖÖÆüßŸÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü 'ÃÖŸµÖ' ¾Ö '¬Ö´ÖÔ' Æüß Æüß †ÖÆêüŸÖ. 'Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ' ¤üÖ¸üÖ¾Ö¸ü“Ö ÖÖÆüß ŸÖ¸ü †ÖŸÖÆüß †ÖÆêü Æêü
¾Ö¸ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ŸµÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü 'ÃÖŸµÖ' ¾Ö '¬Ö´ÖÔ' ÊÖÓ“ÖßÆüß úÖµÖì ‘Ö›üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖß úÖò»Öê•ÖÖŸÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ŸµÖÖ«üÖ¸êü
ÃÖ¾ÖÔ µÖã×Ö™êü×¸ü†Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ‘Ö›üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. úÃÖê ŸÖê ÆüôæûÆüôæû ¯Öãœêü úôêû»Ö.

679

´ÖÆüÂÖá ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü, ÃÖ´ÖÖÏ ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖ, ÖÓ›ü-2 ¸üÖ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15
¯Öé£¾Öß“µÖÖ ¯ÖÖê™üÖŸÖ 440 µÖÖ›üÖÕÖÖ»Öß
†ÖòŒÃÖ±ú›Ôü
´Öã»ÖÖÓÖÖê, ¤üÖ›üß úÖêôûÃÖÖ ŸÖã´ÆüÖÓ»ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ, ×Ö¤üÖÖ ‹êæúÖ ŸÖ¸üß ´ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê»Ö“Ö. »ÖÖêÖÓ›ü †Ö×Ö
¤üÖ›üß úÖêôûÃÖÖ ´ÆüÖ•Öê ‡ÓÖÏ•Ö »ÖÖêúÖÓ“Öê ÆüÖ›ü †Ö×Ö ´ÖÖÓÃÖ †ÃÖê ´ÆüÖµÖÖÃÖ úÖÆüß Æü¸üúŸÖ ÖÖÆüß. ÊÖ
úÖêôû¿ÖÖ“µÖÖ ÖÖÖß ÃÖã¤îü¾ÖÖÖê ÊÖ »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ ²Öê™üÖŸÖ ‡ŸÖŒµÖÖ ×¾Ö¯Öã»Ö ¯ÖÃÖ¸ü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ úß, ÊÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÓ“µÖÖ
•ÖÖ›Ëü¾µÖÖôû Ö¸ü•ÖÖ ³ÖÖæÖÆüß ŸµÖÖ ¤ü¸ü¾ÖÂÖá †Ö×ÖŸÖ ÖÓ›üß ²ÖÖÆêü¸ü¤êü¿Öß ¯ÖÖšü×¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ. †Ö×±ÏúêúŸÖß»Ö
×Æü·µÖÖ“µÖÖ ÖÖÖß ‘Öê‰úÖ µÖê£Öß»Ö úÖêôû¿ÖÖ“µÖÖ ÖÖÖß ‘µÖÖ, †ÃÖê úÖêÖß ´Æü™ü»µÖÖÃÖ Æêü »ÖÖêú ú²Öæ»Ö ÆüÖêÖÖ¸ü
ÖÖÆüßŸÖ! ŸÖ¸ü †¿ÖÖ ÊÖ †´ÖÖê»Ö ¦ü¾µÖÖ“Öß ‹úÖ¤üß ÖÖÖ †Ö¯ÖÖ ¯ÖÖÆæü “Ö»ÖÖ.
†Ö¯ÖÖ ÃÖ¬µÖÖ ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ ˆ¢Ö¸êüú›êü ÃÖã´ÖÖ¸êü 5 ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü †Ö»ÖÖê †ÖÆüÖê. Æêü ¯ÖÆüÖ ‹ú ´ÖÖêšêü
†Ö¾ÖÖ¸ü †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö ¯Ö™üÖÓÖÖ. ´Ö¬ÖÖê´Ö¬Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü 20-25 ±æú™ü ˆÓ“Öß¾Ö¸ü ‹ú ³Ö»Öê ´ÖÖêšêü “ÖÎú ˆ³Öê ×±ú¸üŸÖ
†ÖÆê. ŸµÖÖ “ÖÎúÖ¾ÖºþÖ ³Ö»Öß ³ÖŒú´Ö »ÖÖêÖÓ›üß úÖœüÖß ¯Öé£¾Öß“µÖÖ ¯ÖÖê™üÖŸÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ŸµÖÖ
“ÖÎúÖ“µÖÖ ÖÖ»Öß •Ö×´ÖÖßŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 10 ±ãú™ü »ÖÖÓ²Ö, ¹Óý¤ü, “ÖÖîúÖêÖß †Ö›üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ‹ú ÖôûÖÖ †ÖÆêü.
‹Óú¤ü¸üßŸÖ ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ‹úÖªÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ¸üÆüÖ™üÖÖ›üµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ÊÖ
¯Ö™üÖÓÖÖÖŸÖ ¤ãüÃÖ¸êü úÖÆüß“Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß †Ö×Ö ´Öß ŸÖ¸ü ŸÖã´ÆüÖÓÃÖ µÖê£Öê úÖêôû¿ÖÖ“Öß ‹ú †Ö¿“ÖµÖÔúÖ¸üú
ÖÖÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖ †Ö×Ö»Öê! ´Öã»ÖÖÓÖÖê, ×Ö¸üÖ¿Ö ÆüÖê‰ú ÖúÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖµÖÖÖÖ»Öß“Ö ¯Öé£¾Öß“µÖÖ ¯ÖÖê™üÖŸÖ
ÃÖã´ÖÖ¸êü ¯ÖÖ¾Ö ´Öî»ÖÖÖÖ»Öß ‹ú 3/4 ´Öî»Ö »ÖÖÓ²Öß“Öß ³Ö»Öß ´ÖÖŸÖ²²Ö¸ü ÖÖÖ ¯ÖÃÖ¸ü»Öß †ÖÆêü ²Ö¸êü! ŸÖß ¯ÖÆüÖ,
†Ö¯ÖÖÖÓÃÖ ÖÖ»Öß ÖêµÖÖú×¸üŸÖÖ ¯ÖÖŸÖÖôûÖŸÖæÖ ‹ú Ø¯Ö•Ö·µÖÖÃÖÖ¸üÖß ÖÖê»Öß †Ö›üÖ“µÖÖ ŸÖÖë›üÖ¿Öß †Ö»Öß. ´Öß
ŸÖã´Ö“µÖÖÃÖÖšüß ´ÖòÖê•Ö¸ü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß“Öß ¾ÖÖî¸êü ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ êú»Öß †ÖÆêü. ¯ÖÆüÖ, †Ö´Æüß ¯Ö¸üúßµÖ
¯ÖÖÆãüÖê ´ÆüÖæÖ µÖê£Öß»Ö »ÖÖêú ‹úÖ¤üß ÖÖêÂ™ü ×úŸÖß †Ö¤ü¸üÖÖê ¤üÖÖ×¾ÖŸÖÖŸÖ. †Ö´Ö“Öê²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖÖÓ³ÖÖôûµÖÖÃÖ
‹ú ÃÖêÆüß ¾Ö Ã¾ÖŸÖ: ´ÖòÖê•Ö¸üÆüß ÖÖ»Öß ˆŸÖ¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ, ŸÖ¸ü ŸÖã´ÆüÖÃÓ Ö ×³ÖµÖÖ“Öê úÖÆüß úÖ¸üÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÖ £ÖÖÓ²ÖÖ,
ˆŸÖ¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá †Ö¬Öß ŸÖã´Ö“Öê “ÖÖÓÖ»Öê ú¯Ö›êü úÖœæüÖ •ÖãÖê ú¯Ö›êü “Öœü¾ÖÖ. úÖêôû¿ÖÖ“µÖÖ ¬Öãôûß´Öãôêû ŸÖê Ö¸üÖ²Ö
—ÖÖ»Öê ŸÖ¸üß Æü¸üúŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖã´Ö“µÖÖ•Ö¾Öôû †ÖÖúÖ›ü¶Ö †Ö¸ü ¤ãüÃÖ¸üÖ úÃÖ»ÖÖÆüß •¾ÖÖ»ÖÖÖÏÖÆüß ¯Ö¤üÖ£ÖÔ †ÃÖ»µÖÖÃÖ
ŸÖÖê ¾Ö¸ü“Ö šêü¾ÖÖ. ŸÖÖê ÖÖ»Öß ŸÖã´Ö“µÖÖ•Ö¾Öôû ×Ö‘ÖÖ»µÖÖÃÖ ÖÖ›üúÖË ÃÖ¾ÖÖÔÃÖ îú¤êü“Öß ×¿ÖÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ÆüÖê!
“Ö»ÖÖ, ŸÖ¸ü †Ö¯ÖÖ Ø¯Ö•Ö·µÖÖŸÖ •ÖÖ‰ú. Æêü ¯ÖÆüÖ †ÖŸÖÖ 7 ¾ÖÖ•ÖæÖ 15 ×´Ö×Ö™êü —ÖÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ.
†Ö´Ö“µÖÖÃÖú™ü ‹¾ÖœüÖ ´ÖÖêšüÖ Ø¯Ö•Ö¸üÖ, ‹úÖ¤üÖ ¬ÖÖë›üÖ •ÖÃÖÖ ¯Ö›üÖ¾ÖÖ, ŸÖÃÖÖ ‹úÖ ×´Ö×Ö™üÖŸÖ ÖÖ»Öß
ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡ÖúÖ, ŸÖÖ. 18-1-1903
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•ÖÖ‡Ô»Ö. ¯ÖÆüÖ, †Ö¯Ö»µÖÖÃÖ ÆüÖ ¾ÖêÖ ¤ãü:ÃÖÆü ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü Ö¾Æêü! ¯ÖÖê™üÖŸÖ úÖ»Ö¾ÖŸÖê, ˆ¸üÖŸÖ ¬ÖÃÃÖ
ÆüÖêŸÖê, ›üÖêêú ³ÖÖ³ÖÖŸÖê, †Ö´Ö“µÖÖŸÖ ‹úÖ¤üß ´Öã»ÖÖß †ÃÖŸÖß, ŸÖ¸ü ×ŸÖÖê ØúúÖôûß“Ö ±úÖê›ü»Öß †ÃÖŸÖß,
†ÖŸÖÖ †Ö´Æüß ŸÖôûÖ¿Öß ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»ÖÖê ¤êüÖß»Ö! ‘Ö›ü¶ÖôûÖŸÖ ¯ÖÆüÖ 7-16 ×´Ö×Ö™üÖ¾Ö¸ü £ÖÖê›üß ÃÖêÓú¤êü —ÖÖ»Öß
†ÖÆêüŸÖ! ŸÖ¸üß †Ö´Æüß Ö¾ÖÖê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû, Ø¯Ö•Ö·µÖÖÃÖ ×ŸÖŸÖúÖ ¾ÖêÖ ×¤ü»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. úÖÖÖŸÖ ú¿ÖÖ
úôûÖ µÖê‰ú »ÖÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ, ‹êæú †Ö¤üß“Ö ú´Öß µÖêŸÖê! úÖ ŸÖê ÃÖ´Ö•Ö»Öê úÖµÖ? †Ö´Æüß ¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü
ÆüÖêŸÖÖê, ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ †ÖŸÖÖ 1320 ±æú™ü ÖÖ»Öß †Ö»µÖÖúÖ¸üÖÖÖê úÖÖÖŸÖß»Ö ¯Ö›üªÖ¾Ö¸ü Æü¾Öê“Öê ×ŸÖŸÖêú •ÖÖÃŸÖ
¤ü›ü¯ÖÖ ¯Ö›üŸÖ †ÖÆêü ¾Ö ‹úÖ ×´Ö×Ö™üÖŸÖ“Ö ÆüÖ ±ú¸üú ¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû Øú×“ÖŸÖ úôûÖ µÖê‰ú »ÖÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
»Ö¾Öú¸ü“Ö ÊÖ ¤ü›ü¯ÖÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖµÖ ÆüÖê‰úÖ ¯Öæ¾ÖÔ¾ÖŸÖ ‹êæú µÖê‡Ô»Ö.
Æêü ÖÖÖß“Öê ŸÖÖë›ü ‹úÖªÖ †¾Öß™ü ²ÖÖêÖªÖÃÖÖ¸üÖê ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü. úÖ´Ö¤üÖ¸ü, ´Ö•Öæ¸ü, ‘ÖÖê›üß ¾Ö Ö™üÖ¸êü
Æüß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¸üÖß“Ö ³ÖÖÃÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖæµÖÖÔ“Öß µÖê£Öê Ö²Ö¸üÆüß ÖÖÆüß, ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ŸµÖÖ¾ÖÖ“ÖæÖ úÖÆüß †›ü»Öê»Öê ÖÖÆüß.
“ÖÆæüú›êü µÖÖÃÖ“Öê ŸÖÖê›êü ¯Öê™ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ ˆ•Öê›üÖŸÖ Ø³ÖŸÖß †Ö×Ö ”ûŸÖ ÊÖÓ“ÖÖ, ÖãôûÖãôûßŸÖ ¯ÖÖÓœü·µÖÖ ×¾Ö™üÖÓÖß
´Öœü×¾Ö»Öê»ÖÖ †¬ÖÔÖÖê»Ö Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖÃÖ †Ö•Ö ‹úÖ Ö¾µÖÖ“Ö ÃÖéÂ™üß“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö
»ÖÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ²ÖÖ•Öæ“µÖÖ ŸÖ²Öê»µÖÖŸÖ •ÖÖ‰úÖ †Ö¯ÖÖ ´Öæôû ÖÖÖßú›êü •ÖÖµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß úºþ
µÖÖ. ÊÖ ŸÖ²Öê»µÖÖŸÖ Æü»»Öß †šü¸üÖ ‘ÖÖê›êü úÖ´ÖÖ¾ÖºþÖ µÖê‰úÖ “ÖÓ¤üß “Ö¸üŸÖ ˆ³Öê †ÖÆêüŸÖ. µÖê£Öê †ŸµÖÓŸÖ †¾Ö¿µÖ
×ŸÖŸÖúÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¿Ö †ÖÆêü. Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü úÖµÖÃÖê ÆüÖ»ÖŸÖ †ÖÆêü, ŸÖê ¯ÖÖ×Æü»Öê úÖµÖ? †ÆüÖê ŸÖß —Öã¸üôêû! ˆ²Ö™ü Æü¾ÖÖ,
†Ó¬ÖÖ¸ü, ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß ±úÖ¸ü¿Öß ¾Ö×Æü¾ÖÖ™ü ÖÖÆüß †¿ÖÖ ×šüúÖÖß ÊÖ †´ÖÓÖôû ¯ÖÏÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖãúÖôû †ÃÖÖÖ¸ü“Ö.
´Öã»ÖÖÓÖÖê! †Ö¯Ö»µÖÖ ¿Ö¸üß¸üÖŸÖ †ÖôûÃÖ ¾Ö ´ÖÖÖŸÖ †–ÖÖÖ ÃÖÖ“Öæ ×¤ü»µÖÖÃÖ ŸµÖÖŸÖ ÊÖ ¯ÖÏÖµÖÖÓÆæüÖ ×úŸÖßŸÖ¸üß
•ÖÖÃŸÖ †´ÖÓÖôû ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß Æëü¤üôû ¾ÖÖœüŸÖê ²Ö¸êü! †ÃÖÖê.
ÖÖÖß“ÖÖ Ö³ÖÔ µÖê£ÖæÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 2 ´Öî»Ö »ÖÖÓ²Ö †ÖÆêü. µÖê£ÖæÖ ¯Öãœêü úÖêšêüÆüß ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ“Öê ‹ú ×ú¸üÖ
†Ö¤ü †ÖÖß“Öß ‹úÖ¤üß ×šüÖÖßÆüß Ö•Ö¸êüÃÖ ¯Ö›üÖÖ¸ü ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ÖÖÖßŸÖß»Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ úÖêôû¿ÖÖ“ÖÖ
¯Öê™ü ‘ÖêÖÖ¸üÖ ¾ÖÖµÖæ êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ²Ö¸üÖ“Ö ×´ÖÃÖôûŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“ÖÖ µÖÜŸú×“ÖŸÖÆüß †Öß¿Öß ÃÖÓµÖÖêÖ
—ÖÖ»µÖÖÃÖ ´ÖÖêšüÖ ¯ÖÏôûµÖ ‘Ö›êü»Ö. ¯ÖÖ úÖ´Öú·µÖÖÃÖ ×¤üÃÖ»Öê ŸÖ¸ü ¯ÖÖ×Æü•Öê“Ö ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏŸµÖêúÖ•Ö¾Öôû ‹ú ²Ö¢Öß
×¤ü»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. ŸÖß †¿ÖÖ ÃÖã¸ü×ÖŸÖ¯ÖÖê Óú×¤ü»ÖÖŸÖ ²ÖÃÖ×¾Ö»Öê»Öß †ÃÖŸÖê úß, †ÖŸÖß»Ö •µÖÖêŸÖß“ÖÖ ²ÖÖÆêü¸üß»Ö
¾ÖÖµÖæ¿Öß ÃÖÓµÖÖêÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. úÖ´Ö¤üÖ¸ü »ÖÖêúÖÓ•Ö¾Öôû ¾Öã»±ú »ÖÑ¯Ö ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ Ö¾ÖßÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê»ÖÖ Óú¤üß»Ö †ÃÖŸÖÖê.
‹úÖ¤êü ×šüúÖÖß •Ö¸ü µÖÖÃÖ ²Ö¸üÖ“Ö ÃÖã™ü»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, ŸÖ¸ü ÊÖ Óú¤üß»ÖÖŸÖß»Ö ×¤ü¾ÖÖ †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö“Ö ÖÖÆüßÃÖÖ
ÆüÖêŸÖÖê. ¾Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Ö²Ö¸ü¤üÖ¸üß ¸üÖÖµÖÖÃÖ ÃÖÖ¯Ö›üŸÖê. ÆüÖ ×¤ü¾ÖÖ ¯ÖãÖ: †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö“Ö ¯Öê™üµÖÖ“ÖßÆüß ŸµÖÖŸÖ
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖŸÖê. ¯ÖÆüÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖê, ¯Öé£¾Öß, ¯ÖÖÖß, ¾ÖÖµÖæ, †Öß, †ÃÖ»Öß ´ÖÆüÖ³ÖæŸÖê Æü»»Öß“µÖÖ úÖôûß ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß
†Ö¤üß ÖêôûÖß —ÖÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ!
†Ö¯ÖÖÆüß ¯ÖÏŸµÖêú•ÖÖ úÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ‹ú Óú¤üß»Ö ¾Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ™êüúµÖÖÃÖ †ÖÖã›ü¿Öß ‹ú
úÖšüß ‘Öê‰úÖ ×Ö‘Öæ µÖÖ. ²ÖÖêÖ¤üÖ ¯Öãœêü †Ö¤üß »ÖÆüÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ŸÖê£Öê ŸÖ¸ü †Ö¯ÖÖÖÓÃÖ †Ö¤üß †ÖêÖ¾µÖÖÖê •ÖÖ¾Öê
»ÖÖÖê»Ö, ŸÖê¾ÆüÖ úÖšüß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ÊÖ ÖÖß“Öê ÖÖ¾Ö '›üÖê'. ×Æü“µÖÖŸÖß»Ö úÖêôû¿ÖÖ“ÖÖ ´ÖãµÖ £Ö¸ü †Öšü
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±æú™ü •ÖÖ›ü ¾Ö 560 µÖÖ›Ôü »ÖÖÓ²Ö †ÖÆêü. úÖêôû¿ÖÖ“µÖÖ ÖÖ›ü¶Ö †ÖêœüµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™êüÖê »ÖÖêÖÓ›üß ¹ýôû ™üÖú»Öê
†ÖÆêüŸÖ. ÖãÖê“Öß ‘ÖÓ™üÖ ¾ÖÖ•Ö¾ÖæÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê ŸµÖÖ ×šüúÖÖß ¾Ö¤üá ¯ÖÖêÆüÖê“Ö×¾ÖµÖÖÃÖ Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü ×¾Ö•Öê“Öß ŸÖÖ¸ü
†ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖê¸ü ‹ú úÖêôû¿ÖÖ“Öß ™ÒêüÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü, ´ÆüÖæÖ †Ö¯ÖÖ •Ö¯ÖæÖ ‹úÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ˆ³Öê ¸üÖÆæü µÖÖ. ‹úÖ
Ö™üÖ·µÖÖ¾Ö¸ü 3 ‘ÖÖ±ãú™üÖÓ“Öß ‹ú ¯Öê™üß †ÖÆêü. ŸÖßŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 7 ÆÓü›Òêü›ü¾Öê™ü úÖêôûÃÖÖ ³Ö¸ü»ÖÖ †ÖÆêü. †ÃÖê
18 Ö™üÖ¸êü ‹ú“Ö ‘ÖÖê›üÖ ¹ýôûÖ¾ÖºþÖ †ÖêœüßŸÖ ÖÖÖß“µÖÖ ŸÖÖë›üÖ¿Öß •ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ÖÓŸÖ¸ü ×ŸÖŸÖêúÆüß Ö™üÖ¸êü
†Ö¯ÖÖ ¾Ö¸ü ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê»µÖÖ ¸üÆüÖ™üÖÖ›üµÖÖÖê ¾Ö¸ü †ÖêœæüÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêú ¸üÖ¡Öß †¿ÖÖ 18 Ö™üÖ·µÖÖÓ“µÖÖ
26 ÃÖ±ú¸üß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ×¤ü¾ÖÃÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¤ãü¯¯Ö™ü! †Ö×Ö †ÃÖê“Ö ÖêÆü´Öß.
“Ö»ÖÖ †Ö¯ÖÖ ¯Öãœêü •ÖÖ‰ú. £ÖÖê›êü¾Ö¸ü ¾ÖôæûÖ ¯ÖÆüÖ úÖêôû¿ÖÖ“Öê úÃÖê ¯ÖÆü¸ü ÃÖã™ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ! ŸÖê ÖÖ»Öß
úÖŸÖºþÖ ¯Ö›æü ÖµÖêŸÖ ´ÆüÖæÖ Ø³ÖŸÖßŸÖ ³ÖŒú´Ö ŸÖãóµÖÖ ´ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö µÖê£Öê ú¬Öß ú¬Öß úÖêÖ
³ÖµÖÓú¸ü †¯Ö‘ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö! †Ö´Ö“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖêÊÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö»Öê»µÖÖ ‹úÖ
†×¸üÂ™üÖ“Öê ÖãúŸÖê“Ö ¾ÖÖÔÖ êú»Öê. ŸÖê úÖ¤Óü²Ö¸üßúÖ¸üÖ“µÖÖ ú»¯ÖÖêŸÖÆüß µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. †ÃÖÖê. †ÖŸÖÖ µÖê£Öê ‹ú
ˆÓ“Ö ×›üÖ¸ü »ÖÖÖ»Öß †ÖÆêü. ‘ÖÖê›ü¶Ö“ÖÖ µÖê£Öê ×Ö³ÖÖ¾Ö »ÖÖÖŸÖ ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ Ö™üÖ¸êü ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖ“Öß ú¿Öß
ú¸üÖ´ÖŸÖ »Öœü×¾Ö»Öß †ÖÆêü ¯ÖÆüÖ. ×›üÖ¸üß¾ÖºþÖ úÖêôû¿ÖÖ“µÖÖ ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ÖÖ›ü¶Ö ÖÖ»Öß ¬ÖÖ¾ÖŸÖ •ÖÖŸÖÖÖÖ •Öß
¿ÖŒŸÖß ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖêŸÖê ×ŸÖ“ÖÖ“Ö ˆ¯ÖµÖÖêÖ ×¸üúÖ´µÖÖ ÖÖ›ü¶Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ×›üÖ¸üß¾Ö¸ü †ÖêœüµÖÖŸÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ
†ÖÆêü. †Ö×Ö ÊÖ ¯ÖÏúÖ¸üê ÊÖ 36 ÖÖ›ü¶ÖÓ“Öß ‘Ö›üÖ´ÖÖê›ü ‹ú™üÖ“Ö ´ÖÖãÂµÖ ‹úÖ ÃÖÖ¬µÖÖ µÖÓ¡ÖÖ“µÖÖ ÃÖÆüÖµµÖÖÖê
´Ö¬µÖê ˆ³ÖÖ ¸üÖÆæüÖ “ÖÖ»Ö¾ÖßŸÖ †ÖÆêü! †ÖÖÖß £ÖÖê›êü ¯Öãœêü •ÖÖ‰ú µÖÖ. µÖê£Öê •ÖÖÖÖ ±úÖ¸ü úšüßÖ †ÖÆêü. ‘ÖÖê›üÖ
×±ú¸üµÖÖ»ÖÖ •ÖÖÖÖ ÖÖÆüß. ¾ÖÖ±êú“Öê µÖÓ¡Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÆæüÖ ¬ÖÖêŒµÖÖ“Öê. ´ÆüÖæÖ µÖê£Öê ‹ú ´ÖÖãÂµÖ
¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ •ÖÖê¸üÖÖê µÖÓ¡Ö ÆüÖúßŸÖ †ÖÆêü. †Ö¯ÖÖ †ÓÖ ÃÖÖÓ³ÖÖôæûÖ ÊÖ ú“ÖÖ™ü¶ÖŸÖæÖ ¯Öãœêü £Öê™ü ÖÖÖß“µÖÖ Ö³ÖÖÔŸÖ
•Öê£Öê úÖêôûÃÖÖ ˆú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö “ÖÖ»Ö»Öê †ÖÆêü ×ŸÖú›êü •ÖÖ‰ú µÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÖÖÖßŸÖß»Ö
¤üÖÖ±ú™üŒµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß¤üÖ¸ü †ÖÆêü. ÖÖÖßŸÖß»Ö ÃÖã¹ÓýÖ ˆ›üû×¾ÖµÖÖ“ÖêÆüß úÖ´Ö ŸµÖÖ“Öê“Ö †ÖÆêü.
‡ŸÖ¸üÖÓÖß ÖÖæÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»µÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖ ŸÖÖê ³ÖºþÖ ˆ›ü×¾ÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“Öê †Ö¬Öß úÖêšêü µÖÖÃÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üŸÖ †ÖÆêü
úß úÖµÖ, ÊÖ²Ö§ü»Ö“Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ×¤ü¾µÖÖÖê ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üŸÖÖê. ‹úÖ ²ÖÖ¸üÖÖê •Ö¾Öôû •Ö¾Öôû 10 ™üÖÖÓ“ÖÖ
úÖêôûÃÖÖ úÖŸÖ¸ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ÖÖÖß“µÖÖ ´ÖãôûÖ¿Öß úÖÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖ¸üÖê úÖ´Ö “ÖÖ»Ö»Öê»Öê ÖÃÖŸÖê.
úÖêôûÃÖÖ ˆú¸üÖê ¾Ö ³Ö¸üÖê, †Ö×Ö ×Ö¹ý¯ÖµÖÖêÖß •Öß ³Öãú™üß ¸üÖÆüŸÖê ŸÖß ¾ÖÖ™êüŸÖæÖ ¤ãüÃÖ¸üßú›êü ¸ü“ÖÖê Æüß Ö™ü¯Ö™ü
“ÖÖ»Ö»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. ¯ÖÖ ÊÖ “Ö¸üúÖŸÖ •Öê ¯ÖÏÖÖß ÖãÓŸÖ»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ´ÖÖ¡Ö ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖ¸üÖß †ÖÆêü.
†ÓÖÖ¾Ö¸ü êú¾Öôû »ÖÖ•Ö ¸üÖÖµÖÖ¯Öã¸üŸÖÖ ú¯Ö›üÖ, ÖÖ×¿ÖÖÖÓŸÖ úÖêôû¿ÖÖ“µÖÖ ³Öãú™üß“ÖÖ »Öê¯Ö, ‘ÖÖ´ÖÖ“µÖÖ
ÃÖÖ¸üµÖÖ ¬ÖÖ¸üÖ “ÖÖ»Ö»Öê»µÖÖ. ŸµÖÖ ¸êü‘ÖÖÓŸÖæÖ ÊÖÓ“Öß •Öß †ÓÖúÖÓŸÖß ×¤üÃÖŸÖê ŸÖê¾Öœü¶Ö¾ÖºþÖ“Ö Æêü ¯ÖÏÖÖß, ¾Ö¸üß»Ö
•ÖÖÖŸÖ ÖÖ›üßŸÖæÖ ØÆü›üÖÖ·µÖÖ »ÖÖò›Ôü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê ÖÖŸÖ»ÖÖ †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê †ÖêôûÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê.
´Öã»ÖÖÓÖÖê, †Ö´Ö“Öê ´ÖÖÖ¾Öß ¾Öî³Ö¾Ö ¾Ö ‹ê×Æüú ‹ê¿¾ÖµÖÔ ÊÖÓ“Öß •Öß ‹Óú¤ü¸ü ‡´ÖÖ¸üŸÖ †ÖÆêü, ×ŸÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ
†¿ÖÖ úÖ²ÖÖ›üúÂ™üÖ“µÖÖ †Ö×Ö ¬ÖÖêŒµÖÖ“µÖÖ ÖÓ¤üúÖŸÖ ¸üÖê×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü ²Ö¸êü! ŸµÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¿Öß †Ö´Æüß ÖÖÆüß ŸÖ¸üß
†Ö´Ö“ÖêÃÖÖšüß ¤ãüÃÖ¸êü úÖêÖß ŸÖ¸üß ×Ö¸ÓüŸÖ¸ü ¸üÖ²ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. †Ö´ÆüßÆüß †Ö´Ö“Öê¯Ö¸üß •Ö¸ü ´ÖÖÖÖê, ÖßŸÖßÖê †Ö×Ö
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¯Öé£¾Öß“µÖÖ ¯ÖÖê™üÖŸÖ 440 µÖÖ›üÖÕÖÖ»Öß

¿Ö¸üß¸üÖÖê ¤êüÖß»Ö †ÃÖê Ö ¸üÖ²Öæ ŸÖ¸ü †Ö´Æüß ÖÖŸÖÖê ŸÖê †®Ö †Ö×Ö ³ÖÖê×ÖŸÖÖê ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖãÖê ×Ö¾¾Öôû Æü¸üÖ´ÖÖ“Öß
†ÖÆêüŸÖ Æêü ´Öß ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê úÖµÖ! ÊÖ ÖÖÖßŸÖ µÖê‰úÖ ŸÖã´Æüß •Öê ×Ö¸ü×Ö¸üÖôêû ÃÖéÛÂ™ü×ÖµÖ´ÖÖ“Öê ¾Ö
´ÖÖÖ¾Öß ú¸üÖ´ÖŸÖß“Öê †¤Ëü³ÖæŸÖ “Ö´ÖŸúÖ¸ü ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ŸÖã´ÆüÖÓÃÖ †Ö¿“ÖµÖÔ ¾Ö †ÖÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê»Ö“Ö.
¯ÖÖ ŸµÖÖŸÖ úÖÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÖÖÆüß. Æüß ¤üÖêÆüß •ÖÓÖ»Öß ´ÖÖÖÃÖÖÃÖÆüß ÆüÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖß †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ †¿Öß éúŸµÖê
¯ÖÖÆæüÖ •Ö¸ü †Ö´ÆüÖÃÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖ¾Öß ãú™ãÓü²ÖÖ²Ö§ü»Ö éúŸÖ–ÖŸÖÖ ¾Ö ¬ÖµÖŸÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öß ÖÖÆüß †Ö×Ö Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ Ö¾ÖÖ
¤ü´Ö †Ö×Ö ‡ÔÂÖÖÔ †Ö»Öß ÖÖÆüß, ŸÖ¸ü †Ö¯ÖÖ •ÖÖ““ÖÖ»ÖúÖ“Öê ¯Ö¤ü¸üß ´ÖÖêšêü ú¸Óü™êü“Ö ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê!
†ÖŸÖÖ ‡ŸÖŒµÖÖ ÖÖê»ÖÖŸÖ, ‡ŸÖêú ×¾Ö¯Öã»Ö •ÖôûÖ, ŸÖôû‘Ö¸üÖŸÖ ÃÖÖšü¾ÖæÖ šêü¾Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖêÖß ÃÖÖšü×¾Ö»Öê
†ÃÖÖ¾Öê, Æêü úÖê›êü ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ ¯Ö›ü»Öê †ÃÖê»Ö. »ÖÖÖ¾Ö¬Öß ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá ¯Öé£¾Öß“µÖÖ ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü •Öß ¤üÖ™ü —ÖÖ›üß »ÖÖÖæÖ
Öê»Öß ÆüÖêŸÖß ŸÖß ³ÖæÓú¯ÖÖ“µÖÖ •Ö²Ö¸ü ¬ÖŒŒµÖÖÃÖ¸ü¿Öß ÖÖ»Öß Ö“ÖæÖ, †ŸµÖÓŸÖ ¤üÖ²ÖÖ´Öãôêû †ÖŸÖÖ ¤üÖ›ü ÆüÖê‰úÖ
¸üÖ×Æü»Öß †ÖÆêü. ÊÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖÖêšüß “Ö™üú¤üÖ¸ü †ÖÆêü. ŸÖß ŸÖã´Æüß †Ö¯Ö»µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÃÖ †Ö¸ü ×¿ÖÖúÖÃÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÖ, ÃÖÖê›æü ÖúÖ.
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16
•ÖÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖÖŸÖ †Ö×Ö ¯Ö¸üŸÖ
‡Ó»ÖÓ›ü“µÖÖ ˆ¢Ö¸ü³ÖÖÖß Óú²Ö»ÖÕ›ü¿ÖÖµÖ¸ü´Ö¬µÖê ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖ (Lake District) ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö
†ÖÆêü. ˆÓ“Ö ¯ÖÆüÖ›ü, ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ÃÖ¸üÖê¾Ö¸êü, ¤üÖ™ü ¾ÖÖ¸üÖ•Öß ‡. ²ÖÆãü×¾Ö¬ÖÖ ÃÖéÛÂ™üÃÖÓã¤ü¸üß ŸÖê£Öê Ö™ü»Öß †ÖÆêü. ŸÖ¿ÖÖŸÖ
¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ, úÖê»Ö×¸ü•ÖË, ÃÖÖˆ¤êü ‡. ¯ÖÏÖÃÖÖ×¤üú ú¾Öà“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖÖê Æêü ¿ÖÖÓ×ŸÖÃ£Öôû †×¬Öú“Ö ¯Ö×¾Ö¡Ö —ÖÖ»Öê
†ÖÆêü. ˆÂÖúÖôûß ‡Ó»ÖÓ›ü“Öê Øú²ÖÆãüÖÖ ÃÖÖ·µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ •ÖÖÖ“Öê Æêü ‹ú Æü¾ÖÖ ÖÖµÖÖ“Öê ×šüúÖÖ †ÖÆêü.
Öê»µÖÖ ˆÆüÖóµÖÖ“µÖÖ ÃÖã™üßŸÖ ¯ÖÏÖ.ê úÖ¯Öí™ü¸ü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß †Ö´Ö“µÖÖ úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
†Ö¯Ö»µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ-¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖ¤ü¸ü ×šüúÖÖß ¸üÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ²ÖÖê»ÖÖ×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö
¾µÖÖµÖÖÖ¯ÖßšüÖŸÖæÖ ¾Ö ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖß»Ö ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖŸÖæÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ‡Ô¿¾Ö¸üÖ×¾ÖÂÖµÖú –ÖÖÖÖ“Öß ¯Öã¸ü¾ÖÖß ¾Ö¸üß»Ö ˆ¤üÖ¢Ö
Ã£Öôûß ¯ÖÏú™ü»Öê»Öê Ã¾Öºþ¯Ö ¯ÖÏŸµÖÖ ¤üÖÖ¾ÖæÖ úºþÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ“Ö •ÖÖæ ÊÖ Öã¹ý¾ÖµÖÖÕ“ÖÖ ÆêüŸÖæ ÆüÖêŸÖÖ.
Öê»µÖÖ •Öã»ÖîŸÖ ´Öß ×ŸÖú›êü †ÖòŒÃÖ±ú›ÔüÆæüÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê ¯Öãœêü ×´ÖôûÖÖ¸üÖ ¬Ö›üÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü Öß™ü Ø²Ö²ÖÖ¾ÖÖ
´ÆüÖæÖ“Ö úß úÖµÖ ¾ÖÖ™êüŸÖ ×Ö¸üÖôûÖ“Ö †Öã³Ö¾Ö †Ö»ÖÖ. †Ö´Ö“Öß ÖÖ›üß »ÖÖÓ²Ö ¯Ö»»µÖÖ“Öß †ÃÖ»µÖÖ úÖ¸üÖÖÖê
ŸÖß ‹ŒÃ¯ÖÏêÃÖ ÆüÖêŸÖß. ¾ÖÖ™êüŸÖ ²ÖÚ´ÖÖÆòü´Ö¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê »ÖÑêúÃ™ü¸ü¯ÖµÖÕŸÖ †Ö¤üß ×Ö¸üÖôûÖ ´Öã»ÖæÖ »ÖÖÖ»ÖÖ ‡ÓÖÏ•ÖÖÖê
²ÖÆãüŸÖêú ÃÖÖóµÖÖ •ÖÖÖ“Öê Óú¡ÖÖ™ü †Ö¯Ö»µÖÖú›êü ‘ÖêŸÖ»Öê †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ †£ÖÖÔŸÖ ‹¾ÖœüÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö ´ÆüÖ•Öê •ÖÖÖ“Öß
‹ú ´ÖÖêšüß ¾ÖÖÖ¸ü“Ö! ²ÖÚ´ÖÖÆòü´Ö, Ã™òü±ú›Ôü, ¿Öê×±ú»›ü, ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü †¿Öß †“ÖÖ™ü ‘Ö›üÖ´ÖÖê›üß“Öß ¿ÖÆü¸êü †Ö×Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖ¸üÖÖµÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê ÊÖÓ“Öß ú¿Öß µÖê£Öê Öê“ÖÖÖê“Öß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ¤üÖ™ü •ÖÓÖ»ÖÖŸÖæÖ
‹úÖ¤üß “ÖêŸÖ»Öê»Öß ¾ÖÖ‘ÖßÖ •Ö¿Öß ÃÖã™üÖ¾Öß ŸÖ¿Öß †Ö´Ö“Öß ‹ŒÃ¯ÖÏêÃÖ Æü•ÖÖ¸üÖê •Öß¾ÖÖÓÖÖ ‘Öê‰úÖ, †¿ÖÖ ¤üÖ™ü
¾ÖÃŸÖßŸÖæÖ »ÖÖÓ²Ö »ÖÖÓ²Ö —ÖÖ¯ÖÖ ™üÖúßŸÖ ÃÖã™ü»Öß. Ã™òü±ú›ÔüÆæüÖ »ÖÑêúÃ™ü¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü ¤üß›ü¿Öê ´Öî»ÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö»»ÖÖ ŸÖ¸ü
×ŸÖÖê ‹úÖ“Ö ˆ›üßÃÖ¸ü¿Öß ´ÖÖ¸ü»ÖÖ. ŸµÖÖÃÖ ¯Öã¸êü ¤üÖêÖ ŸÖÖÃÖÆüß »ÖÖÖ»Öê ÖÖÆüßŸÖ.
»ÖÆüÖÖ ¾ÖÃŸÖã ŸÖß Ã£Öæ»Ö ×¤üÃÖ»Öß… ŸÖã™üúß ¾ÖÖ™êü ãúÖß •Öã›ü»Öß…
ÃÖÆü•Ö ãú×™ü»ÖÖ ÃÖ¸ü»ÖÖ —ÖÖ»Öß… •Ö¾Öôûß Ö ²ÖÖ•ÖãÃÖ †£Ö¾ÖÖ †ÖŸÖÖ…
¤æü¸ü Ö ´Ö•Ö úÖÆüß…… 1……
†ÃÖê —ÖÖ»µÖÖÖê ´Öß ¤ãüÂµÖÓŸÖ ¸üÖ•ÖÖ“µÖÖ“Ö ¸ü£ÖÖŸÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê †ÖÆêüÃÖê ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê. ¿ÖÆü¸êü, Öê›üß, ÖªÖ,
ÖÖ»Öê ‡. †Ö´Ö“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖÖ»ÖæÖ ¯ÖÖ¸ü ×Ö‘ÖæÖ •ÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ¾ÖêÖÖÖê †Ö´Æüß •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ ÃÖ´ÖÖêºþÖ ‹úÖ¤üß
†¿Öß“Ö ¸üÖÖÃÖß †Ö´Ö“µÖÖ †ÓÖÖ¾Ö¸ü ‹ú ´ÖÖêšüÖ ±ãúŸúÖ¸ü ™üÖæúÖ ×²Ö•Ö»ÖßÃÖÖ¸üÖß ÃÖ´ÖæúÖ •ÖÖ‡Ô! ¾ÖÖ™êüÖê ´ÖÖêšüß
Ã™êü¿ÖÖê †Ö»Öß ´ÆüÖ•Öê †Ö´Ö“µÖÖ¯Öãœêü ¹ýôûÖÓ“µÖÖ •ÖÖóµÖÖ“ÖÖ ÖãÓŸÖÖ ¯ÖÃÖ¸ü»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖê, ¯ÖÖ ŸµÖÖŸÖæÖÆüß Æüß Öê´Öúß
×ÖÃÖ™æüÖ ¯ÖÖ¸ü ÆüÖê‡Ô!
ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡ÖúÖ, ŸÖÖ. 1-2-1903
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²ÖÖÆêü¸ü ¬Öã¸üÖÖê ¾Ö ¬ÖãôûßÖê ×¤ü¿ÖÖ ¬ÖãÓ¤ü —ÖÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ´ÖÖÓ›üß¾Ö¸ü“µÖÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü ¤üÖêÖ “ÖÖ¸ü
×´Ö×Ö™üÖÓŸÖ“Ö úÖêôû¿ÖÖ“Öß ³Öãú™üß ÃÖÖ“Öê. ”ûÖŸÖß úºþÖ ²ÖÖÆêü¸ü ›üÖêúÖ¾Ö»µÖÖÃÖ “ÖÆæüú›üê ÖãÃÖŸÖß ×Ö¸üµÖÖÓ“Öß
¬Öã¸üÖ›üß ¾Ö ŸµÖÖŸÖæÖ ×Ö‘ÖÖÖ¸êü ¬Öã¸üÖÓ“Öê ú»»ÖÖêôû“Ö ×¤üÃÖŸÖ. ‘Ö¸ê,ü ¤êü¾Öôêû, —ÖÖ›êü ¾Ö ¸üÃŸÖê Æüß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¸üÖß“Ö
úÖôû¾ÖÓ›æüÖ Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖÃÖ ²»Öòú Óú™Òüß ´ÆüÖ•Öê úÖôûÖ ¤êü¿Ö †ÃÖê ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. †¿ÖÖ
¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ †Â™üÖî¯ÖÏÆü¸ü ¸üÖÆæüÖ ×Ö•Öá¾Ö µÖÓ¡ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê —Öß•Ö ÃÖÖêÃÖÖÖ·µÖÖ ÆüŸÖ³ÖÖÖß ´Ö•Öã¸üÖÓ“Öß úÖµÖ ¤ü¿ÖÖ
†ÃÖê»Ö! †Ö´Ö“µÖÖ ú¾ÖßÖß ÖãÃÖŸµÖÖ ú»¯ÖÖêÖê“Ö ³Ö¾Ö“ÖÎúÖ“Öß ×“Ö¡Öê úÖœü»Öß †ÖÆêüŸÖ. µÖê£Öê ´ÖÖ¡Ö ŸÖê “ÖÎú
¯ÖÏŸµÖÖ ³ÖÏ´ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü! ¯ÖÏÖŸÖß“Öß Æüß úÖôûß Ö¸ü²Ö¸üßŸÖ ²ÖÖ•Öæ ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ—µÖÖ ŸÖÖë›üÖŸÖæÖ
†Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö“Ö Æüê ˆ¤ËüÖÖ¸ü ×Ö‘ÖÖ»Öê :
"†ÆüÖÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê! ŸÖæ ×¤ü¾ÖÖÖÖÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖÖÖ ú¿Öß Ö™æüÖ µÖêŸÖêÃÖ! ŸÖã—µÖÖ ¯Ö¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¿Öß
¤êüÖß»Ö ²ÖÃÖ»Öê»Öß Ö¯ÖŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖã—ÖÖ ÖÖ•Öæú ²ÖÖÓ¬ÖÖ, úÖê´Ö»Ö ÖÖ¡Öê, ˆÓ“Öß ¯ÖÖêÂÖÖú ¾Ö •Ö›ü•Ö¾ÖÖÆüß¸ü
¯ÖÖÆæüÖ †Ö´ÆüÖ ¯ÖÖî¸üÃŸµÖÖÃÖ ×úŸÖßÆüß úÖîŸÖãú êú»Öê ŸÖ¸üß ¯Öã¸êüÃÖê ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß! ¯ÖÖ Æêü Öê úÖµÖ ŸÖã—Öê ‹£Ö»Öê
Ã¾Öºþ¯Ö! ×úŸÖß Æêü ŸÖã—Öê úÂ™ü, úÖêÖ ÊÖ ‘ÖÖ´ÖÖ“µÖÖ ¬ÖÖ¸üÖ †Ö×Ö Æêü ÆüÖŸÖÖ¯ÖÖµÖÖ»ÖÖ ‘Ö¼êü! µÖê£Öê ŸÖã»ÖÖ
ÖãÃÖŸÖê ¿¾ÖÖÃÖÖê“”Ëû¾ÖÖÃÖ ú¸üµÖÖ»ÖÖÆüß ¾Öêôû ×´ÖôêûÖÖ. ŸÖß“Ö ŸÖæ ´ÖÓ›üôûßŸÖ ²ÖÃÖ»ÖßÃÖ ´ÆüÖ•Öê úÖµÖ úÖµÖ
œÓüÖ ú¸üŸÖêÃÖ! µÖê£Öê ŸÖã»ÖÖ ÖãÃÖŸÖß ´ÖÖêúôûß Æü¾ÖÖÆüß ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß. ¤ãüÃÖ¸üßú›êü úÖµÖ ŸÖã—µÖÖ Îúß›üÖ,
ú¸ü´ÖÖãúß, “ÖîÖß“Öê ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ, ¹ý“Öß“µÖÖ †Ö»Ö™üÖ¯ÖÖ»Ö™üß! ÖÖÆüß †Ö´ÆüÖ»ÖÖ Æêü ŸÖã—Öê Æêü ²ÖÆãüºþ¯Öß ¯ÖÏúÖ¸ü
úôûŸÖ. úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖæÖ Îúß›üÖ»ÖµÖÖŸÖ ¾Ö Îúß›üÖ»ÖµÖÖŸÖæÖ ¯ÖãÖ: †¿ÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ •ÖÖÖÖ¸üß •Ö¸ü ŸÖæ“Ö
†ÃÖ¿Öß»Ö ŸÖ¸ü †ÃÖê ¾Öê¿Ö ¯ÖÖ»Ö™üµÖÖŸÖ ŸÖã»ÖÖ ×úŸÖß ¿Ö¸ü´Ö ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê»Ö? ÆüÖ»Ö †Ö×Ö ÁÖ´ÖÖ“Öß
ŸÖ¸ü ÖÖêÂ™ü ¸üÖÆæü ¤êü. •ÖÖÖŸÖ ¸üÖÆüµÖÖ“Öß ú»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖÃÖ “ÖÖÓÖ»Öß ÃÖÖ¬Ö»Öß †ÖÆêü, †ÃÖê ŸÖæ ×úŸÖß
¾ÖêôûÖ ŸÖ¸üß ´ÆüÖŸÖêÃÖ, ¯ÖÖ ÖÖÆüß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê! ŸÖã»ÖÖ¤êüÖß»Ö †ªÖ×¯Ö ¯ÖãÂúôû ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÖÆêü.
ŸÖê úÃÖê ŸÖê ÃÖÖÓÖµÖÖ“Öß †Ö´Ö“µÖÖŸÖÆüß ¿ÖŒŸÖß ÖÖÆüß, ŸÖÖê¾Ö¸ü ŸÖã»ÖÖ ŸÖ¸üß ÖÖ¾Öê šêü¾ÖæÖ úÖµÖ ±úôû! ŸÖ¸üß
×¤üÃÖ»ÖÖ ŸÖÖê ¯ÖÏúÖ¸ü úôû×¾ÖµÖÖ“Öê ŸÖæŸÖÔ †Ö´Ö“Öê úÖ´Ö †ÖÆêü."
•µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖêÖê †Ö¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ‡ŸÖêú •Ö²²Ö¸ü ´ÖÖê×ÆüÖß-†Ã¡Ö ™üÖ×ú»Öê †ÖÆêü ×ŸÖ“Öß †¿Öß úÖêÖŸÖß ¾Ö
×úŸÖß ¾µÖÓÖê ×¤üÃÖ»Öß úß ´Öß ×ŸÖ»ÖÖ ‡ŸÖêú ™üÖæúÖ ¾Ö ™üÖê“ÖæÖ ²ÖÖê»Ö»ÖÖê? ´Öß ŸÖ¸ü †Öß¸ü£ÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖ·µÖÖ“µÖÖ
¾ÖêÖÖÖê “ÖÖ»Ö»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖÖ ŸÖ¿ÖÖŸÖ“Ö ÊÖ ÃÖãÓ¤ü¸üß“Öê éúÂÖ †Ö×Ö úšüÖê¸ü Ã¾Öºþ¯Ö †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê úß
¾Ö¸üß»Ö ˆ¤ËüÖÖ¸ü ´Ö»ÖÖ ÖúôûŸÖ“Ö ×Ö‘ÖÖ»Öê! ‹úÖªÖ ³ÖµÖÓú¸ü Ã¾Ö¯ÖÖ“ÖÖ úÖôû ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü ‹ú ¤üÖêÖ ¯Öôêû“Ö
†ÃÖŸÖÖê, ¯ÖÖ ŸÖê¾Öœü¶ÖŸÖ ×úŸÖßŸÖ¸üß ÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖÃÖ †Öã³Ö¾Ö µÖêŸÖÖê! ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü •ÖÖÖê
—ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸üÆüß ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ‘Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖÖê“Ö! ÊÖ“Öê úÖ¸üÖ Æüê úß Ã¾Ö¯ÖÖŸÖ»Öê ¤êüÖÖ¾Öê †Ö¯ÖÖ
•ÖÖÖéŸÖßŸÖ †Ö¬Öß“Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¾Öêôûß ¯ÖÖ×Æü»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ±úŒŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ‹úßú¸üÖ ´ÖÖ¡Ö ´ÖÖÖ“µÖÖ
ëú¦üÃ£ÖÖÖß ‹ú-¤üÖêÖ ÖÖÖÓŸÖ“Ö —ÖÖ»µÖÖÖê †Ö¯Ö»Öß †¿Öß úÖÃÖÖ×¾Ö¿Öß ÆüÖêŸÖê. †¿ÖÖŸÖ»ÖÖ“Ö úÖÆüßÃÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü
ÊÖ¾Öêôûß ´ÖÖ—ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¤ü´Ö Ö ‘ÖêŸÖÖ ÃÖÖ¸üÖÖ ¤üÖêÖ ŸÖÖÃÖ ¬ÖÖ¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê ŸÖ¸üß ×Ö›üúßŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ´ÖÖêúôûÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö
†ÃÖÖ ±úÖ¸ü ¾Öêôû ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ¯Ö›êüÖÖ. ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖ“Öß ‘Ö›üÖ´ÖÖê›ü ¾Ö ˆªÖêÖÖ“Öß ¬Ö›ü¯Ö›ü ×úŸÖß »ÖÖ™ü êú»Öß
ŸÖ¸üß ´ÖÖÖê ¸üÖÆüßÖÖŸÖ. ‹úÖ¤êü ¯Ö™üÖÓÖÖ Ö•Ö¸êüÃÖ ¯Ö›ü»µÖÖÃÖ ŸµÖÖŸÖ ¬Öã¸üú™ü ¾Ö ¤ü´Ö™ü Æü¾ÖêŸÖ †Ö×Ö úÖêôû¿ÖÖ“µÖÖ
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¸üÖÖêŸÖ ÓúÖÖ»Ö ¯ÖÖê¸êü ²ÖÖÖ›üŸÖ †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ×¤üÃÖÖ¾Öê! ‘Ö¸êü ¯ÖÆüÖ¾ÖßŸÖ ŸÖ¸ü ú²ÖãŸÖ¸üÖ“µÖÖ Öã¸üÖ›ü¶ÖÃÖÖ¸üÖß ¸üÖÓÖêŸÖ
Öê´Öúß ²ÖÃÖ×¾Ö»Öê»Öß. ÃÖÖêµÖ †Ö×Ö ¿ÖÖÓŸÖß ÊÖ´Öãôêû ´ÖÖÖÃÖê ‡ŸÖúß ÃÖ¾ÖÓÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ úß ×²Ö“ÖÖ·µÖÖÃÖ ¸üÖÆüŸÖÖ
³Öã‡Ô ¯Öã¸êüÖÖ. úÖÆüß ÆüÖîÃÖêÖê, úÖÆüß êú¾Öôû ×Ö¹ý¯ÖÖµÖÖÖê ŸÖß †¿Öß ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ †×¬ÖúÖ×¬Öú Ö¤üá úºþÖ
¸üÖÆüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ‹úÖªÖ †Ö¬Öã×Öú ´ÖÖêšü¶Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ÃÖÖ¾ÖúÖ¿Ö¯ÖÖê ØÆü›æü »ÖÖÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖŸÖ²Ö¸ü “ÖÖîú,
ˆ¯Ö¾ÖÖê, ÃÖÓÖÏÆüÖ»ÖµÖê, ×“Ö¡ÖÖ»ÖµÖê ‡ŸµÖÖ¤üß ´ÖÖêÆüú Ã£Öôêû Ö•Ö¸êüÃÖ µÖêŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ —Öã¸üŒµÖÖÃÖ¸ü¿Öß ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö
‡ŸÖ¸ü ×šüúÖÖ“µÖÖ ÖÖÖÖ×¾Ö¬Ö µÖÖŸÖÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÃÖ¸ü ¯Ö›üŸÖÖê Æüê Ö¸êü ¯ÖÖ ŸµÖÖ“Ö ¿ÖÆü¸üÖú›êü †ÃÖê ×¾ÖÆÓüÖ´Ö ¥üÂ™ü¶Ö
¯ÖÖÆæü Öê»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Öê ºþ¯Ö ×ŸÖŸÖêú ´ÖÖêÆüú ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. ÊÖ¾ÖºþÖ ´Ö»ÖÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê úß, úÖÆüß ÖÖêÂ™üß
ÃÖÖ¾ÖúÖ¿Ö ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ úôûŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ; ŸÖ¸ü úÖÆüß —Ö™üŒµÖÖÃÖ¸ü¿Öß ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ úôûŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
†ÃÖÖê! †¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê ´Öß ¯ÖêÖ×¸ü£Ö Ã™êü¿ÖÖÖ¾Ö¸ü µÖê‰úÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»ÖÖê. µÖê£Öê ¤üÖ¤üÖß“Öê •ÖÖ ÃÖÓ¯Ö»Öê †Ö×Ö ¯Öãœêü
×Ö¸üÖôêû“Ö •ÖÖ ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öê.
•ÖÖ †Ö×Ö ¾ÖÖ
•ÖÖÖ“Öê ¤üÖêÖ ³ÖÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ‹ú •ÖÖ, ¤ãüÃÖ¸üê ¾ÖÖ. ÊÖÃÖ“Ö †Ö¬Öã×Öú ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÖÖ¾Öê ªÖ¾ÖµÖÖ“Öß
—ÖÖ»µÖÖÃÖ ‹úÖÃÖ ÖßŸÖß ¾Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖÃÖ ×ÖÃÖÖÔ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ×ÖÃÖÖÖÔŸÖ ÖßŸÖß“ÖÖ †ŸµÖÓŸÖÖ³ÖÖ¾Ö †ÖÆêü
†ÃÖê ÖÖÆüß. ˆ»Ö™ü Ã¾ÖŸÖ: ÖßŸÖß“ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ¯ÖÏ¤êü¿Ö ×ÖÃÖÖÖÔ“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü †ÖÆêü †ÃÖêÆüß ÖÖÆüß. ×ÖÃÖÖÖÔ“µÖÖ
×¾Ö¸üÖ™ü ´ÖÓ›üôûÖŸÖ ÖßŸÖß“ÖÖ »ÖÆüÖÖ ÖÖê»Ö ¯ÖÖêúôûßŸÖ»µÖÖ ¯Ö¸ü´ÖÖÖæ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸÖ¸ÓüÖŸÖ †ÖÆêü! ÆüÖ“Ö ×¾ÖÂÖµÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ
²ÖÖ•ÖæÖê ×Ö¸üÖôûÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ÖßŸÖß“Öê †×¬ÖÂšüÖÖ ´ÖÖ. ×ÖÃÖÖÖÔ“Öê ´Öæôû ¯ÖÏúé ŸÖß. ¯ÖÏúé ŸÖßŸÖ ´ÖÖ ´Öãôûß“Ö ´ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê
ÖÖÆüß. ˆ»Ö™ü ¯ÖÏéúŸÖß ×úŸÖß •Ö¸üß †ÖÓŸÖ ³ÖÖÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ´ÖÖ ×ŸÖ»ÖÖ ÖÖÖ¬ÖÖÔŸÖ ×ÖôæûÖ ²ÖÃÖŸÖê. ¯ÖÖ ×ÖôûŸÖê
´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÃÖ úôûŸÖê £ÖÖê›êü“Ö! ´ÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖµÖÖ, ÖßŸÖß †Ö×Ö ×ÖÃÖÖÔ †£Ö¾ÖÖ •ÖÖ †Ö×Ö ¾ÖÖ ÊÖ «Óü«üÖÓ“Öê
¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÖÖŸÖê úÖµÖ †ÖÆêü, ŸÖê úÖÖ ÃÖÖÓÖæ ¿Öêú»Ö? ÊÖ «Óü«üÖÓ“Öê ´Öæôû •Öß ´ÖÆüÖ¾ÖÃŸÖæ ×ŸÖ“Öê êú¾Öôû Ã¾Öºþ¯Ö
úÖêšêü ×¤üÃÖê»Ö! 'Öúôêû ´ÖÆüß´ÖÖ ¾Öê¤ü ´ÖÖîÖÖ¾Ö»Öê •Öê£Öê ¯ÖÖÓÖãôû»Öê ´ÖÖ ¯Ö¾ÖÖ' ŸÖê ÊÖ“Ö ×šüúÖÖß! ´ÖÆÓüŸÖÖÓÖß •Ö¸ü
¯ÖÏÖÓ•Ö»Ö¯ÖÖê Æüß ú²Öã»Öß ×¤ü»Öß †ÖÆêü ŸÖ¸ü †Ö´Ö“µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ »ÖÆüÖÖÖÓÖß úÖµÖ ×¾Ö“ÖÖÖÖ ú¸üÖ¾Öß! †ÃÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü
†ÃÖæÖ †Ö´Æüß ¯ÖÏÃÖÓÖß ¤ãüÃÖ·µÖÖ“Öê ¿Ö²¤ü ˆÃÖÖê ‘Öê‰úÖ –ÖÖÖÖ“Öß ×úŸÖßŸÖ¸üß ¯ÖÏÖîœüß ×´Ö¸ü×¾ÖŸÖÖê! ¾ÖÖÃÖÖê“ÖÖ £ÖÖê›üÖ
úÖêšêü ×ÆüÃÖúÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ úß ŸÖßÖ¤üÖ ˆ»Ö£ÖæÖ ¯Ö›üŸÖÖê, ŸÖ¸üß ¯ÖãÖ: ˆšü»µÖÖ¾Ö¸ü '†ÆÓü ²ÖÎÉÖƒÛÃ´Ö' ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ
†ÖÆêü“Ö ŸÖµÖÖ¸ü!
¯ÖÏµÖŸÖ¿ÖÖ»Öß •Öê ´ÖÆüÖ¾Öß¸ü †ÖÆêüŸÖ ŸÖê •ÖÖÖŸÖ ¸üÖÆæüÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖêŸÖ. –ÖÖÖ¿ÖÖ»Öß •Öê ´ÖÆüÖµÖÖêÖß
†ÖÆêüŸÖ ŸÖê ¾ÖÖÖŸÖ ¸üÖÆæüÖ ÃÖŸµÖ ¿ÖÖê¬ÖÖêŸÖ. ×¾ÖÂÖµÖ Æêü“Ö •µÖÖÓ“Öê ÃÖãÖ ŸÖê ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß Ö™ü¯Ö™ü ú¸üÖêŸÖ. ¾ÖÖ¤ü Æêü“Ö
•µÖÖÓ“Öê –ÖÖÖ ŸÖê ¾ÖÖ¤üÖ“Öß ‘Ö™ü¯Ö™ü ú¸üÖêŸÖ. ´Ö¬µÖÓŸÖ¸üß †Ö´Æüß ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ´ÖÖÖÃÖê ×¾ÖÁÖÖÓŸÖßÃÖÖšüß ¾Ö ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖÖšüß
úÖÆüß úÖôû •ÖÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖÖŸÖ •ÖÖ‰ú µÖÖ!
¯ÖêÖË×¸ü£Ö¯ÖÖÃÖæÖ êú×ÃÖú¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ •ÖÖµÖÖÃÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 18 ´Öî»Ö †ÖÖÖÖ›üß“ÖÖ ‹ú ±úÖ™üÖ
†ÖÆêü. ¯ÖêÖË×¸ü£Ö ÃÖÖê›ü»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÖßŸÖß“ÖÖ ÖÖë¬Öôû ´ÖÖÖê ¤æü¸ü¤æü¸ü ¸üÖÆæü »ÖÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö ×ÖÃÖÖÖÔ“ÖÖ ÃÖÖêÆüôûÖ ¯Öãœêü
•Ö¾Öôû•Ö¾Öôû µÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ. ¤üÖêÆüÖë ²ÖÖ•ÖæÃÖ ˆÓ“Ö ˆÓ“Ö ¯Ö¾ÖÔŸÖ ×Æü¸ü¾µÖÖ Ö¾ÖŸÖÖ“µÖÖ —Öã»Öß ¯ÖÖÓ‘ÖºþÖ Æü¢Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê
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ŸÖ™üÃ£Ö ˆ³Öê ¸üÖ×Æü»Öê»Öê †Ö×Ö ÖÓ³Öß¸ü ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öê. †ÃŸÖÖÃÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ÃÖæµÖÖÔ“Öß ¿Öê¾Ö™ü“Öß ×ú¸üÖê ŸµÖÖÓ¾Ö¸ü
¸ëüÖÖôûŸÖ ÆüÖêŸÖß. ÃÖ´Öã¦üÖ¾Ö¸üß»Ö ŸÖÖ•ÖÖ †Ö×Ö ´ÖÓ¤ü ¾ÖÖ¸üÖ †Ö×Ö ¸üÖÖÖŸÖß»Ö —ÖÖ›ü¯ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖÃÖ úÖóµÖÖ
¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖæÖ ÖãúŸÖê“Ö ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖ¿ÖÖÃÖ ÃÖãÖ¾Öæ »ÖÖÖê»Ö. êú×ÃÖú µÖê£Öê ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öß
¿Öê¾Ö™ü“Öß ÖæÖ •Öß †ÖÖÖÖ›üß ×ŸÖ»ÖÖÆüß ×Ö¸üÖê¯Ö ×¤ü»ÖÖ. ´ÖÖÆêü¸üß †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖÃÖ¸ü“µÖÖ Ö›ü¶ÖÃÖ ×Ö¸üÖê¯Ö ¤êüŸÖÖÖÖ
×úŸÖßÃÖê ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™üŸÖê Æêü ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖÖÃÖã¸ü¾ÖÖ×ÃÖÖßÃÖ ´ÖÖÆüßŸÖ †ÖÆêü“Ö.
Ã™êü¿ÖÖÖ¾Ö¸ü †Ö´Æüß ×ŸÖ‘Öê ×¾ÖªÖ£Öá ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. †Ö´Æüß µÖêµÖÖ“Öß ¾Öêôû •Ö¸üß úôû×¾Ö»Öß Ö¾ÆüŸÖß ŸÖ¸üß
†Ö´Ö“Öê ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸üÃÖÖÆêü²Ö ¾Ö †Ö´Ö“µÖÖ ¯Öæ¾Öá“Öê †Ö»Öê»Öê ‹ú ×¾ÖªÖ£Öá †Ö´ÆüÖÃÖ ‘Ö¸üß ÖêµÖÖú×¸üŸÖÖ ŸÖê£Öê ¾ÖÖ™ü
¯ÖÆüÖŸÖ ˆ³Öê ÆüÖêŸÖê“Ö. †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ ÖêÆü´Öß ×¾ÖªÖ¾µÖÖÃÖÓÖÖŸÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß ´ÖæŸÖá
µÖê£Öê ×úŸÖß ×Ö¸üÖôûß ×¤üÃÖ»Öß! †ÓÖÖŸÖ ¯ÖÆüÖ›üß ÃÖ›üÖ ¯ÖÖêÂÖÖú, ÆüÖŸÖÖŸÖ ¸üÖÖ™üß úÖšüß, ÖÖÓªÖ¾ÖºþÖ †Ö›ü¾Öß
•ÖÖÖ¾µÖÖÃÖÖ¸üÖß ÃÖÖê›ü»Öê»Öß úÖŸÖ›ü¶Ö“µÖÖ ¾ÖÖ¤üßÃÖ »Ö™üú»Öê»Öß »ÖÆüÖÖ¿Öß ¤ãüÙ²ÖÖß“Öß £Öî»Öß, ÖÖ»ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖÃÖê,
ŸÖÖë›üÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ (×Ö¿ÖÖŸÖ»Öê ÖÖ‡Ô›ü²Öãú •ÖÖæ ¯ÖÖšü“Ö êú»Öê»Öê) ³ÖÖÂÖÖÖŸÖ ×¾ÖÖÖê¤ü, ¾ÖŸÖÔÖÖŸÖ
ŸÖŸ¯Ö¸üŸÖÖ, †ÃÖê Öãºþ“Öê “ÖÖ»ÖŸÖê ²ÖÖê»ÖŸÖê ×“Ö¡Ö ¯ÖÖÆæüÖ †Ö´Æüß ¾ÖÖ™êü“Öê ÃÖ¾ÖÔ Œ»ÖêÂÖ êú¾ÆüÖ“Ö ×¾ÖÃÖºþÖ Öê»ÖÖê.
²ÖÖò¸üÖê›êü»Ö-¤ü¸üßŸÖ »Öß£ÖÃÖ úÖò™êü•Ö Æêü †Ö´Ö“Öê ×šüúÖÖ µÖê£ÖæÖ “ÖÖ¸ü ´Öî»Ö ÆüÖêŸÖê. †Ö´Ö“Öê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ´ÖÖÖ ‘Ö¸üß ¸ü¾ÖÖÖÖ
êú»µÖÖ¾Ö¸ü, ›ü¸ü¾Öë™ü ¾ÖÖò™ü¸ü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ¾ÖºþÖ ²ÖÖê™üßŸÖæÖ ×»Ö£ÖÃÖË úÖò™êü•Ö»ÖÖ •ÖÖµÖÖÃÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê.
ÖÖ›üßŸÖæÖ ˆŸÖ¸ü»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ²Ö¤ü»Ö»Öê»µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¾Ö ²Ö¤ü»Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖêÆü¸üÖ¾ÖÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÖãºþÃÖ
¯ÖÖÆæüÖ †Ö´Æüß †Ö´Ö“Öê ÁÖ´Ö ×¾ÖÃÖ¸ü»ÖÖê †ÃÖê ¾Ö¸ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê, ¯ÖÖ Ã™êü¿ÖÖÖŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü µÖê‰úÖ ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ¯ÖÖÆüŸÖÖê
ŸÖÖê Öã¹Óý“ÖÖ Öãºþ •ÖÖê ¯Ö¸ü´Öê¿¾Ö¸ü ŸµÖÖÖê ŸÖ¸ü ÊÖ ×šüúÖÖß †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖêÆü¸üÖ¾Ö †×¬Öú“Ö ²Ö¤ü»Ö»Öê»ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ †Ö´Æüß
ÁÖ´Ö“Ö úÖµÖ ¯ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖÆüß ÆüôæûÆüôæû ×¾ÖÃÖºþ »ÖÖÖ»ÖÖê. ›ü¸ü¾Öë™ü ¾ÖÖò™ü¸ü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü êú×ÃÖú ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ †Ö¤üß
µÖê‰úÖ ×³Ö›ü»Öê †ÖÆêü. ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü, ÃÖÖôêû ×¾ÖªÖ£Öá †Ö×Ö ‹ú µÖã×Ö™êü×¸üµÖÖË †Ö“ÖÖµÖÔ ‡ŸÖêú•ÖÖ †Ö´Æüß ‹úÖ
Îúß›üÖÖÖîêúŸÖ ²ÖÃÖæÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê! ÃÖæµÖÖÔÃŸÖ ÆüÖê‰úÖ ÖÖê›ü ÃÖÓ×¬Ö¯ÖÏúÖ¿Ö ¯Ö›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †¿ÖÖ ¿ÖÖÓŸÖ ÃÖ´ÖµÖß ¤êü¾Ö
úÃÖÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ! •µÖÖÖê •ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê ŸµÖÖÖê“Ö ¾ÖÖÆüß êú»Öê †ÖÆêü. •ÖÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¾ÖÃÖŸÖ †ÖÆêü, ŸÖÖê“Ö
ÃÖéÂ™üßŸÖÆüß ¾ÖÃÖŸÖ †ÖÆêü. †ÃÖê †ÃÖŸÖÖ ¤ü¿ÖÔÖÖŸÖ ×úŸÖß ŸÖ¸üß ÆüÖ ±ú¸üú! ×ŸÖú›êü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ŸÖÖê Ã¾Öºþ¯ÖÖÖê
¯ÖÏú™üŸÖÖê. ¯ÖÖ ŸÖê ÃÖ¢¾Ö¤ü¿ÖÔÖ ×úŸµÖêúÖÃÖ ÆüÖêŸÖê? †Ö×Ö •µÖÖ £ÖÖê›ü¶ÖÃÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖê ŸÖ¸üß ×úŸÖß¤üÖ ÆüÖêŸÖê? †Ö×Ö
•Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖê ŸÖ¸üß ×úŸÖß úÂ™üÖÖê, ×úŸÖß †ÖãŸÖÖ¯ÖÖÖê †Ö×Ö ×úŸÖß †ÖŸ´Ö¤Óü›üÖÖê †Ö×Ö ‡ŸÖŒµÖÖÆüß ÃÖÖµÖÖÃÖÖÖê
‹ú¤üÖ éú¯ÖÖ —ÖÖ»Öß ŸÖ¸ü ŸÖß ×™üúŸÖê ×úŸÖß ¾Öêôû! ŸÖãúÖê²ÖÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ úß, '†Öšü¾Ö×“Ö ¯Öã¸êü… ÃÖãÖ †¾Ö‘Öê
´ÖÖêÆüÖê¸êü' ¯ÖÖ ÊÖ †Öšü¾Öê“µÖÖ ´ÖÖÖÖÔŸÖ“Ö †Ö×ÖŸÖ †›ü£Öôêû ‘Ö›ü»Öê»ÖêÆüß ¯ÖãÆüÖ ŸµÖÖÓÖß“Ö ¾ÖÙÖ»Öê †ÖÆêü úß,
'úÖ´ÖÎúÖê¬Ö †Ö›ü ¯Ö›ü»Öê ¯Ö¾ÖÔŸÖ… ¸üÖ×Æü»ÖÖ †ÖÓŸÖ ¯Ö»Ößú›êü' ŸÖê¾ÆüÖ •ÖÖ ´ÆüÖ•Öê †¿ÖÖ †›ü£ÖóµÖÖÓ“ÖÖ
›üÖëÖ¸üÖôû ¯ÖÏ¤êü¿Ö ÊÖŸÖ †Ö¬Öß“Ö †¥ü¿µÖ †ÃÖê •Öê ÃÖ¢¾Öºþ¯Ö ŸµÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ÆüÖêÖê †×ŸÖ úšüßÖ. ¯ÖÖ µÖê£Öê ¯ÖÆüÖ,
ŸÖÖê“Ö ¤êü¾Ö úÃÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ºþ¯ÖÖÖê ¯ÖÏú™ü»ÖÖ †ÖÆêü. †Öšü¾ÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖêÆüß ÁÖ´Ö ÖúÖêŸÖ. ›üÖêôêû ˆ‘Ö›ü»Öê úß ¯Öã¸êü,
ÃÖãÖ †¾Ö‘Öê ´ÖÖêÆüÖê¸êü! ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ •ÖÖê ‡ŸÖúÖ ¤ãü»ÖÔ³Ö ŸÖÖê µÖê£Öê ×úŸÖß ŸÖ¸üß ÃÖã»Ö³Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ •ÖÖê
¤ãüÙ´Öôû, ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖéÂ™üßŸÖ ÆüÖ úÖêÖ ÃÖãúÖôû! ¿ÖÖÃ¡ÖúÖ¸üÖÃÖ †Ö×Ö Ã´Öé×ŸÖúÖ¸üÖÃÖ •ÖÖê ŸÖê£Öê ÃÖÆüÃÖÖ »ÖÖ³ÖŸÖ
ÖÖÆüß, ŸÖÖê µÖê£Öê ¯Ö¿Öã¯ÖÖÖÓÃÖ ³Öê™ü ¤êü‰úÖ ¸ü´Ö¾ÖßŸÖ †ÖÆêü! µÖê£Öê µÖêµÖÖ“ÖÖ“Ö †¾ÖúÖ¿Ö úß ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö ³Öê™ü ¾Ö
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»ÖÖê“Ö ÃÖ»ÖÖß¤êüÖß»Ö! ¯Ö¿“ÖÖŸÖÖ¯Ö ÖÖÆüß, ¯ÖÏÖµÖÛ¿“Ö¢Ö ÖÖÆüß, ‡Ó×¦üµÖ¤ü´ÖÖ ÖúÖê, ¤êüÆü¤Óü›üÖ ÖúÖê, ¯ÖÖ¯ÖÖ“Öß
†Öšü¾ÖÖ“Ö ÖÖÆüß. ´ÖÖ Ö´Öê“Öß ÖÖêÂ™ü ú¿ÖÖ»ÖÖ! ¯ÖãÖ•ÖÔ´Ö“Ö ÆüÖ!!
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖãÖ †ÖÆêü, ¯ÖÏßŸÖß †ÖÆêü, ¯ÖÏÖŸÖß †ÖÆêü, ¯ÖÖ ŸÖê£Öê ¯ÖãÂúôû †Ó¿Öß ÊÖ ÖÖêÂ™üß †ÃÖŸÖÖŸÖ.
†Ö´Æüß ²ÖÃÖ»ÖÖê †ÖÆüÖê Æüß ÖÖ¾Ö •Ö¸ü ¯Öãœêü µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß —ÖÖ»Öß ŸÖ¸ü †Ö¬Öß ¾Ö»ÊÖÓÖß ¯ÖÖÖß ´ÖÖÖê œüú»Ö»Öê
¯ÖÖ×Æü•Öê. †Ö×Ö ÆüÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ¤üÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸üß ¯ÖãÂúôû¤üÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ´ÖÖ—Öê ¬ÖÖ ŸÖê
¤ãüÃÖ·µÖÖ“Öê ŠúÖ, ´ÖÖ—ÖÖ †Ö¸üÖ´Ö ŸÖÖê ¤ãüÃÖ·µÖÖ“Öê úÂ™ü, Ö¤üáŸÖæÖ ´ÖÖ—Öê ¯ÖÖ‰ú»Ö ¯Öãœêü ¯Ö›üÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ ´Öß ‡ŸÖ¸üÖÓÃÖ
´ÖÖÖê ¸êü™üßŸÖ †ÃÖŸÖÖê. †ÃÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¿Öã¨ü ÃÖãÖ ×´ÖôûÖê ±úÖ¸ü úšüßÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖê£Öê ‡ŸÖ¸ü
†ÖŸ´µÖÖ´Ö¬µÖê ¯Ö¸ü´ÖÖŸ´µÖÖ“Öê •Öê ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö ×¤üÃÖŸÖê ŸÖê Ã£ÖÖÖ´ÖÖÖÖÖê £ÖÖê›üê ²ÖÆãüŸÖ †¿Öã¨ü“Ö †ÃÖŸÖê. ¯ÖÖ
ÃÖéÂ™üßŸÖ»ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ¾ÖêÖôûÖ. µÖê£Öê †Ö¯ÖÖ ¾Ö ¯Ö¸ü´ÖÖŸ´ÖÖ ÊÖÓ´Ö¬µÖê ‡ŸÖ¸ü úÖêÖß µÖêŸÖ ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ ‹£Ö»Öß ÃÖ¾ÖÔ
ÃÖãÖê ×Ö³Öìôû †ÃÖŸÖÖŸÖ, ×ÖÛ¿“ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ, ×Ö¸üÖ»ÖÓ²Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ!
†ÃÖÖê. †Ö´Æüß ¯ÖÖôûß¯ÖÖôûßÖê ¤üÖê‘Öê ¤üÖê‘Öê ¾Ö»Æü¾ÖßŸÖ, ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“Öß ¿ÖÖê³ÖÖ ¯ÖÖÆüŸÖ, ´Ö¬ÖæÖ´Ö¬ÖæÖ ×¾ÖÖÖê¤ü
ú¸üßŸÖ, ¯ÖÏÃÖÓÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÊÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ“Öß ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸üÖÓ“µÖÖ ŸÖÖë›æüÖ “Ö™üú¤üÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‹êúŸÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ÊÖ ×¾ÖÃŸÖßÖÔ
ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ“Öê ¯ÖÖÖß ‡ŸÖêú Ã¾Ö“”û †Ö×Ö ¿ÖÖÓŸÖ ÆüÖêŸÖê úß ‹ú ´ÖÖêšüÖ †Ö¸üÃÖÖ“Ö ¯ÖÃÖ¸ü»Öê»ÖÖ! êú×ÃÖú ÖÖ¾Ö
»Ö¾Öú¸ü“Ö ¾ÖôûÖÖŸÖ »Ö¯ÖæÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü †ÖÃÖ´ÖÓŸÖÖŸÖ úÖêšüêÆüß •Öß¾ÖÖÓ“Öß ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Ö ×¤üÃÖêÖÖ. †Ö´Ö“µÖÖ ²ÖÖê™üß³ÖÖê¾ÖŸÖß
»ÖÖ™üÖÓ“Öß úÖµÖ ŸÖß £ÖÖê›üß ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Ö ÆüÖêŸÖß ŸÖê¾Öœüß“Ö. ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ‹ú“Ö ×ÖÙ¾Öú»¯Ö ÃÖ´ÖÖ¬Öß »ÖÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ‹úÖ
²ÖÖ•ÖæÃÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü ‹ú Æü•ÖÖ¸ü ±ãú™üÖÓ“ÖÖ ‹ú¤ü´Ö ŸÖã™ü»Öê»ÖÖ úÖôûÖãú¼ü ú›üÖ ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖê»Ö ÃÖÖÓ³ÖÖôæûÖ
ŸÖ™üÃ£Ö ˆ³ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ÆüôæûÆüôæû ˆÓ“Ö ˆÓ“Ö ÆüÖêŸÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖÃÖ¯ÖÖ™üß¾Ö¸ü ¤üÖ™ü Ö¾ÖŸÖÖ“ÖÖ
×Æü¸ü¾ÖÖ ÖÖ×»Ö“ÖÖ ¯ÖÃÖ¸ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Öãœêü ¯Öãœêü Æêü ¤üÖêÆüÖëú›ü“Öê ›üÖëÖ¸ü †Ö¤üß“Ö •Ö¾Öôû µÖê‰úÖ ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖÃÖ ú¾Ö™üÖôæû
»ÖÖÖ»Öê. †Öê¸üßÃÖ ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ÃÖÓ¯Ö»Öê ¾Ö †Ö´Æüß ¤ü¸ü¾Öë™ü Ö¤üß“µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ×¿ÖºþÖ ŸÖÃÖê“Ö ²ÖÖò¸üÖê›êü»Ö ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ
¸ü´ÖÖßµÖ ¤ü¸üßŸÖæÖ ¾Ö¸ü ¾Ö¸ü •ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»ÖÖê. ÖÖ×ÖÖßÃÖÖ¸üÖß Ö¤üß ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü ¾ÖôûÃÖê ´ÖÖºþ »ÖÖÖ»Öß. µÖê£Öê
ÃÖÖï¤üµÖÖÔ“Öß ŸÖ¸ü †Ö¤üß ÃÖß´ÖÖ —ÖÖ»Öß †Ö×Ö ÃÖéÛÂ™üÃÖãÓ¤ü¸üß“ÖÖ Ö¾ÖÔ ×ŸÖ“µÖÖ ¯ÖÖê™üÖŸÖ ´ÖÖ¾ÖêÖÖ †ÃÖê ˆ‘Ö›ü ×¤üÃÖæ
»ÖÖÖ»Öê. ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸üß»Ö —ÖÖ›êü, »ÖŸÖÖ †Ö×Ö ¯Ö¾ÖÔŸÖ ÊÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²ÖÖ“Öß ŸÖ¸ü úÖµÖ ²ÖÆüÖ¸ü! ãú»ÖÃ¡Öß
‹úÖÓŸÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †Ö¸ü¿ÖÖŸÖ †Ö¯Ö»Öê ºþ¯Ö ¯ÖÖÆæüÖ †Ö¯Ö»µÖÖÃÖ“Ö ¬ÖµÖ ´ÖÖÖßŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖ»µÖÖÃÖ
úÖêÖÖÃÖ ²Ö¸êü ¯Ö¸ü´ÖÖ¾Ö¬Öß“Öß ¬ÖµÖŸÖÖ ¾ÖÖ™üÖÖ¸ü ÖÖÆüß! †Ö´Ö“Öß ÖÖîúÖ ¯Öãœêü Öê‰úÖ ÊÖ ŸÖ¹ýÖß“ÖÖ ¸üÃÖ³ÖÓÖ
ú¸üµÖÖ“Öê †Ö´ÆüÖ»ÖÖ •Öß¾ÖÖ¾Ö¸ü †Ö»Öê! †Ö´Æüß †ŸÖÖ †Ö¤üß »Öß£ÖÃÖË úÖò™ê•Ö“µÖÖ•Ö¾Öôû ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»ÖÖê. ÖÖîúÖ
‹úÖ —ÖÖ›üÖ“µÖÖ ´ÖãôûÖ¿Öß ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖµÖ šêü×¾ÖŸÖÖê ŸÖÖê“Ö ×´ÖÃÖêÃÖ úÖ¯Öí™ü¸ü²ÖÖ‡ÔÖß —ÖÖê¯Ö›üß“µÖÖ
×Ö›üúßŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ›üÖêúÖ×¾Ö»Öê †Ö×Ö †Ö¯Ö»ÖÖ ÆüÖŸÖ¹ý´ÖÖ»Ö ÆüÖ»Ö¾ÖæÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏê´ÖÖÖê †Ö´Ö“Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê!
²ÖÖò¸üÖê›êü»Ö´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ¾Ö ³Öê™ü
×»Ö£ÖÃÖË úÖò™êü•Ö“µÖÖ ¾ÖµÖ ãú×™üúê ŸÖ †Ö´Ö“Öê •Öê ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ×¤ü¾ÖÃÖ †×ŸÖ ÃÖãÖÖ“Öê Öê»Öê ŸµÖÖ“Öß ÖÖê›ü
ÃÖæ“ÖÖÖ, Öã¹ý¯ÖŸÖßÖê ¾Ö¸ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö¤ü¿ÖÔÖß ¤ãüºþÖ“Ö •Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê ŸµÖÖŸÖ ×´ÖôûÖ»Öß ÆüÖêŸÖß.
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‡ÓÛ»Ö¿Ö ÃÖ¸üÖ¾ê Ö¸ü-¯ÖÏÖŸÓ Ö Æêü ‹ú ÃÖÖ·µÖÖ µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖ¸üÖê Ã£Öôû †ÖÆêü †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖ ›ü¸ü¾Öë™ü¾ÖÖò™ü¸ü
Æêü ÃÖãÓ¤ü¸ü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ úÖšü“Öê ²ÖÖò¸üÖê›êü»Ö ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÖÖê¸êü Æüß ŸÖ¸ü ‹úÖªÖ»ÖÖ †Ö¤üß ¾Öê›ü »ÖÖ¾ÖæÖ
™üÖúŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖæÖ“Ö ´ÖÖÖê ÊÖ ×šüúÖÖß ´ÖÖêšü´ÖÖêšêü ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ú¾Öß ¾Ö »ÖêÖú ÃÖÓÃÖÖ¸ü †Ö¤üß ×¾ÖÃÖºþÖ
³ÖÓéÖÖÃÖÖ¸üÖê ÖãÓÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê ¾Ö †ÖŸÖÖ ŸÖ¸ü µÖã¸üÖê¯Ö †Ö×Ö †´Öê×¸üêúÆæüÖÆüß ¸ü×ÃÖúÖÓ“µÖÖ —ÖãÓ›üß“µÖÖ —ÖãÓ›üß µÖê£Öê
µÖêŸÖÖŸÖ! ¯ÖÏµÖÖŸÖ ÃÖÖï¤üµÖÔ¾ÖÖ¤üß •ÖÖòÖ ¸üÛÃúÖ ÆüÖ •Öê¾ÆüÖ †Ö¤üß »ÖÆüÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ ¤üÖ‡ÔÖê ŸµÖÖÃÖ ‹ú¤üÖ ÊÖ
ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ“µÖÖ úÖšüß ±ÏúÖµÖÃÖÔ ÎòúÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ Ö›üúÖ¾Ö¸ü †Ö×Ö»Öê, ŸµÖÖ¾Öêôûß ŸµÖÖ ´Öã»ÖÖ“µÖÖ †×ŸÖ
úÖê¾ÖóµÖÖ ¾Ö ÖÏÆüÖ¿Öß»Ö ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ×ÖÃÖÖÖÔÖê µÖê£Öê †ÃÖÖ úÖµÖ´Ö“ÖÖ ”ûÖ¯Ö ´ÖÖ×¸ü»ÖÖ úß, Æüß ŸµÖÖ“Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ³Öê™ü
¸üÛÃúÖ ´Ö¸êüŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ˆŸÓúšêüÖê †Öšü¾ÖßŸÖ †ÃÖê. †ÖŸÖÖ ÊÖ Ö›üúÖ¾Ö¸üß»Ö —ÖÖ›üßŸÖ ¸üÛÃúÖ“µÖÖ
“ÖÆüÖŸµÖÖÓÖß ¾Ö¸üß»Ö ³Öê™üß“µÖÖ Ã´ÖÖ¸üúÖ£ÖÔ ‹ú ÃÖãÓ¤ü¸ü ×¿Ö»ÖÖ»ÖêÖ ¸üÖê×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü!
†Ö´Ö“µÖÖ Öãºþ“Öß ãú×™üúÖ ²ÖÖò¸üÖê›êü»Ö ¤ü¸üß“µÖÖ ŸÖÖë›üÖ¿Öß, ›ü¸ü¾Öë™ü Ö¤üß“µÖÖúÖšüß, ›üÖëÖ¸üÖ“µÖÖ ²ÖÖ»ÖêŸÖ
•Öê£ÖæÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü Ö•Ö¸êüŸÖ “ÖÖÓÖ»Öê ³Ö¸êü»Ö †¿ÖÖ ÖÖŒµÖÖ¾Ö¸ü ˆ³Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖêŸÖÖ •ÖÖŸÖÖ, ˆšüŸÖÖ
²ÖÃÖŸÖÖ, úÖµÖÔ ú¸üŸÖÖ, ÖÏÖÃÖ ×ÖôûŸÖÖ, ‘Ö¸üß ¤üÖ¸üß ¿ÖµµÖê¾Ö¸üß¤êüÖß»Ö ÆüÖê! ÃÖéÂ™üß“Öê ¯ÖÏÃÖ®Ö ´ÖãÖ †Ö´ÆüÖÓÃÖ ÃÖŸÖŸÖ
×¤üÃÖŸÖ †ÃÖê. •Öê¾ÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÓÖŸÖßŸÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ ‹úÖ‹úß ¤æü¸ü ÛÃú›üÖò“µÖÖ ×¿ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖæµÖÔ×ú¸üÖÖ“Öß
†¯Öæ¾ÖÔ ¿ÖÖê³ÖÖ ×¤üÃÖê, ×¤ü¾ÖÖÖÖÖµÖÖŸÖ Îúß›êüŸÖ ÖãÓÖ»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ ´Ö¬µÖê“Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ¾Ö¸ü ´Öê‘Ö¬ÖÖ¸üÖ ÖÖ“Öæ »ÖÖÖŸÖ
×ŸÖú›êü »ÖÖ •ÖÖ‡Ô, ÖÖê»ÖßŸÖ ¾ÖÖ“ÖßŸÖ ²ÖÃÖ»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ Ø³ÖŸÖßÖÖ»Ö“µÖÖ Ö¤üß¿Öß ¾ÖÖµÖæ †úÃ´ÖÖŸÖ Ø¬ÖÖÖÖÖ
‘ÖÖ»Öß, †Ö×Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖ Öã»ÖÖ´Ö ¤ü¸üßŸÖæÖ ¿Ößôû ‘ÖÖ»ÖßŸÖ ¯ÖÖ¸ü ×ÖÃÖ™æüÖ •ÖÖ‡Ô! ÊÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ÃÖéÛÂ™ü²ÖÖ»ÖÖ
†Ö´Ö“µÖÖ¿Öß †ÆüÖê¸üÖ¡Ö ÃÖ»ÖÖß ú¸üß ¯ÖÖ ŸÖÖê ´ÖÖêšü¶Ö“Öß úµÖÖ ´ÆüÖæÖ ×ŸÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú “ÖêÂ™êü“Öê †Ö´ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ
ˆ»Ö™ü ´ÖÖêšêü úÖîŸÖãú“Ö ¾ÖÖ™êü!
‹êú ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß •Öê¾ÖÖ †Ö™üÖê¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öß ‹úÖ ÃÖ´ÖÖÖ¿Öß»Ö ÃÖÖê²ÖŸµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ²ÖÖò¸üÖê›êü»Ö
¤ü¸üßŸÖ ¿ÖŸÖ¯ÖÖ¾Ö»ÖßÃÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. †ÆüÖ! Æüß ¿ÖŸÖ¯ÖÖ¾Ö»Öß ú¬Öß ŸÖ¸üß ×¾ÖÃÖ¸üÖê ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü úÖµÖ! ÊÖ ›üÖë Ö¸üÖŸÖß»Ö
ÃÖ›üúÆüß ¹Óý¤ü, ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ †Ö×Ö ¬ÖãŸÖ»µÖÖÃÖÖ¸üÖß Ã¾Ö“”û ÆüÖêŸÖß. ¤üÖêÆüÖë ²ÖÖ•ÖæÃÖ Æü•ÖÖ¸ü Æü•ÖÖ¸ü ±ãú™üÖÓ“Öê ˆÓ“Ö¾Ö™êü
Œ¾Ö×“ÖŸÖ †Ö¤üß †ÓÖÖ»ÖÖ µÖê‰úÖ ×³Ö›üŸÖ, Œ¾Ö×“ÖŸÖ ¯ÖãÆüÖ ´ÖÖÖê Æü™üŸÖ, ŸµÖÖ¾ÖºþÖ ÖÖÖÖ •ÖÖŸÖß“Öß —ÖÖ›êü
¯ÖÖ»Ö¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß, ±ãú»Öê ±ãú»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß, »ÖŸÖÖ »ÖÖë²ÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ, »ÖÖêÆüÖôêû »ÖÖ™ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¤êüÖÖ¾µÖÖÓ“Öß
¯ÖÏ´ÖãÖ »ÖÖÖê •Öß ¸ÓüÖß²Öê¸ÓüÖß ¿ÖÖê³ÖÖ †Ö×Ö ¯Ö×¸ü´ÖôûÖ“ÖÖ ¤ü¯ÖÔ ŸÖß ´ÖÖ¡Ö µÖê£Öê Ö¾ÆüŸÖß, ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ÃÖÖï¤üµÖÖÔŸÖ ˆÖß¾Ö
³ÖÖÃÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖß“Ö. ˆ•Ö¾Ößú›ü“ÖÖ ú›üÖ ÃÖ¸üôû ŸÖã™ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ›üÖ¾Ößú›êü ›ü¸ü¾Öë™ü Ö¤üß Ö›üúÖŸÖæÖ ˆŸÖ¸üŸÖ
†ÃÖŸÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ¿Öß“Ö ´ÖÓ¤ü Ã¾Ö¸üÖŸÖ ´ÖÓ•Öãôû †Öê¾µÖÖ ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ Ã¾Ö¸üÖÃÖ ÃÖéÛÂ™ü-¸üÖÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ †ÃÖê
´ÖÖ—µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
“ÖÆæüú›êü ‡ŸÖêú ×Ö¾ÖÖÓŸÖ úß ¯ÖÖŸÖôû ¯ÖÖÖÆüß »Ö¾ÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ¿ÖÖÓŸÖß“Öê ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ •ÖÖæ ›üÖêóµÖÖÓÖß ×Ö¸üÖæ
»ÖÖÖ»ÖÖê. ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öß ú™üêú ×ŸÖÖê µÖê£ÖæÖ ²ÖÖ¸üÖ úÖêÃÖ ¯Öôû×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ, ˆ¨üÖ¸üÖÖ ¾ÖÖî¸êü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ
Ö¾ÖÖ¾ÖÖÆüß ²ÖÓ¤ü ¯Ö›ü»ÖÖ. ²ÖÖÊ ¿ÖÖÓŸÖß´Öãôêû †ÓŸÖ¸üÖŸÖß»Ö ÖÖê»Ö ¿Ö²¤ü †×¬ÖúÖ×¬Öú Ã¯ÖÂ™ü ‹êæú µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê.
9…… ¾ÖÖ•Ö»Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸üß †ÃÖÖ ÖÖê›ü ÃÖÓ×¬Ö¯ÖÏúÖ¿Ö ¯Ö›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ úß, ¾ÖÖ“ÖŸÖÖ ÃÖÆü•Ö µÖÖ¾Öê. ÃÖ´ÖÖê¸ü òúÃÖ»Ö
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ÎòúÖË“µÖÖ ×Ö´ÖãôûŸµÖÖ ´ÖÖÖê·µÖÖ¾Ö¸ü ¤ü¿Ö´Öß“ÖÖ “ÖÓ¦ü »ÖÖë²ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Ö´Æüß ¤üÖê‘Öê ÃÖÓÖŸÖßÖê “ÖÖ»Ö»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê, ŸÖ¸üß
²ÖÖê»ÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖÖê. Ã¾ÖŸÖ: úÖîŸÖãú ú¸üµÖÖ“ÖßÆüß ¾Öêôû ´ÖÖÖê“Ö ™üôæûÖ Öê»Öß ÆüÖêŸÖß, ´ÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖ»ÖÖ •ÖÖÖÖ ãúšêü
¸üÖ×Æü»Öß! •ÖÃÖ•ÖÃÖê ¯Öãœêü •ÖÖ¾Öê ŸÖÃÖŸÖ¿Öß ¤ü¸üß †ÖúÃÖæ »ÖÖÖ»Öß. ÖúôûŸÖ“Ö ÃÖéÂ™üßÖê †Ö´ÆüÖÓ»ÖÖ ¿Öê¾Ö™üß †Ö¤üß
†ÓŸÖ:¯Öã¸üÖŸÖ Öê»Öê! ŸÖê£Öê ×•Ö¾Ö»ÖÖ •ÖÖÖÓ“ÖßÆüß Ã´ÖéŸÖß ˆ¸ü»Öß ÖÖÆüß. ×Öú™ü ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öê¤êüÖß»Ö ³ÖÖÖ ˆ›üÖ»Öê.
»ÖÖî×úúÖŸÖæÖ ÖÖÆüßÃÖê“Ö —ÖÖ»ÖÖê!
†ÃÖÖ úÖêÖ •ÖÖ¤æü¾ÖÖ»ÖÖ ÊÖ ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ †ÓŸÖ:¯Öã¸üÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ úß, •µÖÖÖê †Ö´Ö“Öß †¿Öß ¯ÖÖÆüŸÖÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖ
¯Ö¸üÖ¬ÖßÖ †¾ÖÃ£ÖÖ úºþÖ ÃÖÖê›ü»Öß! ¾Ö¸üŸÖß •ÖÖê ‹ú¤üÖ »ÖµÖ »ÖÖÖ»ÖÖ ŸÖÖê ÖÖ»Öß ú¸üµÖÖ“Öß úÖÆüß ¿ÖŒŸÖß
ˆ¸ü»Öß ÖÖÆüß.
†ÖÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ úÖµÖ †Ö´ÆüÖÓ»ÖÖ?
ÃÖÖÓÖ¾ÖŸÖ ÖÖÆüß. úÖÆüß ¾ÖêôûÖ¯Öæ¾Öá ´ÖÖ¡Ö —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ Ö¸üÖ.
†Ö´Æüß úÖÆüß ¯ÖÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê úÖµÖ?
Ö¾ÆüŸÖÖê! ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖê ¯ÖÖ úÖÆüßŸÖ¸üß!
´ÖÖ×ÖŸÖ»Öê úÖ úÖÆüß?
”êû ÆüÖê! úÖµÖ ´ÖÖÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê?
×•Ö¾ÖÖ»ÖÖ úÃÖê ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê?
´Ö¬ÖæÖ´Ö¬ÖæÖ ÃÖãÃúÖ¸êü ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üŸÖ ÆüÖêŸÖê!
ŸÖê úÖ ´ÆüÖæÖ?
úÖêÖß ÃÖÖÓÖÖ¾Öê! úÖÆüßŸÖ¸üß †ÖŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ×Ö‘ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê ¾Ö úÖÆüß ²ÖÖÆêüºþÖ †ÖŸÖ ×¿Ö¸üŸÖ ÆüÖêŸÖê-”êû, ´Öß
úÖÆüßŸÖ¸üß ¾Öê›ü¶ÖÃÖÖ¸üÖê ¾ÖÖÔÖ ú¸üßŸÖ †ÖÆêü.
‹æúÖ ÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü úÖµÖ? †Ö×Ö ŸÖê úÖêÖ?
"Prayer is the burthen a sigh,
The falling of a tear,
The upward glancing of an eye,
When none but God is near.
--(Montgomery)

(´ÖãÖß ¿¾ÖÖÃÖ, †ÖÃÖ¾Öê ÖÖôûß… Öê¡Öß ¾Ö¸üŸÖß“Ö µÖÖÆüÖôûß…
†¿ÖÖ µÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖê“µÖÖ úÖôûß… •Ö¾Öôûß ŸÖÖê×“Ö ‹ú»ÖÖ……)
ú¾ÖßÖê Æêü ¾Ö¸üß»Ö ˆ¤ËüÖÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ ¾Öêôûß úÖœü»Öê †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖê †ÃÖÖêŸÖ. ´Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü †ÖŸÖÖ †ÃÖê
úôæûÖ “Öãú»Öê †ÖÆêü úß, ¾Ö¸üß»Ö •ÖÖê ¯ÖÏúÖ¸ü ‘Ö›ü»ÖÖ ŸÖß ´ÖÖ—Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÆüÖêŸÖß. †Ö×Ö ¯Ö¸ü´Öê¿¾Ö¸üÖ¾ÖÖ“ÖæÖ
•Ö¾Öôû úÖêÖß Ö¾ÆüŸÖê. ‹æúÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖê“Öê úÖ´Ö ‡ŸÖêú ÃÖÖ¬Öê ¾Ö ÃÖÖê¯Öê †ÖÆêü úÖµÖ ? ÆüÖêµÖ. úÖ»ÖÖÔ‡»ÖÆüß ŸÖê“Ö
ÃÖÖÓÖŸÖ †ÖÆêü.
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•ÖÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖÖŸÖ †Ö×Ö ¯Ö¸üŸÖ

"Prayer is and always remains a native and deepest impulse of the soul...
On the whole, silence* is the one safe form of prayer known to me in this poor,
sordid era-though there are ejaculatory words too, which occasionally rise on
one, with a felt propriety and variety."

* ÊÖ“Öê ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖãúÖ¸üÖ´ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ †ÃÖê †Ö»Öê †ÖÆêü :'ú¸üÖ¾Öß ŸÖê ¯Öæ•ÖÖ ´ÖÖê“Öß ˆ¢Ö´Ö … »ÖÖî×úúÖ“Öê úÖ´Ö úÖµÖ ŸÖê£Öê ……1……
¤êü¾ÖÖ! †¿Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ¾Ö Æüß ³Öê™ü ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ µÖêµÖÖ“Öß“Ö •Öºþ¸üß
†ÖÆêü úÖµÖ? ÖÖÆüß. •Öê£Öê úÃÖ»Öß ˆ¯ÖÖ¬Öß ÖÖÆüß, †¿ÖÖ úÖêšü»µÖÖÆüß ˆ‘Ö›ü¶Ö •ÖÖÖêŸÖ †Ö×Ö ´ÖÖêúóµÖÖ
Æü¾ÖêŸÖÆüß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ‘Ö›üµÖÖÃÖÖ¸üÖß †ÖÆêü. ´ÖÖÖÃÖÖÓ“µÖÖ Ö¤üáŸÖÆüß ¤êü¾ÖÖ ŸÖæ ³Öê™üŸÖÖêÃÖ. ÖÖÆüß úÃÖê ´ÆüÖæ! ‘Ö¸üß
†Ö‡Ô“Öß ´ÖÖµÖÖ, ²Ö×ÆüÖß“Öß ¯ÖÏßŸÖß, ¯ÖŸÖß“ÖÖ †Öã¸üÖÖ, ¯Öã¡ÖÖ“Öê ¾ÖÖŸÃÖ»µÖ, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¿Öê•ÖÖ·µÖÖ“Öß ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß,
×´Ö¡ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖêÆü, ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖÖÓ“Öß úôûúôû ¾Ö ÃÖÓŸÖÖÓ“ÖÖ †ÖãÖÏÆü †Ö×Ö ¿Öê¾Ö™üß •ÖÖŸÖÖŸÖ ´ÖÆüÖŸ´µÖÖÓ“Öß
×Ö¸ü¯ÖêÖ †ÖãÓú¯ÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ¤ü¿ÖÔÖêÆüß ŸÖã—µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖÖ“Öß †ÃÖæ ¿ÖúŸÖß»Ö? •ÖÖÖŸÖ ŸÖã—ÖÖ †ÃÖÖ
ÃÖÖÖÖŸúÖ¸ü ‘Ö›üŸÖÖê Ö¸üÖ, ¯ÖÖ ŸÖÖê ×úŸÖß ×¾Ö¸üôûÖ. ˆ»Ö™ü¯ÖÖß ×úŸÖß úšüßÖ †Öã³Ö¾Ö µÖêŸÖÖê! ¯ÖÖ ‹£Ö»Öê
ŸÖã—Öê ºþ¯Ö úÃÖê †²ÖÖ×¬ÖŸÖ †Ö×Ö †ÖÓ›ü †ÖÆêü! Æêü ¾Ö¸ü“Öê †ÖúÖ¿ÖÖ“Öê ”ûŸÖ ú¬Öß ±úÖ™ü»Öê úÖµÖ! ÆüÖ ÖÖ»Ö“ÖÖ
ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ“ÖÖ †Ö¸üÃÖÖ ú¬Öß ±ãú™êü»Ö Øú¾ÖÖ ´Öôêû»Ö úÖµÖ! ÊÖ ¯ÖÖÖ¸üÖÓ“Öê Öôêû ú¬Öß ²ÖÃÖŸÖß»Ö úÖµÖ! Æêü
¯Ö¾ÖÔŸÖÖ“Öê ŸÖ™ü, ÆüÖ ¾ÖÖ·µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÓÖÖ, ¾ÖéÖ, ¾Ö»»Öß, ¤üôû, ¯ÖÖÂÖÖÖ, ¯ÖÖÖß, †ÖúÖ¿ÖÖŸÖß»Ö ´Öê‘Ö ÊÖÓ¾ÖºþÖÆüß
ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ‡Ô¿¾Ö¸üÖ 'ŸÖã—Öß ãú¿Ö»Ö¬ÖÖ´Ö ÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öß' ú¿Öß ÃÖã¾ÖÖ“µÖ ¸êüÖÖ™ü»Öß †ÖÆêü! »ÖÆüÖÖ ²ÖÖ»Öêú ¤êüÖß»Ö ŸÖß
¾ÖÖ“ÖæÖ †ÖÖÓ¤ü ¯ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ ! ´ÖÖ †Ö´Æüß úÖ †ÃÖê ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ×¾Ö´ÖãÖ ¾ÆüÖ¾Öê! Æêü ú»µÖÖÖ×Ö¬ÖÖÖ, †Ö´Æüß
Ã¾ÖŸÖ:³ÖÖê¾ÖŸÖß •ÖÖê Öã¦ü Ø“ÖŸÖê“ÖÖ ÖãŸÓ ÖÖ ×Ö¸ÓüŸÖ¸ü ÖÖê¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖê ŸÖÖê ŸÖæ“Ö úºþÖêÖê ˆú»Ö, †Ö×Ö †ÖŸÖÖÃÖÖ¸üÖê“Ö
¾ÖêôûüÖ¾ê Öêôûß †Ö¯Ö»µÖÖú›êü éú¯ÖÖÆüÃŸÖÖÖê †Ö´ÆüÖ»ÖÖ †ÖêœæüÖ ‘Öê. †Ö´Ö“µÖÖ ‡“”êûÖê“Ö ŸÖã•Öú›üê µÖêµÖÖ“Öß †Ö´Ö“Öß
¿ÖŒŸÖß Ö¾Æêü!
¾ÖÖî¸êü ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ, ¤êü¾Ö ³Öê™æüÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü, ˆ‘Ö›ü¯ÖÖê ú¸üßŸÖ †Ö´Æüß ¯Ö¸üŸÖ ãú×™üêúŸÖ †Ö»ÖÖê.
¾Ö›üÔÃ¾Ö£ÖÔ“Öß ³Öê™ü †Ö×Ö ›ü¾Æü úÖò™êü•Ö“Öß µÖÖ¡ÖÖ
´ÖæÙŸÖ¯Öæ•Öú †Ö×Ö ÃÖÖï¤üµÖÖì¯ÖÖÃÖú †ÃÖê •Öê ¯ÖÏéúŸÖß“Öê ³ÖŒŸÖ †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖÓ“Öê ÆüÖ ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖ ´ÆüÖ•Öê
‹ú ´ÖÖêšêü Öê¡Ö“Ö †ÖÆêü. ÊÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ˆ¯ÖÖ¬µÖÖµÖÖ“Öß úÖµÖ´Ö“Öß Öê´ÖÖæú ¾Öã‡»µÖ´Ö ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ ÊÖ•Öú›êü
†ÖÆêü. ÊÖ ú¾Öß“ÖÖ »ÖÖî×úú-•Öß¾ÖÖúÖôû •Ö¸üß 1770-1850 ÊÖ †¾Ö¬ÖßŸÖ“Ö †Ö™ü¯Ö»ÖÖ ŸÖ¸üß ÊÖ Öê¡ÖÖŸÖ
ˆ¯ÖÖ¬µÖê¯ÖÖÖ“ÖÖ ¬ÖÓ¤üÖ ŸÖÖê †ªÖ×¯Ö “ÖÖ»Ö¾ÖßŸÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´ÆüÖµÖÖÃÖ ±úÖ¸ü¿Öß Æü¸üúŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ÊÖ ¯ÖÏÖÓŸÖß
¯Ö¤üÖê¯Ö¤üß úÖêÖÖŸÖ¸üß ´ÖÖêšü¶Ö ¯Öã¹ýÂÖÖ“Öê Ã´ÖÖ¸üú ¯ÖÖÆüÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê †Ö¸ü ¯ÖãµÖú£ÖÖ ‹êúµÖÖŸÖ µÖêŸÖê“Ö. —ÖÖ›üß,
´ÖÖôû, ¸üÃŸÖê, ¾ÖÖ™üÖ ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ“Ö ÊÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö †ÖŸ´µÖÖÓÖß Ö•Ö²Ö•ÖæÖ Öê»Öê †ÖÆêü. ÊÖ´Öãôêû µÖê£Öê
µÖêÖÖ·µÖÖ ¯Ö¸üúßµÖÖÓ“Öß, ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ´Ö•ÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¯ÖÖî¸üÃŸµÖÖ“Öß ´ÖÖêšüß “Ö´ÖŸúÖ×¸üú ÛÃ£ÖŸÖß ÆüÖê‰úÖ •ÖÖŸÖê. ´Öæôû
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¤êü¿Ö ¯ÖÆüÖ¾ÖÖ ŸÖ¸ü ŸÖôûÆüÖŸÖÖ‹¾ÖœüÖ. ³ÖæÖÖê»ÖÖŸÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖÆüß, †ÖéúŸÖß »ÖÆüÖÖ ¯ÖÖ Æü»»Öß ¯Ö¸üÖÎú´Ö
³Öæ´ÖÓ›üôûß ´ÖÖ¾ÖêÖÖÃÖÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸üÖÎú´Ö ÖÖê™üÖ †ÖÆêü, †ÃÖê úÖêÖßÆüß ÃÖ´ÖÓ•ÖÃÖ ´ÖÖãÂµÖ ´ÆüÖŸÖ ÖÖÆüß.
ÖãÖÖÓ“ÖÖ ´ÖŒŸÖÖ úÖÆüß ÊÖ“Ö ¸üÖÂ™ÒüÖ»ÖÖ ×¤ü»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß. ŸÖê ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ú´Öß•ÖÖÃŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ ÖãÖÖÓ“Öê “Öß•Ö,
Øú²ÖÆãüÖÖ ²ÖÖê³ÖÖ™üÖ ¤êüÖß»Ö ú¸üµÖÖ“Öß ‡ú›ü“µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ •Öß ÆüÖŸÖÖê™üß ÃÖÖ¬Ö»Öß †ÖÆêü ŸÖß ¯ÖÖÆæüÖ ×Ö¤üÖÖ
¯ÖÖî¸üÃŸµÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ±úÖ¸ü ±úÖ¸ü úÖîŸÖãú ¾ÖÖ™ü»µÖÖ¾ÖÖ“ÖæÖ ¸üÆüÖŸÖ ÖÖÆüß. ´ÖÖêšüÖ ¯Öã¹ýÂÖ •Ö´ÖÖ»ÖÖ úß ¯Öã¸êü, ŸÖÖê ÃÖ¾ÖÔ
¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ¬ÖÖ ÆüÖê‰úÖ ²ÖÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¿“ÖÖŸÖ ŸµÖÖ“Öê Ã´ÖÖ¸üú úÖµÖ úºþ, úÃÖê úºþ, †ÃÖê ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖÂ™ÒüÖ»ÖÖ
ÆüÖê‰úÖ •ÖÖŸÖê ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö ¿ÖÆü¸üÖÓŸÖ •Öê£Öê ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß Ö¤üá ±úÖ¸ü ŸÖê£Öê Ã´ÖÖ¸üúÖÓ“ÖßÆüß Ö¤üá •Ö´Ö»Öê»Öß †ÃÖŸÖê,
Æêü ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ÖúÖê“Ö. ¯ÖÖ †¿ÖÖ ×Ö•ÖÔÖ ¾Ö ×Ö¾ÖÖÓŸÖ Ã£Öôûß¤êüÖß»Ö úÖêÖŸµÖÖ ÖÖ úÖêÖŸµÖÖ ŸÖ¸üß ¹ý¯ÖÖÖê
Ã´ÖÖ¸üêúÆüß ¯Öãœêü µÖêŸÖÖŸÖ“Ö. Æêü ¯ÖÖÆæüÖ ÊÖ ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß ´ÖÖêšüß ¬ÖµÖŸÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. ÊÖ¾ÖºþÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖ ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ»ÖÖ µÖê£Öê
•ÖÖê †Ö¤ü¸ü ×´ÖôûŸÖ †ÖÆêü ŸÖÖê ŸµÖÖ“µÖÖ £ÖÖê¸ü¾Öß»ÖÖ ´Öãôûß“Ö •ÖÖÃŸÖ ÖÖÆüß. •ÖÖÃŸÖ †ÃÖÖê, ú´Öß †ÃÖÖê, •ÖÖê
×´ÖôûŸÖÖê ŸÖÖê †ÃÖÖ ×²ÖÖ²ÖÖê³ÖÖ™ü ×´ÖôûŸÖ †ÖÆêü úß, ‹úÖÓŸÖ-×¯ÖÏµÖŸÖÖ ÆüÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ÖãÖ ŸµÖÖ“µÖÖ Ã´ÖÖ¸üúÖŸÖ
×¾Ö¿ÖêÂÖ“Ö Öã»ÖæÖ ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü.
¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ“Öß ú×¾ÖŸÖÖ ´ÆüÖ•Öê ÃÖÖµÖÓúÖôû“µÖÖ Ø“ÖŸÖÖÖÃÖÖ¸üÖß ¿Öã¨ü †Ö×Ö ˆ¤üÖ¢Ö, ÖÓ³Öß¸ü †Ö×Ö
¯ÖÏÃÖ®Ö †ÖÆêü. ×ŸÖ“Öê ÃÖê¾ÖÖ êú»µÖÖÖê ´ÖÖÖ»ÖÖ ÖÖê³Ö ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß úß ´ÖÖ•Ö µÖêŸÖ ÖÖÆüß, ×úôûÃÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß
Øú¾ÖÖ †ÖôûÃÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. ÊÖ“Öß éúŸÖß ´ÆüÖ•Öê ÖÖÃÖÖß †Öã³Ö¾ÖÖ“Öß »ÖÆüÖÖ »ÖÆüÖÖ ¯Öªê, •ÖÖæ ¸üÖ´Ö²ÖÖÖ
´ÖÖ¡Öê“µÖÖ ÖÖêóµÖÖ“Ö! ‡ŸÖ¸üÖÓ“Öê ÃÖæ¸ü ÖãÃÖŸÖê úÖÖÖŸÖ“Ö ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ ÊÖ“µÖÖ ÃÖã¸üÖÓ“Öê šüÃÖê †ÓŸÖ¸üÖŸÖ»µÖÖ
±úÖêÖÖêÖÏÖ±ú¾Ö¸ü ŸÖÖŸúÖôû ˆšæüÖ ¯ÖãÖ: ú¬Öß ŸÖÃÖÖ ²ÖÖÊ ¯ÖÏÃÖÓÖ †Ö»µÖÖÃÖ ŸÖê †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö †ÖŸÖ ¾ÖÖ•Öæ
»ÖÖÖŸÖÖŸÖ! ±Ïëú“Ö ÖÏÓ£ÖúÖ¸ü ¾ÆüÖò»™êü†¸ü ´ÆüÖŸÖÖê úß, 'úÖ¾µÖÖ´Ö¬µÖê ÖßŸÖß“ÖÖ ˆ¤ËüÖÖ¸ü ‡ÓÖÏ•Öß ú¾ÖàÖß ×•ÖŸÖŒµÖÖ
•ÖÖê¸üÖÖê êú»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖÆæüÖ •ÖÖÃŸÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖßÆüß êú»ÖÖ ÖÖÆüß.' †Ö×Ö ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔÖê †ÃÃÖ»Ö ÖßŸÖß“Öß •Öß
úÖ´Ö×Ö¸üß ²Ö•ÖÖ¾Ö»Öß †ÖÆêü, ŸÖ¿Öß ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ‡ÓÖÏ•Öß ú¾ÖßÖê ²Ö•ÖÖ¾Ö»Öê»Öß ÖÖÆüß. ÖßŸÖß“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü
ŸµÖÖ“µÖÖ úÖ¾µÖÖŸÖ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖßÆüß ×•Ö¾ÖÓŸÖ †Ö×Ö •ÖÖÖŸÖß •µÖÖêŸÖ •ÖôûŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öê ¯Öª ´ÆüÖ•Öê ¯Ö¸ü´ÖÖŸ´µÖÖ“Öê
¯Ö¸Óü¯Ö¸üµÖÖ ÃŸÖÖê¡Ö“Ö. ¯Ö¸Óü¯Ö¸üµÖÖ ´Æü™ü»Öê ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ“Öß ¯ÖÏŸµÖÖŸÖÖ ú´Öß †ÃÖê ´Öãôûß“Ö Ö¾Æêü, ˆ»Ö™ü †Öêú ºþœü
¬Ö´ÖÖÔŸÖ ¤êü¾ÖÖ“µÖÖ •µÖÖ ÃÖÆüÃ¡Ö ÖÖ´ÖÖ¾Öôûß“ÖÖ ‘ÖÖêÂÖ “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü, ŸµÖÖ¾ÖºþÖÆüß ¯Ö¸ü´Öê¿¾Ö¸üÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ‡ŸÖŒµÖÖ
¯ÖÏŸµÖÖ¯ÖÖê •Ö›üµÖÖ“ÖÖ ´Öãôûß ÃÖÓ³Ö¾Ö ÖÖÆüß. ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ“Öß ÖßŸÖß †Ö×Ö ¬Ö´ÖÔ Æüß ¤üÖêÆüß Ö¾ÖßÖ •Ö´Ö»Öê»µÖÖ
²ÖÖ»ÖúÖ“µÖÖ ˆ»ÆüÖÃÖÖÃÖÖ¸üÖß ŸÖÖ•Öß †Ö×Ö ÖêÖŸÖß †ÖÆêüŸÖ, †Ö×Ö ×ŸÖŸÖúß“Ö ŸÖÓŸÖÖêŸÖÓŸÖ ×Öú™ü ¯ÖÏŸµÖÖ
†ÖÆêüŸÖ ! ÊÖ“Öê úÖ¸üÖ Æêü“Ö úß, ´Öã»ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔÖêÆüß †Ö¯Ö»ÖÖ ÃÖéÂ™üß¿Öß †Ö¤üß †¾µÖ×³Ö“Ö×¸üŸÖ †Ö×Ö
†ÖÓ×›üŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¸üÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê ´ÆüÖŸÖÖê :
The World is too much with us, - late and soon;
Getting and spending, - we lay waste our powers;
Little we see in Nature that is ours;
We have given our hearts away, - a sordid boon.
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•µÖÖ ±ãú»ÖÖ•Ö¾ÖôæûÖ †Ö´Æüß ÃÖÆü•Ö Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖ •ÖÖ‰ú ŸµÖÖŸÖ“Ö ³ÖÏ´Ö¸ü µÖê‰úÖ ŸÖÖÃÖÖÖãŸÖÖÃÖ †›üæúÖ
¯Ö›üŸÖÖê ŸÖß“Ö ÛÃ£ÖŸÖß ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ“Öß ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß Æêü ŸµÖÖ“µÖÖ ÖÖ»Öß»Ö “Ö¸üÖÖ¾ÖºþÖ ×¤üÃÖŸÖê.
To me the meanest flower that blows
Can give thoughts that do often lie deep for tears.

†ÃÖÖ ÆüÖ ÃÖéÂ™üß“ÖÖ ³ÖŒŸÖ †Ö×Ö ³ÖÖêŒŸÖÖ ‡Ô¿¾Ö¸üÖ“Öê ÖãÖ ›üÖêóµÖÖÖê ¯ÖÖÆæüÖ, ŸÖÖë›üÖÖê ÖÖŸÖ ´Ö¸êüŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ
ÊÖ“Ö ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ¸üÖÆæüÖ Öê»ÖÖ. ²ÖÖò¸üÖê›êü»ÖÆæüÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 25 ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü ›üÖëÖ¸üÖ“µÖÖ ãú¿ÖßŸÖ ÖÏÖÃÖ×´Ö†¸ü ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ
ÃÖãÓ¤ü¸ü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ“µÖÖ úÖšüß ÖÏÖÃÖ×´Ö†¸ü Öê›ü¶ÖŸÖ ›ü¾ÆüúÖò™êü•Ö ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ãú×™üêúŸÖ ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖê ŸÖß
¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ †Ö´Æüß ‹êú ×¤ü¾Ö¿Öß Öê»ÖÖê.
Ã™Òòü™ü±ú›Ôü-†ÖòÖ-‡¾ÆüÖ ÊÖ ÖÖ¾Öß ¿ÖêŒÃÖ×¯ÖµÖ¸ü“µÖÖ Ã´ÖÖ¸üúÖ“ÖÖ •ÖÖê ³Ö¯ÖúÖ, £ÖÖ™ü´ÖÖ™ü †Ö×Ö ÖÖëÖÖ™ü
×¤üÃÖ»ÖÖ ŸÖ¿ÖÖŸÖ»ÖÖ µÖê£Öê ´Öãôûß“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü Ö¾ÆüŸÖÖ. ‹ú —ÖÖê¯Ö›üß êú¾Öôû ÃÖÖ¬Öê¯ÖÖÖ“Öß †Ö×Ö ¿ÖÖÓŸÖß“Öß ´ÖæŸÖá“Ö!
¤üÖ›ü´ÖÖŸÖß“Öê Æêü ´ÖÖÖÃÖÖÓÖß ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê ‘Ö¸üãú»Ö, ¯ÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“Öß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖéÂ™üß ŸµÖÖú›êü ú¿Öß †Ö¤ü¸ü¯Öæ¾ÖÔú
¯ÖÆüÖŸÖ ²ÖÃÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. —ÖÖê¯Ö›üß“µÖÖ Ø³ÖŸÖß ´Ö•Ö²ÖæŸÖ ¯ÖÖ šëüÖµÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖÓÖÖ †ÖŸÖ ²ÖÖÆêü¸ü “ÖãµÖÖ“Öß ÃÖ±êúŸÖß
±úÖÃÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. (Æü»»Öß ÊÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ †¿ÖÖ ÃÖ±êúŸÖ Ø³ÖŸÖßŸÖ Œ¾Ö×“ÖŸÖ ‹úÖªÖ •ÖãµÖÖ Öê›ü¶ÖŸÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ).
Ö¯Ö¸êü»Ö †Ö¤üß ÖÖ»Ö¯ÖµÖÕŸÖ µÖê‰úÖ Ö´ÖÏŸÖÖ ¤üÖÖ¾ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ‡ÓÛ»Ö¿Ö ‘Ö¸üÖ“Öê ´ÖãµÖ »ÖÖÖ •Öê ¬Öã¸üÖ›üê ŸÖê ŸÖ¸ü
±úÖ¸ü“Ö •ÖãµÖÖ “ÖÖ»Öß“Öê, ŸµÖÖ¾Ö¸ü ¿Öêú›üÖê ×Æü¾ÖÖóµÖÖÓ“µÖÖ ÖãÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ‘Ö¸üÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ¯Öã¸üÖÖ¯Ö¨üŸÖß“Öê
¯ÖÖ Æü»»Öß ¤ãü¹ýÃŸÖ ¸üÖÖ»Öê»Öê ¾ÖôûÖ¤üÖ¸ü Óú¯ÖÖï›ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖŸÖæÖ †ÖŸÖ •ÖÖµÖÖÃÖ 18 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ»Öê ±úÖ™üú
ÆüÖêŸÖê. †Ö´Æüß ¯ÖÏŸµÖêú 6 †ÖµÖÖ“Öê ×ŸÖúß™ü ‘Öê‰úÖ †ÖŸÖ Öê»ÖÖê.
†ÖŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü 100 ¾ÖÂÖÖÕ´ÖÖÖ“Öß ‡ÓÖÏ•Öß ÃÖÖ¬Öß ¸üÆüÖ™üß †Ö×Ö ˆ““Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÊÖÓ“Öê ¤üÖÖ»Öê ÖÖ»Öß
±ú¸ü¿Öß¾Ö¸ü, ²ÖÖ•ÖæÃÖ Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü, ¾Ö¸üŸÖß ¯ÖÖ™üÖß¾Ö¸ü ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öê. ú¾Öß 1802 ´Ö¬µÖê ‹ú¤üÖ »ÖÓ›üÖ»ÖÖ
Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖ“Öê †ÃÖê ˆ¤ËüÖÖ¸ü ×Ö‘ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê :
... ... ... ... I am opprest
To think that now our life is only drest
For show mean handy work of craftman, cook
Or Groom --- we must run glitting like a brook
In the open sunshine or we are unblest,
rapine avarice, expense,
This is Idolatry and these we adore.

1802 ÃÖÖ»Öß •Ö¸ü ×²Ö“ÖÖ·µÖÖ»ÖÖ Æüß ÛÃ£ÖŸÖß ×¤üÃÖ»Öß ŸÖ¸ü 1902 ÃÖÖ»Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ¸üÖ•µÖÖ×³ÖÂÖêú
ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö ¯ÖÖÆæüÖ ŸµÖÖ»ÖÖ úÖµÖ ¾ÖÖ™ü»Öê †ÃÖŸÖê! ŸÖê úÖÆüß †ÃÖÖê. ¯ÖÖ ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö †Ö×Ö Æüß —ÖÖê¯Ö›üß ¤üÖêÆüß
‹úÖ“Ö ¤êü¿ÖÖŸÖ, ‹úÖ“Ö úÖôûß ú¿Öß †ÃÖæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ, ÊÖ“Öê ´Ö»ÖÖ ´ÖÖêšêü úÖê›êü ¯Ö›ü»Öê. Æüß —ÖÖê¯Ö›üß ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ
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¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ“Öê ³ÖŒŸÖ ´ÆüÖ×¾ÖÖÖ·µÖÖ Æü•ÖÖ¸üÖê Öã¿ÖÖ»Ö“ÖÓ¤üÖ“Ó Öß •Öß µÖê£Öê Ö¤üá µÖêŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ“ÖÖ ÃÖÖ¬Öê¯ÖÖÖ
¤ü¿ÖÖÓ¿ÖÖÖêÆüß ÖÃÖŸÖÖê, ŸÖ¸üß ŸÖê ÊÖ —ÖÖê¯Ö›üß“Öê úÖîŸÖãú“Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ! ×ŸÖ“Öê ±úÖê™üÖê ‘ÖêŸÖÖŸÖ, ×ŸÖ“µÖÖ
¯ÖÏ×ŸÖéúŸÖß ²ÖÖ×¾ÖŸÖÖŸÖ! ú¾Öß»ÖÖ »ÖÓ›üÖÖŸÖ»Öß ´ÖæŸÖá¯Öæ•ÖÖ ÃÖÖêÃÖ»Öß ÖÖÆüß. ´Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ÖÏÖÃÖ×´Ö†¸ü´Ö¬Öß»Ö ´ÖæŸÖá¯Öæ•ÖÖ
†×¬Öú ¤ãü:ÃÖÆü —ÖÖ»Öß! †ÃÖÖê.
µÖÖ ÖÖê¯Ö™üßŸÖ ú¾Öß †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öß ×•Ö¾Ö»ÖÖ †Ö×Ö “ÖÆüÖŸÖß ²ÖÆüßÖ ›üÖê¸üÖê£Öß †¿Öß ¤üÖê‘Öê“Ö ¸üÆüÖŸÖ
†ÃÖŸÖ. ŸÖôû´Ö•Ö»µÖÖŸÖ úÖóµÖÖ ¤üÖ›üÖ“Öß ±ú¸ü¿Öß ÆüÖêŸÖß ; ŸÖß †Ö¤üß ×—Ö•Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖß ¯ÖÆüÖŸÖ ¯ÖÆüÖŸÖ
†Ö´Æüß •Öê¾ÆüÖ Ø³ÖŸÖßŸÖß»Ö ´ÖÖêšü¶Ö ¾Ö †Öê²Ö›ü¬ÖÖê²Ö›ü “Öã»Öß•Ö¾Öôû †Ö»ÖÖê, ŸÖê¾ÆüÖ ú¾Öß“µÖÖ ‹Óú¤ü¸ü
¸üÆüÖ™üß“Öê ×“Ö¡Ö ¯Öãœêü ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öê. “Öã»Öß•Ö¾Öôû ×¸üúÖ´µÖÖ “ÖúÖ™ü¶Ö ×¯Ö™üµÖÖŸÖ ú¬Öß †ÖÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖ ÖÃÖê.
ŸÖÖê ´ÆüÖŸÖÖê :
Better than such discourse, doth silence long,
Long, barren silence, square with my desire,
To sit without emotion hope or aim,
In the loved presence of my cottage fire,
And listen to the flappint of the flame,
Or kettle whispring its faint under song.

¾Ö¸ü“µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖŸÖ ²ÖÃÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖ ú¾Öß“µÖÖ úÖÆüß ¾ÖÃŸÖæ, ×“Ö¡Öê ¾ÖÖî¸êü ¤üÖêÖ •Ö›ü Öã“µÖÖÔ
†Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü úÖÆüß ÃÖÖ´ÖÖÖ šêü×¾Ö»Öê †ÖÆêü. ×Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÖÖê»ÖßŸÖ ŸµÖÖ“Öê †Ó£Ö¹ýÖ ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖÖæÖ šêü×¾Ö»Öê †ÖÆêü.
¤ãüÃÖ·µÖÖ ‹úÖ ÖÖê»ÖßŸÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ †Ö¾Öé¢Öß ¾Ö ÆüÃŸÖ×»Ö×ÖŸÖê ŸÖÖ¾Ö¤üÖÖÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÖê ´ÖÖÓ›æüÖ
šêü×¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. úÖÆüß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ÆüÃŸÖ×»Ö×ÖŸÖê Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü úÖ“ÖêŸÖæÖ ™üÖÓÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÖê •Öß ÃÖéÂ™üßŸÖß»Ö
×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¤êüÖÖ¾µÖÖÓ¾Ö¸ü ÖÖÖß (Sonnets) ¸ü“Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖÓ“Öê ×¾ÖÂÖµÖ Æãü²ÖêÆæü²Ö ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ
úÖÆüß ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ¾Ö úÖÆüß úÖ»¯Ö×Öú ±úÖê™üÖêÖÏÖ±ú ‹úÖ “ÖÖîú™üßŸÖ ‹úßú›êü ™üÖÓÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ.
Æüß —ÖÖê¯Ö›üß ›üÖëÖ¸üÖ“µÖÖ †Ö¤üß ¯ÖÖµÖ£µÖÖ¿Öß ×“Öú™ü»Öê»Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¤ãüÃÖ·µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖŸÖæÖ ´ÖÖÖ“µÖÖ
²ÖÖ•ÖæÖê ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»Öê úß †Ö¯ÖÖ ¯Ö¸üÃÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. Æêü ¯Ö¸üÃÖæ ´ÆüÖ•Öê ›üÖëÖ¸üÖ“Öß ÃÖ¸üôû ˆŸÖ¸üÖ“Ö †ÖÆêü. ²ÖÖÖêŸÖ
ÃÖéÂ™üß¾Ö¸ü úÖêšêüÆüß ²Ö»ÖÖŸúÖ¸ü êú»µÖÖ“Öê ×“ÖÆü ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß, ¯ÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ ÃÖÓ´ÖŸÖßÖê •Öß ÃÖÖ±úÃÖ±úÖ‡Ô †Ö×Ö
¾ÖêÖß±úÖß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ×ŸÖŸÖúß“Ö êú»Öß †ÖÆêü. ²ÖÖÖêŸÖß»Ö †ÖÃÖÖê ´ÆüÖ•Öê Ö›üúÖŸÖ»µÖÖ ¯ÖÖµÖ·µÖÖ,
—ÖÖ›üÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖú»Öê»µÖÖ ±úÖÓªÖ ¾ÖÖî¸êü. †ÖÖÓŸÖãú •Ö›ü ‹ú“Ö ²ÖÖú •Öê šêü×¾Ö»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖ“ÖßÆüß ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß¿Öß ¯ÖæÖÔ ÃÖÓÖŸÖß †ÖÆêü! Æü»»Öß µÖê£Öê úÖêÖß ¸üÖÆüŸÖ ÖÖÆüß, ±úŒŸÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ‹ú ¤üÖêÖ ²ÖÖµÖÖ
´ÖÖ¡Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ.
ÖÓŸÖ¸ü †Ö´Æüß ÖÏÖÃÖ×´Ö†¸ü Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ¤êü¾ÖôûÖ“µÖÖ Ã´Ö¿ÖÖÖ³Öæ´ÖßŸÖß»Ö ú¾Öà“Öê ú²Ö¸üÃ£ÖÖÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê,
ŸÖê ŸÖóµÖÖ“µÖÖ †Ö¤üß úÖšüÖ»ÖÖ“Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öê †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ×¯ÖÏµÖ ²Ö×ÆüÖß“Öê £Ö›üÖê ‹ú´ÖêúÖ»ÖÖ ×“Öú™æüÖ
†ÖÆêüŸÖ. ¤üÖêÖ »ÖÖÓ²Ö “ÖÖîúÖêÖß ³Öã‡ÔÃÖ¯ÖÖ™ü ×Ö¸üÖóµÖÖ ±ú¸ü¿ÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ¤üÖ™ü ×Æü¸ü¾Öê Ö¾ÖŸÖ ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
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ŸÖê£Öê úÖÆüß ÖÖÆüß. ¤êü¾ÖôûÖ“Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ Øú×“ÖŸÖ ´ÖÖêšüß •ÖãµÖÖ †Öê²Ö›ü¬ÖÖê²Ö›ü ÖÖò´ÖÔÖ ‘ÖÖ™üÖ“Öß †Ö×Ö ³ÖŒú´Ö
²ÖÖÓ¬ÖÖß“Öß †ÖÆêü. ¤êü¾ÖôûÖŸÖ ‹úÖ ÖÖÓ²ÖÖ¾Ö¸ü ú¾Öß“ÖÖ ÃÖÓÖ´Ö¸ü¾Ö¸üß ´ÖãÖ¾Ö™üÖ šêü×¾Ö»ÖÖ †ÃÖæÖ ÖÖ»Öß µÖÖ
†£ÖÖÔ“ÖÖ »ÖêÖ †ÖÆêü :
To the memory of W. Wordsworth . . . who,
By the special gift and calling of God, was raised
Up to be the chief minister not only of the noblest
Poetry but of high and sacred truth . . .

†ÃÖÖê, ÊÖ ¯ÖÏúÖ¸êü †Ö´Ö“Öê ÊÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ 15 ×¤ü¾ÖÃÖ †Ö¤üß ÖúôûŸÖ Öê»Öê. ÊÖÓ¯Öîúß ²ÖÆãüŸÖêú ×¤ü¾ÖÃÖ,
ÃÖúÖôûß 8 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ µÖÖÆüÖ¸üß úºþÖ ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß 8 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ •Öê¾ÖÖÖ“Öê ¾Öêôêû¯ÖµÖÕŸÖ ÖÖÓªÖ¾Ö¸ü ±ú¸üÖôûÖ“µÖÖ
¯Ö›ü¿ÖÖ ™üÖæúÖ •ÖÓÖ»ÖÖŸÖæÖ ØÆü›üŸÖ, ¯ÖÖµÖÖ¾ÖºþÖ ŸÖ¸ÓüÖŸÖ, ¯Ö¾ÖÔŸÖÖ¾ÖºþÖ ÃÖ¸ü¯Ö™üŸÖ úÖôû ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»ÖÖ ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ.
†ÖòŒÃÖ±ú›Ôü“Öê ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü ¾Ö ×¾ÖªÖ£Öá ´ÆüÖ•Öê êú¾Öôû ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖß»Ö ×ú›êü Ö¾ÆêüŸÖ. »Öß£ÖÃÖË úÖò™ê•Ö´Ö¬µÖê
×Ö‘ÖÖÖ·µÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ‹úÖ Ö´ÖŸÖß“µÖÖ ¯ÖÖ×Öú ¯Ö×¡ÖêúŸÖ ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü úÖ¯ÖìÓ™ü¸ü ÃÖÖÆêü²ÖÖ²Ö§ü»Ö“ÖÖ •ÖÖê ˆ»»ÖêÖ
†ÖÆêü ŸÖÖê †Ö¤üß Ö¸üÖ †ÖÆêü †Ö×Ö ´ÖÖÃÖ»Öê¾ÖÖ‡Ôú †ÖÆêü.
Each day he does a mountain climb,
A ten mile row, three meals, a witticism
And fills the intervening time with
Pali texts and hebrew criticism.

Ö¸üÖêÖ¸ü“Ö †Ö´ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü“Ö †×¬Öú ²Öôûú™ü ¾Ö úÖ™üú šü¸ü»Öê. ×úŸÖß “ÖÖ»Ö»Öê ŸÖ¸üß
ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü £Öú»µÖÖ“Öê ×“ÖÆü ÖÃÖê. ¾ÖÖ™ü ¿ÖÖê¬ÖæÖ úÖœüÖê, »ÖÆüÖÖÃÖÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüÖê, ÁÖ´ÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Öê
Ã¾ÖŸÖ: ÆüÖîÃÖêÖê ¾Ö úÖôû•ÖßÖê ú¸üÖê ¾ÖÖî¸ëü“Öß ú¿Öß †Ö¤üß ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ¾ÖµÖ“Ö •Ö›ü»Öê»Öß. úÖêÖß £ÖæúÖ ´ÖÖÖê
¸üÖ×Æü»µÖÖÃÖ ¯ÖãÆüÖ ŸµÖÖ“ÖêÃÖÖšüß ´ÖÖÖê •ÖÖŸÖ. úÖêÖß ±úÖ¸ü ¯Öãœêü Öê»µÖÖÃÖ ¾ÖÖ™ü “ÖãúŸÖß»Ö ´ÆüÖæÖ ¯ÖãœêüÆüß •ÖÖŸÖ,
‘Ö¸üßÆüß ×Ö¸ü×Ö¸üÖôêû Öêôû ÖêôæûÖ ¾Ö ÖÖÖÖ ÃÖã³ÖÖ×ÂÖŸÖê ÃÖÖÓÖæÖ ÃÖ¾ÖÖÕÃÖ ˆ»ÆüÖÃÖÖŸÖ šêü¾ÖßŸÖ.
†¿ÖÖ ³Ö»µÖÖ Öãºþ“Öß, Öã¹ý¯ÖŸÖß“Öß ¾Ö †ÖÖÓ¤üß ÃÖÆüÖ¬µÖÖµÖÖ“Öß ¿Öê¾Ö™üß ¸ü•ÖÖ ‘Öê‰úÖ ´Öß ‹úÖ ÃúÖò“Ö
ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ“Öß ¾ÖÖ™ü ¬Ö¸ü»Öß
ÃúÖò“Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖŸÖ
ÃúÖò™ü»ÖÓ›ü“Öê ¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß“Öê ¿ÖÆü¸ü ‹Ø›ü²Ö¸üÖê Æêü ÃÖÖóµÖÖ ÖÏê™ü×²ÖÎ™üÖÖŸÖ †ŸµÖÓŸÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü †ÖÆêü. ÃÖ´Öã¦üúÖšüß
™üêüú›ü¶ÖÓ“µÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ¾Ö¸ü, ÊÖÃÖ ×šüúÖÖß ±úÖ¸ü †Öãæú»Ö ×´ÖôûÖ»Öê †ÃÖæÖ, Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖÆüß ¯ÖÖÖ¸üÖÃÖÖ¸üÖÖ
†Ö™üÖê¯Ö¿Öß¸ü ¾Ö ™ãü´Ö¤üÖ¸ü †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû †¾Ö•Ö›ü¿ÖÖ »ÖÓ›üÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖæÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÖÓ£ÖÖ“Öê ´ÖÖ Æêü
ÃÖéúŸÖ§ü¿ÖÔÖß“Ö Æü¸üÖ ú×¸üŸÖê. µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖ Æêü ‹ú ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖ¸üÖê Ã£Öôû †ÃÖæÖ †ÖŸ´ÖÃÖÓŸÖãÂ™ü ÃúÖò“Ö »ÖÖêúÖÓÃÖ
ÊÖ²Ö§ü»Ö ´ÖÖêšüÖ †×³Ö´ÖÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÖÆêü. †Ö•Öæ²ÖÖ•Öæ“µÖÖ ÃÖÖŸÖ ™üêüú›ü¶ÖÓ´Ö¬µÖê Æêü ¾ÖÃÖ»Öê †ÃÖ»µÖÖúÖ¸üÖÖÖê
ÃŒ¾ÖÖò“Ö »ÖÖêú ÊÖÓÃÖ †Ö¬Öã×Öú †£ÖêÃÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, ¾Ö †Ö»µÖÖÖê»µÖÖÓÃÖ ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ.
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‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü †£ÖêÃÖ“Öß ÃÖ¸ü †ÖÖµÖÖÃÖ ŸÖê£Öß»Ö ‹úÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“µÖÖ †¾Ö¿ÖêÂÖ ¸üÖ×Æü»Öê»µÖÖ
ÖÖÓ²ÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖÓÖê“Öê µÖê£Öê ‹úÖ ™êüú›üß¾Ö¸ü Æãü²ÖêÆãü²Ö †Öãú¸üÖ êú»Öê †ÖÆêü. ÊÖ Ã¾Ö“”û ¾Ö ÃÖãÖß ÖÖ¸üßŸÖ ‹ú
†Öšü¾Ö›üÖ ‘ÖÖ»Ö¾ÖæÖ ¯Öãœêü ´Öß »ÖÖÃÖÖÖê µÖê£Öê Öê»ÖÖê. ˆªÖêÖÖ“Öß ¬Ö›ü¬Ö›ü, ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖ“Öß ‘Ö›üÖ´ÖÖê›ü, Ö¤üá, ¬Öæ¸ü
†Ö×Ö ¬Öã¸üôûÖ ‡. †Ö¬Öã×Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öß ¾Ö¸ü¾Ö¸ü ×¤üÃÖÖÖ¸üß »ÖÖÖê µÖê£Öê ³Ö¸ü¯Öæ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ŸÖßÖ“Ö ×¤ü¾ÖÃÖ µÖê£Öê
¸üÖÆæüÖ ´ÖÖ—Öê ‡Â™ü Ã£Öôû •ÖÖê ÃúÖò“Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖ ×ŸÖú›êü ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ¯ÖÖ ×ŸÖŸÖŒµÖÖ“Ö †¾Ö¬ÖßŸÖ ´Ö»ÖÖ ³ÖÖ¾Öß
‹úÖÓŸÖÖ“µÖÖ ÃÖê¾ÖÖÖ£ÖÔ ±úÖ¸ü ³Öæú »ÖÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß.
»ÖÖÃÖÖÖê“µÖÖ ‹úÖ ¬Öã¸üú™ü»Öê»µÖÖ ²ÖÖêÖªÖŸÖæÖ †ÖÖÖÖ›üßÖê ´Ö»ÖÖ ±ú¸ü±ú™üßŸÖ ²ÖÖÆêü¸ü †ÖêœæüÖ ‹êú
ÃÖã¯ÖÏ³ÖÖŸÖß Œ»ÖÖ‡Ô›ü Ö¤üß“µÖÖ ÖÖ›üßŸÖ ×Ö¾ÖÖÓŸÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü †ÖÖæÖ ÃÖÖê›üß»Öê. ×úŸÖß ŸÖ¸üß †Ö¸üÖÖæú ¾ÖÖ™ü»Öß
´ÖÖÖ»ÖÖ! ¯ÖÖ µÖê£ÖêÆüß ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß Ö¤üá úÖÆüß “Öãú»Öß ÖÖÆüß. ‡ŸÖúÖ ¾Öêôû úÖ´ÖÖŸÖ ÖãÓŸÖ»Öê»µÖÖÓ“µÖÖ Ö¤üáŸÖ
ÆüÖêŸÖÖê, ŸÖ¸ü †ÖŸÖÖ ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß ‘ÖêÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ Ö¤üáŸÖ ¯Ö›ü»ÖÖê! •µÖÖ ²ÖÖê™üßŸÖ ´Öß ˆŸÖ¸ü»ÖÖê ŸÖß †Ö¬Öß“Ö ³ÖºþÖ Öê»Öß
ÆüÖêŸÖß. †¿ÖÖ ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ²ÖÖê™üß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ²ÖÓ¤ü¸üÖŸÖæÖ ×Ö‘ÖæÖ, ×Ö×¸üÖ¾Æü¸ü, ´Öî¤üÖÖ, •ÖÓÖ»Ö ‡. ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ
¯ÖÏÖÓŸÖß ×¿Ö¸üŸÖ. ÊÖ Ö¤üá¯Öîúß úÖÆüßÖÖ úÖ´Ö ±úÖ¸ü ¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû ¾Ö úÖÆüßÖÖ úÖ´Ö ´Öãôûß ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¿ÖßÖ
†Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ¿Ö¸üÖ †Ö»Öê»µÖÖÓ“Öê ÖãÖÖ¾ÖÖãÖ Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖ ÃÖéÛÂ™ü´ÖÖŸÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ÃÖÖÓŸ¾ÖÖ úºþ »ÖÖÖ»Öß.
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“ÖÖ ŸÖÖ¯Ö ×úŸÖß †ÖÆêü Æêü Ö¸êü ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖ ‹úÖªÖÖê †¿ÖÖ ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß“µÖÖ ×šüúÖÖß ×úŸÖß
¾Ö úÖêÖŸµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß —ÖÖÓÖ›ü »ÖÖÖãÖ Öê»Öê»Öß †ÃÖŸÖê ŸÖê ¯ÖÆüÖ¾Öê. ‡Ó»ÖÓ›ü, ÃúÖò™ü»ÖÓ›ü, †ÖµÖ»ÖÕ›ü ‡ŸÖêú“Ö
Ö¾Æêü ŸÖ¸ü µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖß»Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ×šüúÖÖÖÓÆæüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ úºþÖ †´Öê×¸üêúŸÖæÖ »ÖÖêú µÖê£Öê µÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸÖÃÖê“Ö
‡ŸÖ¸ü ×šüúÖÖßÆüß •ÖÖŸÖÖŸÖ. ›üÖëÖ¸üÖ“µÖÖ Ö²Ö¤ü›üßŸÖÆüß ÃÖãÖÖ“Öê ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖÖ¬ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖÖÖ¸üß, ¾Ö †ÆüÙÖ¿Ö ÃÖéÛÂ™üÖ™üß“Öê ÃÖ¾ÖÔ ÆüÖ¾Ö³ÖÖ¾Ö ¤üÖÖ×¾ÖÖÖ¸üß ÆüÖò™êü»Ö µÖê£Öê ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ÃÖ••Ö ÆüÖê‰úÖ ¾ÖÖ™ü ¯ÖÆüÖŸÖ ˆ³Öß †ÖÆêüŸÖ. Öã¿úßÖê
¾Ö •Ö»Ö´ÖÖÖÖÔÖê ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“Öê ¤ü¸ü ú´Öß úºþÖ ³Ö¯Öêú¤üÖ¸ü ¾ÖÖÔÖÖ“Öß ÖÖ‡Ô›ü²Öãêú ×»ÖÆæüÖ, •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß ¤êü‰úÖ ¾ÖÖî¸êü
¾ÖÖî¸êü ÖÖÖÖ ˆ¯ÖÖµÖÖÓÖß ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß »ÖÖêú ×Ö·ÆÖ‡ÔúÖÓÃÖ ‘Ö¸üÖŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü úÖœüŸÖÖŸÖ. ŸÖ¿ÖÖŸÖ, ±òú¿ÖÖ¤êü¾Öß“Öê Ö¾ÖÃÖ
¯Öã¸ü×¾ÖÖêÆüß ‡ú›üê ±úÖ¸ü •Öºþ¸üß“Öê —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. •µÖÖ ×šüúÖÖß ×Æü¾ÖÖôûÖ ¾Ö ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûÖ ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»ÖÖ ŸÖê£Öê“Ö
ˆÆüÖóµÖÖŸÖÆüß ¸üÖÆüÖê ´ÆüÖ•Öê ‡ú›ü“µÖÖ ÃÖÓ³ÖÖ×¾ÖŸÖ¯ÖÖÖ»ÖÖ ¿ÖÖê³ÖŸÖ ÖÖÆüß. †¿ÖÖ †Öêú úÖ¸üÖÖÓ´Öãôêû ´Ö»ÖÖ
Æüß Ö¤üá •Ö´Ö»Öê»Öß ¯ÖÖÆæüÖ ±úÖ¸üÃÖê †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê ÖÖÆüß. †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê ŸÖê Æêü úß, ÊÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß
‘ÖêµÖÖ“Öß ŸÖ·ÆÖ ¤üÖ¤üÖß“Öß“Ö. ×Ö¤üÖÖ ´Ö»ÖÖ ŸÖß ŸÖ¿Öß ³ÖÖÃÖ»Öß. ¸êü»¾Öê¾Ö¸ü úÖ´Ö úºþÖ ×¿ÖÖ»Öê»Öê ŸÖ¹ýÖ
¯Öã¹ýÂÖ, ¯ÖÖêÃ™üÖŸÖ Ö¯ÖÖÖ·µÖÖ ŸÖ¹ýÖ ´Öã»Öß, ×Ö¸üÖßŸÖ»Öê ´Ö•Öæ¸üÆüß, ‹£Öß»Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖ¯ÖÏ×ÃÖ¨üü
Ã£Öôêû ¾Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü ¤êüÖÖ¾Öê ¸üÖ¡Öß“ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ úºþÖ ¯ÖÖÆæüÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
†ÃÖÖê. †Ö´Ö“Öß †ÖÖ²ÖÖê™ü Œ»ÖÖ‡Ô›ü Ö¤üß“µÖÖ ¹Óý¤ü ÖÖ›üßŸÖæÖ »Ö¾Öú¸ü“Ö »ÖÖÖ»ÖÖÑÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü
Ø“Ö“ÖÖêóµÖÖ ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖŸÖ ×¿Ö¸ü»Öß ¾Ö ÃúÖò™ü»ÖÓ›ü“µÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÆüÖµÖ»ÖÑ›ü ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ •ÖÖ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ›üÖëÖ¸ü
¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ¾Ö¸ü¾Ö¸ü •ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»Öß. ¤üÖêÆüÖëú›êü êú¾Öôû ÃÖÖ´ÖÃÖæ´Ö ÆüÖêŸÖê. ¿ÖÖÓŸÖß †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ Æüß Ã¾ÖÖáµÖ
³ÖÖ¾ÖÓ›êü ¯ÖÆüÖ™êü“µÖÖ ¯ÖÏÆü¸üß µÖê£Öê ×¾ÖÁÖÓ³ÖÖÖê ¤üÖêÆüÖë úÖšüÖ¾Ö¸ü —ÖÖê¯Öß“Ö Öê»Öß ÆüÖêŸÖß •ÖÖæ! ¯ÖÏŸµÖêú ¾Öôû¿ÖÖÃÖ¸ü¿Öß
Ö¾ÖêÖ¾Öê“Ö ¯Ö›ü¤êü †Ö´ÆüÖ¯Öãœêü ¯ÖÃÖ¸üŸÖ. †ÖŸÖÖ ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ÃÖÓ¯Ö»Öê, ¯Öãœüß»Ö Ö›üúÖ¾Ö¸ü †Ö´Æüß ˆŸÖ¸üÖÖ¸ü †ÃÖê
´ÆüÖŸÖÖê ŸÖÖê“Ö ¯ÖãÖ: ¯ÖÖÖß †Ö×Ö ¯Ö¾ÖÔŸÖ, Ö¾ÖŸÖ, ¾ÖéÖ †Ö×Ö ¾Öê»Öß ÊÖÓ“Öê †úÛ»¯ÖŸÖ ³ÖÖÓ›üÖ¸ü ¯Öãœêü ×¤üÃÖæ »ÖÖÖê.
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•ÖÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖÖŸÖ †Ö×Ö ¯Ö¸üŸÖ

†Öê¸üßÃÖ »ÖÖòÖ»ÖÖÑÖ“µÖÖ †Ö¤üß ×¿Ö¸üÖê³ÖÖÖß †ò¸üÖêÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ •ÖÓÖ»Öß ²ÖÓ¤ü¸üÖŸÖ †ÖÖ²ÖÖê™ü ×¸üúÖ´Öß —ÖÖ»Öß.
ÊÖ »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ ×šüúÖÖß ‘Ö¸üÖ¯ÖêÖÖ ÆüÖò™êü»ÖÖÓ“Öß“Ö ÃÖÓµÖÖ †×¬Öú ÆüÖêŸÖß †Ö×Ö ‘Ö¸üÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ ÃÖÖ¬µÖÖ³ÖÖêóµÖÖ
ÆüÖµÖ»ÖÓ›ü¸üÖÓÖÖÆüß ÊÖ »ÖÖ‘Ö¾Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖêÖê ¯Öî¿ÖÖ“Öß “Ö™ü »ÖÖ¾ÖæÖ ×¤ü»Öß ÆüÖêŸÖß Æêü »Ö¾Öú¸ü“Ö ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê.
µÖê£ÖæÖ ¤üß›ü ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖóµÖÖ, 'ÃúÖò“Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ“Öß ¸üÖÖß' •Öß »ÖÖòÖ»ÖÖê´ÖÓ›ü ×ŸÖ“ÖÖ †´Ö»Ö ÃÖãºþ
ÆüÖêŸÖÖê. ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ¾ÖÃŸÖß ±úÖ¸ü ×¾Ö¸üôû ×¾Ö¸üôû †ÖÆêü. ´Öî»Ö-¤ßü›ü ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü ‹úÖ¤üß ¿ÖêŸÖú·µÖÖ“Öß
—ÖÖê¯Ö›üß †Ö¸ü ÖéÆüÃ£ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ›üÖ »ÖÖÖŸÖÖê. ÃÖã¤îü¾ÖÖÖê ÊÖ ‹úÖÓŸÖ Ã£Öôûß ´Ö»ÖÖ ŸÖßÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¶ÖÓŸÖ
•ÖÖÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖÖê ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ×±úºþÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê, †Ö×Ö ÆüÖò™êü»ÖÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ ÖÖÖ×¸üú
»ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ÃÖÓÃÖÖÔÆüß £ÖÖê›üÖ ¾Öêôû “Öãú×¾ÖŸÖÖ †Ö»ÖÖ. »ÖÖòÖ»ÖÖê´ÖÓ›ü“µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ 4-5 ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÏµÖÖŸÖ
ú¾Öß ÃÖ¸ü ¾ÖÖò»™ü¸ü ÃúÖò™ü ÊÖ“µÖÖ '»Öê›üß †Öò±ú ×¤ü »Öêú' ÊÖ úÖ¾µÖÖŸÖß»Ö ´ÖãµÖ Ã£Öôû »ÖÖòÖ òú™ÒüßÖ Æêü
†ÖÆêü. Æüß ŸÖ¸ü ÃÖÖï¤üµÖÖÔ“Öß ÖÖÖ“Ö ÃúÖò™ü ú¾Öß»ÖÖ »ÖÖ³Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ“µÖÖ ×¿Ö¸üÖê³ÖÖÖß ™ÒüÖêÃÖÖòŒÃÖ
ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖêÆü¸ü ¤ü¸üßú›êü •ÖÖŸÖÖÖÖ ‹»ÖÃÖ †Ö‡Ô»Ö ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¾Ö¸üß»Ö úÖ¾µÖÖŸÖß»Ö ÖÖ×µÖêú“Öê ÃÖãÓ¤ü¸ü Ã£ÖÖÖ
»ÖÖÖŸÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö¤üß ×“Öú™æüÖ ¯ÖÏêÖúÖÓ“Öß ÖÖîúÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¯ÖÏŸµÖêúÖ“Öê †ÓŸÖ:ú¸üÖ ÃÖ¤ËüÖ×¤üŸÖ
—ÖÖ»µÖÖ¾ÖÖ“ÖæÖ ¸üÖÆüŸÖ ÖÖÆüß. µÖÖ¾ÖŸúÖôû ÆüÖ ›üÖëÖ¸ü, Æêü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ¾Ö Æüß ¤ü¸üß ¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü ¸üÖÆüŸÖß»Ö ŸÖÖ¾ÖŸúÖôû
ÃúÖò™ü“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ¬µÖÖ ÃÖ¸üôû ¾Ö ÃÖÖê¯µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖß»ÖÖ ²ÖÖ¬Ö µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß Æüß ÃÖÖÖ ¯Ö™üŸÖê.
´Öß ¤ü¸üßŸÖ ×¿Ö¸ü»ÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ :
"All in the Trossak's glen was still,
Noon tide was sleeping on the Hill"

ÆüÖ ú¾Öß“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ ´Ö»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ¯Ö™ü»ÖÖ! µÖê£ÖæÖ ¯ÖÖ‰ú»Ö ¯Ö¸üŸÖ ‘ÖêÖê ×•Ö¾ÖÖ¾Ö¸ü †Ö»Öê!
²ÖêÖ »ÖÖê´ÖÓ›ü ×¿ÖÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ´ÖÖ¬Öß
†ÖòÖÃ™ü ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ‹êú ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖúÖôûß »ÖÖ²ÖÖßÖê µÖÖÆüÖ¸üß †Ö™üÖê¯ÖæÖ »ÖÖê´ÖÓ›ü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ“µÖÖúÖšüß
ÆüÖ¾Öì™ü ²ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü †ÖÖ²ÖÖê™üß“Öß ¾ÖÖ™ü ¯ÖÆüÖŸÖ ´Öß ˆ³ÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ×•Ö“µÖÖ ´Öã¦êüŸÖ ÃÖÖµÖÓúÖôû“Öê ¯ÖÏÃÖÓÖß ‹ú
¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú †Öî¤üÖ×ÃÖµÖÖ“Öß †Ö×Ö Ø“ÖŸÖÖ ÖÖÓ³ÖßµÖÖÔ“Öß ¿ÖÖê³ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ †ÃÖê ŸÖß Æüß 'ÃúÖò“Ö
ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ“Öß ¸üÖÖß' †Ö•Ö ÃÖúÖôûß †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖÃÖÆü †ŸµÖÓŸÖ ÃÖã¯ÖÏÃÖ®Ö ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. †Ö•Ö ×¤ü¾ÖÃÖ
‡ŸÖúÖ Ã¾Ö“”û ¾Ö ÃÖÖê•¾Öôû ÆüÖêŸÖÖ úß, ÊÖ ˆÆüÖóµÖÖŸÖ»ÖÖ ÆüÖ †Ö¤üß ¯Ö×Æü»µÖÖ ¯ÖÏŸÖß“ÖÖ †ÃÖê »ÖÖêú ´ÆüÖæ
»ÖÖÖ»Öê. ¯Öî»ÖŸÖß¸üÖ¾Ö¸ü '²ÖêÖ»ÖÖê´ÖÓ›ü' ¯Ö¾ÖÔŸÖÖ“Öê ×Ö´ÖãôûŸÖê ×¿ÖÖ¸ü ‡ŸÖ¸üÖÓÆæüÖ ˆÓ“Ö †ÖúÖ¿ÖÖŸÖ Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖê£ÖæÖ
ÃÖã´ÖÖ¸êü 5 ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü ¯Ö¾ÖÔŸÖÖ“Öê ¯ÖÖµÖ£µÖÖ¿Öß ¸üÖò²Ö™ÔüÖÖÖË ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ‹úÖ úÖê¯Ö·µÖÖŸÖß»Ö ²ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ´Öß ‹ú™üÖ“Ö
ˆŸÖ¸ü»ÖÖê †Ö×Ö ÆüôæûÆüôæû “ÖœüÖ “Öœæü »ÖÖÖ»ÖÖê. µÖê£Öê ‹úÖÓŸÖ ´ÆüÖ•Öê †Ö¤üß ¯ÖæÖÔ ¯ÖÏŸÖß“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ×•Ö¾Ö»ÖÖ
´ÖÖÖÃÖê ¾Ö ¤êü¿Ö²ÖÖÓ¬Ö¾Ö Æü•ÖÖ¸üÖê úÖêÃÖÖÓ¾Ö¸ü, ‹ŸÖ§êü¿ÖßµÖ ×´Ö¡Ö, †ÖêôûÖß“ÖêÆüß ¿Öêú›üÖê úÖêÃÖ ¤æü¸ü, †ÖÃÖ´ÖÓŸÖÖŸÖ
´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß úÖêšêüÆüß “ÖÖÆæü»Ö ×¤üÃÖêÖÖ, ¯ÖÏ¤êü¿Ö †ÖÖêôûÖß“ÖÖ, ¾ÖÖ™ü Öî¸ü´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öß, ‡ŸÖêú †ÃÖæÖÆüß ´Öß †¯Ö×¸ü×“ÖŸÖ
Ã£Öôûß †ÖÆêü †ÃÖê ¾ÖÖ™êü“Ö ÖÖ. •ÖÓÖ»Öß ØÆüÃ¡Ö ¯Ö¿ÖãÓ“Öß ŸÖ¸ü ÖÖêÂ™ü ¸üÖÆüÖê“Ö, ¯ÖÖ ÃÖÖ¯Ö, Ø¾Ö“Öæ ‡ŸµÖÖ¤üß Öã¦ü
×ú›ü¶ÖÓ“Öß µÖê£Öê ¾ÖÖŸÖÖÔÆüß ÖÖÆüß. ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü úÖµÖ ¯ÖÖµÖÖŸÖ úÖ™üÖÆüß ´ÖÖê›üµÖÖ“Öß ³ÖßŸÖß ÖÖÆüß, †¿Öß µÖê£Öß»Ö
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›üÖëÖ¸ü ¾Ö ¸üÖÖê †Ö¤üß“Ö ´ÖÖÖÃÖÖôæûÖ Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ‹ú¤üÖêÖ ¿ÖŸÖúÖ¯Öæ¾Öá •µÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¾Ö ²ÖÖÖê¤üÖ¸ü ¸üÖò²Ö¸üÖòµÖ
¸üÖ´ÖÖê¿µÖÖÖê ÆüÖ ÃÖÖ¸üÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö ¤üÖÖÖæÖ ™üÖú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖ“Öß“Ö ÖãÆüÖ ¾Ö ú²Ö¸ü ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ †ÖŸÖÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö
ŸÖ¹ýÖ ´Öã»Öß ²ÖÖµÖ×ÃÖú»Ö¾ÖºþÖ ¿Öê•ÖÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÆüÖ›üÖŸÖ ‹ú™ü¶Ö“Ö ØÆü›üŸÖ †ÖÆêüŸÖ! †ÃÖÖê, ÊÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ÊÖ
Ã£ÖôûÖ“ÖÖ †ÖŸÖÖ ˆÖÏ¯ÖÖÖ •Ö¸üß ÃÖ¾ÖÔÃ¾Öß ÖÖÆüßÃÖÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖ¸üß µÖê£Öß»Ö ‹úÖÓŸÖ¾ÖÖÃÖÖ»ÖÖ ¾Ö •ÖÓÖ»Öß
¿ÖÖê³Öê»ÖÖ †ªÖ¯Ö ×ŸÖôû´ÖÖ¡Ö ²ÖÖ¬Ö †Ö»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß.
´Öß ¸üÖÖ ŸÖã›ü¾ÖßŸÖ ¾Ö¸ü¾Ö¸ü “ÖÖ»Ö»ÖÖê. ‹úÖ ™êüú›üß“µÖÖ ´ÖÖ£µÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖ¾Öê ŸÖÖê †¾Ö×“ÖŸÖ ¯Öãœêü ¤ãüÃÖ¸üß ™êüú›üß
¤ü¢Ö ´ÆüÖæÖ ˆ³Öß ¸üÖÆüß. ŸÖ¸üß “ÖœüµÖÖ“ÖÖ Óú™üÖôûÖ µÖê‡ÔÖÖ úß £Öú¾ÖÖ ¾ÖÖ™êüÖÖ. ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Öß ¯ÖÏ¤êü¿Ö †Ö¤üß
ˆ‘Ö›üÖ, —ÖÖ›ü ÖÖ —Öã›æü¯Ö, ¯ÖÖµÖÖ ÖÖ»Öß ´ÖÖ¡Ö ×Æü¸ü¾ÖêÖÖ¸ü Ö¾ÖŸÖÖ“Öê ¤üÖ™ü †Ö×Ö ¤ü´Ö™ü ÆüÖÓŸÖ¹ýÖ ÆüÖÓŸÖ¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê.
Ö•Ö¸êüŸÖ úÖêšêü ¯Ö¿Öæ µÖê‡ÔÖÖ úß ¯ÖÖÖºþÆüß µÖê‡ÔÖÖ. êú¾ÆüÖŸÖ¸üß ‹ÖÖªÖ ¤üÖ›üÖ“µÖÖ ´ÖÖÖê ¸ü¾ÖÓ£Ö ú¸üßŸÖ ¯Ö›ü»Öê»Öê
‹úÖ¤êü ÃúÖò“Ö ´Öëœüºþ ×¤üÃÖê. ¯ÖÖ ÊÖ ÃÖ¢¾Ö¿ÖæµÖ ¯ÖÏÖµÖÖ“µÖÖ †¿ÖÖ Œ¾Ö×“ÖŸÖ ¤ü¿ÖÔÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ—µÖÖ ‹úÖÓŸÖÖŸÖ
´ÆüÖµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ¾µÖŸµÖµÖ µÖêŸÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ÃÖÆü•Ö “ÖãæúÖ ´ÖÖÖê Ö•Ö¸ü Öê»µÖÖÃÖ, ÖÖ»Öß »ÖÖÓ²Ö¾Ö¸ü ¯ÖÃÖ¸ü»Öê»ÖÖ
†¯ÖÏ×ŸÖ´Ö ¤êüÖÖ¾ÖÖ ×¤üÃÖê. 25 ´Öî»Ö »ÖÖÓ²Ö ×¡ÖúÖêÖÖéúŸÖß »ÖÖòÖ»ÖÖê´ÖÓ›ü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü †Ö¤üß Œ»ÖÖ‡›ü Ö¤üß»ÖÖ
•ÖÖ‰úÖ ×³Ö›ü»Öê ÆüÖêŸÖê ; •ÖÖæ ‹ú ³Ö»Öê ´ÖÖêšêü Ø¯Ö¯ÖôûÖ“Öê ¯ÖÖÖ“Ö úÖêšæüÖŸÖ¸üß ŸÖã™æüÖ ÊÖ ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ
¯Ö›ü»Öê †ÖÆêü! ¯ÖÖ ŸÖê ¯ÖÖÆæüÖÆüß ´ÖÖ—µÖÖ †ÖŸ´ÖØ“ÖŸÖÖÖ“ÖÖ ³ÖÓÖ ÆüÖê‡ÔÖÖ úß ‰ú¬¾ÖÔÖŸÖßŸÖ ÖÓ›ü ¯Ö›êüÖÖ.
'†ÖŸ´Öî¾ÖÖŸ´ÖÖÖê ²ÖÓ¬Öã:' Æüß ¾ÖÖÖß ´Ö»ÖÖ †Ö•Ö“µÖÖ ‡ŸÖúß ¯Öæ¾Öá ú¬Öß“Ö úôû»Öß Ö¾ÆüŸÖß; †Ö¯Ö»µÖÖ
ÖÖê»Ö ú¯ÖÖ™üÖŸÖ †Öã³Ö¾Ö †Ö×Ö †ÖãŸÖÖ¯Ö, –ÖÖÖ †Ö×Ö ¤ü¿ÖÔÖ ²ÖÖê¬Ö †Ö×Ö ¯ÖÏê¸üÖÖ, ‡. ‹ú úÖ ¤üÖêÖ †Öêú
ŸÖ·Æê“Öê ¤îü¾Öß ³ÖÖÓ›üÖ¸ü ³Ö¸ü»Öê †ÃÖŸÖÖ †Ö´Æüß ‹ú´ÖêúÖÓ¯Öãœêü †Ö¯Ö»Öê ¤îüµÖ †Ö×Ö ¤üÖ×¸ü¦ü¶ ×úŸÖß ŸÖ¸üß
¤üÖÖ×¾ÖŸÖÖê. ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ¾ÖÖÃ¯ÖŸÖß-¯ÖÖµÖÖÖÖ»Ö“Öê Ö¾ÖŸÖÆüß ÖÖÆüß úÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ²ÖôûÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖœüŸÖ! ´ÖÖ
†Ö´Æüß“Ö úÖ †¿Öß Ã¾ÖŸÖ:“Öß ÆêüôûÃÖÖÓ›ü †Ö×Ö ¯ÖãÂúôû¤üÖ †ÃÖÖ ¤ãü¹ý¯ÖµÖÖêÖÆüß ú¸üŸÖÖê? ´Ö¤üŸÖ ´ÖÖÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß
ŸÖß ¤ãüÃÖ·µÖÖ»ÖÖ úÖ? –ÖÖÖ ¬ÖãÓ›üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ŸÖê ²ÖÖÆêü¸ü úÖ? ¯ÖãÃŸÖúÖ“Öê ¯ÖÏÖ´ÖÖµÖ, ´ÖÖÖÃÖÖ“Öê ´ÖÖÆüÖŸ´µÖ, ´ÖÖŸÖß¬ÖÖë›ü¶Ö“Öß
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ, ¾ÖÖî¸êü ¾ÖÖî¸êü úÖêÖ Æêü ÃÖ´Ö•ÖãŸÖß“Öê ¾Ö †ÖÖÏÆüÖ“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü †Ö×Ö †¿ÖÖ Æü¼üÖÖê ×úŸÖß ›üÖê‡Ô±úÖê›ü!
ÆüÖ •ÖÖê †Ö´Ö“ÖÖ †ÃÖÖ ”ûôû ÆüÖêŸÖÖê ŸÖÖê úÖêÖß úÖê¯Ö»Öê»ÖÖ ¤êü¾Ö ú¸üßŸÖ ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ ¤êü¾ÖÖ“ÖÖ úÖêÖß ¯ÖÏ×ŸÖÃ¯Ö¬Öá
ÃÖîŸÖÖÖÆüß ú¸üßŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖ¸ü †Ö´Æüß“Ö †Ö´Ö“µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê Ö ‹êúŸÖÖ †ÃÖê †ÖŸ´Ö¿Ö¡Öæ ²ÖÖŸÖÖê. »ÖÖ•Ö †Ö×Ö
ÃÖÓŸÖÖêÂÖ, ×¿ÖÖÖ †Ö×Ö ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ, ²ÖÓ¬ÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖêÖ ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †Ö´Ö“Öê †Ö´Æüß“Ö úÖ¸üÖ †Ö×Ö
µÖÖ»ÖÖ ÃÖÖÖÆüß Ã¾ÖŸÖ:“Öß“Ö, †¿ÖÖ ÊÖ †ÖŸ´ÖÃÖÓ³ÖÖÂÖÖÖŸÖ ´Öß ÖãÓŸÖ»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ´Ö•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü •ÖÖæ úÖêÖß ŸÖ¸üß
¯ÖÖêŒŸÖ ´ÖÖÖæÃÖ “ÖÖ»Ö»Öê †ÖÆêü. †Ö×Ö ´Öß •Ö¸ü ‡ú›êü ×ŸÖú›êü ¯ÖÖ×ÆüÖ †Ö¸ü ´Ö¬µÖê“Ö £ÖÖÓ²ÖêÖ ŸÖ¸ü ÊÖ
´ÖÖÖÃÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖæ ´ÖÖêšüÖ ˆ¯Ö´Ö¤Ôü ÆüÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ úÖÆüß ³ÖÖ¾ÖÖê´Öãôêû ´Öß †Ö•Öæ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¾ÖÖ•Ö¾Öß¯ÖêÖÖ ±úÖ¸üÃÖê »ÖÖ
Ö ¯ÖÖêÆüÖê“Ö×¾ÖŸÖÖ ÃÖÖ¸üÖÖ ÃÖ¸üôû “ÖœüŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. †Öê¸üßÃÖ †¿ÖÖ ÖÖ¤üÖŸÖ“Ö ²ÖêÖ»ÖÖê´ÖÓ›ü“µÖÖ ´ÖÖ£µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ
ˆÓ“Ö ™üÖêúÖ¾Ö¸ü ´Öß †Ö»ÖÖê.
µÖê£Öê ¤üÖêÖ ŸÖ¹ýÖ ×¾ÖªÖ£Öá ³Öê™ü»Öê. †Ö¿“ÖµÖÖÔ“ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ —Ö™üúÖ ×Ö‘ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö †¿ÖÖ ¯Ö¸üŒµÖÖ
Ã£Öôûß †¿ÖÖ ŸÖßÖ ¯Ö¸üŒµÖÖÓ“Öê •Öê ÃÖÖÆü×•Öú Ã¾ÖÖÖŸÖ ¾Ö ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖ ¾ÆüÖ¾ÖµÖÖ“Öê ŸÖê —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê ¤üÖê‘ÖêÆüß ›üÖëÖ¸ü
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•ÖÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖÖŸÖ †Ö×Ö ¯Ö¸üŸÖ

ˆŸÖ¹ýÖ ¤ü¸üßŸÖ ×¤üÃÖêÖÖÃÖê —ÖÖ»Öê. ´Öß ´ÖÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ“Ö ÃÖ´ÖÖÖ´ÖÖŸÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖê. ²ÖêÖ Öê¾ÆüßÃÖ“Öê ×¿ÖÖ¸ü Öê¸üß•Ö
úºþÖ, ÃÖ¾ÖÔ ÖÏê™ü×²ÖÎ™üÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö †ŸµÖÓŸÖ ˆÓ“Ö Ã£ÖÖÖß ‹úÖ ×¿Öôêû¾Ö¸ü ´Öß †Ö¯Ö»Öê †ÖÃÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê. Öã¦ü
¯ÖÖ Ö´µÖ Ö¾ÖÖÔ“Öß £ÖÖê›üß —Öãôæûú ¾ÖÖ×Æü»µÖÖ¾Ö¸ü, »ÖÖê“Ö †ÖŸÖ²ÖÖÆêü¸ü ×Ö¾ÖÖÓŸÖ —ÖÖ»Öê.
²ÖÖ¸üÖ ¾ÖÖ•Ö»Öê ÆüÖêŸÖê, ¾ÖÖ¸üÖ ¾ÖÖÆüŸÖ Ö¾ÆüŸÖÖ, £ÖÓ›üß ¾ÖÖ•ÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖß, ˆÂ´ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ Ö¾ÆüŸÖÖ, ²ÖÖ•ÖæÃÖ
¿Öê-¤üÖêÖ¿Öê ú¤ü´Ö úÖê¸ü›üß †Ö×Ö ÃÖ¯ÖÖ™ü •Ö´ÖßÖ ÆüÖêŸÖß. ¿Öê¾Ö™üß ‹ú¤ü´Ö ú›êü ŸÖã™ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ¾Ö¸ü ¯ÖÃÖ¸ü»Öê»Öê
†Öú¿ÖÖ“Öê †¾Öß™ü ‘Öã´Ö™ü ÖÖ»Öß ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ×Ö×ŸÖ•Ö¾Ö»ÖµÖÖ¾Ö¸ü ™êüú»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¾Ö¸ü ´Ö¬µÖÓŸÖ¸üß
œüÖÖ“ÖÖ úÖêšêüÆüß ›üÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ×¤üÖ´ÖÖß ´Ö¬ÖÖê´Ö¬Ö ŸÖôû¯ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖŸÖ “ÖÖôûßÃÖ ´Öî»Ö¾Ö¸ü“ÖÖ
»ÖÖÃÖÖÖê ¿ÖÆü¸üÖŸÖ»ÖÖ ¬Öæ¸ü †Ö×Ö ¬Öã¸üôûÖ ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. (ÃÖ´Öã¦üÃÖ¯ÖÖ™üß¯ÖÖÃÖæÖ Æêü Ã£ÖÖÖ 3192 ±æú™ü ˆÓ“Ö
†ÖÆêü.) ¯Ö¾ÖÔŸÖ, ÖªÖ, ÃÖ¸üÖê¾Ö¸êü, ²Öê™êü, ´ÖÖôû¸üÖÖê ¾ÖÖî¸êü †ÖÃÖ´ÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü 100 ´Öî»Ö¯ÖµÖÕŸÖ“Öß úÖ¸üÖ×Ö¸üß
“Ö´ÖÔ“ÖÖæ¯Öãœêü ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öß. †ÖÓŸÖ Ã£Öôû †Ö×Ö †ÖÓŸÖ úÖ»Ö Æêü ¤üÖêÖ ×³Ö®Ö•ÖÖŸÖßµÖ ÖÖê»Ö ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ“µÖÖ
¯ÖÖêúôûßŸÖ ŸÖ¸ÓüÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ, †ÃÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ×“Ö¢Ö“ÖÖæ»ÖÖ ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»ÖÖ. ÖÖ»Öß »ÖÖê´ÖÓ›ü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ¾ÖºþÖ
‹úÖ¤üß †ÖÖ²ÖÖê™ü êú¾ÆüÖŸÖ¸üß ¤ãüºþÖ ŸÖ¸ÓüÖŸÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ ÆÓüÃÖßÃÖÖ¸üÖß ×¤üÃÖê. ¯Öãœêü ¯ÖÃÖ¸ü»Öê»µÖÖ
‹¾Öœü¶Ö †±úÖ™ü ×“Ö¡Ö¯Ö™üÖŸÖ ŸµÖÖ ÆÓüÃÖß×¿Ö¾ÖÖµÖ “ÖîŸÖµÖÖ“Öß ‡ŸÖ¸ü ÖæÖ ´ÆüÖæÖ ×¤üÃÖêÖÖ! ŸÖÃÖê“Ö ×“Ö¢Ö“ÖÖã¯Öãœêü
¯ÖÃÖ¸ü»Öê»µÖÖ Ã´Öé×ŸÖ¯Ö™üÖŸÖ êú¾ÆüÖŸÖ¸üß ‹úÖ¤êü ¾µÖÛŒŸÖ“Ö×¸ü¡ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ¯Ö¯ÖãµÖ †Ö¸ü ´ÖÖÖ¾Öß ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ»Öê
ÃÖãÖ¤ãü:Ö ÊÖ“Öß ÖãÃÖŸÖß †Öê—Ö¸üŸÖß †Öšü¾ÖÖ ÆüÖê‰úÖ •ÖÖ‡Ô, ÊÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ µÖê£ÖêÆüß ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Ö ‘Ö›êüÖÖ,
ÆüôæûÆüôæû Æêü ¤üÖêÆüß ²ÖÖÆêü¸ü“Öê ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ²ÖÓ¤ü ¯Ö›æü »ÖÖÖ»Öê. †ÖŸÖ úÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü “ÖÖ»Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖê úÖêÖ ×»ÖÆæü
¿Öêú»Ö! úÖÆüß úÖôûÖÖê ÃÖ¾ÖÔ“Ö ÃÖÖ´ÖÃÖæ´Ö —ÖÖ»Öê!!
¤üÖêÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Æüß ÃÖ´ÖÖ¬Öß †Ö™üÖê¯Ö»Öß. ÖÓŸÖ¸ü ´Öß ¾ÖÖÖŸÖæÖ ¯Ö¸üŸÖ •ÖÖÖú›êü ÆüôæûÆüôæû ˆŸÖºþ »ÖÖÖ»ÖÖê.
´ÖÖêšü¶ÖÓ“Öß ‹ú ¤üÖêÖ ¾ÖÖŒµÖê †Öšü¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ ŸÖß µÖê£Öê ¤êüŸÖÖê :
I had heard of Thee by hearsay;
But now my eye seeth Thee,
Book of job XLII Old Test.

úÖÓ •Öê ¬µÖÖî»ÖÖìú †Ö×Ö ¯ÖÖŸÖÖôû… †£Ö¾ÖÖ ¯Öé£¾Öß †Ö×Ö †ÓŸÖ¸üÖôû… †£Ö¾ÖÖ
¤ü¿Ö×¤ü¿ÖÖ ÃÖ´ÖÖãúôû… ×¤ü¿ÖÖ“ÖÎú……15…… Æêü †Ö‘Ö¾Öê“Öß ŸÖã¾ÖÖÓ ‹êú… ³Ö¸ü»Öê ¤êüÖŸÖ †ÖÆêü
úÖîŸÖãêú… ¯Ö¸üß ÖÖÖÖÆüß ÃÖÓú™ü ³ÖµÖÖÖêú… †Ö»¯Ö×¾Ö•Öê •Öê¾Öß……16…… ÖÖŸÖ¸üß †¤Ëü³ÖæŸÖ
¸üÃÖÖ“ÖßµÖÖ ú»»ÖÖêôûß… •ÖÖÆüÖ»Öß “Ö¾Ö¤üÖÆüß ³Öã¾ÖÖÖÃÖß ú×›üµÖÖôûß… ŸÖîÃÖê †Ö¿“ÖµÖÔ×“Ö ´ÖÖ
´Öß †Öúôûß… úÖµÖ ‹ú……17…… ÖÖ¾Ö¸êü ¾µÖÖ¯ŸÖß Æêü †ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ… Ö ÃÖÖÆü¾Öê ºþ¯ÖÖ“Öê
ˆÖÏ¯ÖÖ… ÃÖãÖ ¤ãü¸üß Öê»Öê ŸÖ¸üß ¯ÖÏÖÖ… ×¾Ö¯ÖÖµÖê ¬Ö¸üß •ÖÖ……18……
–ÖÖÖê¿¾Ö¸üß ÖßŸÖÖ †. 11 ¿»ÖÖêú 20.
¾Ö¸üß»Ö ¯Ö¡ÖÖŸÖ ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ÖÖÃÖÖß †Öã³Ö¾ÖÖÃÖ '¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ' '³Öê™ü' 'ÃÖ´ÖÖ¬Öß' †¿Öß ´ÖÖêšüß
ÖÖ¾Öê ×¤ü»Öß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ¾ÖºþÖ ¾ÖÖ“ÖúÖÃÖ Æüß †ÖŸ´Ö¯ÖÏÖîœüß †ÖÆêü †ÃÖê ¾ÖÖ™êü»Ö †Ö×Ö êú»Öê»Öê ¾ÖÖÔÖ
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†×ŸÖ¿ÖµÖÖêŒŸÖß“Öê †ÖÆêü †ÃÖÖ †Ö¸üÖê¯Ö µÖê‡Ô»Ö. ¯ÖÖ Ö¸üÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ŸÖÃÖÖ ÖÖÆüß. ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏÃÖÓÖß úÖêÖÖÆüß
µÖ:úÛ¿“ÖŸÖË ´ÖÖãÂµÖÖ“Öß ¾Ö¸üß»Ö †¾ÖÃ£ÖÖ ÆüÖêÖê ÃÖÖÆü×•Öú †ÖÆêü. ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü úÖµÖ, ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏÖµÖÖŸÖÆüß •Öê£Öê
•Öê£Öê “ÖîŸÖµÖÖ“ÖÖ †×¬Öú ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê ŸÖê£Öê ŸÖê£Öê ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖï¤üµÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖ“Öê ¯ÖÏÃÖÓÖß ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ´ÖÖ¬Öß“ÖÖ
´ÆüÖ•Öê “ÖîŸÖµÖÖ“µÖÖ ‹úßú¸üÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖÆü•Ö ‘Ö›üŸÖÖê. ´Öê‘ÖÖÃÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖê¸ü ÖÖ“ÖæÖ ÖÖ“ÖæÖ ŸÖ™üÃ£Ö ÆüÖêŸÖÖê.
¾ÖÃÖÓŸÖÖÖ´Öß úÖê×úôûÖ ÖÖ‰úÖ ÖÖ‰úÖ ÃŸÖ²¬Ö ²ÖÃÖŸÖê. "ÃÖ¯ÖÔ ³Öã»ÖÖêÖß ÖãÓŸÖ»ÖÖ ÖÖ¤üÖ… ÖÖ¹ý×›üµÖê ±úÖÓ¤üÖ
‘ÖÖŸÖ»ÖÖÃÖê…" Æêü ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. †ÃÖÖê •Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ÃÖéÛÂ™ü×ÖµÖ´Ö †ÖÆêü ŸÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ—Öê“Ö ´ÖÖ úÖ
†¯Ö¾ÖÖ¤ü †ÃÖê»Ö!
†ÖŸÖÖ, ¾Ö¸üß»Ö †Öã³Ö¾Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ´ÖÖÖÖÖê ÃÖ¾ÖÔ“Ö ´ÖÖÖÃÖÖÃÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ †ÃÖæÖ, Øú²ÖÆãüÖÖ
ÆüÖêŸÖ †ÃÖæÖÆüß •Ö¸ü úÖÆüß•ÖÖ ×ŸÖú›êü ŸÖÖ¥ü¿Ö »ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖßŸÖ ÖÃÖŸÖß»Ö †Ö¸ü »ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖæÖÆüß ŸµÖÖ ŸµÖÖ
†Öã³Ö¾ÖÖÓ“ÖÖ ŸÖÖ¥ü¿µÖ †£ÖÔ ú¸üßŸÖ ÖÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ŸÖß ŸµÖÖÓ“Öß Öã¿Öß. ¯ÖÖ ÊÖ ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ Öã¿Öß“µÖÖ ×³Ö®ÖŸ¾ÖÖ´Öãôêû
†ÖŸÖß»Ö Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú †Öã³Ö¾ÖÖÃÖ ²ÖÖ¬Ö µÖêŸÖ ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ ×³Ö®ÖŸ¾ÖÆüß µÖêŸÖ ÖÖÆüß. †Öã³Ö¾Ö ŸÖÖê ¯ÖÏéúŸÖß“µÖÖ
†Ö×Ö ¯ÖÏÃÖÓÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÖê ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ÃÖÖ¸üÖÖ“Ö µÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ. ŸµÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖ“ÖÖ —Ö™üúÖ êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ ‡ŸÖúÖ •Ö²Ö¸ü
²ÖÃÖŸÖÖê úß, úÖ¾µÖ, úÖ¤Óü²Ö¸üß, ÃÖÖ×ÆüŸµÖ Æüß ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ¯Öã›üß ŸµÖÖ“µÖÖ µÖ£ÖÖ£ÖÔ ¾ÖÖÔÖÖ“Öê úÖ´Öß êú¾Öôû ¯ÖÓÖæ
šü¸üŸÖÖŸÖ ´ÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖÖêŒŸÖß“Öß ÖÖêÂ™ü ú¿ÖÖ»ÖÖ!
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17
²ÖÓÖ»Öæ¸ü“µÖÖ ¸üÃŸµÖÖŸÖß»Ö ‹ú ±êú¸üß
ŸÖÖ. 27 ¸üÖê•Öß ÃÖúÖôûß 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ úÖòò±úß †Ö™ü¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÎÖÉ²ÖÓ¬Öã-Ã¾ÖÖ´Öß ´Ö•Öú›êü †Ö»Öê ¾Ö
†Ö´Æüß ¤üÖê‘Öê ×´ÖôæûÖ ¿ÖÆü¸ü ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. µÖã¸üÖê¯ÖßµÖ ¿ÖÆü¸üÖÓ“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ Ã´Öé×ŸÖ¯Ö™ü»ÖÖ¾Ö¸ü †ªÖ×¯Ö ŸÖÖ•ÖÖ
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêÖê †Ö•Ö“µÖÖ ¤êüÖÖ¾µÖÖ“Öê ´Ö»ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ“Ö úÖîŸÖãú ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê. ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ
´ÆüÖ•Öê ¸üÛ¿ÖµÖÖ Öê¸üß•Ö úºþÖ ²ÖÖúß“µÖÖ µÖã¸üÖê¯ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ‹ú ÖÓ›ü“Ö †ÖÆêü. †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ ŸÖê ¯ÖãÂúôû
¥üÂ™üßÖê Ö¸êü †ÖÆêü. ˆ¢Ö¸ü µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖæÖ †Ö»¯ÃÖË “ÖœæüÖ ÖÖ»Öß ¤ü×ÖÖêÃÖ ‡™üÖ»ÖßŸÖ ˆŸÖ¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖÆüÖÖ¸üÖÃÖ •Öß
¤êüÖÖ¾µÖÖ“Öß ¯ÖÖ»Ö™ü ×¤üÃÖŸÖê ŸÖßÆæüÖÆüß •ÖÖÃŸÖ ´Ö»ÖÖ µÖê£Öê ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öß. ¤ü×ÖÖ µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖ •ÖãµÖÖ ÖÏßú ¾Ö
»Öò×™üÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÓÖÖ›ü¶Ö¾ÖºþÖ †Ö¬Öã×Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öê ´ÖÖÓÃÖ ³Ö¸ü»Öê»Öê ŸÖ¸ü úÖÆüß ×šüúÖÖß ÖãÃÖŸÖÖ ¸ÓüÖ
“Öœü»Öê»ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ³ÖŒŸÖÖÃÖ •ÖÖê ×¾ÖÃ´ÖµÖ ¾ÖÖ™üµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖÆæüÖ †×¬Öú ¤ü×ÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ
¾ÖÖ™üŸÖÖê-×Ö¤üÖÖ ´Ö»ÖÖ ŸÖ¸üß ¾ÖÖ™ü»ÖÖ. †Ö•Ö ÃÖúÖôû“µÖÖ ±êú¸üßŸÖ ¸üÃŸµÖÖÖê ´Ö»ÖÖ •ÖÖÖÖê•ÖÖÖ ‹ú ÖÖ ¤üÖêÖ, “ÖÖ¸ü
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ †Öœüôû»µÖÖ -- ¦ü×¾Ö›üß, †ÖµÖÔ, ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖß, ‡ÓÖÏ•Öß. ´ÖÖêšüß ´ÖÖî•Ö Æüß úß, úÖÆüß ×šüúÖÖß “ÖÖ¸üà“Öß
²Öê´ÖÖ»Öæ´Ö ³ÖêÃÖôû ÆüÖê‰úÖ Öê»Öß †ÖÆêü ŸÖ¸ü úÖÆüß ×šüúÖÖß ‹úß¾Ö¸ü ¤ãüÃÖ¸üß“Öß, ¤ãüÃÖ¸üß¾Ö¸ü ×ŸÖÃÖ¸üß“Öß †¿Öß ¯Öã™êü
¾ÖÃÖ»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ¸üÃŸµÖÖŸÖ •ÖÖÖ·µÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖú›êü ÖãÃÖŸÖê ‘Ö™üúÖ³Ö¸ü ×Ö¸üÖæÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸üß ²ÖÃÃÖ,
´ÖÖÖ¾Ö•ÖÖ×ŸÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê ‹ú ¤üÖêÖ ¬Ö›êü ÃÖÆü•Ö ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖŸÖ. úÖôûÖ ¾ÖÖÔ ŸÖ¸ü ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÖúÖê“Ö. ¯ÖÖ ²ÖÃÖêú
ÖÖú, ¯ÖÃÖ¸ü™ü ŸÖÖë›ü, »ÖÖë²ÖŸÖê †Öêšü, ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ²ÖÖ¾Öôûß ¾Ö ¸üÖú™ü ´Öã¦üÖ Æüß ÖÖ»Öß»Ö ¾ÖÖÖÔ“Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ
“ÖêÆêü¸êü¯Ö¼üß ¯ÖãÂúôû ×šüúÖÖß ˆ““Ö ¾ÖÖÖÔÃÖÆüß »ÖÖÖæ ¯Ö›üŸÖê. •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤üÖ“Öê šü¸üÖ×¾Öú ×ÖµÖ´Ö †ªÖ×¯Ö •Ö¸üß
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ»µÖÖÆüß¯ÖêÖÖ †×¬Öú ú›üú¯ÖÖê ‡ú›êü ¯ÖÖôû»Öê •ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ ŸÖ¸üß, †ÖµÖÔ †Ö×Ö †ÖÖµÖÔ ÊÖ
ÖîÃÖÙÖú ¾ÖÖÖÕ“ÖÖ ÃÖÓú¸ü ú¬Öß“Ö ÆüÖê‰úÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü Æêü ˆ‘Ö›ü ×¤üÃÖŸÖê. Æü»»Öß“µÖÖ †µµÖ¸ü, †µÖÓÖÖ¸ü, ¸üÖ¾Ö
úÖê´Ö™üß, ´Öã¤ü»ÖßµÖÖ¸ü, ÖÖµÖ›æü ²ÖŒú»ÖµÖÖ¸ü, ãúºþ²Ö¸ü, ¯ÖÖ×¸üµÖÖ¸ü ‡ŸµÖÖ¤üß •ÖÖŸÖß, ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸ü ³ÖÖÖÖŸÖ»µÖÖ
•ÖÖŸÖß †Ö×Ö ¾Öê¤üÖŸÖ»µÖÖ “ÖÖ¸ü •ÖÖŸÖß ÊÖÓ“ÖÖ úÃÖÖ úÖµÖ ´Öêôû ²ÖÃÖ¾ÖÖ¾ÖÖ ÊÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ‘ÖÖê™üÖôûÖ ¸üÃŸµÖÖÖê •ÖÖŸÖÖ
•ÖÖŸÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ´ÖÖ•ÖŸÖ †ÃÖê. ÊÖ ‘ÖÖê™üÖóµÖÖŸÖ ´ÖÖ †ÖÆêü ŸÖÖê“Ö ‹úÖ¤üß ¯ÖÖ×¸üµÖÖ (´ÖÆüÖ¸ü) ²ÖÖ‡Ô (×ŸÖÖê Ã¾ÖŸÖ:
†Ö¸ü ×ŸÖ“µÖÖ ²ÖÖ¯ÖÖÖê ×õÖÃŸÖß¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü êú»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû) ´Öò›ü´ÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÃÖÖ¸üÖÖ ¯ÖÖê¿ÖÖÖ úºþÖ
‹úÖªÖ ¤ãüúÖÖÖŸÖ ×¿Ö¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖê †Ö×Ö ´ÖãµÖ ¿Öê™ü•Öß ×ŸÖ»ÖÖ Ö›üß ŸÖÖ•Öß´Ö ¤êü‰úÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×•ÖÖÃÖÖ
¤üÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖ ¯Öãœêü ¯Öãœêü ú¸üßŸÖ. ‡ú›êü ×ŸÖ“ÖÖ •ÖÖ×ŸÖ²ÖÓ¬Öæ“Ö ¯ÖÖ 'Ã¾Ö¬Ö´Öì ×Ö¬ÖÖÓ ÁÖêµÖ:' ´ÆüÖæÖ ¯Ö¸ü¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ
×³ÖÖÖ¸üÖ ‹ÖÖ¤üÖ ¯ÖÖ×¸üµÖÖ Ö™üÖ¸üÖ¾Ö¸ü“Ö ˆ³ÖÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖê. †ÃÖÖê.
ÊÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ....... Ã¾ÖÖ´Öß¿Öß ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ²ÖÖê»ÖŸÖ, Ã¾ÖÖ´Öà“Öê ¿Ö²¤ü ´ÖÖ¡Ö ‡ÓÖÏ•Öß ¯ÖÖ ˆ““ÖÖ¸ü †ÃÃÖ»Ö
ŸÖÖ×´Öôûß ¾Ö ×úŸµÖêú ×šüúÖÖß ¾ÖÖŒµÖ¸ü“ÖÖÖÆüß ŸÖß“Ö! ‡ú›êü ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü »ÖÖ •ÖÖ‡Ô ¯ÖÖ Öê»µÖÖÃÖÖ¸üÖê
ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡ÖúÖ, ŸÖÖ. 27-12-1903
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¤üÖÖ¾ÖßŸÖ ¸üÃŸµÖÖÖê “ÖÖ»Ö»ÖÖê †ÃÖŸÖÖ ÊÖ ¦üÖ×¾Ö›üß ¿ÖÆü¸üÖ“Öß †ÃŸÖÖ¾µÖÃŸÖ ¿ÖÖê³ÖÖ Ö•Ö¸êüŸÖ ³Öºþ »ÖÖÖ»Öß.
³ÖŒú´Ö ¾ÖŸÖãÔôûÖúÖ¸ü´Ö¬µÖê ×—Ö•Ö»Öê»µÖÖ ÖÖÓ²ÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖÓÖÖ, ÖãôûÖãôûßŸÖ “ÖãÖêÖ““Öß“µÖÖ £ÖÓ›üÖÖ¸ü †Öê™ü¶Ö, Ã¾Ö“”û
¬ÖãŸÖ»Öê»Öß ¤üÖ›üß †ÖÓÖÖß, ŸµÖÖÓ¾Ö¸ü ‘ÖÖŸÖ»Öê»µÖÖ ¸üÖÓÖÖêóµÖÖ, ´Ö¬ÖæÖ´Ö¬ÖæÖ »ÖÆüÖÖ »ÖÆüÖÖ ¿ÖêÖÖ“µÖÖ ÖÖêóµÖÖŸÖ
¸üÖê¾ÖæÖ šêü×¾Ö»Öê»Öß ³ÖÖê¯ÖóµÖÖ“Öß ±ãú»Öê, (´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê »Ö´Öß“Öß †Ö¾Ö›üŸÖß •Öß ú´Öôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‹ê¾Ö•Öß Æüß
†ÃÖÖ¾ÖßŸÖ) Øú×“ÖŸÖË †ÖÖæ›ü ¯ÖÖ ³ÖŒú´Ö »ÖÖú›üß ¤ü¸ü¾ÖÖ•Öê †Ö×Ö †ãÓ²Ö¸üšê †Ö×Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü †Öêœü»Öê»Öê
Æüôû¤üß ãÓúú¾ÖÖ“Öê ¯Ö¼êü ¾ÖÖî¸êü ¯ÖÖÆæüÖ Ö¸üÖêÖ¸ü †»ÆüÖ¤ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. †Ö×Ö Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ¾Ö Öß™üÖê™üêú¯ÖÖÖ ÊÖ
ÖãÖÖÖê ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖÖÓÖß †Ö´Ö“µÖÖ¯Öãœêü ×¾Ö¿ÖêÂÖ ‘Ö´Öë›ü ´ÖÖºþ ÖµÖê †ÃÖê ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖŸÖê ŸÖÖê“Ö, ÊÖ Ã¾Ö“”û ‘Ö¸üÖ¯Öãœü“µÖÖ
Ö×»Ö“”û Ö™üÖ¸üÖŸÖ êú¾Öôû ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú Æü»ÖÖ•Öá¯ÖÖÖ“Öß Æëü¤ü¸ü ÃÖÖ“Ö»Öß ÆüÖêŸÖß †Ö×Ö ×úŸµÖêú ×šüúÖÖß ŸÖ¸ü
Ã¾ÖŸÖ: Ö™üÖ¸üÖÓ“ÖÖ“Ö Æü´Ö¸üÃŸµÖÖŸÖ »ÖÖê¯Ö ÆüÖê‰úÖ Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖê ¯ÖÖÆæüÖ ¾Ö¸üß»Ö ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú ²ÖÖ²ÖßŸÖ ¯ÖãÖ: ×¾Ö“ÖÖ¸ü
ú¸üÖê ³ÖÖÖ ¯Ö›êü. ÖÖÖ×¸üú Öß™üÖê™üêú¯ÖÖÖ ¸üÖÖµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖ¾ÖÔ ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü, †Ö×Ö ŸÖß
ÃÖŒŸÖßÖê ¯ÖÖôûµÖÖ“Öê úÖ´Ö ÖÖÖ×¸üú †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öê †ÖÆêü Æêü úÖÆüß ÖãÃÖŸÖê ÃÖ¸üúÖ¸üÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ³ÖÖÓ›üæÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ
úôûµÖÖÃÖÖ¸üÖê ÖÖÆüß. †Ö´Ö“µÖÖ ¸üÃŸµÖÖÓŸÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ‡´ÖÖ¸üŸÖß ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê ÖÖÆüß. “ÖÖ»ÖŸÖÖ “ÖÖ»ÖŸÖÖ ‹úÖ
“ÖÖîúÖŸÖ †Ö»µÖÖ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü †Ö›üÖ»»ÖßŸÖ»µÖÖ »ÖÖ»Ö ´ÖÃÖ•Öß¤ü ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ‹úÖ ÃÖÓ¤ã ü¸ü ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ´ÖÓ×¤ü¸üÖú›êü
´ÖÖ—Öß Ö•Ö¸ü Öê»Öß. ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“Öß ´ÖÃÖÖ»Öê¾ÖÖ‡Ôú ²ÖÖÓ¬ÖÖß †Ö×Ö ¸ü×ÃÖú ÃÖã²ÖúŸÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ‹ú¤ü´Ö ³Ö¸ü»µÖÖ´Öãôêû
ŸÖê Öß™ü ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯Öãœêü ¯ÖÖ‰ú»Ö ¯Ö›êüÖÖ. ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖÆæüÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖ•Öã“ÖÖ ¤ü×¸ü¦üß ¾Ö ‘ÖÖÖê¸ü›üÖ
¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ “Ö´ÖŸúÖ×¸üú ×Æü¸ü´ÖÖê›ü —ÖÖ»ÖÖ. ‹úÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ²Öã¹ý›üÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ˆÓ“Ö ²ÖêôæÓû“Öß ³Ö»Öß´ÖÖêšüß
•Öã›üÖß †Ö×Ö ŸÖ¼ü¶ÖÓ“Öß ³Öë›üÖêôûß ´Ö×¿Ö¤üß»ÖÖ »ÖÖÖæÖ“Ö šêü×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖß ´Ö×¿Ö¤üßÆæüÖ ˆÓ“Ö ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖß
†Ö×Ö •Ö¾Öôû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÎúÖ¸üß, ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖ“ÖÖ Ö»Ö²Ö»ÖÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´Ö×¿Ö¤üß“µÖÖ ¤üÖ¸üÖŸÖ“Ö ×´ÖšüÖ‡Ô¾ÖÖ»µÖÖ“Öß
³Ö•Öß ŸÖôûµÖÖ“Öß ‹ú •ÖÓÖß úœü‡Ô úœüŸÖ ÆüÖêŸÖß. †Ö×Ö ÆüÖ ÖÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö, ×¾ÖúÖÖ·µÖÖ“Öß ´ÖæŸÖá ¾Ö ×ŸÖ“ÖÖ
¯ÖêÆü¸üÖ¾Ö Æüß ¤üÖêÆüß úœü‡Ô¯ÖêÖÖÆüß úÖôûß ãúôûãúôûßŸÖ ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ úÖêôûÃÖê×¾ÖŒµÖÖÓ“Öß ¤ãüúÖÖê
»ÖÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ÊÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ÊÖ ´Ö×¿Ö¤üß“µÖÖ ÃÖÖï¤üµÖÖÔ“Öß ¾Ö ÃÖÖÛŸ¾ÖúŸÖê“Öß “ÖÖêÆüÖëú›æüÖ Æü»ÖÖÖß “ÖÖ»Ö»Öê»Öß
¯ÖÖÆæüÖ ÃÖÖ¥ü¿µÖÖ´Öãôêû “Ö™üúÖ ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ×Ö¸üÖôêû“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö»Öê. •ÖÖê †Ö´Ö“µÖÖ ¸üÃŸµÖÖŸÖ ÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü
×ÖŸµÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÆæüÖ †ÖëÖôû ¯ÖÏúÖ¸ü †Ö´Ö“µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔŸÖ ÖÖÆüß úÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖ? ¬Ö´ÖÖÔŸÖ ×úŸÖß ¿Öã¨ü,
ÃÖÖÛŸ¾Öú ¾Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü ŸÖ¢¾Öê †ÖÆêüŸÖ, ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ ×úŸÖß £ÖÖê¸ü ¯ÖÏµÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ
ÃÖÖ·µÖÖÓ¾Ö¸ü †ÖŸÖÖ ³Ö»ÖŸµÖÖ“Ö ÖÖêÂ™üà“Öê ×úŸÖß úšüßÖ ¾ÖêÂ™üÖ ¯Ö›ü»Öê †ÖÆêü †Ö×Ö úÖêÖ Ö¾ÖÖ¾ÖÖ ´ÖÖ•Ö»ÖÖ
†ÖÆêü! »ÖÖ»Ö ´Ö×¿Ö¤üß“Öß úÖôû•Öß úÖ•ÖßÃÖÖÆêü²ÖÖÃÖ †ÃÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê Ö¸üß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê úÖ´Ö
êú»Öê ÖÖÆüß †Ö¸ü ŸµÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖ †Ö»Öê ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ ‹úÖ¤üÖ ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üß“ÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸ü µÖê‰úÖ êú¾Öôû
¸üÃŸµÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖê³Öê“Öß ÖÖÆüú ÆüÖÖß ÆüÖêŸÖê ŸÖß Ö ¾ÆüÖ¾Öß ÊÖ ÆêüŸÖæÖê, ´Ö×¿Ö¤üß“µÖÖ ¤üÖ¸üÖŸÖ»µÖÖ ³Ö»µÖÖ ×´ÖšüÖ‡Ô¾ÖÖ»µÖÖÃÖ
†Ö¯Ö»Öê ¤ãüúÖÖ ŸÖê£ÖæÖ ˆšü×¾ÖµÖÖÃÖ ŸÖÖúß¤ü ¤êü‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖÃÖ úÖ•ÖßÃÖÖÆêü²Ö ÖÖ¡ÖßÖê †Öãæú»Ö ÆüÖêŸÖß»Ö
úÖµÖ? ŸÖê úÖÆüß †ÃÖÖê, úÖ•ÖßÃÖÖÆêü²ÖÖ“ÖÖ ¾Ö ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸üÖÓ“ÖÖ †ÓŸÖÃ£Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö úÖÆüß †ÃÖÖê Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ ´Ö×¿Ö¤üß“Öê
úÖÆüß ÆüÖê¾ÖÖê, ÃÖ¬µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔŸÖ •Öß ²ÖÖ•ÖÖ¸üß »ÖÖêúÖÓÖß “ÖÖêÆüßú›êü ¬Öã´ÖÖæúôû ˆ›ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öß †ÖÆêü ŸÖß ×Ö¾ÖÖ¸üÖ
ú¸üÖÖ¸üÖ úÖêÖßŸÖ¸üß “ÖÖÓÖ»ÖÖ Ö¾ÖßÃÖ †Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê ÖÖÃÖ. •Öê¹ýÃÖ»Öê´Ö“µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖ ×ÖŸµÖ •Ö´ÖæÖ ×Ö»»ÖÖ
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²ÖÓÖ»Öæ¸ü“µÖÖ ¸üÃŸµÖÖŸÖß»Ö ‹ú ±êú¸üß

ú¸üÖÖ·µÖÖ ÃÖ¸üÖ±úÖÓÖÖ µÖê¿ÖæÖê ‹ú¤üÖ ¯ÖÖ¸ü ¬Öã›üúÖ¾ÖæÖ ×¤ü»Öê ÆüÖêŸÖê. †ÃÖê ×úŸµÖêúÖÓÖß ×úŸµÖêú¤üÖ êú»Öê †ÖÆêü
ŸÖ¸üß Æêü ÃÖ¸üÖ±ú ¯ÖãÖ: •Ö´ÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÆãüÃÖæúÖ »ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ —ÖÖ»Öß“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¤ãüÃÖ¸üÖ
‡»ÖÖ•Ö ÖÖÆüß.
ÊÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ÊÖ ¤üÛÖÖêŸÖß»Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ØÆü›üŸÖ †ÃÖŸÖÖ ¦ü×¾Ö›üß ¤êü¾ÖôûÖÓ“Öß ¯ÖÃÖ¸ü™ü ¾Ö ²ÖÖê£Ö™ü ×¿ÖÖ¸êü
×õÖÃŸÖß “Ö“ÖÔ“Öß ÖÖ×£Öú ×Ö´ÖãôûŸÖß Ã¯ÖÖµÖÃÖÔ, ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖß ´Ö×¿Ö¤üß“Öê ¯ÖÖÓœü¸êü ¿Öã³ÖÏ ´ÖÖÖê¸êü ÊÖ ÃÖÖ·µÖÖÓ“Öê ‹ú“Ö
×¾ÖÃÖÓÖŸÖ ×“Ö¡Ö Ö•Ö¸êüÃÖ ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öê. ‹ÖÖ¤üÖ †ÃÃÖ»Ö †ÖµÖÔ, ú›üú›üßŸÖ ÃÖÖê¾ÖôûÖ, †¬ÖÖÔ ˆ‘Ö›üÖ, ´ÖÖÖê¾Ö¸ü
»ÖÖÓ²Ö ¿Öë›üß“ÖÖ —Öã¯ÖúÖ »Ö™üúŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖÖ †ÖµÖÓÖÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖÖ™êüŸÖ ‹ÖÖ¤üß Ö¸üß²Ö ¯ÖÖ×¸üµÖÖ²ÖÖ‡Ô
×•Ö“µÖÖ ‹Óú¤ü¸ü ¿ÖÖ¸üß×¸üú ¾Ö ´ÖÖÖ×ÃÖú ×¾ÖúÖÃÖÖ¾ÖºþÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖ ŸÖß ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ †Ö×±ÏúêúŸÖ ¸üÖÆüµÖÖÃÖ
µÖÖêµÖ ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü ...... †Ö»Öß ´ÆüÖæÖ ×ŸÖ•Ö¾Ö¸ü ›üÖêôêû ¾Ö™üÖ¸üßŸÖ †ÖÆêü ŸÖÖê“Ö ´ÖÖÖæÖ ‹ú ²ÖÖ‡Ô×ÃÖú»Ö ‘ÖÓ™üß
Ö ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ‹ú¤ü´Ö †Ö»Öê»Öß ¯ÖÖÆæüÖ ¯ÖÖ×¸üµÖÖ²ÖÖ‡Ô ¾Ö †Ö¯ÖÖ ¤üÖê‘Öê•ÖÖ Ö™üÖ¸üÖ¾Ö¸ü ˆ³Öß ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ, ¾Ö ‹ÖÖ¤üÖ
ÃÖÖê•Öß¸ü ²ÖêÖã´ÖÖÖ ¤üÖî›üŸÖ •ÖÖŸÖÖê. ‹ÖÖ¤üÖ †¬ÖÔ¾Ö™ü ×¿Öú»Öê»ÖÖ †Ó›ü¸üÖÏÖ•Öã‹™ü ¯ÖÖµÖÖŸÖ •ÖÖê›üÖ ¾Ö¸üŸÖß ¯ÖÖ™ü»ÖæÖ
‘ÖÖ»ÖæÖ úÖÖ›üß Æêü»ÖÖŸÖ ‡ÓÖÏ•Öß ²ÖÖê»Öß ¸üÃŸµÖÖÖê ´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶ÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸµÖÖ¿Öß ²ÖÖê»ÖŸÖ •ÖÖŸÖ †ÖÆêü.
‹ÖÖ¤üÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ •µÖÖ“µÖÖ •ÖÖŸÖß“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ×™ü¯Öæ ÃÖã»ÖŸÖÖÖÖ“µÖÖ ¾Öêôûß ú¿Öß †ÃÖê»Ö ŸÖß †ÃÖÖê; †ŸÖÖ ´ÖÖ¡Ö
×ŸÖ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¬ÖÓ¤üÖ ´ÆüÖ•Öê ÖÖ›üß ÆüÖúµÖÖ“ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü, ‡ŸÖúÖ úß ¯Ö¸ü¾ÖÖ ãúŸÖ²µÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖ
´ÆüÖæÖ ÖÖ›ü¶Ö †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüÖÖ —ÖÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ ..... †ÃÖÖ ŸÖÖê ÃÖÖÖ×Ö×´Ö¢Ö ³Ö¯Öêú¤üÖ¸ü ú¯Ö›üê ‘ÖÖ»ÖæÖ ×Ö´ÖÖ•Ö
¯Ö›üµÖÖÃÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. †ÃÖê ÖÖÖÖ×¾Ö¬Ö “Ö´ÖŸúÖ¸ü ¤üÖÖ×¾ÖÖÖ¸üÖ •Öß¾ÖÓŸÖ ×ÃÖÖê´Öê™üÖêÖÏÖ±ú ´Ö»ÖÖ ²ÖÓÖôæû¸ü“µÖÖ
¸üÃŸµÖÖŸÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ.
Æüß †¯Öæ¾ÖÔ ×¾ÖÃÖÓÖŸÖŸÖÖ ¾Ö ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ×Æü¾ÖÖóµÖÖ“µÖÖ £ÖÓ›ü Æü¾ÖêŸÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ “ÖîÖßÃÖÖšüß
×±ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ †Ö»Öê»µÖÖ µÖã¸üÖê×¯ÖµÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖ¿ÖÖÃÖ ´ÖÖêšüß ´ÖÖî•Ö ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê»Ö. ¯ÖÖ ´Ö¦üÖÃÖ“µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ³ÖêÃÖ
×Ö‘ÖÖ»Öê»µÖÖ ‹ÖÖªÖ µÖÖ¡ÖêúºþÃÖ ¾Ö ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖÖÃÖ úÖµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö! ×²Ö“ÖÖ·µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖê¾Ö¸ü êú¾Öœüß ¯ÖÏ“ÖÓ›ü
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß! †ÃÖ»Öß ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü×¾Ö¹ý¨ü ŸÖ¢¾Öê ‹ú¡Ö šüÖêæúÖ ŸµÖÖÓ“Öê ‹ú ¸üÖÂ™Òü ‘Ö›ü¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê êú¾Öœêü
•ÖÖêÖ´Öß“Öê †Ö×Ö ¤üß‘ÖÖìªÖêÖÖ“Öê úÖ´Ö Æêü! Æêü ¯ÖÖ“Ö¯ÖÓ“Ö¾ÖßÃÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ÆüÖêÖÖ¸êü Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¿ÖŸÖêú“µÖÖ ¿ÖŸÖêú ú¸üßŸÖ
¸üÖ×Æü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. †Ö×Ö ŸÖê ‹úÖ“Ö ²ÖÖ•ÖæÖê úºþÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ“Ö ²ÖÖ•ÖãÓÖß †Öêú †›ü£Öôêû ÃÖÖêÃÖæÖ
ú¸üßŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. Ö¸üÖêÖ¸ü ¬ÖÖÙ´Öú úÖ´Ö Æêü!!
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18
´ÖÓÖôæû¸ü µÖê£Öß»Ö úÖÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÖÖêÂ™üß
´ÖÓÖôæû¸ü ¿ÖÆü¸ü
¯ÖÏÖ“ÖßÖü †£ÖêÃÖ ¿ÖÆü¸ü ÃÖÖŸÖ ™êüú›ü¶ÖÓ¾Ö¸ü ¾ÖÃÖ»Öê ÆüÖêŸÖê †ÃÖê ‡×ŸÖÆüÖÃÖúÖ¸ü ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. ‹Ø›ü²Ö¸üÖê ÆêüÆüß
™êüú›ü¶ÖÓ¾Ö¸ü ¾ÖÃÖ»Öê»Öê †ÖÆêü ´ÆüÖæÖ ÃúÖò“Ö »ÖÖêú ŸµÖÖÃÖ †¾ÖÖÔ“ÖßÖ †£ÖêÃÖ †ÃÖê †×³Ö´ÖÖÖÖÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
¯ÖÖ ´ÖÓÖôæû¸ü ¿ÖÆü¸ü ÃÖÖŸÖÖÓÆæüÖ †×¬Öú ™êüú›ü¶ÖÓ¾Ö¸ü ¾ÖÃÖ»Öê»Öê †ÃÖæÖ ¾Ö¸üß»Ö ¤üÖêÆüß †£ÖêÃÖ»ÖÖÆüß Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú
ÃÖÖï¤üµÖÖÔÖê ÖÖ¡ÖßÖê »ÖÖ•Ö¾ÖßŸÖ †ÖÆêü. ŸÖ¿ÖÖŸÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûÖ ÃÖÓ¯ÖæÖ ¤üÃÖ¸üÖ —ÖÖ»ÖÖ úß, ´ÖÓÖôûÖ¯Öã¸üß (´ÖÓÖôæû¸ü)
¤ü¸ü¾ÖÂÖá •ÖÖæ ˆ¯Ö¾Ö¸ü“Ö ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏêÖúÖÓÖß ×ŸÖ»ÖÖ ÊÖ“Ö ¾Öêôûß ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ µÖÖ¾Öê. ¤ÓüŸÖú£ÖÖ ÃÖÖÓÖŸÖê úß,
ÖÖê¸üÖÖÖ£ÖÖ“Öß úÖêÖß ´ÖÓÖôûÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¤üÖÃÖß ÆüÖêŸÖß, ŸÖß“Ö †ÖŸÖÖ ´ÖÓÖôûÖ¯Öã¸üß (´ÖÓÖôûÖ x ˆ¹ý = ¿ÖÆü¸ü =
´ÖÓÖôæû¹ý) “Öß †×¬ÖÂ™ü ¤êü¾ÖŸÖÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ×ŸÖ“Öê ´ÖÖêšêü •ÖãÖê ¤êü‰úôû ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ ÖîŠúŸµÖ úÖêÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
†ÖÆêü. †ÖŸÖÖ ¤êü¾Öß ÆüÖê‰úÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ¯Öæ•µÖ ÆüÖê‰úÖ ²ÖÃÖ»Öê»Öß ´ÖÓÖôûÖ ŸÖß ¯Öæ¾Öá ÖÖê¸üÖÖÖ£ÖÖ“Öß ²Ö™üßú ÆüÖêŸÖß
Æêü úÖµÖ ÖÖî›ü²ÖÓÖÖ»Ö! ¯ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ¤üÖ¸ü ´ÖÖÖÃÖêÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ ×•Ö³Öê“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß Ö †ÖêôûÖŸÖÖ Ã¾Öê“”êû¯ÖÏ´ÖÖÖê
úÖÆüßŸÖ¸üß ÃÖÖÓÖŸÖ ÃÖã™üŸÖÖŸÖ, ´ÖÖ ŸÖß •Öß ²ÖÖê»ÖæÖ “ÖÖ»ÖæÖ ¤ÓüŸÖú£ÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ ×•Ö³Öê»ÖÖ ÆüÖ›ü úÖêšæüÖ †ÃÖÖÖ¸ü?
úÃÖêÆüß †ÃÖÖê. ´ÖÓÖôûÖ¤êü¾Öß“Öê Ö¾Ö¸üÖ¡Ö †Ö´Æüß µÖê£Öê ¯ÖÖê“Ö»µÖÖ×¤ü¾Ö¿Öß“Ö ÃÖÓ¯ÖæÖ ¤üÃÖ¸üÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ
´ÖÓÖôæû¸ü“Öê Ö¾Ö¸üÖ¡Ö ÃÖ¾ÖÔ ØÆü¾ÖÖôûÖ³Ö¸ü “ÖÖ»ÖÖÖ¸ü †ÖÆêü. “ÖÆæÓüú›êü ×Æü¸ü¾ÖêÖÖ¸ü Ö¾ÖŸÖ ´ÆüÖ•Öê †Ö¤üß ´Öß ´ÆüÖŸÖ
†ÖÆêü. ²ÖÆãüŸÖêú ´ÖãµÖ ¸üÃŸÖê ™êüú›ü¶ÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ»ÖÖÓŸÖæÖ ²ÖÖêÖ¤êü¾Ö•ÖÖ ÖÖæÖ úÖœü»Öê»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¤üÖêÆüÖê ²ÖÖ•ÖæÓÃÖ 7-8 ±æú™ü ˆÓ“Ö •µÖÖ Ø³ÖŸÖß †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ¾Ö¸üÆüß ¤üÖêÖ-¤üÖêÖ ÆüÖŸÖ »ÖÖÓ²Ö Ö¾ÖŸÖÖ“µÖÖ ×—Ö¯Ö·µÖÖ
»ÖÖÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ¾Ö¸ü ²ÖÖ¸üßú ¿Öã³ÖÏ ±ãú»Öê »Ö™üú»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ¿ÖÆü¸ü ´ÆüÖ•Öê ‹ú ×Ö×²Ö›ü †¸üµÖ“Ö •ÖÃÖê.
”û¯Ö¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ‹úÆüß úˆ»Ö †ÃÖê ×´ÖôûÖÖ¸ü ÖÖÆüß úß •µÖÖ»ÖÖ †¬ÖÖÔ ŸÖÖÃÖ ÃÖÖ¸üÖê ÃÖãµÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ×´ÖôûŸÖê, ´ÖÖ
²ÖÖÆêü¸ü ú›üú ˆÆüÖôûÖ úÖ †ÃÖêÖÖ! ¤üÖêÖ ‘Ö¸êü †Öê»ÖÖÓ›ü»Öß ÖÖÆüß ŸÖÖê“Ö ‹ú ÖÖ“Ö¸ü »ÖÖÖŸÖê ¾Ö ŸµÖÖŸÖ
´ÖÃŸÖÖ¾Ö»Öê»ÖÖ ³ÖÖŸÖ —Öã»ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ØÆü¤æü ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ, ×õÖÃŸÖß Æêü ŸÖßÖ ¬Ö´ÖÔ, ŸÖã»Ö¾Ö, ´Ö×»Ö†Öôûß,
úÖÖ›üß ¾Ö úÖêúÖß-×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÖê›üŒµÖÖ ŸÖÖê›üŒµÖÖ ‡ÓÖÏ•Öß“Öê Ø¿ÖŸÖÖê›êü ¸üÃŸÖÖê¸üÃŸÖß ˆ›üŸÖÖŸÖ ŸÖê ¾ÖêÖôêû“Ö†¿ÖÖ µÖÖ 'ÃÖÖ›êü“ÖÖ¸ü ³ÖÖÂÖÖ'. ÊÖŸÖæÖ µÖê£Öß»Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü 40 Æü•ÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ²ÖÆãüŸÖêú ÃÖÖ¸üÖß“Ö
×¾Ö³ÖÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. †ÃÖ»µÖÖ ÊÖ ×¾Ö×“Ö¡Ö ¯Öã¸üßŸÖ ‹êŒµÖ ¯ÖÖÆæü •ÖÖÖÖ¸üÖ 'ŸÖÖê ‹ú ´ÖæÖÔ“Ö.' 'ÃÖÖ¸üÃ¾ÖŸÖ'
†Ö×Ö 'úÖêúÖß' Æêü †Ö¤üß •Ö¾Öôû“Öê •ÖÖŸÖ³ÖÖ‡Ô. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ †ÖÖÖê¤ü¸ü“Ö ¯ÖÏê´ÖÖ“ÖÖ ˆ»ÆüÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ
ŸµÖÖŸÖ. ŸÖê£Öê •Ö´ÖÖÃÖ †Ö»Öê»µÖÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÖê ±úÖ»ÖãÖ´ÖÖÃÖÖ“Öß ³Ö¸ü ‘ÖÖŸÖ»Öß †ÖÆêü. •Öê ÃÖµÖ
ÃÖÖ¸üÃ¾ÖŸÖÖŸÖ ¾Ö úÖêúµÖÖŸÖ ŸÖê“Ö µÖê£Öß»Ö ¿Öêú›üÖê ¾ÖÂÖÖÕ¯Öæ¾Öá òú£ÖÖê×»Öú —ÖÖ»Öê»µÖÖŸÖ ¾Ö ÖãúŸÖÖ“Ö
²ÖÖ—Ö»Ö ×´Ö¿ÖÖÖê ²ÖÖÛ¯ŸÖÃ´ÖÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ×õÖÃŸµÖÖÓŸÖ.
ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡ÖúÖ, ŸÖÖ. 12-10-1911
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´ÖÓÖôæû¸ü µÖê£Öß»Ö úÖÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÖÖêÂ™üß

²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö
†¿ÖÖ ÊÖ úÖêÖÖúÖê¯Ö·µÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖÆüß ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ÆüÖê‰úÖ 30-40 ¾ÖÂÖì
—ÖÖ»Öß. úÖ×»ÖúŸÖ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê µÖê£Öê †ÖÖÖÖ›üß ŸÖ¸ü †Ö¤üß †»Ößú›êü“Ö †Ö»Öß. ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ µÖê£Öê µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê
ŸÖ¸ü •Ö»Ö´ÖÖÖÖÔÖê“Ö. ŸÖÖêÆüß ´ÖÖÖÔ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖ “ÖÖ¸ü ´Ö×ÆüÖê ²ÖÓ¤ü ¾Ö ²ÖÖúß“µÖÖ †Öšü ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ †ÖŸÖÖ úÖêšêü
ÃÖãÖÖ“ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. †¿ÖÖ †›ü“ÖÖßŸÖ ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ²Öß úÖêšæüÖ ¾Ö úÃÖê µÖê‰úÖ ¯Ö›ü»Öê ¾Ö ŸµÖÖ“Öê —ÖÖ›ü
†Ö•Ö †ÃÖê úÃÖê ±îú»ÖÖ¾Ö»Öê †ÖÆêü, Æüê ‹ú Ö¾Ö»Ö“Ö †ÖÆêü. ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ±úÖ¸ü“Ö ´Ö•Öê“ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê ÃÖ¾ÖÔ
µÖê£Öê ¤êüµÖÖÃÖ †¾ÖúÖ¿Ö ÖÖÆüß. ÊÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖÙÂÖú ˆŸÃÖ¾Ö ÖãúŸÖÖ“Ö ÃÖÖ•Ö¸üÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖ
×¾Ö¿ÖêÂÖ ÆüÖ úß, µÖê£Öß»Ö ´ÖÓ×¤ü¸ü »ÖÆüÖÖ †ÃÖæÖ ±úÖ¸ü •ÖãÖê —ÖÖ»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê, ŸÖê ¾ÖÖœü¾ÖæÖ ¯ÖãÆüÖ ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖŸÖ µÖê‰úÖ
ˆŸÃÖ¾ÖÖ“Öê ¯Ö×Æü»Öê ×¤ü¾Ö¿Öß (ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü ŸÖÖ. 29 ¸üÖê•Öß) ˆ‘Ö›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †¬µÖÖ
¯Ö¸ü´Ö¯Öæ•µÖ ¸ü‘ÖãÖÖ£ÖµµÖÖ ÊÖÓÖß ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö †Ö´ÖÓ×¡ÖŸÖ ¯ÖÏŸµÖêú •ÖÖŸÖß“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖæÖ †ÖŸÖÖ
•Ö´Ö¾ÖæÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ “ÖÖ¸üß ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ™üÖú»µÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÓ“Ö´Ö •ÖÖŸÖß“ÖÖÆüß ´ÖÖãÂµÖ ÆüÖêŸÖÖ. ²ÖÎÖÉ´ÖÓ×¤ü¸ü Æêü ÃÖ¾ÖÔ
•ÖÖŸÖàÃÖÖšüß †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ Æêü ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖÓÖß ¿Öã¨ü ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ †Ö×¿Ö¾ÖÖÔ¤üÖÖê ¬ÖµÖ —ÖÖ»Öê, †ÃÖÖ ÊÖ
éúŸÖß“ÖÖ †£ÖÔ ÆüÖêŸÖÖ. •ÖãµÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“ÖÖ ÃÖÓúÖê“Ö µÖê£Öß»Ö ´ÖÓ›üôûß»ÖÖ ²Ö¸êü“Ö ×¤ü¾ÖÃÖ ³ÖÖÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖê£Öß»Ö
ˆªÖêÖß ÃÖêÎêú™ü¸üß ¸üÖ. êú. ¸ÓüÖ¸üÖ¾Ö ´ÆüÖÖ»Öê, ÊÖ×¾ÖÂÖµÖß ´Öß ×úŸÖß ×¤ü¾ÖÃÖ ŸÖ¸üß ´ÖÖÖŸÖ ÖÓŸÖß ²ÖÖôûÖßŸÖ ÆüÖêŸÖÖê.
†Ö´Ö“µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Öú ²ÖÎÖÉ´ÖÓ×¤ü¸üÖ¯ÖêÖÖ ÊÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ŸÖÖ›üß¾ÖÖ»µÖÖ ×²Ö»»Ö¾Ö »ÖÖêúÖÓ“Öß ³ÖæŸÖÃ£ÖÖÖê Æüß ×úŸÖßŸÖ¸üß
×¾ÖÃŸÖßÖÔ †Ö×Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü †ÖÆêüŸÖ, †ÃÖÖ ´Öß ¾Öê¤üß¾Ö¸ü ²ÖÃÖæÖ ×úŸÖß ¾ÖêôûÖÓ ŸÖ¸üß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖêŸÖ ¾Ö ˆ¯Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ¾Öêôûß
†ÖÎúÖê¿Ö êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ ×ŸÖú›êü úÖêÖÖ“Öê »ÖÖ Öê»Öê ÖÖÆüß. ¿Öê¾Ö™üß ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“Öê ²ÖÖ•Öæ¾Ö¸üß»Ö ‹úÖ ´ÖÖêšü¶Ö
†ÖÓ²µÖÖ“µÖÖ —ÖÖ›üÖ»ÖÖ“Ö ú¹ýÖÖ †Ö»Öß ¾Ö ŸÖê †úÃ´ÖÖŸÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ ´ÖãµÖ ¿ÖÖôêû¾Ö¸ úÖêÃÖôæûÖü ¯Ö›ü»Öê! ´ÖÖ
úÖµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“Öê ¤êü¾ÖÖÖê •ÖÖæ ÖÖú“Ö úÖ¯Ö»Öê! †Ö×Ö †Ö´ÆüÖÓ»ÖÖ Æêü ‹êÃÖ¯ÖîÃÖ Ö¾ÖßÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü ²ÖÖÓ¬ÖÖ¾Öê
»ÖÖÖ»Öê. ÊÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖÃÖÖšüß µÖê£Öß»Ö ¾Öé¨üŸÖ¹ýÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÖß †Ö¤üß †×¾ÖÁÖÖÓŸÖ ÁÖ´Ö êú»Öê †ÖÆêüŸÖ. †ÖŸÖÖ
ÃÖã´ÖÖ¸êü 300 •ÖÖ ÃÖãÖÖÖê ²ÖÃÖæÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ‹êúŸÖß»Ö †ÃÖÖ †ÖÁÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ —ÖÖ»Öê»Öê ú•ÖÔ
±êú›üÖ¾ÖµÖÖÃÖ ¾Ö ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“Öê Óú¯ÖÖˆÓ›ü ¾Ö †ÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖÖ ×¾ÖúŸÖ ‘ÖêµÖÖ»ÖÖ †ªÖ×¯Ö ×Ö¤üÖÖ ¤üß›ü Æü•ÖÖ¸ü
¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öß ±úÖ¸ü Ö›ü †ÖÆêü. ŸÖß ³ÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß úÖÆüß ŸÖ¹ýÖ ´ÖÓ›üôûß ¸ü•ÖÖ ‘Öê‰úÖ ²ÖÖÆêü¸üÖÖ¾Öß ×³ÖÖêÃÖ
×Ö‘ÖÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ú¤üÖ×“ÖŸÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖÆüß ‹úÖ¤üÖ µÖê‡Ô»Ö. úÖ ÖµÖê µÖê‰ú? ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÖêÆü´Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÃÖÓÖ
—ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü µÖÓ¤üÖ ´Ö¸üÖšüßŸÖ úßŸÖÔÖ —ÖÖ»Öê. µÖê£Öß»Ö ÃÖÖ¸üÃ¾ÖŸÖ ´ÖÓ›üôûß»ÖÖ ´Ö¸üÖšüß“ÖÖ ±úÖ¸ü †×³Ö´ÖÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖê,
×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ²ÖÖµÖúÖÓÖÖ ŸÖ¸üß ×Ö¾ÖÖÔÖ ³ÖÖÂÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯Öã•µÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. ´ÆüÖæÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖú›êü •µÖÖÓÖß ú¬Öß ŸÖÖë›üÆüß
×±ú¸ü×¾Ö»Öê Ö¾ÆüŸÖê †¿ÖÖ ¯ÖãÂúôû Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öß ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ úßŸÖÔÖÖ“Öê ¾Öêôûß Ö¤üá •Ö´Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.
ÖµÖê ´ÖÖÖê ¯ÖÖÆüÖê ¾ÖÖ™ü ×±ú¸üÖê×ÖµÖÖ… ¤ãüÃÖ¸üÖ ÃÖÓ×ÖµÖÖ ÃÖÖÆüúÖ¸üß……
ÊÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ¾Ö“ÖÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ÁÖßéúÂÖ “Ö×¸ü¡ÖÖ“Öê †ÖµÖÖÖ »ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¾ÖÖ¾ÖÖê
´ÆüÖÖ¾Öê ŸÖ¸ü ÃÖÖÖÖŸÖ ÁÖßéúÂÖÖ“Öê “Ö×¸ü¡Ö ŸÖãúÖ¸üÖ´ÖÖÖê ÖÖ‡Ô»Öê»Öê, “ÖÖÓÖ»Öê ´ÆüÖÖ¾Öê ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ ×ÖÃ¯ÖéÆü¯ÖÖÖ
êú¾Öôû ¤ãü:ÃÖÆü ÆüÖêŸÖÖ. ´ÆüÖæÖ •Ö´Ö»Öê»Öß Ö¤üá ²Öã“ÖúóµÖÖŸÖ ¯Ö›üæÖ ‘Ö¸üÖê‘Ö¸ü Öê»Öß.
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×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ÃÖÖÊúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß
¤ãüÃÖ¸üÖ ÃÖÓ×ÖµÖÖ ÃÖÖÊúÖ¸üß µÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü ´ÖÖÖê ×±úºþÖ Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖ †Ã¯Öé¿µÖ ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ˆ¨üÖ¸üÖ£ÖÔ úÖ´Ö
†Ö•Ö •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû 13 ¾ÖÂÖì µÖê£Öß»Ö ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖêÎêú™ü¸üß ¸üÖ. êú. ¸ÓüÖ¸üÖ¾Ö Æêü ×Ö¿“ÖµÖÖÖê ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
Æü»»Öß ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»ÖÖ 25/30 ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ ¾Ö×ú»Öß“ÖÖ ¬ÖÓ¤üÖ Öê»µÖÖ †ÖòÖÃ™üÖŸÖ †Ö¾ÖºþÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê
†ÓŸµÖÓ•ÖÖÓ“Öß“Ö ÃÖê¾ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öß †ÖÆêü. ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖÃÖÆü †ÖŸÖÖ ²ÖÎÖÉ´ÖÓ×¤ü¸üÖÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖÁÖ´ÖÖŸÖ
µÖê‰úÖ ¸üÖ×Æü»Öê †ÖÆêüŸÖ, ¾Ö ÖÖ¾ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ †Ö×³Ö×ÂÖŒŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú“Ö ²ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ
¾Öêôûß¾Öêôûß ŸµÖÖÓ“Öß ×´Ö¡Ö´ÖÓ›üôûß ŸµÖÖÓ“Öê ¤üÖêÂÖ úÖœüßŸÖ †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ¸üÃÖú™ü ‹ú“Ö ˆ¢Ö¸ü ´ÆüÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ
™êü²Ö»ÖÖ•Ö¾Öôûß»Ö Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü 'Fault finders will find fault even in Paradise'. Æêü ¾ÖÖŒµÖ ³Ö¾µÖ
†Ö¸üÖÓÖß ‹úÖ ŸÖÖÓ²Ö›ü¶Ö ±úôûß¾Ö¸ü úÖêºþÖ šêü×¾Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö Æü•Öê¸üß¯Ö™üÖ¾Ö¸ü 73 ¯ÖÖ×¸üµÖÖÓ“µÖÖ
´Öã»ÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê †ÖÆêüŸÖ. ¸üÖê•Ö“Öß ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ÃÖã´ÖÖ¸êü 60 †ÖÆêü. ‹ú ´Öã»ÖÖÖ ×¿ÖæúÖ ×¿ÖÖú ²ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ´Öã»Öê
2/3 ´Öî»ÖÖÓ¾ÖºþÖ ×¿ÖúÖ¾ÖµÖÖÃÖ µÖêŸÖÖŸÖ, ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÃÖ ¤üÖêÖ¯ÖÏÆü¸ü“Öê ‹ú •Öê¾ÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ªÖ¾Öê »ÖÖÖêŸÖê.
6 ÆüÖŸÖ´ÖÖÖÖÓ¯Öîúß ŸÖßÖ “ÖÖÓÖ»Öê “ÖÖ»Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ úÖ¯Ö›üÖ»ÖÖ ´ÖÖÖÖß “ÖÖÓÖ»Öß ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ×Ö¸üÖßŸÖß»Ö
Æü»ÖŒµÖÖ Ã¾ÖÃŸÖ ¤ü¸üÖ“µÖÖ ¾Ö ¾ÖºþÖ ÃÖÖ¸üÖê“Ö ×¤üÃÖÖÖ·µÖÖ ÖÖÖ¯Öãœêü ÆüÖŸÖ´ÖÖÖÖ“µÖÖ ³Ö¸üß¾Ö ¯ÖÖ ´ÖÆüÖÖ úÖ¯Ö›üÖ“ÖÖ
×™üúÖ¾Ö »ÖÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ‹¸Óü›üß ¸êü¿Ö´ÖÖ“µÖÖ ×ú›ü¶ÖÓ“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¸üµÖÖŸÖ ¸üÖ. ¸ÓüÖ¸üÖ¾ÖÖÓÖß ²Ö¸êü“Ö ÁÖêµÖ ¾Ö
¯ÖÏ×ÃÖ¨üß ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ êú»Öß †ÖÆêü. úÖê‡Ô´ÖŸÖæ¸ü µÖê£Öß»Ö ¿ÖêŸÖúß“µÖÖ úÖò»Öê•ÖÖŸÖæÖ ÊÖ ×ú›ü¶ÖÓÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü
¯ÖãÂúôû ´ÖÖÖÖß µÖêŸÖ †ÖÆêü. Æêü ¸êü¿Öß´Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Öß ˆ““Ö ×¿ÖÖÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ ×´Ö. ´Öê»ÖÖê£Ö
ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ‹úÖ †Öã³Ö¾Öß ÖéÆüÃ£ÖÖÃÖ ¸üÖ. ¸ÓüÖ¸üÖ¾ÖÖÓÖß ×´Ö¿ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖßÖê ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖãÃÖÖ µÖê£Öß»Ö
úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê †ÖÆêü. ´ÖÓÖôæû¸ü“µÖÖ ú»ÖêŒ™ü¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ÊÖ úÖ´Ö×Ö¸üß“Öê ´ÖÆü¢¾Ö •ÖÖÖæÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖŸÖæÖ
500 ¹ý. ¤êüÖÖß ¤êü¾Ö×¾Ö»Öß †ÖÆêü. ¸üÖ. ´Öê»ÖÖê£Ö Æêü »ÖÖîú¸ü“Ö ¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖß»Ö ¾Ö ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖÖ•ÖÖÖß
×´Ö¿ÖÖ“Öß šüÖÖß ˆ‘Ö›üµÖÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üŸÖß»Ö †¿Öß ¸üÖ. ¸ÓüÖ¸üÖ¾ÖÖÓÖÖ ´ÖÖêšüß ˆ´Öê¤ü †ÖÆêü. ¸üÖ. ¸ÓüÖ¸üÖ¾ÖÖÓ“Öê
ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ ÖÖ¾ÖÖ•ÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê ¾Ö ´Ö¤üŸÖßÃÖ †¾Ö¿µÖ ¯ÖÖ¡Ö †ÃÖê úÖ´Ö ´ÆüÖ•Öê ´ÖÓÖôæû¸üÆæüÖ ‹úÖ ´Öî»ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ‹úÖ
ÃÖã¯Ößú ™êüú›üß¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß ‘ÖÖŸÖ»Öê»Öß ¯ÖÖ×¸üµÖÖÓ“Öß ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ ÆüÖêµÖ. ŸÖê£Öê Æü»»Öß 17 ãú™ãÓü²ÖÖÓ“Öß ú¿Öß ŸÖ¸üß ÃÖÖêµÖ
—ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ¯Öîúß “ÖÖî‘ÖÖÓÃÖ ´ÖÖ¡Ö ¯ÖŒŒµÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß ×´ÖôûÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ²ÖÖúß ŸÖŸ¯Öã¸üŸµÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¶ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ‡´ÖÖ¸üŸÖß »ÖÖæú›ü ±ãúú™ü ×¤ü»Öê †ÃÖ»µÖÖÖê ¾Ö ´Ö•Öã¸üß •µÖÖ“Öß ŸµÖÖÖê“Ö ¯Öã¸ü¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖ»µÖÖÖê
36 ¹ý¯ÖµÖÖÓŸÖ ‹úÖ ãú™ãÓü²ÖÖÃÖÖšüß ‹ú ¯ÖŒêú ‘Ö¸ü ×´Öôêû»Ö †¿Öß ¸ÓüÖ¸üÖ¾ÖÖÓÖß ÃÖÖêµÖ êú»Öß †ÖÆêü. 50 ¹ý.
×¤ü»µÖÖÃÖ ¤üÖêÖ ãú™ãÓü²ÖÖÓ“Öß úÖµÖ´Ö“Öß ÃÖÖêµÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ‘Ö¸ü ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ‹Óú¤ü¸ü ÃÖÖšü ãúôêû ¸üÖÆüŸÖß»Ö ‹¾Öœüß
•ÖÖÖÖ †ÖÆêü. ‡ú›êü ÁÖß´ÖÓŸÖ ˆ¤üÖ¸ü ÖéÆüÃ£ÖÖÓ“Öê »ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö úÖµÖ? ‹ú ´ÖÖê™üÖ¸üÖÖ›üß ´ÆüÖ•Öê 200 ¯ÖÖ×¸üµÖÖÓ“µÖÖ
—ÖÖê¯Ö›ü¶Ö Æêü ¸ÓüÖ¸üÖ¾ÖÖÓ“Öê úÖêÂ™üú ´ÖãÓ²Ö‡Ô“ÖÖ ‹úÖ¤üÖ ³ÖÖ×™üµÖÖ ×¿Öêú»Ö ŸÖ¸ü Ö×¸ü²ÖÖÓ“Öê úÖê™üú»µÖÖÖ ÆüÖêÖÖ¸ü
†ÖÆêü! ÊÖ ¾ÖÃÖÖÆüŸÖßŸÖ ¤üÖêÖ ×¾Ö×Æü¸üß úÖœü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¤üÖêÆüàÃÖÆüß ÖÖê›êü ¯ÖÖÖß »ÖÖÖ»Öê †ÖÆêü. ¯Öîúß ‹úß“ÖÖ
Ö“ÖÔ ÃÖã´ÖÖ¸êü 500 ¹ý. †Ó¤ü´ÖÖÖ ²Öê™üÖŸÖß»Ö îúªÖú›æüÖ ×´Ö. ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ×¯Ö»Öê ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ‹úÖ ÃÖ¤ËüÖéÆüÃ£ÖÖÖê
•Ö´Ö¾ÖæÖ ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü; ´ÆüÖæÖ ×ŸÖ“Öê ÖÖ¾Ö †Ó¤ü´ÖÖÖ ×¾ÖÆüß¸ü †ÃÖê ¯Ö›ü»Öê †ÖÆêü. ‹æúÖ †Ó¤ü´ÖÖÖÖŸÖß»Ö îúªÖÓÖÖ
ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ×¸üµÖÖÓ“ÖÖ ˆ¨üÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ †ÖÆêü úÖµÖ?
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²ÖÓÖÖ»Ö“Öß ÃÖ±ú¸ü
²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü 1889 ÃÖÖ»Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ³Ö¸ü»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ‹ú ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì Öê¸üß•Ö úºþÖ •Ö¸üß
ÃÖÖ»ÖÖêÃÖÖ»Ö ¤ü¸ü úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ ¾Öêôûß ³Ö¸üŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü, ŸÖ¸üß ×ŸÖ•ÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖãÂúôûÖÓÖÖ —ÖÖ»Öê»Öß
Ö¾ÆüŸÖß. êú¾Öôû úÖÑÖÏêÃÖú×¸üŸÖÖ †Ö»Öê»Öê“Ö »ÖÖêú úÖµÖ ŸÖê •Ö´ÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖÆüß †Öšü¾ÖÖßŸÖ ŸÖß ±úÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖ
×™üúŸÖ ÖÃÖê. ¯ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ 1904 “µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü¯ÖÖÃÖæÖ ×Æü“Öß ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß. ŸÖß úÖ¿Öß
µÖê£Öß»Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü´Öãôêû ŸÖ¸ü ²Ö¸üß“Ö —ÖÖ»Öß. ÊÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖß»Ö ¤üÖêÆüß ¯ÖÖÖÓ“Öß ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ²Ö¸üß“Ö
ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß ¾ÖÖœü»Öß ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖÓŸÖß»Ö ²ÖÎÖÉÖÓ“ÖÖ ²Ö¸üÖ“Ö ÃÖêÆü —ÖÖ»ÖÖ. †¿ÖÖ ×ÆüŸÖúÖ¸üú
¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß Ö²Ö¸ü †×¬Öú ¯ÖÃÖ¸üÖ¾Öß. ´ÖãÓ²Ö‡Ôú›üß»Ö úÖ´ÖÖ“Öß ÆüúßúŸÖ ‡ú›ü“µÖÖ ¤æü¸ü¤æü¸ü“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ
úôû¾ÖÖ¾Öß, (úÖ¸üÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö †ÖµÖÔÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖÓŸÖß»ÖÆüß ³Öê¤ü Ö •ÖÖÖÖÖ¸êü úÖÆüß ²ÖÎÖÉ ‡ú›êü ³Öê™ü»Öê)
úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖãÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“Öß ¯ÖÏŸµÖÖ †ÖêôûÖ úºþÖ ‘µÖÖ¾Öß, ´ÖãµÖ ´ÖãµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖ´ÖÖ ¯ÖÆüÖ¾Öê, ×¿Ö¾ÖÖµÖ
ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ‹ú ×›ü¸êüŒ™ü¸üß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü, ŸµÖÖ†£Öá úÖÆüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß Ã¾ÖŸÖ: ×´Öôû¾ÖÖ¾Öß ¾ÖÖî¸êü ÆêüŸÖæÖê
´Öß ²ÖÓÖÖ»Ö ¾Ö †ÖÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ×±ú¸üŸÖß¾Ö¸ü ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ŸÖÖ. 2 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß ¸üÖ¡Öß 11 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´Öß ...........
²ÖÖÓúß¯Öæ¸ü
×²ÖÆüÖ¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ´ÖãµÖ ¿ÖÆü¸ü ²ÖÖÓúß¯Öæ¸ü µÖê£Öê †Ö»ÖÖê. ²ÖÖÓúß¯Öæ¸ü, ¯ÖÖ™üÖÖ ¾Ö ×¤üÖÖ¯Öæ¸ü Æüß ´ÖÖêšü´ÖÖêšüß ¿ÖÆü¸êü
‹ú´ÖêúÖÓ»ÖÖ †Ö¤üß »ÖÖÖæÖ“Ö ³ÖÖÖß¸ü£Öß“µÖÖ úÖšüß †ÖÆêüŸÖ. ÆüÖ ¤êü¿Ö •Ö¸üß ²ÖÆüÖ¸üß (ØÆü¤üãÃ£ÖÖÖß) »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ, ŸÖ¸üß
µÖê£Öê ²ÖÓÖÖ»Öß »ÖÖêúÖÓ“Öß ²Ö¸üß“Ö ¾ÖÃŸÖß †ÖÆêü, ¾Ö ÃÖ¸üúÖ¸üß ÖÖêú·µÖÖ ¯Ö™üúÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¾Ö ×¾ÖªÖ¾µÖÖÃÖÓÖÖ“µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
ÊÖÓ“ÖÖ ¯ÖãÂúôû“Ö ¯ÖãœüÖúÖ¸ü †ÖÆêü. †£ÖÖÔŸÖ ‹ŸÖ§êü¿ÖßµÖ ²ÖÆüÖ·µÖÖÃÖ Æêü †Ö¾Ö›üŸÖ ÖÖÆüß, Æêü ²ÖÓÖÖ»Öß •ÖÖÖæÖ
†ÖÆêüŸÖ. ¾ÖÖµÖ¾µÖêú›üß»Ö ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ‹úÆüß ²ÖÎÖÉ ‹ŸÖ§êü¿ÖßµÖ ÃÖÖ¯Ö›êüÖê úšüßÖ, ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖ²ÖÓ¬Ö
²ÖÆüÖ¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖÆüß ²ÖÆüÖ¸üß ²ÖÎÖÉÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ‹úÖ“Ö ÆüÖŸÖÖ“µÖÖ ²ÖÖê™üÖ¾Ö¸ü ´ÖÖê•ÖŸÖÖ µÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖß †ÖÆêü. ¯ÖÖ Æüß
ˆÖß¾Ö êú¾Öôû ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Öß“Öß“Ö †ÖÆêü †ÃÖê Ö¾Æêü. Ã¡Öß×¿ÖÖÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ´ÖÖµÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖêŸÖÆüß
‡ú›êü ´ÖÆüÖÖÖ‡Ô ±úÖ¸ü †ÖÆêü. ²ÖÖÓúß¯Öæ¸ü µÖê£Öê ‹ú ´Öã»Öà“Öê ÖÖÃÖÖß ÆüÖµÖÃæú»Ö †ÖÆêü; ŸÖê ´Öæôû ²ÖÓÖÖ»µÖÖÓÖß“Ö
úÖœü»Öê. Æü»»Öß ‹Óú¤ü¸ü ÃÖã´ÖÖ¸êü 100 ´Öã»Öà¯Öîúß ²ÖÆüÖ¸üß ´Öã»Öß 4 “Ö †ÖÆêüŸÖ. ²ÖÖúß“µÖÖ ²ÖÓÖÖ»Öß ´Öã»Öà¯Öîúß
24 ²ÖÎÖÉÖÓ“µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¾ÖÔ Ã¡Öß ¾Ö ¯Öã¹ýÂÖ×¿ÖÖú ²ÖÎÖÉ“Ö †ÖÆêüŸÖ. ÊÖ ¿ÖÖôêû“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ²ÖÆãüŸÖêú µÖê£Öß»Ö
¯ÖÏ´ÖãÖ ²ÖÎÖÉÖÓ“µÖÖ“Ö ÆüÖŸÖß †ÖÆêü. ÊÖ“Öê ÁÖêµÖ µÖê£Öß»Ö ¾Öé¨ü ¯Öê¿ÖÖ¸ü †Ö“ÖÖµÖÔ ²ÖÖ²Öæ ¯ÖÏúÖ¿Ö“ÖÓ¦ü ¸üÖµÖ ¾Ö
×¾Ö¿ÖêÂÖêúºþÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¯Ö¸ü»ÖÖêú¾ÖÖÃÖß ¯ÖŸÖß †‘ÖÖê¸üúÖ×´ÖÖß ÊÖÓ•Öú›êü †ÖÆêü. ´Ö¬µÖê ‹ú¤üÖ Æüß ¿ÖÖôûÖ ´ÖÖê›üúôûßÃÖ
†Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ †‘ÖÖê¸üúÖ×´ÖÖßÖê ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖú›êü ‘ÖêŸÖ»Öß ¾Ö ¿ÖÖôûÖ ÆüÖµÖÃæú»Ö“µÖÖ ¤ü•ÖÖÔÃÖ
ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡ÖúÖ, ŸÖÖ. 28-1-1906
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†ÖÖæÖ ÃÖÖê×›ü»Öß. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÖÆüŸÖÖ ú»Öú¢µÖÖ“µÖÖ ÖÖ»Öß ›üÖŒúÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ÖÖ»Öß
²ÖÖÓúß¯Öæ¸ü“ÖÖ“Ö ÖÓ²Ö¸ü »ÖÖÖŸÖÖê. µÖê£Öê •Ö¸üß ¤üÖêÖ ¯ÖÖÖÓ“Öê Æü»»Öß ¤üÖêÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö †ÖÆêüŸÖ ŸÖ¸üß ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ²Ö¸üß“Ö
ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß †ÖÆêü ¾Ö ŸÖß ¾ÖÖœüŸµÖÖ ú»Öê¾Ö¸ü †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö †Ö¤üß“Ö ³Öê¤ü ×´Ö™æüÖ ¯ÖæÖÔ ‹êŒµÖ ÆüÖêµÖÖ“Öß ÖãÃÖŸÖß
†Ö¿ÖÖ¤êüÖß»Ö ŸÖæŸÖÔ ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. ´ÖÖ¡Ö ¤üÖêÆüß ¯ÖÖÖÓú›æüÖ ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú¯ÖÖê µÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
²ÖÖÓúß¯Öæ¸ü ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö
ÆüÖ Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. ÆüÖ ÃÖÖ 1866 ´Öê, ŸÖÖ. 24 ×¤ü¾Ö¿Öß Ã£ÖÖ¯ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ÊÖ¯Öæ¾Öá
‹ú¤üÖ êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦ü ÊÖÓÖß µÖê£Öê µÖê‰úÖ ‹úÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖÖê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ¤êü¿Ö ¤üÖÖÖæÖ ÃÖÖê›ü»ÖÖ †ÃÖê ÃÖÖÓÖÖŸÖÖŸÖ.
Æü»»Öß ÊÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ˆ¯ÖÖÃÖúÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖ ¾Ö ´ÖÖêšüß ´Öã»Öê ×´ÖôæûÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 50 †ÖÆêü. ×¿Ö¾ÖÖµÖ
×ÆüŸÖØ“ÖŸÖú. Æü»»Öß •ÖãÖê ´ÖÓ×¤ü¸ü ¯ÖÖ›æüÖ Ö¾ÖßÖ ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. †‘ÖÖê¸üúÖ×´ÖÖß“µÖÖ ¯Ö×¸üÁÖ´ÖÖÖê
Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¤üÖêÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ Æü»»Öß ×ŸÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê “ÖÖ»Öæ †ÖÆêüŸÖ. †‘ÖÖê¸ü ÖÖ¸üß ÃÖ×´ÖŸÖß ÖÖ¾ÖÖ“Öß ÃÖ³ÖÖ
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ˆ®ÖŸÖßÃÖÖšüß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸üÖ“Öß úÖ´Öê ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. †‘ÖÖê¸ü¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÃÖã´ÖÖ¸êü 10-12
»ÖÆüÖÖ ´Öã»Öà“Öê ²ÖÖê›üâÖ ²ÖÖ²Öæ ÖÖî¸üß¯ÖÏÃÖÖ¤ü ´Öã•Öã´Ö¤üÖ¸ü ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß ÊÖÓ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÖÖ»Öß †ÖÆêü. ×¿Ö¾ÖÖµÖ
úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕú×¸üŸÖÖ ‹ú ²ÖÖêÚ›üÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ Æü»»Öß 11 ×¾ÖªÖ£Öá ¸üÖÆüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. Æêü •Ö¸üß ²ÖÎÖÉ
ÖÖÆüßŸÖ ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓÃÖ ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“Öê“Ö ¾ÖôûÖ »ÖÖÖŸÖ †ÖÆêü.
²ÖÖÓúß¯Öæ¸ü ²ÖÖÉ úÖÑ×ÖÏÖê¿ÖÖ
Æêü ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¯ÖÖÖ“Öê †ÖÆêü. ÃÖÖ 1896 “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ú»Öú¢µÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖÁÖ´ÖÖŸÖæÖ ³ÖÖ‡Ô
¯ÖÏúÖ¿Ö¤êü¾Ö, ÃÖãÓ¤ü¸üØÃÖÖ, Öã¹ý¤üÖÃÖ “ÖÎú¾ÖŸÖá, ÃÖŸÖß¿Ö“ÖÓ¦ü “ÖÎú¾ÖŸÖá ‹´Ö. ‹. ¾Ö ÁÖß¸ÓüÖ ×²ÖÆüÖ¸üß»ÖÖ»Ö ‹´Ö. ‹.
†ÃÖê ¯ÖÖ“Ö•ÖÖ êú¾Öôû ‡Ô¿¾Ö¸üÖ¾Ö¸ü ³Ö¸Óü¾ÖÃÖÖ šêü¾ÖæÖ ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ£ÖÔ ×Ö‘ÖÖ»Öê ŸÖê ¾ÖÖ™êüŸÖ ²ÖÆüÖ¸ü¯ÖÏÖÓŸÖß †Ö¸üÖ µÖê£Öê
ˆŸÖ¸ü»Öê ¾Ö ŸÖê£Öê ŸµÖÖÓÖß ‹ú ÃÖÖ¬ÖÖÖÁÖ´Ö Ã£ÖÖ×¯Ö»ÖÖ. ÃÖÖ 1896, †ÖòÖÃ™ü ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ŸÖÖê †ÖÁÖ´Ö †Ö¸üÖ
µÖê£ÖæÖ ²ÖÖÓúß¯Öæ¸ü µÖê£Öê ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÊÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ÃÖãÓ¤ü¸üØÃÖÖ ¯Ö¸ü»ÖÖêúß
Öê»Öê, ³ÖÖ‡Ô ¯ÖÏúÖ¿Ö¤êü¾Ö ÊÖÓÖß »ÖÖÆüÖê¸üÖÃÖ šüÖÖê ×¤ü»Öê ¾Ö ´ÖÖÖê ¸üÖ×Æü»Öê»µÖÖ ×ŸÖ‘ÖÖÓÖß ×•Ö¾ÖÖ¯ÖÖ›ü ÁÖ´Ö ú¹ýÖ
ÖÖ¾ÖÖ•ÖµÖÖÃÖÖ¸üÖß ú´Öê ˆ³ÖÖ¸ü»Öß †ÖÆêüŸÖ. ÊÖÓ“Öê Ã¾ÖŸÖ:“Öê †ªÖ×¯Ö ´ÖÓ×¤ü¸ü ÖÖÆüß. ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú Öã¹ý¤üÖÃÖ “ÖÎú¾ÖŸÖá
ÊÖÓ“Öê ‘Ö¸üß“Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ¤ü¸ü ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ÃÖÖµÖÓúÖôûß ³Ö¸üŸÖÖê. Æü»»Öß ²ÖÎÖÉˆ¯ÖÖÃÖúÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ, ¯Öã¹ýÂÖ ¾Ö
´Öã»Öê ×´ÖôæûÖ ‹Óú¤ü¸ü 60 †ÖÆêü.
¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖµÖ ÃÖê×´ÖÖ¸üß Æüß 1897 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß ŸÖÖ. 1 ¸üÖê•Öß Ã£ÖÖ×¯Ö»Öß. ÊÖ ¿ÖÆü¸üß Æêü ‹ú ¯Ö×Æü»µÖÖ
ÖÓ²Ö¸ü“Öê ÆüÖµÖÃæú»Ö —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. »ÖÖêú ¾Ö ÃÖ¸üúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß ÊÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“µÖÖÆüß †Ö¤ü¸üÖÃÖ ŸÖê ¯ÖÖ¡Ö —ÖÖ»Öê
†ÖÆêü. ¿ÖÖôêûÃÖ ‹ú ³ÖŒú´Ö ¾Ö ¯Öã¸êü¿Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß“Öß †ÖÆêü ¾Ö ×ŸÖ“µÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ×¾ÖÃŸÖßÖÔ
¯Ö™üÖÓÖÖ ¾Ö Óú¯ÖÖï›ü †ÖÆêü. ´Öã»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ 109 †ÖÆêü. ¿ÖÖôêûŸÖ“Ö ²ÖÎÖÉ´Öã»ÖÖÓú×¸üŸÖÖ ‹ú ²ÖÖêÚ›üÖ †ÖÆêü.
¯»ÖêÖ´Öãôêû ²ÖÖêÚ›üÖÖŸÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ±úÖ¸ü ú´Öß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. Æü»»Öß 6 ´Öã»Öê †ÖÆêüŸÖ, ¯Öîúß 2 “Ö ²ÖÎÖÉ
†ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ ²ÖÖúß“µÖÖ “ÖÖî‘ÖÖÓÃÖ ¯ÖæÖÔ ¸üßŸÖßÖê ²ÖÎÖÉ ¾ÖôûÖ »ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê †™üß¾Ö¸ü“Ö ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.
ÊÖ ¿ÖÖôêû“Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ×¾ÖúŸÖ ‘ÖêµÖÖ“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ²Ö¸êü“Ö ú•ÖÔ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ¿Öêšü ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü¤üÖÃÖ ÖÖê¾Ö¬ÖÔÖ¤üÖÃÖ
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ÊÖÓ“µÖÖ ˆ¤üÖ¸ü ¤êüÖÖßÖê ±êú›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÊÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ “ÖÖ»Öú ´ÖÓ›üôûßÖß ±úÖ¸ü ±úÖ¸ü †Ö³ÖÖ¸ü ¯ÖÏ¤üÙ¿ÖŸÖ
êú»Öê. ÊÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‹ú ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ÃÖ³ÖÖ. ‹ú †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸ü“ÖÖ »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖÔ †Ö×Ö ŸÖ¹ýÖ ²ÖÎÖÉÖÖ
†¿ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖÆêüŸÖ. Ö¸üß²Ö »ÖÖêúÖÓú×¸üŸÖÖ ‹ú ¸üÖ¡Öß“Öß ¿ÖÖôûÖ †ÖÆêü. ¤ãüÂúÖôûÖŸÖ ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖêúºþÖ
¯»ÖêÖ´Ö¬µÖê †ÖÁÖ´ÖÖÖê ±úÖ¸ü ´ÖêÆüÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú ´ÖÓ›üôûß“Öê ²Ö¸êü ¾Ö•ÖÖ †ÖÆêü. ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ²ÖÆüÖ¸üß µÖÓÖ
´ÖêÖÃÖË ‡ÛÃ™ü™ü¶æ™ü ÖÖ¾ÖÖ“Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ ÊÖÓ“µÖÖ“Ö ÆüÖŸÖÖÖÖ»Öß †ÖÆêü.
ŸÖÖ. 3 ¸üÖê•Öß †‘ÖÖê¸ü¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖŸÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß. ŸÖÖ. 4 ¸üÖê•Öß ÃÖÖµÖÓúÖôûß ²ÖÖ²Öæ ¯ÖÏúÖ¿Ö“ÖÓ¦ü
¸üÖµÖ ÊÖÓ“Öê ‘Ö¸üß ¤üÖêÆüß ¯ÖÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ´ÖãÖ ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö»Öß. ´Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ôú›ü“Öß ÃÖ¾ÖÔ ÆüúßúŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß.
ÖÓŸÖ¸ü ¤üÖêÖ ¯ÖÖÖÓ“Öê ‹ú¡Ö úÖµÖÔ úÃÖê ÆüÖê‡Ô»Ö ÊÖ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖ “ÖÖ»Ö»Öê. ¯ÖÏúÖ¿Ö“ÖÓ¦ü ¸üÖµÖ Æêü •Ö¸üß ¯ÖŒê
Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖß †ÖÆêüŸÖ ŸÖ¸üß ÊÖÓ“µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÃÖÆüß ‹ú¡Ö †ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ †ÖÆêü. ¿Öê¾Ö™üß ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ‹ú´ÖêúÖÓÖß
úÖµÖÔÎú´Ö ×´ÖôæûÖ šü¸ü¾ÖÖ¾ÖÖ ¾Ö ‹ú´ÖêúÖÓ“µÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ ¾ÖÖî¸êü ¯ÖÖôûß¯ÖÖôûßÖê •ÖÖ¾Öê †ÃÖê šü¸ü»Öê. ŸÖÖ. 5 ¸üÖê•Öß
¤üÖêÆüÖëú›üß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ÃÖ³ÖÖ ×´Ö. ¤üÖÃÖ ²Öò×¸üÃ™ü¸ü ÊÖÓ“Öê ‘Ö¸üß •Ö´Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖêÃ™ü»Ö ×´Ö¿ÖÖ, ›üÖê´ÖêÛÃ™üËú
×´Ö¿ÖÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´ÖêôûÖ ¾ÖÖî¸êü úÖ´Öê ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖß ú¿Öß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêüŸÖ ÊÖ ×¾ÖÂÖµÖß ²ÖÖê»Ö»ÖÖê.
´Öã»ÖàÖÖ¤êüÖß»Ö ´ÖÖ—Öê ‡ÓÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖÖ úôû»Öê. Æêü´ÖÓŸÖãú´ÖÖ¸üß “ÖÖî¬Ö¸üß ×ÃÖ»ÖÆüŸÖÆæüÖ úÖò±ú¸üÃÖ»ÖÖ †Ö»Öê»µÖÖ
›êü×»ÖÖê™üÆüß ŸµÖÖ¾Öêôûß Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ØÆü¤üßŸÖ ³ÖÖÂÖÖ êú»Öê.
´ÖÖëÖß¸ü
ŸÖÖ. 6 ¸üÖê•Öß ¤üÖêÖ¯ÖÏÆü¸üß µÖê£Öê †Ö»ÖÖê. ³ÖÖ×Ö¸ü£Öß“Öê ŸÖ™üß Æêü ´ÖÖêšêü ¸ü´ÖÖßµÖ Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü. ×¾Ö¿ÖêÂÖêúºþÖ
•ÖãµÖÖ ×ú»»µÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖÖ ´ÖÖÖêÆü¸ü †ÖÆêü. ‡ÓÖÏ•Ö ¯ÖÖšü»ÖÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ ´Öß¸üúÖ¿Öß´Ö ÊÖÓÖß µÖê£Öê“Ö
¿Öê¾Ö™ü“Öê šüÖÖê ×¤ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Öã¸üÖÖÖŸÖß»Ö ¸üÖ•ÖÖ ¤üÖÖ¿Öæ¸ü úÖÔ ÊÖ“Öß ¤üÖÖ ¤êüµÖÖÃÖ ²ÖÃÖµÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ ÖÓÖê“µÖÖ
ŸÖß¸üÖ¾Ö¸ü ‹úÖ »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ ˆÓ“Ö¾Ö™ü¶Ö¾Ö¸ü †ªÖ×¯Ö ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. Æü»»Öß ÊÖ ×šüúÖÖß ²Öê¤ü ¸üÖ´Ö¯Öæ¸ü“µÖÖ
•Ö´ÖßÖ¤üÖ¸üÖÖê ÃÖãÓ¤ü¸ü ´ÖÆüÖ»Ö 'úÖÔ“ÖÖî›üÖ' ²ÖÖÓ¬Ö»ÖÖ †ÖÆêü. µÖê£ÖæÖ ¯Öãœêü ÖÓÖÖ•Öß“Öê ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ¾Ö ²ÖÖú¤üÖ¸ü ¯ÖÖ¡Ö
¾Ö ´ÖÖšüÖê´ÖÖëÖß¸ü ÖÖ¾ÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ™êüú›ü¶ÖÓ“Öß †¬ÖÔÖÖê»Ö ¸üÖÓÖ ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü“Öß ¤æü¸ü ×Ö×ŸÖ•ÖÖŸÖ ×¤üÃÖÖÖ¸üß
ÃÖã¯ÖÖ¸üß“Öß —ÖÖ›êü ÊÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ ‹Óú¤ü¸ü ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÏêÖúÖÓ“Öê ´ÖÖ ¤ÓüÖ úºþÖ ™üÖúŸÖÖê. ‹úÖ ±Ïëú“Ö ¯ÖÏ¾ÖÖ¿ÖÖÖê ŸÖ¸ü
ÊÖ ¤êüÖÖ¾µÖÖÃÖ †Ö¤üß †¯ÖÏ×ŸÖ´Ö †ÃÖê ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ¯Ö¡Ö ×¤ü»µÖÖ“Öê ‹êúµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
†ÃÖÖê. ²ÖÎÖÉ µÖÖ¡ÖêúºÓþÃÖ ÊÖ Ã£ÖôûÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö †ÃÖê ÃÖÖÓÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß, ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ³ÖÛŒŸÖÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ
•ÖÖê ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ ŸÖÖê ´Öæôû ÊÖ ×šüúÖÖß. ÃÖÖ 1868 “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ‡. †ÖµÖ. ¸êü»¾Öê“Öê †Öò×›ü™ü †Öò×±úÃÖ
•Öê¾ÆüÖ ú»Öú¢µÖÖÆæüÖ ´ÖÖëÖß¸ü•Ö¾Öôû •Ö´ÖÖ»Ö¯Öæ¸ü µÖê£Öê †Ö×Ö»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö 4-5 ²ÖÎÖÉ úÖ¸üæúÖ ´ÖÖëÖß¸ü
µÖê£Öê ¸üÖÆæü »ÖÖÖ»Öê. ¯Öãœêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÁÖ´ÖÖÖê µÖê£Öß»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö Ã£ÖÖ¯ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü 1872 ŸÖ Æü»»Öß“Öê
´ÖÓ×¤ü¸ü ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ‹ú¤üÖ úÖÆüß ¾ÖîÂÖ¾Ö ´ÖÓ›üôûßÃÖ ³Ö•ÖÖÖÃÖ ²ÖÖê»ÖÖ×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¯Öîúß
‹úÖ “ÖÖÓ›üÖôû •ÖÖŸÖß“µÖÖ ³ÖŒŸÖÖÖê ‡ŸÖêú ¯ÖÏê´Öôû ¾Ö †Ö¾Öê¿ÖµÖãŒŸÖ ³Ö•ÖÖ êú»Öê úß ŸµÖÖ“ÖÖ ´ÖÓ›üôûß¾Ö¸ü
×¾Ö»ÖÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ. ¯Öãœêü ÃÖÖ¬Öæ †‘ÖÖê¸üÖÖ£Ö ²ÖÎÖÉ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú ÊÖÓ“Öê ³Ö•ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¯ÖÏê´Ö †×¬ÖúÖ×¬Öú
¾ÖÖœæüÖ ¿Öê¾Ö™üß Ã¾ÖŸÖ: êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦üÃÖêÖ ‹ú¤üÖ µÖê£Öê †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸üÆüß ³Ö•ÖÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ‘Ö›ü»ÖÖ ¾Ö µÖê£Öê
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ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê úÖµÖÔ ²Ö¸êü“Ö ¾ÖÖœü»Öê. ¯Öãœêü ÆüÖ ³ÖŒŸÖß“ÖÖ ¾ÖêÖ •Ö¸üß ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯ÖÃÖ¸ü»ÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖëÖß¸ü
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ‹úÖ úÖôûß 40-50 ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸üß Æü»»Öß“Öß µÖê£Ö»Öß †ÖêÃÖÖ›ü ¾Ö ¤üßÖ¾ÖÖÖß ÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÖÆæüÖ
†ÓŸÖ:ú¸üÖ Ö×Æü¾Ö¸üŸÖê ¾Ö ´ÖÖÖ¾Öß ´ÖÖÖ“Öß †ÛÃ£Ö¸üŸÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ×¾ÖÃ´ÖµÖŸÖê. ´ÖÓ×¤ü¸üÖ¯Öãœüß»Ö ¯Ö™üÖÓ ÖÖÖŸÖ êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦üÃÖêÖ,
ÃÖÖ¬Öæ †‘ÖÖê¸üÖÖ£Ö, ¤üßÖÖÖÖ£Ö “ÖÎú¾ÖŸÖá ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖßÖ ÃÖ´ÖÖ¬Öß ´Ö¬µÖ³ÖÖÖß ‹úÖ “ÖÖî£Ö·µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Ö»µÖÖ
†ÖÆêüŸÖ. ´ÖÓ×¤ü¸üÖú›êü ¯ÖÖÆæüÖ ¾Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ‹êæúÖ ´ÖÖÖÃÖ •Öß ˆ¤üÖÃÖßÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê ×ŸÖ“µÖÖ“Ö •ÖÖæ ÊÖ ŸÖßÖ
¥ü¿µÖ ´ÖæŸÖá.
¯Öãœêü »Ö¾Öú¸ü“Ö úŸÖÖÔ³Ö•ÖÖ ´ÖÓ›üôûß“ÖÖ úÖêÖß ‹ú ¯Öã¹ýÂÖ ÊÖ ÖÖ¾Öß †Ö»ÖÖ. ‡ú›üê ÊÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öß ‹ú
‡Ô¿¾Ö¸üÖ“µÖÖ úŸÖéÔŸ¾ÖÖãÖÖ“Öß ˆ¯ÖÖÃÖú ´ÖÓ›üôûß †ÖÆêü. ÊÖÓ“Öê »ÖÖÖ •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû ¿ÖÖŒŸÖ´ÖÖÖáµÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö
†ÃÖÖ¾ÖêÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. êú¾Öôû ´ÖÖÖê×¾ÖúÖ¸üÖ»ÖÖ“Ö ¾Ö¿Ö ÆüÖê‰úÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß úÖÆüß ÖÖ¤ü»Öã²¬Ö ´ÖÓ›üôûß
¾Ö¸üß»Ö ¯Öã¹ýÂÖÖ“µÖÖ ÖÖ¤üß »ÖÖÖ»Öß. ÃÖã´ÖÖ¸êü 1880 ÃÖÖ»Öß éúÂÖ ¯ÖÏÃÖ®ÖÃÖêÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ‹úÖ
×ÆüŸÖØ“ÖŸÖúÖÖê ÃÖÖÖŸÖÖ¬Ö´ÖÔ ´ÖÓ›üôûß“Öß Ö¾ÖßÖ“Ö ‹ú ¬¾Ö•ÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü»Öß. ÊÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ´ÖÓ›üôûß ú´Öß ÆüÖêŸÖÖ ÆüÖêŸÖÖ
¿Öê¾Ö™üß ´Ö¬µÖê †Öò×›ü™ü †Öò×±úÃÖÆüß ¯ÖãÖ: ¯Öæ¾ÖÔÃ£Öôûß Öê»Öê. 1902 ŸÖ ÊÖ ÖÖ¾Öß †ÖµÖÔÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ
—ÖÖ»Öß ¯ÖÖ ŸÖÖêÆüß Öß™ü “ÖÖ»ÖŸÖ ÖÖÆüß. Æü»»Öß ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü 3-4 •ÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ •Ö´ÖŸÖÖŸÖ. ²ÖÖÖ“Öß
²ÖÖ²Öæ («üÖ¸üúÖÖÖ£Ö ²ÖÖÖ“Öß) ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹ú ¾Öé¨ü ÖéÆüÃ£Ö ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ“Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü“µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓú›æüÖ
ŸµÖÖÃÖ ¤ü¸ü´ÖÆüÖ 4 ¹ý. ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ×¯ÖŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ¬Öß¯Öãœêü ×¤ü¾ÖÖ »ÖÖ¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ ´ÆüÖæÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÖß
¤ü¸ü´ÖÆüÖ 3 ¹ý. ¤êüŸÖê.
µÖê£Öß»Ö úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö ‹ú ŸÖ¹ýÖ ²ÖÖ²Öæ ÃÖã¸êü¿Ö“ÖÓ¦ü ¸üÖµÖ Æêü ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü †ÖÆêüŸÖ ¾Ö ¤ãüÃÖ¸êü ‹ú ²ÖÖêÚ›üÖ
ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™ü ×ÆüŸÖØ“ÖŸÖú †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü úÖÆüß ´ÖÓ›üôûß¿Öß ¤üÖêÖ¯ÖÏÆü¸üß ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê ¾Ö µÖê£Öß»Ö
ŸÖ¹ýÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕú×¸üŸÖÖ úÖÆüß ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ úÖœüÖ¾Öß †ÃÖê šü¸ü»Öê. µÖÖÖÓŸÖ¸ü
³ÖÖÖ»Ö¯Öæ¸ü
µÖê£Öê ŸÖÖ. 7 ¸üÖê•Öß †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸üß 7…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»ÖÖê. ‹úÖÓŸÖÃ£Öôûß ‹ú »ÖÆüÖÖÃÖê ¯ÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ´ÖÓ×¤ü¸ü
†ÖÆêü. ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ÃÖÓ¯ÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÛÃ¡ÖµÖÖ-¯Öã¹ýÂÖ ×´ÖôæûÖ ˆ¯ÖÖÃÖú 10-12 ÆüÖêŸÖê. ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖúÖôûß
†Ö“ÖÖµÖÔ Æü¸üßÃÖãÓ¤ü¸ü ²ÖÖêÃÖ ÊÖÓ“Öê ‘Ö¸üß êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦üÃÖêÖ ÊÖÓ“µÖÖ ¯ÖãµÖÖ×ŸÖ£ÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß“Ö “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß.
µÖê£Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ú»Ö •Ö¸üß Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖ ¯ÖÖÖú›êü †ÖÆêü ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ´ÖÓ¡Öß ²ÖÖ²Öæ ×Ö¾ÖÖ¸üÖ“ÖÓ¦ü
´Öãú¸ü•Öß Æêü ±úÖ¸ü ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ¤üÖ¸ü ¾Ö ¾Ö•ÖÖ¤üÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ‹Óú¤ü¸ü ¬ÖÖê¸üÖ †Ö¤üß ×ŸÖ·ÆÖ‡ÔŸÖ¯ÖÖÖ“Öê
†ÖÆêü. †ÖÖãÂšüÖ×Öú ²ÖÎÖÉ ˆ¯ÖÖÃÖúÖÓ“Öß ‹Óú¤ü¸ü ÃÖÓµÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 60 ¾Ö ‡ŸÖ¸ü 5 †ÖÆêü.
ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ŸÖÖ. 22 ´ÖÖÆêü ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß ÃÖÖ 1864 ¸üÖê•Öß, ×¾Ö¿ÖêÂÖêúºþÖ ²ÖÖ²Öæ ²ÖÎ•ÖéúÂÖ ²ÖÃÖæ ¾Ö
Ö¾Öãú´ÖÖ¸ü ¸üÖµÖ ÊÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖÖê ¾Ö ¯Ö. ¾ÖÖ. ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö“ÖÓ¦ü ´Öã—Öã´Ö¤üÖ¸ü ÊÖÓ“µÖÖ ÃÖ»»µÖÖÖê Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¸üÖ•ÖÖ
×¿Ö¾Ö“ÖÓ¦ü ²ÖÖÖ•Öá ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ‹úÖ †ŸµÖÓŸÖ †ÖÃ£Öê¾ÖÖ‡Ôú ×ÆüŸÖØ“ÖŸÖúÖÖê Ã¾ÖŸÖ: ÃÖ¾ÖÔ Ö“ÖÔ ÃÖÖêÃÖæÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü
²ÖÖÓ¬Ö×¾Ö»Öê ŸÖê êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦ü ÊÖÓ“Öê ÆüÃŸÖê ŸÖÖ. 22 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 1880 ¸üÖê•Öß ˆ‘Ö›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÊÖ“Öê ¯Öæ¾Öá ÃÖÖ
1878 ÃÖÖ»Öß ÊÖ •ÖÖÖê»ÖÖ »ÖÖÖæÖ“Ö ‹ú ³Ö»Öß ´ÖÖêšüß •ÖÖÖÖ ×¾ÖúŸÖ ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖŸÖ 5 ²ÖÎÖÉ ãú™ãÓü²ÖÖÓÖß
†Ö¯Ö»Öß ¸üÖÆüµÖÖ“Öß ´ÖÖêšü´ÖÖêšüß ‘Ö¸êü ²ÖÖÓ¬Ö»Öß.
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ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ £ÖÖê›üß úÖ ÆüÖê‡ÔÖÖŸÖ ¯ÖÖ ²Ö›üß²Ö›üß ¯ÖÏ´ÖãÖ ¾Ö ¾Öé¨ü ´ÖÓ›üôûß †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖê×¿Ö¾ÖÖµÖ
¤ãüÃÖ¸êü úÖÆüß úÖ´Ö ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. ÃÖÓÖŸÖ ÃÖ³ÖÖ, ²ÖÖµÖúÖÓ“Öß ÃÖ³ÖÖ, ŸÖ¹ýÖ ²ÖÎÖÉÖÖ, ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß ¿ÖÖôûÖ,
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´Öêôêû ¾ÖÖî¸êü ²Ö¸êü“Ö ÃÖãÖÃÖÖêÆüôêû ˆ¯Ö³ÖÖêÖæÖ ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö †ÖŸÖÖ ¿ÖÖÓŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖ. 9 ¸üÖê•Öß
ÃÖÖµÖÓúÖôûß ÃÖã´ÖÖ¸êü 5-6 ŸÖ¹ýÖ ¯Ö¤ü¾Öß¬Ö¸ü ²ÖÎÖÉ ´ÖÓ›üôûß¯Öãœêü ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ŸÖ¹ýÖ ²ÖÎÖÉÖÖÖ“Öê ”ûÖ¯Öß»Ö ×ÖµÖ´Ö
¾ÖÖ“ÖæÖ ¤üÖÖ×¾Ö»Öê ¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ†ÓŸÖß µÖê£Öß»Ö ¯Öæ¾Öá“Öß ŸÖºþÖÖÓ“Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ ¯ÖãÖ: ÃÖãºþ ú¸üµÖÖ“Öê šü¸ü»Öê. ÊÖÖÓŸÖ¸ü
¸üÖ¡Öß 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ²ÖÖ²Öæ ×Ö¾ÖÖ¸üÖ“ÖÓ¦ü ´Öãú•Öá ÊÖÓ“Öê ‘Ö¸üß ¯ÖÏ´ÖãÖ ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö»Öß. ŸµÖÖ¯Öãœêü ´Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ôú›üß»Ö
úÖ´ÖÖ“Öß ÆüúßúŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß. ²ÖÆãüŸÖêúÖÓÃÖ ŸÖß Ö¾ÖßÖ“Ö †ÃÖ»µÖÖÖê ‹êæúÖ ±úÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ —ÖÖ»Öê ¾Ö ¤üÖê‘ÖÖÓÖß
ŸÖ¸ü ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü †¿Öß ‡“”ûÖ ¯ÖÏ¤üÙ¿ÖŸÖ êú»Öß úß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¾Ö ²ÖÓÖÖ»Ö¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ²ÖÎÖÉÖÓ“Öê †×¬Öú ×Öú™ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
•Öãôû×¾ÖÖê ±úÖ¸ü ‡Â™ü †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖú×¸üŸÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ×¾Ö¾ÖÖÆü-¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üÖê, †¾Ö¿µÖ †ÖÆêü. ´Öß ´Æü™ü»Öê úß,
×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖÓŸÖß»Ö ‹ê¯ÖŸÖ¤üÖ¸ü ²ÖÎÖÉ ÖéÆüÃ£ÖÖÓÖß ÃÖÆüãú™ãÓü²Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¯ÖÏÖŸÓ ÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ êú»µÖÖ×¾ÖÖÖ
¾Ö¸üß»Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü-¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¬ÖßÆüß ¿ÖŒµÖ ÆüÖê ÖÖ¸ü ÖÖÆüß †Ö×Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ´Öãôêû ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÖß †ŸµÖÓŸÖ ×ÆüŸÖ ÆüÖêÖÖ¸ü
†ÖÆêü. Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖ ¾Ö ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ÊÖÓŸÖß»Ö ¤ãüÆüßÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖê ´Öã²Ó Ö‡Ôú›üß»Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †Ö¤üß ×ŸÖ·ÆÖ‡ÔŸÖ¯ÖÖÖ“Öê
¾ÖŸÖÔÖ ¯ÖÖÆæüÖ ‡ú›üß»Ö ¯ÖãÂúôû ×šüúÖÖ“µÖÖ ¤üÖêÆüÖë¯ÖÖÖÓ“µÖÖ ú¼ü¶Ö †×³Ö´ÖÖµÖÖÓÃÖÆüß ²Ö¸üê ¾ÖÖ™üŸÖê Æêü ´ÖÖêšêü
ÃÖã×“ÖÆü †ÖÆêü.
ŸÖÖ. 10 ÃÖúÖôûß ´Öß ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸üú›êü ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ³ÖÖÖ»Ö¯Öã¸üÖ•Ö¾Öôû ¾ÖÖôû¾ÖÓ™ü ¾Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ×´ÖôæûÖ ÖÓÖê“Öê
7 ´Öî»Ö †±úÖ™ü ¯ÖÖ¡Ö †ÖÆêü. ŸÖê †ÖÖÖÖ›üß ¾Ö †ÖÖ²ÖÖê™üßŸÖæÖ †Öê»ÖÖÓ›ü»Öê. ¯Öãœêü ¤üÖêÖ¯ÖÏÆü¸üß
úÖšüßÆüÖ¸ü
´ÆüÖæÖ ¸êü»¾Öê“Öê •ÖÓŒ¿ÖÖ »ÖÖÖ»Öê ; ŸÖê£Öê ´ÖÖ—µÖÖ ÖÖ›üß»ÖÖ ²Ö¸üÖ“Ö †¾ÖúÖ¿Ö ÆüÖêŸÖÖ. ÊÖ ×šüúÖÖß ´ÖÖÖê ‹ú
ÃÖ´ÖÖ•Ö ÆüÖêŸÖÖ †ÃÖê ÖãÃÖŸÖê ³ÖÖÖ»Ö¯Öã¸üÖÃÖ ‹êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß úÖÆüß ¿ÖÖê¬Ö »ÖÖÖ»µÖÖÃÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ
ÃÖÖ´ÖÖÖ Ã™êü¿ÖÖÖ¾Ö¸ü šêü¾ÖæÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖ Öê»ÖÖê. ÊÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¸êü»¾Öê •ÖÓŒ¿ÖÖ´Öãôêû“Ö ´ÖÆü¢¾Ö †Ö»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôîû
“ÖÆæÓüú›êü ²ÖúÖ»Öß ¾ÖÃŸÖß“Ö ÆüÖêŸÖß. ²Ö¸üß“Ö “ÖÖîú¿Öß êú»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. ÃÖã´ÖÖ¸êü 25 ±æú™ü ¹Óý¤ü
“ÖÖÓÖ»Öß ¯ÖŒúß “ÖãÖêÖ““Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ úÖ´Ö ´Ö¬µÖê“Ö ²ÖÓ¤ü ¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû ¤üÖ¸êü ¾Ö ×Ö›üŒµÖÖ ´ÖÖ¡Ö
»ÖÖ¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ †ÖÆêüŸÖ †Ö×Ö ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ Æüß ‡´ÖÖ¸üŸÖ †¿Öß“Ö ²Öê¾ÖÖ¸ü¿Öß ˆ‘Ö›üß ¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû ×Æü»ÖÖ †úÖ»Öß
•ÖßÖÖÔ¾ÖÃ£ÖÖ †Ö»Öê»Öß ¯ÖÖÆæüÖ ±úÖ¸ü ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™ü»Öê †Ö×Ö Æêü ´ÖãŒŸÖ«üÖ¸ü ÖÖî›ü²ÖÓÖÖ»Ö †ÖÆêü ŸÖ¸üß úÖµÖ ÊÖ“ÖÖ
¯Ö¢ÖÖ »ÖÖ¾ÖÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ´Öß ¸üÖ¡Öß¯ÖµÖÕŸÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖê. ¿Öê•ÖÖ¸ü“µÖÖ ‹úÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ÖéÆüÃ£ÖÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß,
²ÖÆãüŸÖêú ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öß Æüß ‡´ÖÖ¸üŸÖ †¿Öß †ÖÖ£Ö ¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôê ×Æü“ÖÖ Œ¾Ö×“ÖŸÖ¯ÖÏÃÖÓÖß †ŸµÖÓŸÖ Öê¤ü•ÖÖú
¤ãü¹ý¯ÖµÖÖêÖ ÆüÖêŸÖÖê.
¸üÖ¡Öß ‹úÖ •ÖãµÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖÖÖ¸üÖ“ÖÖ, ŸÖê£Öß»Ö Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸ü“µÖÖ ÃÖÖÆüÖµµÖÖÖê ¯Ö¢ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. ‹úÖ ÖÖê»ÖßŸÖ
“ÖÖ¸ü ¸êü»¾Öê ÖÖêú¸ü úÖ´ÖÖ¾ÖºþÖ ¤ü´ÖæÖ µÖê‰úÖ ú¸ü´ÖÖãúßÃÖÖšüß ²Öã×¨ü²Öôêû ÖêôûŸÖ ÆüÖêŸÖê. †¿ÖÖŸÖ ´ÖÖ—Öß ŸµÖÖÓ“Öß
†¾Ö×“ÖŸÖ ´Öã»ÖÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¿Öê¾Ö™üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´ÖôûÖ»Öß úß ÃÖÖ 1887 ÃÖÖ»Öß úÖÆüß ¸êü»¾ÖêŸÖß»Ö
²ÖÎÖÉ ÖÖêú¸üÖÓÖß ×¾Ö¿ÖêÂÖêúºþÖ •ÖÖÖúßÖÖ£Ö ÖÖÓÖÖê»Öß ¾Ö ¸üÖ»Ö¤ü¿ÖÔ “ÖÖ™ü•Öá ÊÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖÖê µÖê£Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö
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Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ¾Öêôûß 10 ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÆüÖêŸÖê. 1899 ÃÖÖ»Öß Æü»»Öß“Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß.
800 ¹ý. “Öê úÖ´Ö —ÖÖ»Öê. †ÖÖÖß 100-200 ¹ý¯ÖÖµÖÖÓŸÖ úÖ´Ö ¯Öã¸êü ÆüÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêü. ¯ÖÖ ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ
µÖê£Öß»Ö ¸êü»¾Öê †Öò×±úÃÖ ‹ú¤ü´Ö ú»Öú¢ÖÖ µÖê£Öê Öê»µÖÖ´Öãôêû µÖê£Öê ‹úÆüß ²ÖÎÖÉ ˆ¸ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ‡´ÖÖ¸üŸÖ ŸÖ¿Öß“Ö
¯Ö›ü»Öß †ÖÆêü. µÖê£Ö¯ÖµÖÕŸÖ ÆüúßúŸÖ ‹êúŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÊÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ²Öã×¨ü²ÖôûÖ“ÖÖ ›üÖ¾ÖÆüß †Ö¤üß
²ÖÆü¸üÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ŸÖÃÖÖ“Ö ŸÖÆüæú²Ö ¯Ö›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´Öß ´ÖÓ›üôûßÃÖ ´Æü™ü»Öê, ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸ü úÖ´Ö úºþÖ ŸÖã´ÆüÖÓ»ÖÖ
¸üÖ¡Öß ú¸ü´ÖÖæú †¾Ö¿µÖ †ÖÆêü ¯ÖÖ ú¸ü´ÖÖæú ÆüÖê‰úÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ †ÖŸ´µÖÖ»ÖÖ £ÖÖê›üß²ÖÆãüŸÖ ˆ®ÖŸÖß ¾Ö ¿ÖÖÓŸÖß
×´ÖôûÖ»µÖÖÃÖ úÃÖê? †Ö×Ö ÊÖÃÖÖšüß ŸÖã´ÆüÖÓ»ÖÖ Æüß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ¯ÖæÖÔ úºþÖ ¾Ö×Æü¾ÖÖ™üßÃÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖÃÖ úÃÖê?
´ÖÖ¡Ö ‹ú“Ö †™ü úß ÊÖ ×šüúÖÖß •Öê ³Ö•ÖÖ ÆüÖ‡Ô»Ö ŸÖê êú¾Öôû ‹ú“Ö ‡Ô¿¾Ö¸üÖÃÖ ˆ§êü¿ÖæÖ ¾Ö ØÆü¤æü-´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ
‡. úÖêÖÖÆüß ¬Ö´ÖáµÖÖÓÃÖ “ÖÖ»Öê»Ö †ÃÖê —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖÖ†ÓŸÖß ´ÖÓ›üôûßÃÖ ú»¯ÖÖÖ ¯ÖæÖÔ ¯ÖÃÖÓŸÖ ¯Ö›ü»Öß.
´ÖÓ×¤ü¸ü ˆ¯ÖµÖÖêÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖÃÖ ×²Ö“”ûÖµÖŸÖß“ÖÖ ¾Ö ×¤ü¾ÖÖ²Ö¢Öß“ÖÖ Ö“ÖÔÆüß ÃÖÖêÃÖµÖÖÃÖ ´ÖÓ›üôûß ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öß.
¯ÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü ¯ÖæÖÔ ¾ÆüÖ¾Öê úÃÖê?
µÖê£ÖæÖ 18 ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖæÖáµÖÖ Æêü ×•Ö»ÊÖ“Öê ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. µÖê£Öê ²ÖÖ²Öæ Æü•ÖÖ¸üß»ÖÖ»Ö ÖÖ¾ÖÖ“Öê †ÖÃ£Öê¾ÖÖ‡Ôú
²ÖÎÖÉ ÖéÆüÃ£Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. úÖò±ú¸üÃÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“Öß †ÖêôûÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖæÙÖµÖÖú›êü †ÖÖÖÖ›üß ¸üÖ¡Öß
10 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×Ö‘ÖÖ»Öß. ŸÖßŸÖæÖ ×Ö‘ÖæÖ ¸üÖ¡Öß ÃÖã´ÖÖ¸êü ‹ú ¾ÖÖ•ÖÖŸÖÖ
¯ÖæÙÖµÖÖ
µÖê£Öê ²ÖÖ²Öæ ´Ö•Öãú¸üÖÓ“Öê ‘Ö¸üß ¯ÖÖêÆü“Ö»ÖÖê. †ÖúÛÃ´ÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ŸÖÖ¸üúÖÖ£Ö ¸üÖµÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê †ÖÃ£Öê¾ÖÖ‡Ôú ²ÖÎÖÉ
×´Ö¡ÖÖ“Öß ÖÖšü ¯Ö›ü»Öß. ¤üÖê‘ÖÖÓÃÖ ÆêüŸÖæ úôû¾Öß»ÖÖ. ¯Öã¾Öá“µÖÖ ±Óú›üÖ¯Öîúß 200 ¹ý. †ªÖ×¯Ö ×¿Ö»»Öú †ÖÆêüŸÖ
†ÃÖê úôû»Öê. ×¾Ö“ÖÖ¸ü šü¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖê¯Öß Öê»ÖÖê. ¯ÖæÖáµÖÖ µÖê£Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö †ÖÆêü, ´ÖÓ×¤ü¸ü ÖÖÆüß. ¤üÖêÖ“Ö †ÖÖãÂšüÖ×Öú
²ÖÎÖÉ ãú™ãÓü²Öê †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏÖŸÖ:úÖôûß ¤ãüÃÖ·µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»Öß ¤üÖêÖ¯ÖÏÆü¸üß †Ö´Æüß “ÖÖî‘Öê•ÖÖÆüß ¯ÖãÖ:
úÖšüßÆüÖ¸üß µÖê£Öê Öê»ÖÖê. ÃÖÖµÖÓúÖôûß ŸÖê£Öß»Ö ÆüÖµÖÃãú»ÖÖŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. µÖê£Öß»Ö ´ÖãµÖ †×¬ÖúÖ¸üß ´ÖãÖÃÖ±ú
‹ú ˆ¤üÖ¸ü ´ÖŸÖÖ“Öê ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ²Öò×¸üÃ™ü¸ü ÖéÆüÃ£Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ“Ö ÃÖÆüß×Ö¿Öß ÃÖ¾ÖÔ ¸êü»¾Öê¾Ö¸ü“µÖÖ
ÖÖêú¸ü »ÖÖêúÖÓÃÖ †Ö´ÖÓ¡ÖÖ¯Ö×¡ÖúÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»Öß ¾Ö †¬µÖÖÃ£ÖÖÖÆüß ¯ÖŸÖú¸ü»Öê. ÊÖ úÖ´Öß µÖê£Öß»Ö ŸÖ¹ýÖ
Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸üÖÓÖß ´ÖÖêšü¶Ö ˆŸÃÖÖÆü¯Öæ¾ÖÔú ÃÖÖÆüÖµµÖ êú»Öê. ¾µÖÖµÖÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öæ Æü•ÖÖ¸üß»ÖÖ»Ö Æêü µÖê£Öß»Ö úÖÆüß
´ÖÓ›üôûà“µÖÖ ÃÖ»»µÖÖÖê ²ÖÖúß ˆ¸ü»Öê»µÖÖ ×¿Ö»ÖêúŸÖæÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü ¯Öã¸êü úºþÖ ÆêüµÖÖ“Öê šü¸ü¾ÖæÖ ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖæÖáµÖÖú›êü
×Ö‘ÖÖ»Öê †Ö×Ö ´Öß ¸üÖ¡Öß 1 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸üÖ“Öß ¾ÖÖ™ü ¯ÖãÖ: ¬Ö¸ü»Öß.
ÊÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ²ÖÆüÖ¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö úÖ´Ö —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öß ÁÖßÖÓÖê“ÖÖ ×Ö¸üÖê¯Ö ‘Öê‰úÖ ×ŸÖ“ÖÖ ×¯ÖŸÖÖ •ÖÖê ¯Ö¾ÖÔŸÖ¸üÖ•Ö
×Æü´ÖÖ“Ö»Ö ŸµÖÖ“Öê “Ö¸üÖÖÓÖã»Öß¾Ö¸ü ×¾Ö¸üÖ•Ö´ÖÖÖ —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖÁÖß“Öß •ÖÖæ ´ÖÖÆêü¸üú›ü“Öß ×•Ö¾Ö»ÖÖ ÃÖÖß •Öß
ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü ÖÖ¸üß ×ŸÖ“µÖÖ †ÖŸÖ ÃÖÖµÖÓúÖôû“µÖÖ ¿ÖÖÓŸÖ ÃÖ´ÖµÖß †ŸµÖÖ¤ü¸ü¯Öæ¾ÖÔú ¯ÖÏ¾Öê¿Ö êú»ÖÖ.
ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü
²ÖÆüÖ¸ü ÃÖÖê›æüÖ ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖ ×¿Ö¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ¤êüÖÖ¾µÖÖŸÖ ÆüôæûÆüôæû ¯ÖÖ»Ö™ü ÆüÖêŸÖÖê. ÖßŸÖ»Ö¤üÖÆüÖ
•ÖÓŒ¿ÖÖ¾Ö¸ü ¸êü»¾Öê“ÖÖ ´ÖãµÖ ¸üÃŸÖÖ ÃÖÖê›æüÖ ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“µÖÖ »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ ÖÖ›üß“ÖÖ †ÖÁÖµÖ ú¸üÖ¾ÖÖ
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»ÖÖÖŸÖÖê. ÃÖ›üú †¹Óý¤ü †Ö×Ö ³Öã‡ÔÃÖ¯ÖÖ™ü, ›ü²Öê ×“Ö´Öãú»Öê, ‹Ó×•ÖÖ ŸÖ¸ü ‘Ö¸ü“µÖÖ ´ÖÖÓ•Ö¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖÖÃÖÖôû»Öê»Öê,
ÃÖÖÖÖéÆêü †Ö¤üß ÖÖê¯Ö™ü¾Ö•ÖÖ, Ã™êü¿ÖÖ´ÖÖÃŸÖ¸ü ¾Ö ÖÖ›Ôü ¾ÖÖî¸êü †×¬ÖúÖ¸üß ÊÖÓ“Öß ´Öã¦üÖ ¾Ö ¯ÖêÆü¸üÖ¾ÖÆüß †Ö¤üß
ÃÖÖ¬Öê ‘Ö¸üÖãŸÖß, ‹Óú¤ü¸üßŸÖ •Öß. †ÖµÖ. ¯Öß. ÃÖÖ¸üÖÖ †Öœü¶ŸÖê“ÖÖ ¾Ö ³ÖÖêóµÖÖÓÖÖ ³Öê›üÃÖÖ¾ÖÖÖ¸üÖ ÃÖ¸Óü•ÖÖ´Ö ¾Ö
±úÖ•Öß»Ö ¬Ö›ü¯Ö›ü úÖêšêü“Ö ×¤üÃÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖß Æêü ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ Øú“ÖßŸÖ ×¾ÖÃÖÓ²Ö»Öê. ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“ÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö ÃÖÖî´µÖ,
†±úÖ™ü †Ö×Ö †Ö¤üß ¹ýôû ×±ú¸ü×¾Ö»µÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ÃÖ¯ÖÖ™ü, ŸµÖÖŸÖ ´Ö¬ÖæÖ´Ö¬ÖæÖ ¾Öêôæû“Öß ²ÖÖê, êúôûß“Öê ãÓú•Ö
†Ö×Ö ¯ÖÖê±úôûß“µÖÖ ¸üÖµÖÖ--±úÖ¸ü úÖµÖ ÃÖÖÓÖÖ¾Öê, ÁÖß´ÖÖÖ ×Æü´ÖÖ“Ö»ÖÖ“Öê“Ö ŸÖê ¯ÖÏŸµÖÖ †ÖÓÖÖ. ´ÖÖêšü¶ÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß
¯ÖÏ¾Öê¿Ö ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ŸÖÖê ×¾ÖÖ´ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖÖê“Ö êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. úÖêšêü ŸµÖÖ ×¾Ö³ÖæŸÖß“Öß ¤îü¾Öß £ÖÖê¸ü¾Öß, úÖêšêü †Ö´ÆüÖ
´ÖÖÖ¾Öß ×ú›ü¶ÖÓ“Öß Öã¦ü †Öœü¶ŸÖÖ! ´ÆüÖæÖ ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü Ã™êü™ü ¸êü»¾Öê“Öß »ÖßÖŸÖÖ ¾Ö ‹Óú¤ü¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ“Öß ÃÖÖ¬Öß
¸üÆüÖ™üß †Ö¤üß µÖÖêµÖ ÆüÖêŸÖß.
ÊÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öß Æü§ü ³ÖæŸÖÖÖ“µÖÖ Æü§üß»ÖÖ »ÖÖÖæÖ“Ö †ÖÆêü. µÖê£Öß»Ö ´Öæôû“Öê ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖß •Öê †¬ÖÔ¾Ö™ü •ÖÓÖ»Öß
»ÖÖêú ¿ÖêŸÖúß úºþÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓ¯Ö×¢Öú Æü§üÆüß ÓúÖÖ»Ö¯ÖÖÖ“µÖÖ ×¿Ö¾Öê»ÖÖ »ÖÖÖæÖ“Ö †ÖÆêü. ÊÖÓ“µÖÖ
“ÖêÆü·µÖÖŸÖ †ÖµÖÔ”ûÖµÖê¯ÖêÖÖ ´ÖÖêÖ»Öß ”ûÖµÖÖ †×¬Öú ×¤üÃÖŸÖê. ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü“Öê ¸üÖ•Ö‘Ö¸üÖÖê ÊÖ“Ö •ÖÓÖ»Öß •ÖÖŸÖß“Öê
†ÖÆêü. ¸üÖ•ÖÖ, ¯ÖÏ•ÖÖ ¾Ö ´ÖÖÖú¸üß ´ÖÓ›üôßû Æêü ÃÖ¾ÖÔ ‹ú •ÖÖŸÖ †ÃÖæÖ, ÊÖÓ“Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ †×¬Öú¸üß¾ÖÖÔ ´ÖÖ¡Ö
úÖ¸üãúÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê £Öê™ü ×¤ü¾ÖÖÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ²ÖÓÖÖ»Öß ²ÖÖ²ÖæÓ“ÖÖ“Ö †ÖÆêü. †Ö×Ö ´ÖÖãÂµÖÃ¾Ö³ÖÖ¾ÖÖÃÖ †ÖãÃÖºþÖ ÊÖÓ“Öê
‹ŸÖ§êü¿ÖßµÖÖÓ¿Öß ¯ÖÏÃÖÓÖß †¸êü¸üÖ¾Öß“Öê ¾ÖŸÖÔÖ ¯ÖÖÆæüÖ Øú“ÖßŸÖ úÖîŸÖãú“Ö ¾ÖÖ™üŸÖê. Æêü ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÖê
¯ÖÖÆüŸÖÖ •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû †Ö´Ö“µÖÖ úÖê»ÆüÖ¯Öã¸üÖ‡ŸÖêú“Ö †ÖÆêü. ¯ÖÖ ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖ Æêü ¯Ö×Æü»µÖÖ ¯ÖÏŸÖß“Öê ÖÖ»Öê •ÖÖ‰úÖ
×¿Ö¾ÖÖµÖ ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ´Ö•ÖáŸÖ»Öê †ÃÖÖ¾ÖêÃÖê ×¤üÃÖŸÖê. Æü»»Öß“ÖÖ ¸üÖ•ÖÖ ŸÖ¸ü †Ö¤üß ‡ÓÖÏ•Öß ŸÖÖ»Ö´ÖßŸÖ
¾ÖÖœü»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ¯ÖŒúÖ '•ÖÓ™ü»Ö´ÖÖ' ²ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¾ÆüÖ‡ÃÖ¸üÖòµÖ“Öê ¤ü¸ü²ÖÖ¸üß †Ö×Ö ¯ÖÏŸµÖÖ ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖ“µÖÖ
‘Ö¸üß ¯Ö¸ü»ÖÖêú¾ÖÖÃÖß ´ÖÆüÖ¸üÖÖß“µÖÖ ¾Öêôêû¯ÖÖÃÖæÖ ÊÖÓ“µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖÃÖÖÓ“ÖÖ ±úÖ¸ü ‘Ö¸üÖê²ÖÖ †ÖÆêü, ‡ŸÖúÖ
úß, ‹úÖ ãú´ÖÖ¸üÖ“Öê ÖÖ¾Ö ¯Ö. »ÖÖê. †Ö•Öß²ÖÖ‡ÔÖê †Ö¯Ö»Öê Ã¾ÖŸÖ:“Öê ´ÆüÖæÖ ÖÖ¾Ö Û¾ÆüŒ™ü¸ü †ÃÖê šêü¾Ö»Öê †ÖÆêü.
‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ¾Ö•ÖÖÖ´Öãôêû ¾Ö µÖê£Öß»Ö ²Ö¸êü“Ö ×¤ü¾ÖÃÖ úÖ´Ö ¯ÖÖÆüŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÆãüÂÖÖ¸ü ¾Ö †Öã³Ö¾Öß
×¤ü¾ÖÖÖÖ“µÖÖ ¤üÖŸÖê´Öãôê ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öß ²Ö¸üß“Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. µÖê£Öê ‹ú ‹´Ö. ‹. ¯ÖµÖÕŸÖ“Öê ¯ÖæÖÔ ¤ü•ÖÖÔ“Öê
úÖò»Öê•Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 300 ×¾ÖªÖ£Öá †ÖÆêüŸÖ, †Ö×Ö ±úß ŸÖ¸ü ÃÖ¯Ö¿Öê»Ö ´ÖÖ±ú †ÖÆêü! ×¿Ö¾ÖÖµÖ
‹ŸÖ§êü¿ÖßµÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß ‹ú ±ãúú™ü ²ÖÖêÚ›üÖ †ÖÆêü. ÊÖ ´ÖÖê±úŸÖ ”ûÖ¡ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 30 ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ÃÖÖêµÖ
†ÖÆêü. †ÃÖê ˆ¤üÖÆü¸üÖ ¤ãüÃÖ¸üßú›êü úÖêšêü ×´Öôêû»ÖÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. †ÃÖÖê. ÊÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¸üÖ•Ö‘Ö¸üÖµÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö
ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“µÖÖ úÖÆüß ÖÖŸµÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öê ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ‘Ö›ü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖ¸üß ¯ÖÏŸµÖÖ ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü
ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¾Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö †ÃÃÖ»Ö ¯ÖÏ•Öê¾Ö¸ü †ªÖ×¯Ö ×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖ“Öê“Ö ¯Öã¸üÖŸÖÖ ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü, ¾Ö ŸÖê
µÖÖ¾Ö““ÖÓÓ¦ü×¤ü¾ÖÖú¸üÖî “ÖÖ»ÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê Ã¾ÖŸÖ: ×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖ‡ŸÖêú“Ö ÛÃ£Ö¸ü ¾Ö ÖÓ³Öß¸ü †ÖÆêü. ¸üÖ•ÖÖ“ÖÖ ´ÖÆüÖ»Ö, “ÖÖ¸ü
²Ö›ü¶Ö »ÖÖêúÖÓ“Öß ‘Ö¸êü †Ö×Ö úÖÆüß šüôûú šüôûú ÃÖ¸üúÖ¸üß ‡´ÖÖ¸üŸÖß †Ö×Ö ‹úÖ úÖ»Öß“Öê ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê
¤êü‰úôû ‡ŸÖúß ×¿Ö¾ÖÖ úºþÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ²ÖÖúß ÃÖ¾ÖÔ »ÖÆüÖÖ-´ÖÖêšü¶ÖÓ“Öß ‘Ö¸êü ´ÆüÖ•Öê Ö¸üÖêÖ¸ü †Ö¸ü¿Ö:
—ÖÖê¯Ö›ü¶Ö“Ö. ÖÖ¾ÖÖú›êü Ö•Ö¸ü ±êúú»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê úß, êúôûß-¯ÖÖê±úôûß“µÖÖ ‹úÖ ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ¾Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü
¾ÖÖÖŸÖ ‹úÖÓŸÖ •ÖÖÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ †Ö¬Öã×Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“µÖÖ ¯»ÖêÖÖ»ÖÖ Óú™üÖôæûÖ •ÖÖæ ‹ú ÃÖê×ÖÏÖê¿ÖÖ Ñú¯Ö“Ö
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²ÖÖÓ¬Ö»Öê †ÖÆêü. ¹Óý¤ü ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ ¤üÖêÆüß ²ÖÖ•ÖæÓÖß ÊÖ ²ÖÖÓ²Öæ“µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¶Ö, ¤ü¸ü´µÖÖÖ ²Ö¸üß“Ö¿Öß ´ÖÖêúôûß •ÖÖÖÖ
™üÖæúÖ ÆüÖ¸üßÖê ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü 3 ±æú™ü ˆÓ“Öß“ÖÖ †Öê™üÖ ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖê¯Ö›üß ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»Öß
†ÃÖŸÖê. ×ŸÖ“Öß •Ö´ÖßÖ ¾Öêôæû“Öß, Ø³ÖŸÖß ¾Öêôæû“µÖÖ, ¾Ö¸ü“Öê ”ûŸÖ ¾Ö ”û¯¯Ö¸ü ¾Öêôæû“Öê, †ÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖÖ ¾Öêôæû“Öê
†Ö×Ö ²ÖÖÆêü¸üß»Ö ³ÖŒú´Ö úÖÑ¯ÖÖï›üÆüß ¾Öêôæû“Öê“Ö. ÊÖ“Öß úÖ¸üÖê ¯ÖãÂúôû †ÖÆêüŸÖ. ‹ú ŸÖ¸ü »ÖÖêú Ö¸üß²Ö †Ö×Ö
†»ÃÖÓŸÖãÂ™ü. ¤ãüÃÖ¸êü, ¤êü¿Ö ¤ü»Ö¤ü»Öß“ÖÖ, ÃÖ¤Ôü ¾Ö †×ŸÖ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“ÖÖ. ×ŸÖÃÖ¸êü, ‘Ö¸êü ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖÃÖ ¤üÖ›ü Øú¾ÖÖ ×“ÖÖ»Ö
¤üÖêÆüß ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. •Ö´ÖßÖ ¸üÖÖê“µÖÖ ¸ÓüÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ¸üßú ¾Ö ´Ö‰ú ¸êüŸÖß“Öß, ×ŸÖ“µÖÖ ×¾Ö™üÖÆüß ²ÖÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
²Ö¸êü, ‡ŸÖŒµÖÖ»ÖÖÆüß Ö •Öã´ÖÖÖŸÖÖ †Öœü¶ŸÖêÖê •Ö¸ü úÖ ‹úÖ¤êü ¯ÖŒêú ‘Ö¸ü ˆ³ÖÖ¸ü»Öê, ŸÖ¸ü ×Æü´ÖÖ»ÖµÖ²ÖÖê¾ÖÖ ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü
³ÖæÓú¯ÖÖ“Öê ¬ÖŒêú ¤êü‰úÖ •ÖÖÖê ú¸üµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ“Ö. ˆ»Ö™ü¯ÖÖß †¿ÖÖ ¤ü»Ö¤ü»Öß“µÖÖ •ÖÖÖß †¿Öß
¾Öêôæû“Öß ‘Ö¸êü“Ö ¸üÖÆüµÖÖ»ÖÖ ÃÖÖêµÖßÃú¸ü ¾Ö †Ö¸üÖêµÖúÖ¸üú †ÖÆêüŸÖ, †Ö×Ö ´ÆüÖæÖ“Ö, ¸üÖ•ÖÖ“ÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 13
»ÖÖÖÓ“ÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ¾Ö ³Ö¾µÖ ¯ÖÏÖÃÖÖ¤ü ¾Ö ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ²ÖÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¸üÖ•Ö¸üÃŸµÖÖŸÖ ¯ÖÏêÖú µÖêŸÖÖê,
ŸÖÖê“Ö ¤ãüŸÖ±úÖÔ ÃÖê×ÖÏÖê¿ÖÖ Ñú¯Ö ¯ÖÖÆæüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ †Ö¬Öß ²Ö¸üÖ“Ö ×Æü¸ü´ÖÖê›ü ÆüÖêŸÖÖê, †Ö×Ö ´ÖÖ, Æüß ÃÖÖ¬Öß ¸üÆüÖÖß“Ö
²Ö¸üß, ÆüÖ ¾ÖÖ›üÖ úÖµÖ ŸÖßÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“ÖÖ, ‡. ÖÖ‡»ÖÖ•ÖÖ“Öê ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ´ÖÖÖæÖ ÃÖã“Öæ »ÖÖÖŸÖê.
†ÃÖÖê, ²ÖÎÖÉ µÖÖ¡ÖêúºÓþÃÖ ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü“Öê ´ÖÆü¢¾Ö úÖêÖŸÖê ²Ö¸êü? ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü“Öê ÖÖ¾Ö ´ÖÖÆüßŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖÖ
úÖêÖßŸÖ¸üß ²ÖÎÖÉ †ÃÖæ ¿Öêú»Ö úÖµÖ? ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ×¤üÛ¾Ö•ÖµÖ ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦üÖÖê •Öß ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú
ÃÖêÖê“Öß †³Öêª ±úôûß ˆ³ÖÖ¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß, ×ŸÖ“Öß ¤ãü±úôûß êú»Öß ŸÖß ÊÖ“Ö úÖê¯Ö·µÖÖŸÖ»µÖÖ ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸üÖê.
ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü“µÖÖ ¸üÖ•Ö¯Öã¡ÖÖ»ÖÖ êú¿Ö¾ÖÖê †Ö¯Ö»Öß ´Öã»ÖÖß ×¤ü»Öß ŸÖß úÖµÖ ‡Ô¿¾Ö¸üß ¯ÖÏ¸üÖêÖê Øú¾ÖÖ ¬ÖæŸÖÔ ¾Ö
»ÖÖî×úú ¥üÂ™üßÖê, Æêü šü×¸ü×¾ÖµÖÖ“Öß Æüß ¾Öêôû Ö¾Æêü ¾Ö Ã£ÖôûÆüß Ö¾Æêü, ¯ÖÖ êú¿Ö¾ÖÖ“ÖÖ ÆêüŸÖæ úÖÆüß †ÃÖÖê, µÖê£Öê
µÖêÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ²ÖÎÖÉ Ö¾ÖµÖÖ»ÖÖ ‹ú ÖÖêÂ™ü ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×Ö¸üÖæÖ ¯ÖÆüÖ¾Öß †ÃÖê ÃÖÖÆü×•Öú ¾ÖÖ™üŸÖê, ŸÖß Æüß,
²Öã¨ü¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ •ÖÃÖÖ †¿ÖÖêú, ×õÖÃŸÖß¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ •ÖÃÖÖ úÖòÃ™Óü™üÖ‡ÔÖ ŸÖÃÖÖ ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ ‹úÖ¤üÖ ¸üÖ•ÖØ²Ö›üÖ
¯Öã¸üÃúŸÖÖÔ ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü¯Öã¸üŸÖÖ ŸÖ¸üß —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü úß úÖµÖ? ¯Öãœêü úÖµÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ŸÖê ÃÖÖÓÖ¾ÖŸÖ ÖÖÆüß, ¯ÖÖ Æü»»Öß“Öß
¾ÖÃŸÖãÛÃ£ÖŸÖß £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ †¿Öß †ÖÆêü.
ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸üß ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•Ö
²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“Öê úÖµÖÔ ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸üß µÖê£Öê ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“µÖÖ ¯Öæ¾Öá¯ÖÖÃÖæÖ “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. ¸üÖµÖ²ÖÆüÖ¤æü¸ü
úÖ×»ÖúÖ¤üÖÃÖ ¤ü¢Ö Æêü ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ‹úÖ ²Ö›ü¶Ö ÖÖêú¸üß¾ÖºþÖ ÃÖÖ 1869 ÃÖÖ»Öß ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü“Öê
×¤ü¾ÖÖÖ ÆüÖê‰úÖ µÖê£Öê †Ö»Öê. ŸÖê †ªÖ×¯Ö ŸÖê“Ö úÖ´Ö ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. Æêü ÖéÆüÃ£Ö »ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ²ÖÎÖÉ
»ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖŸÖ ¾ÖÖœü»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôûê ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖêúºþÖ ´ÖÆüÂÖá ¤êü¾Öë¦üÖÖ£Ö, êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦ü,
×¿Ö¾ÖÖÖ£Ö¿ÖÖÃ¡Öß ¾ÖÖî¸êü ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ÊÖÓÖÖ ±úÖ¸ü †Ö¤ü¸ü ¾ÖÖ™üŸÖ †ÖÆêü. Æêü ÖéÆüÃ£Ö ¾Ö ¸üÖµÖ µÖÖ¤ü¾Ö“ÖÓ¦ü
“ÖÎú¾ÖŸÖá ²ÖÆüÖ¤æü¸ü, ŸµÖÖ úÖôû“Öê µÖê£Öß»Ö µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö, ÊÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“µÖÖ ×Ö´ÖÓ¡ÖÖÖ¾ÖºþÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú ×¾Ö•ÖµÖéúÂÖ
ÖÖêÃ¾ÖÖ´Öß Æêü ÃÖÖ 1874 ÃÖÖ»Öß µÖê£Öê †Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖß ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. ŸµÖÖ¾Öêôûß ÃÖã´ÖÖ¸êü
14 ×ÆüŸÖØ“ÖŸÖú ´ÖÓ›üôûß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓÖß ˆ¯ÖÖÃÖÖêú×¸üŸÖÖ ‹ú —ÖÖêôûß ²ÖÖÓ¬Ö»Öß, ŸÖß ¤üÖêÖ
¾ÖÂÖÖÕÖß •Öôû»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖã´ÖÖ¸êü 5 ¾ÖÂÖì ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ²ÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü Æü»»Öß“Öê •ÖÖÖß ´ÖÓ×¤ü¸ü ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
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²ÖÓÖÖ»Ö“Öß ÃÖ±ú¸ü

ŸÖêÆüß ÃÖÖ 1897 “µÖÖ ³ÖæÓú¯ÖÖŸÖ ¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“µÖÖ“Ö ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü Æü»»Öß“Öê ¯ÖŒêú ´ÖÓ×¤ü¸ü ÖãúŸÖê“Ö ²ÖÖÓ¬Ö»Öê
†ÖÆêü. ÊÖŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 60-65 ´ÖÓ›üôûß ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ ²ÖÃÖŸÖß»Ö ‡ŸÖúß •ÖÖÖÖ †ÖÆêü. ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Öß ¯ÖãÂúôû¿Öß
´ÖÖêúôûß •ÖÖÖÖ †ÖÆêü. ¿Öê•ÖÖ¸üß ×´Ö¿ÖÖ¸üß úÖêÖß †Ö»µÖÖÃÖ ¸üÖÆüµÖÖÃÖ —ÖÖê¯Ö›üß ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÆêü. ÊÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
×¤ü×ÖŸÖ †ÃÖê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü úÖêÖß“Ö ÖÖÆüßŸÖ. ´ÖÖ¡Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê úÖµÖ´Ö“Öê 18 ¾ÖÖÔÖß¤üÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ ×ÖŸµÖÖ“Öê
ˆ¯ÖÖÃÖÖêŸÖ ÊÖÓ¯Öîúß Œ¾Ö×“ÖŸÖ“Ö úÖêÖß ŸÖ¸üß µÖêŸÖÖê. ²ÖÖÆêü¸ü“Öê 4-5 ×¾ÖªÖ£Öá ´ÖÖ¡Ö •Ö´ÖŸÖÖŸÖ. ú»Öú¢µÖÖ“µÖÖ
ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ×´Ö¿ÖÖ¸üß ¾ÖÂÖÖÔŸÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ×±ú¸üŸÖß¾Ö¸ü 1-2 ¤üÖ µÖê‰úÖ •ÖÖŸÖÖê. µÖê£Öß»Ö ×¤ü¾ÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö“Ö
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê úÖµÖ´Ö“Öê †¬µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ¾Ö ¯Öî¿ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖî¸êü »ÖÖî×úú²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖêšüÖ“Ö †Ö¬ÖÖ¸ü †ÖÆêü
†Ö×Ö Ã¾ÖŸÖ: ×¤ü¾ÖÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸üÆüß ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ˆ¤üÖ¸ü †ÃÖæÖÆüß ŸµÖÖÓ“Öß ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üãú¿Ö»ÖŸÖÖ ŸµÖÖÆæüÖ ¯ÖÖ
¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ êú¾Öôû ×ÆüŸÖØ“ÖŸÖú †Ö×Ö ˆ¤üÖ¸ü †ÖÁÖµÖ
ÊÖ¯Ö»Ößú›êü ´Ö•Ö»Ö Öê»Öê»Öß ÖÖÆüß. ÊÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß Öã»ÖÖ¿ÖÖú×¸üŸÖÖ ÃÖ´ÖÖ ‹ú¤üÖêÖ ¾ÖêôûÖ ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖ
—ÖÖ»µÖÖ¾Öêôûß ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß Ö¸üß Ö¸üß ²ÖÖ•Öæ ´ÖÖêúôêû¯ÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß, Æüß ‹ú ŸµÖÖŸÖ»µÖÖŸµÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖ“Öß
ÖÖêÂ™ü ÆüÖêµÖ. ×¤ü¾ÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖêšêü ÃÖæ–Ö, †Ö¤ü¸ü¿Öß»Ö ¾Ö ˆ¤üÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê †¯Ö¸Óü¯ÖÖ¸ü ¾Ö•ÖÖ †ÖÆêü
ÃÖ¾ÖÔ ÃÖã¡Öê ŸµÖÖÓ“Öê“Ö ÆüÖŸÖß †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖú›æüÖ úÖÆüß ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖê¯ÖÏßŸµÖ£ÖÔ ¯ÖÏµÖŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ŸÖ¸ü
†Ö¯ÖÖ ¿ÖŒµÖ ŸÖß ´Ö¤üŸÖ úºþ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ êú¾Öôû †¿ÖÖ »ÖÖî×úú ¯Öã¹ýÂÖÖú›æüÖ Æü»»Öß ÆüÖêŸÖ
†ÖÆêü ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ †ÖÖÖß úÖµÖ ÆüÖêÖÖ¸ü! †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖú›æüÖ ‹úÖ¤üÖ ŸÖÖ•µÖÖ ¤ü´ÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏ“ÖÖ¸üú ŸÖê£Öê •ÖÖ‰úÖ úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖ ŸÖê£Öß»Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü 300 úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔŸÖ úÖ´Ö ú¸üß»Ö ŸÖ¸ü ²Ö¸êü“Ö
µÖ¿Ö µÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêü.
ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö
ÃÖÖ 1878 ÃÖÖ»Öß êú¿Ö¾Ö “ÖÓ¦üÃÖêÖ ÊÖÓ“µÖÖ •µÖêÂšü úµÖê“ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü“ÖÖ Æü»»Öß“ÖÖ ¸üÖ•ÖÖ
ÃÖ¸ü Öé¯Öë¦ü ÖÖ¸üÖµÖÖ ³Öæ¯Ö²ÖÆüÖ¤æü¸ü ÃÖß. †ÖµÖ. ‡. ÊÖÓ“µÖÖ¿Öß —ÖÖ»ÖÖ. ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü µÖê£Öê ¯Öæ¾Öá¯ÖÖÃÖæÖ •ÖÖê ÃÖ´ÖÖ•Ö
ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÓ›üôûßÃÖ Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖ ¯ÖÖÖ“Öß ´ÖŸÖê ¯ÖÃÖÓŸÖ Ö ¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû ´ÆüÖÖ, Øú¾ÖÖ Æü»»Öß“Öê ×¤ü¾ÖÖÖ
ÊÖÓ“µÖÖ ´ÖãŸÃÖ§üß¯ÖÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÃÖ, ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ úÖ´ÖÖ¿Öß ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÖÃÖÖ¾ÖÖ ¾Ö •Öß ¯Öæ¾ÖÔ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ-ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖæÖ ¤êüÖÖß “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü ŸÖß--ŸÖ¿Öß“Ö “ÖÖ»ÖÖ¾Öß †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôûê ´ÆüÖÖ Øú¾ÖÖ ¸üÖ•ÖêÃÖÖÆêü²ÖÖÃÖ
†Ö×Ö ¸üÖÖßÃÖÖÆêü²ÖÖÃÖ“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ²ÖÖ•Öæ“ÖÖ ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö †ÃÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™ü»µÖÖ´Öãôêû ´ÆüÖÖ, 1886
ÃÖÖ»Öß †ÖòÖÃ™ü ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ 15 ¾µÖÖ ŸÖÖ¸üÖêÃÖ ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ´ÖÖ•Ö Ã£ÖÖ¯ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ÊÖ“Öê
¯Öæ¾Öá êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¦ü ÃÖÖ 1884 ŸÖ ¾ÖÖ¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖê †ÃÖêŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ×Ö‘ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ‡ŸÖêú“Ö ÖÖÆüß
¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüµÖÖŸÖßŸÖ êú¿Ö¾Ö Ã¾ÖŸÖ: µÖê£Öê ‹ú¤üÖêÖ¤üÖ †Ö»Öê †ÃÖæÖÆüß ¾µÖÖµÖÖÖ ¾ÖÖî¸êü ¤êüÖê Æüß ŸµÖÖÓ“Öß
×ÖŸµÖÖ“Öß úÖ´Öê ŸµÖÖÓÖß ÊÖ ÖÖ¾Öß êú»µÖÖ“ÖêÆüß ‹êúµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÖÖÆüß. ÊÖ¾ÖºþÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“µÖÖ«üÖ¸êü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ×¿Ö¸üúÖ¾Ö ú¸üÖ¾ÖÖ ÆüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ »ÖÖî×úú ÆêüŸÖæ †ÃÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê ±úÖ¸üÃÖê ÃÖÓ³Ö¾ÖŸÖ ÖÖÆüß. †ÃÖÖê. Æü»»Öß
ÊÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ Ã¾ÖŸÖ: ¸üÖ•ÖêÃÖÖÆêü²Ö“Ö †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ Ö¸üß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¸üÖÖßÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ“Ö ÃÖ¾ÖÔ ÆüÖêŸÖê.
¸üÖ•ÖÖ“Öê ãú™ãÓü²Ö ¬ÖºþÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ‹Óú¤ü¸ü 11 †ÖãÂšüÖ×Öú ãú™ãÓü²Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓŸÖ ‹Óú¤ü¸ü ÃÖã´ÖÖ¸êü 70
´Öã»Öê´ÖÖÖÃÖê †ÖÆêüŸÖ, ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 40 ×ÆüŸÖØ“ÖŸÖú †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ Ö“ÖÖÔú×¸üŸÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖæÖ
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ÃÖÖ»ÖßÖÖ 5,000 ¹ý. “Öß Öê´ÖÖæú †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ ‹ú úÖµÖ´Ö“ÖÖ ×´Ö¿ÖÖ¸üß, ‹ú ÖÖµÖú ÊÖÓ“ÖÖ Ö“ÖÔ ¾Ö
‡ŸÖ¸ü Ö“ÖÔÆüß ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ †ÖµÖÔÖÖ¸üßÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¤ü¸ü´ÖÆüÖ 1 ÃÖ³ÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê, ´ÖÆüÖ¸üÖÖß µÖê£Öê
†ÃÖŸÖÖÖÖ Æüß ÃÖ³ÖÖ ¤ü¸ü †Öšü¾Ö›ü¶Ö»ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ³Ö¸üŸÖ †ÃÖŸÖê. ×Æü“µÖÖŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 15
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ¾Ö 10 ‡ŸÖ¸ü ÛÃ¡ÖµÖÖ •Ö´ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
´ÖÓ×¤ü¸ü
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †£ÖÖÔŸÖ ‹ú ÃÖãÓ¤ü¸üÃÖê ´ÖÓ×¤ü¸ü †ÖÆêü. Ö¸üÖêÖ¸ü ‡ŸÖêú ÃÖãÓ¤ü¸ü ²ÖÎÖÉ´ÖÓ×¤ü¸ü ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ
¤ãüÃÖ¸üßú›êü úÖêšêü ÖÃÖê»Ö, ×Ö¤üÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ŸÖ¸üß ¯ÖÖÆüµÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ¸üÖ•ÖÖÁÖµÖÖÖê ²ÖÖÓ¬Ö»Öê Öê»Öê †ÖÆêü ´ÆüÖæÖ Æêü
êú¾Öôû ¿ÖéÓÖÖºþÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü êú»Öê †ÖÆêü †ÃÖê Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ÊÖ“ÖÖ ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ‘ÖÖ™ü“Ö ÃÖÖ¬ÖÖ, ÃÖÖÛŸ¾Öú †Ö×Ö
ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ»ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖ•Öê»Ö †ÃÖÖ †ÖÆêü. ›üÖŒúÖ, ú»Öú¢ÖÖ ¾ÖÖî¸êü ×šüúÖÖß ÊÖ¯ÖêÖÖ ´ÖÖêšü´ÖÖêšüÖ»Öß ´ÖÓ×¤ü¸êü
†ÖÆêüŸÖ, ¯ÖÖ ŸÖß êú¾Öôû ¾µÖÖµÖÖÖ-´ÖÓ×¤ü¸êü“Ö. †ÖŸ´µÖÖ»ÖÖ •ÖÖÖéŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ úÖÆüß ÃÖÖÛŸ¾Öú
³ÖÖ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ÖÖÆüß. úÖ¾µÖ †Ö×Ö ÖÖµÖÖú»ÖÖ ÊÖÓ“µÖÖ«üÖ¸êü ¬Ö´ÖÖÔ“Öê †Ó¿ÖŸÖ: úÖµÖÔ ×Ö¤üÖÖ ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖ ŸÖ¸üß
ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü, ¯ÖÖ ×¿Ö»¯Öú»ÖÖ †Ö×Ö ×“Ö¡Öú»ÖÖ ÊÖÓ“Öê«üÖ¸êü †ÖŸ´µÖÖ“Öê ×úŸÖß ŸÖ¸üß ¯ÖÖêÂÖÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêü.
ÊÖ×¾ÖÂÖµÖß Öß™ü¿Öß ú»¯ÖÖÖ úÖêÖÖŸÖ¸üß ²ÖÎÖÉÖ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖê»Ö úß ÖÖÆüß, ÊÖ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖêšüß ¿ÖÓúÖ“Ö
†ÖÆêü. ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ÃÖÖµÖÓúÖôûß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»Öß, ŸÖßÆüß ´ÖÖêšüß ÖÓ³Öß¸ü —ÖÖ»Öß. ²Ö¸üÖ“Ö ¬Öæ¯Ö •ÖôûŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
“ÖÆæüú›êü ´ÖÓ×¤ü¸ü³Ö¸ü ÃÖÖÛŸ¾Öú ÖÓ¬Ö ÃÖã™ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ×ÖµÖ×´ÖŸÖ ¾Öêôûß ÖÓ³Öß¸ü ‘ÖÓ™üÖÖÖ¤ü —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü Öê´ÖÖãúß“Öê
ˆ¯ÖÖÃÖú ¾Öê¤üß¾Ö¸ü ²ÖÃÖ»Öê. ŸÖê ¤ãüÖÖÔÖÖ£Ö¸üÖµÖ, Æêü êú¿Ö¾Ö“µÖÖ ×¯ÖÏµÖ ×¿ÖÂµÖÖÓ¯Öîúß ‹ú †ÃÖæÖ, ±úÖ¸ü ÃÖÖ¬Öê ¾Ö
ÃÖÖÛŸ¾Öú ÖéÆüÃ£Ö †ÖÆêüŸÖ. ÖÖµÖÖ ÃÖãÃ¾Ö¸ü †Ö×Ö ³Ö•ÖÖ ¯ÖÏê´Öôû —ÖÖ»Öê. ³Ö•ÖÖÖ“ÖÖ ¸üÃÖ •Öê¾ÆüÖ ¤üÖ™üŸÖ †ÃÖê
¾Ö ´Öé¤ÓüÖÖ“ÖÖ ÖÖ¤ü ¾Ö¸üŸÖß ‘Öã´Ö™üÖŸÖ ‘Öã´Öæ »ÖÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ¯Ö›üªÖŸÖß»Ö †¥ü¿µÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ•Ö¾Öôû“Öê ´ÖÖêšêü
¿ÖÓÖ ¾ÖÖ•Ö¾ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÓ³Öß¸ü ¬¾ÖÖß“ÖÖ ´Öêôû ³Ö•ÖÖÖŸÖ †ÃÖÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ªÖ¾ÖÖ úß, ÁÖÖêŸµÖÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ÖÖ¡Öê
²ÖÓ¤ü ¯Ö›æüÖ ŸÖÖê êú¾Öôû úÖÆüß ¾Öêôû †ÖŸ´Öºþ¯ÖÖÖê“Ö ˆ¸üÖ¾ÖÖ!
´Öß ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü µÖê£Öê ŸÖÖ. 19 ¸üÖê•Öß Öê»ÖÖê. Ö¤üß“µÖÖ úÖšüß 'êú¿Ö¾Ö-†ÖÁÖ´Ö' ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
´ÖÖ»Öúß“ÖÖ ‹ú ´ÖÖêšüÖ ²ÖÖß“ÖÖ †ÖÆêü, ŸµÖÖŸÖ ‹ú »ÖÆüÖÖ¿Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. ÊÖ ²ÖÖÖêŸÖ“Ö
¸üÖÖßÃÖÖÆêü²Ö †Ö¯Ö»ÖÖ †ÖµÖÔÖÖ¸üßÃÖ´ÖÖ•Ö ³Ö¸ü¾ÖßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ÊÖ ²ÖÖÖêÃÖ´ÖÖê¸ü“µÖÖ •ÖÖÖêŸÖ, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ Ö“ÖÖÔÖê
úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö ²ÖÎÖÉ-×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖ ¸üÖÆüµÖÖú×¸üŸÖÖ ¤üÖêÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ãú×™üúÖ úºþÖ ×¤ü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓŸÖ Æü»»Öß
“ÖÖ¸ü ×¾ÖªÖ£Öá ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ, ´ÖÖ—Öß ¸üÖÆüµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÊÖ ”ûÖ¡Öãú×™üêúŸÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖÖ. 13 ¸üÖê•Öß ×ŸÖÃÖ·µÖÖ
¯ÖÏÆü¸üß µÖê£Öß»Ö ™üÖ‰úÖÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê ¬Ö´ÖÔ ÆüÖ •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ (Religion as the basis of life) µÖÖ¾Ö¸ü
´ÖÖ—Öê ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ×¤ü¾ÖÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß †¬µÖÖÃ£ÖÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖÖ. 14 ¸üÖê•Öß êú¿Ö¾Ö†ÖÁÖ´ÖÖŸÖ ¾ÖÖ³ÖÖê•ÖÖ —ÖÖ»Öê, ŸµÖÖ¾Öêôûß ¤üÖêÆüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ´ÖÓ›üôûßÖê ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏê´ÖÖÖê ³ÖÖê•ÖÖ êú»Öê. ÖÓŸÖ¸ü ´Öß
´ÖãÓ²Ö‡Ôú›ü“Öß ÆüúßúŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß, ŸµÖÖ“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸ü“Öß ÃÖÖµÖÓúÖôûß ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»Öß.
ˆ¯ÖÖÃÖÖêÖÓŸÖ¸ü »ÖÖê“Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü 20-25 ŸÖ¹ýÖÖÓ“Öß ÃÖ³ÖÖ •Ö´Ö»Öß, ŸµÖÖÓ“Öê¯Öãœêü ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ŸÖ¹ýÖ ²ÖÎÖÉÖÖÖ“Öê
×ÖµÖ´Ö Öã»ÖÖÃÖê¾ÖÖ¸ü ¾ÖÖ“ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸÖê£Öß»Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¹ýÖÖÓ“Öß ÃÖ³ÖÖ ²Ö¸êü“Ö ×¤ü¾ÖÃÖ ²ÖÓ¤ü ¯Ö›ü»Öß
ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖ“Öß ¯ÖãÖ: ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ÃÖ³Öê“µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸ü“ÖÖÖ úºþÖ, ÊÖ ÃÖ³ÖêÃÖ •ÖÖê›üµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü šü¸ü»ÖÖ.
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²ÖÓÖÖ»Ö“Öß ÃÖ±ú¸ü

ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü µÖê£Öê ¤üÖê Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö †ÖÆêüŸÖ. ‹úÖ“Öê †¬µÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ¸üÖ•ÖêÃÖÖÆêü²Ö ¾Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú ¸üÖÖßÃÖÖÆêü²Ö,
¤ãüÃÖ·µÖÖ“Öê †¬µÖÖ, ×¤ü¾ÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö, ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ †¬µÖµÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÓÖ»µÖÖŸÖ ÖÖ¾ÖÖ•Ö»Öê»Öê
¯ÖÏÖê. ²ÖÎ•Öë¦üÖÖ£Ö ÃÖß»Ö µÖê£Öß»Ö úÖò»Öê•Ö“Öê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ×¯ÖÏµÖ †ÃÖ»Öê»Öê ×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖò»Ö ÆêüÆüß ²ÖÎÖÉ. ´Öß ŸÖê£Öê
†ÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖê£Öß»Ö úÖò»Öê•ÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß ¤üÖÖ×¾Ö»Öê»Öß ×•Ö–ÖÖÃÖÖ ¾Ö ŸÖŸ¯Ö¸üŸÖÖ, ŸÖ¹ýÖÖÓ“Öß ÃÖ³ÖÖ
¯ÖãÖ: ÃÖãºþ ú¸üµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß ˆŸÃÖãúŸÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öß †Ö»Öê»Öß ¯Ö¡Öê ÊÖ ÃÖ¾ÖÖÕ¾ÖºþÖ, ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü
ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ‹úÖ¤üÖ ŸÖÖ•µÖÖ ¤ü´ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú ¯ÖÖšü×¾Ö»µÖÖÃÖ ¯ÖãÂúôû úÖ´Ö ÆüÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêü. ¯ÖÖ ŸÖê ÆüÖê‡Ô»Ö
ŸÖê¾ÆüÖ ÆüÖê¾ÖÖê, ´Öß ´ÖÖ¡Ö ´ÖãúÖ™ü¶ÖÖê •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß ŸÖÖ. 15 ¸üÖê•Öß ÃÖúÖôûß ²ÖÎÉ¯Öã¡Öê“Öß ¾ÖÖ™ü ¬Ö¸ü»Öß. ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖ
µÖê£Öß»Ö »ÖÆüÖÖ-£ÖÖê¸ü ´ÖÓ›üôûßÖê ´ÖÖ—Öê ±úÖ¸ü Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê. ÖÖ›üß ÃÖã™üŸÖê¾Öêôûß ÊÖ ¤æü¸ü ¤êü¿Ö“µÖÖ ²ÖÖÓ¬Ö¾ÖÖÓ“ÖÖ
×Ö¸üÖê¯Ö ‘ÖêŸÖÖÖÖ ´ÖÖ—Öê †ÓŸÖ:ú¸üÖ ³ÖºþÖ †Ö»Öê!
œãü²ÖÎß
"²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú ÆüÖêµÖÖŸÖ ´Ö»ÖÖ •Öß ¬ÖµÖŸÖÖ ¾Ö ÃÖãÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ¯Öãœêü ¸üÖ•ÖÃÖãÖÆüß ŸÖã“”û
ÆüÖêµÖ!" Æêü ¾ÖÖŒµÖ •Öê¾ÆüÖ ´Öß ²ÖÖ²Öæ ˆ¯Öë¦üÖÖ£Ö ²ÖÖêÃÖ, •Öê œãü²ÖÎß ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ‹ú ¾Ö•ÖÖ¤üÖ¸ü ¯Öã¸üÃúŸÖì ÊÖ¯Öãœêü
ˆ““ÖÖ¸ü»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓ“Öß ´Öã¦üÖ Øú×“ÖŸÖ “Ö´ÖŸúÖ×¸üú —ÖÖ»Öß. úÖêšêü †¸ü²Öß ÃÖ´Öã¦üÖ¾Ö¸üß»Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô ²Öê™ü, úÖêšêü
†ÖÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ÆüÖ †¯ÖÏ×ÃÖ¨ü œãü²ÖÎß ÖÖ¾Ö. ¯ÖÖ •µÖÖ ÃÖÖÖŸÖÖ ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ´Öß ¾ÖÖŸÖÖÔÆü¸ü ÆüÖêŸÖÖê ŸµÖÖ“ÖÖ
¿Öã³Ö ´Ö×Æü´ÖÖ †ÃÖÖ †ÖÆüê úß, ŸµÖÖµÖÖêÖê ÊÖ ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ³Ö¸üŸÖÖÓ›üÖ“Öß“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ÊÖ ×¾Ö¯Öã»Ö ¯Öé£¾Öß“ÖßÆüß
¤æü¸ü¤æü¸ü“Öß ™üÖêêú ¯ÖÏ×¾Ö¡Ö ¯ÖÏê´Ö¸ü••ÖæÖê ‹ú¡Ö ÆüÖêÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ ¾Ö Æü»»Öß ÆüÖêŸÖÆüß †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ¾Ö¸üß»Ö ˆ¤ËüÖÖ¸ü
ÊÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯ÖÏÃÖÓÖß ×Ö‘ÖµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ êú¾Öôû Æêü †ÓŸÖ¸üß“Öê ÃÖãÖ“Ö ÆüÖêŸÖê †ÃÖê Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ŸµÖÖŸÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ
¿ÖÖÓŸÖÖÓ³Öß¸ü ¤êüÖÖ¾µÖÖ“Öß •Ö²Ö¸ü ³Ö¸ü ¯Ö›ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖÖµÖÓúÖôûß (ŸÖÖ. 15 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß) †ÖÖÖÖ›üßŸÖæÖ
ˆŸÖ¸ü»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ²ÖÖ²Öæ ´Ö•Öãú¸üÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´Öß ²ÖÎÖÉ¯Öã¡Öê“µÖÖ ˆÓ“Ö, ×¾ÖÃŸÖßÖÔ †Ö×Ö ¿ÖßŸÖ»Ö ŸÖß¸üÖ¾Ö¸ü ×±ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ
×Ö‘ÖÖ»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖÏ£Ö´Ö †Ö¤üß †Ö¸ü¿Ö: ŸÖ™üÃ£Ö ¾Ö ‹úÖÓŸÖ Ã£Öôûß-- •ÖÖæ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖêŸÖ ´ÖÖ —ÖÖ»Öê»Öê-²ÖÎÖÉ´ÖÓ×¤ü¸ü ¯ÖÖ×Æü»Öê. ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ ¤üÖ¸üÖ¿Öß“Ö ‹úÖ ÖŸÖ ²ÖÎÖÉ²ÖÓ¬Öæ“Öß ÃÖãÓ¤ü¸ü ÃÖÓÖ´Ö¸ü¾Ö¸üß ÃÖ´ÖÖ¬Öß ¯ÖÖ×Æü»Öß. ÊÖ
²ÖÓ¬Öæ“µÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ±úÖ¸ü ¯ÖÏê´Öôû ¾Ö ŸÖ´ÖµÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ¾Ö †¿Öß“Ö ‹ú¤üÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ ³ÖÏÖŸÖ
ÊÖÓ“Öê ¤êüÆüÖ¾ÖÃÖÖÖ —ÖÖ»Öê ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖÖ“µÖÖ Ã´ÖÖ¸üúÖ£ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÓ›üôûàÖß Æüß ÃÖ´ÖÖ¬Öß ²ÖÖÓ¬Ö»Öß †ÖÆêü Æêü
‹êæúÖ ¾Ö ¯ÖÖÆæüÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖÖê ¾ÖôûŸÖÖê ŸÖÖê“Ö ÃÖÖÖÖŸÖ ²ÖÎÉ¯Öã¡ÖêÖê †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö¸üÖ™ü ºþ¯ÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ×¤ü»Öê.
'´ÖéŸµÖÖê´ÖÖÔ †´ÖéŸÖÓ Ö´ÖµÖ' †ÃÖê êú¾Öôû ´ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê Ö µÖêŸÖê ŸÖÖê“Ö †´ÖéŸÖÖ“Öß ¯ÖŸÖÖúÖ“Ö ŸÖß¯Öãœêü ±ú›üæú
»ÖÖÖ»Öß. ×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö»Ößú›êü îú»ÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔŸÖÖ“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ ¯ÖÖµÖ£µÖÖ¿Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖŸÖæÖ ×Ö‘ÖæÖ
×¯ÖŸµÖÖÃÖ ¯ÖÏ¤ü×ÖÖÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ †Ö»Öê»Öß Æüß ´ÖÆüÖ³ÖÖÖ ²ÖÎÉ¯Öã¡ÖÖ. ×ÆüÖê êú¾Öôû ¤ü¿ÖÔÖÆêüôûÖ´ÖÖ¡ÖêúºþÖ ×úŸÖß
¤êü¿ÖÖÓ“Öß ¾ÖÖŸÖÖÔ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß. ×úŸÖß úÖ»ÖÖ“Öß ÃÖÖÖ ×¤ü»Öß. œãü²ÖÎß ÖÖ¾Ö“µÖÖ ×ŸÖÆüß ²ÖÖ•ÖæÓÖß ×Æü“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü
†ÃÖ»µÖÖÖê ×ÆüÖê ÖÖ¾ÖÖÃÖ †Ö¤üß ú¾Ö™üÖôû»µÖÖÃÖÖ¸üÖê ×¤üÃÖŸÖê. ´ÖÆüÖÃÖÖÖ¸üÖÃÖ ¯ÖÖÆæüÖ ‡Ô¿¾Ö¸üÖ“µÖÖ †ÖÓŸÖ¯ÖÖÖ“Öß
¾Ö ÖÓ³Öß¸ü¯ÖÖÖ“Öß £ÖÖê›üß ú»¯ÖÖÖ µÖêŸÖê Ö¸üß, ¯ÖÖ †¿ÖÖ ´ÖÆüÖÖ¤üÖ“µÖÖ ×¾Ö³ÖæŸÖß ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‡Ô¿¾Ö¸üÖ“Öê
úÖµÖÔ ¾Ö ÃÖÓÃÖÖ¸üÖ“Öß ¯ÖÏÖŸÖß ÊÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß ¯ÖÏŸµÖÖŸÖÖ µÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖß ÖÖÆüß. †ÃÖÖê. †ÃŸÖ´ÖÖÖ
—Ö¯ÖÖ™ü¶ÖÖê ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ¥ü¿µÖ •ÖÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ¡Öß“ÖÖ †³Öêª ¯Ö›ü¤üÖ ¯Ö›æü »ÖÖÖ»ÖÖ, ´ÖÖŸÖß“µÖÖ ›üÖêóµÖÖ»ÖÖ
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•ÖÃÖ•ÖÃÖê ú´Öß ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öê ŸÖÃÖŸÖÃÖê Ã´ÖéŸÖß“µÖÖ ›üÖêóµÖÖÃÖ †×¬ÖúÖ×¬Öú Ã¯ÖÂ™ü ¤æü¸ü¤æü¸ü“ÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö ×¤üÃÖæ
»ÖÖÖ»ÖÖ. ×úŸÖß ¤êü¿Ö, ×úŸÖß ³ÖÖÂÖÖ ×úŸÖß •ÖÖŸÖß, ×úŸÖß ¸üßŸÖß...... ¯ÖÖ ÃÖ¤Ëü¬Ö´ÖÖÔ“Öß Øú×“ÖŸÖ †Ö“Ö
»ÖÖÖ»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü Æüê ÃÖ¾ÖÔ ³Öê¤ü ×¾Ö¸ü‘ÖôæûÖ •ÖÖ‰úÖ ‹ú“Ö ¯ÖÏê´Ö¸üÃÖ úÃÖÖ ¯ÖÖ—Ö¸üŸÖÖê! ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ¯ÖŸÖÖúÖ ¬ÖÖ¸üÖ
úºþÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê ´ÆüÖ•Öê ×úŸÖß ¯ÖÖÆæüÖ“ÖÖ¸ü, ×úŸÖß †Ö¤ü¸ü, ×úŸÖß úôûúôû Æüß †Ö¯Ö»ÖÖ •ÖÖæ ¿ÖÖê¬Ö úÖœüßŸÖ
µÖêŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ´ÖÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¾ÖÖ™êüÖê †Ö¯Ö»µÖÖ´ÖÖÖê Æêü ¯ÖÏê´ÖÃÖãŸÖÖ“Öê •ÖÖôêû ×úŸÖß ±îú»ÖÖ¾Ö»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê, ŸÖ¿Öß“Ö
¯Öãœüß»Ö ÖÖ“ÖÖôûµÖÖ“Öß ×¤üÃÖÖÖ¸üß ¾ÖÖ™ü •ÖÃÖ•Ö¿Öß ¯ÖÖµÖÖÓÖÖ»Öß µÖêŸÖê ŸÖÃÖŸÖ¿Öß ú¿Öß ÃÖ¯ÖÖ™ü ÆüÖêŸÖê, †Ö•Ö“µÖÖ
Ø“ÖŸÖÖ“Ö ˆªÖ“µÖÖ †ÖÖÓ¤üÖÃÖ ú¿ÖÖ úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ, úÖ»Ö ³ÖÖêÖ»Öê»Öê Ö×Öú ¿ÖÖ¸üß×¸üú úÂ™ü †Ö•Ö
úÃÖê †ÖµÖ ´ÖÖÖ×ÃÖú ÃÖãÖ ¤êüŸÖÖŸÖ..... ÊÖ¯ÖÏúÖ¸êü ²ÖÖÆêü¸üß»Ö ²ÖÎÉ¯Öã¡Öê“Öê ŸÖ¸ÓüÖ •Ö¸üß ×¤üÃÖêÖÖÃÖê —ÖÖ»Öê ŸÖ¸üß
†ÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖÃÖÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖŸÖæÖ ×Ö‘ÖÖÖ·µÖÖ ÊÖ Ã´Öé×ŸÖÖ¤üß“Öê ÃÖãÖ¤üÖ‡Ô ŸÖ¸ÓüÖ ‹úÖ¾Ö¸ü ‹ú Ã¾Ö¯Ö¾ÖêÖÖÖê ÃÖã™æü
»ÖÖÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ ¾Ö¸üß»Ö ˆ¤ËüÖÖ¸ü ´ÖÖ—Öê ŸÖÖë›æüÖ ÃÖÆü•Ö ×Ö‘ÖÖ»Öê ÊÖŸÖ úÖµÖ Ö¾Ö»Ö?
ÆüÖ ÖÖ¾Ö »ÖÆüÖÖ µÖê£Ö»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÆüß †Ö¤üß »ÖÆüÖÖ †ÖÆêü ŸÖ¸üß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÓ›üôûß“Öß •Öæ™ü ¾Ö
‹ú´ÖêúÖÓ×¾ÖÂÖµÖß †ÖŸµÖ ¯ÖÖÆæüÖ ÃÖÓŸÖÖêÂÖ —ÖÖ»ÖÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖêúºþÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †ÖŸÖã¸üŸÖÖ ×¤üÃÖ»Öß.
ŸµÖÖ“Ö ¸üÖ¡Öß ´Öß ‘Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖ µÖê‰úÖ ¯ÖÖê¿ÖÖú ²Ö¤ü»ÖæÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖê»ÖÖ Öê»ÖÖê, ŸÖÖê ÛÃ¡ÖµÖÖ †Ö¬Öß“Ö ¯Ö›üªÖŸÖ ²ÖÃÖ»µÖÖ
ÆüÖêŸµÖÖ. ²ÖÆãüŸÖêú ÃÖ¾ÖÔ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖßŸÖ“Ö ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß. ´ÖÖ‘ÖÖêŸÃÖ¾ÖÖ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß, ´ÆüÖæÖ ¯Öãœêü
¤üÖêÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖúÖôûß ¤üÖê‘ÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß ¯ÖÆüÖ™êüÃÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»µÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öê †Ö¬Öß úÖÆüß
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÖÖ¸üÃÖÓúßŸÖÔÖ ú¸üßŸÖ. ŸÖê£Öê ŸÖÖ. 16 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß ¸üÖê•Öß ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ 'Some ideals for
Modern India' ÊÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öê ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê ¾Ö ŸÖÖ. 17 ¸üÖê•Öß ÃÖúÖôûß ŸÖ¹ýÖÖÓÃÖÖšüß ¿ÖÖôêûŸÖ
¾µÖÖµÖÖÖ —ÖÖ»Öê. •µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß ´Öß ˆŸÖ¸ü»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖê •Ö¸üß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü Ö¾ÆüŸÖê, ŸÖ¸üß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ
ŸµÖÖÓ“ÖÖ“Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸êü ´ÖÖêšüÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ ¾Ö •ÖÖ×ŸÖ³Öê¤üÖ¯ÖêÖÖÆüß ¯Ö›üªÖ“Öê •Öê ²ÖÓ›ü ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖ ±úÖ¸ü †ÖÆêü ŸÖêÆüß
ÊÖúÖéÆüÃ£ÖÖú›êü Ö¾ÆüŸÖê. ŸÖÖ. 17 ¸üÖê•Öß ŸÖê£ÖæÖ ×Ö‘ÖæÖ Ö¤üß¾ÖºþÖ †ÖÖ²ÖÖê™üßÖê ´Ö¬µÖ¸üÖ¡Öß •ÖÖ®ÖÖ£ÖÖÓ•Ö µÖê£Öê
Öê»ÖÖê ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü ŸÖÖ. 18 ¸üÖê•Öß
´Öî´ÖÖØÃÖÖ
µÖê£Öê ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»ÖÖê. µÖê£Öê Æü»»Öß ¤üÖêÖ ¯ÖÖÖÓ“Öê ¤üÖêÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö †ÖÆêüŸÖ. ²ÖÖ²Öæ ‡¿ÖÖÖ“ÖÓ¦ü ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ Æêü ÖéÆüÃ£Ö µÖê£Öê
ú»Öú¢µÖÖÆæüÖ µÖê‰úÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖ 1855 “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ‹úÖ ²ÖÎÖÉÃÖ³Öê“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß, ŸµÖÖ¾Öêôûß †Ö¤üß
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê 3-4 •ÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ú¸üßŸÖ. ÖÓŸÖ¸ü ›üÖò. •ÖÖ¤üß¿Ö“ÖÓ¦ü ²ÖÖêÃÖ“Öê ¾Ö›üß»Ö ³ÖÖ¾ÖÖÖ“ÖÓ¦ü
µÖê£Öê †Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÊÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ³Ö¸ü³Ö¸üÖ™ü ÆüÖê‰úÖ, ÃÖã´ÖÖ¸êü 25-30 ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü •Ö´Ö»Öê, ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ÖÖ¾ÖÖŸÖ
ÊÖÓÖÖ ±úÖ¸ü ÆüÖ»Ö úÖœüÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖ. ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖ¾Ö µÖê£Öß»Ö •Ö´ÖßÖ¤üÖ¸üÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¾Ö ÖÖ¾Ö“Öê
»ÖÖêúÖÓÖß ŸµÖÖÓ“Öê úÖÖ ±ãÓúú»µÖÖ´Öãôêû ÖÖ¾ÖÖŸÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖÃÖ ´Öãôûß“Ö •ÖÖÖÖ ×´ÖôêûÖÖ ´ÆüÖæÖ †Ö¤üß
ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü »ÖÖÓ²Ö 'ÃÖÖÆêü²ÖŒ¾ÖÖ™ÔüÃÖË' ´ÆüÖ•Öê ÃÖ¸üúÖ¸üß •ÖÖÖêŸÖ •ÖÖÖÖ ‘Öê‰úÖ ‹ú ´ÖÓ×¤ü¸ü ¯ÖÏ£Ö´Ö 1869 ŸÖ
²ÖÖÓ¬ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¯ÖÖ ŸÖê 1878 ÃÖÖ»Öß ãú“Ö×²ÖÆüÖ¸ü“Öê »ÖÖÖ´Öãôêû ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ •ÖÖê ¬ÖŒúÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ
ÆüÖŸê ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ“Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÓ×¤ü¸üÖ“Öê ´ÖÖ»ÖúßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ŸÖÓ™üÖ ÆüÖ‰ê úÖ úÖê™Ôü´ÖÖ±ÔúŸÖ ŸÖ›ü•ÖÖê›ü —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß úß, Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖß
´ÖÓ›üôûàÖß †Ö×¤üŸµÖ¾ÖÖ¸üß ÃÖúÖôûß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ú¸üÖ¾Öß ¾Ö ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖßµÖÖÓÖß ÃÖÖµÖÓúÖôûß ú¸üÖ¾Öß. ¯Öãœêü 1886
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²ÖÓÖÖ»Ö“Öß ÃÖ±ú¸ü

ÃÖÖ»Öß ´ÖÓ×¤ü¸ü ¯Ö›ü»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖß ÊÖÓÖß ÖÖ¾ÖÖŸÖ ×Ö¸üÖôêû“Ö ´ÖÖêšêü ´ÖÓ×¤ü¸ü ²ÖÖÓ×¬Ö»Öê. ÊÖ“Ö ¬Ö¸üÖßÓú¯ÖÖŸÖ •µÖÖ
•Ö´ÖßÖ¤üÖ¸üÖÖê ÖÖ¾ÖÖŸÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖÃÖ •ÖÖÖÖ ×¤ü»Öß Ö¾ÆüŸÖß, ŸµÖÖ“ÖÖÆüß ´ÖÖêšüÖ ¾ÖÖ›üÖ •Ö´ÖßÖ¤üÖêÃŸÖ —ÖÖ»ÖÖ.
¯Öãœêü •Öê ²ÖÎÖÉ´ÖÓ×¤ü¸ü ²ÖÖÓ×¬Ö»Öê ŸÖêÆüß ¯ÖãÖ: 1897 “µÖÖ •Ö²Ö¸ü ³ÖæÓú¯ÖÖŸÖ ¯ÖÖ¸ü úÖêÃÖôæûÖ Öê»Öê. Æü»»Öß •Öê ´ÖÓ×¤ü¸ü
²ÖÖÓ¬Ö»Öê †ÖÆêü, ŸµÖÖ“Öê ˆÓ“Ö ¾Ö Öú¿Öß“Öê ³ÖÖ¸üß ×ú´ÖŸÖß“Öê ¤ü¸ü¾ÖÖ•Öê, ŸÖãóµÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖÖ ÃÖÓÖ´Ö¸ü¾Ö¸üß ¤üÖ›ü
¾ÖÖî¸êü ²Ö¸êü“Ö ÃÖÖ´ÖÖÖ, •µÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ ¯Öæ¾Öá •ÖÖÖÖÆüß ×´ÖôûÖ»Öß ÖÖÆüß ŸµÖÖ“Ö •Ö´ÖßÖ¤üÖ¸üÖÓú›æüÖ ×´ÖôûÖ»Öê †ÖÆêü,
¾Ö ŸÖÖê •Ö´ÖßÖ¤üÖ¸ü †ÖŸÖÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ´Öãôê ŸµÖÖ»ÖÖ “ÖÖÓÖ»Öê úôæû »ÖÖÖ»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß
ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß †ÖÆêü. Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ‹Óú¤ü¸ü ²ÖÖµÖúÖ, ´Öã»Öê, ¯Öã¹ýÂÖ ×´ÖôæûÖ 26 ¾Ö ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
†Ö“ÖÖµÖÔ ÁÖßÖÖ£Ö“ÖÓ¦ü ÊÖÓÖß ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ²Ö¸üß“Ö ×¾ÖÃŸÖßÖÔ •ÖÖÖÖ ‘Öê‰úÖ ŸÖê£Öê ²ÖÎÖÉ»ÖÖêúÖÓ“Öê ‹ú »ÖÆüÖÖÃÖê Öê›êü
¾ÖÃÖ×¾Ö»Öê †ÖÆêü. Æü»»Öß ŸÖê£Öê 8 ²ÖÎÖÉãú™ãÓü²Öê ¸üÆüÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ÁÖßÖÖ£Ö²ÖÖ²ÖæÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üÖ»ÖÖ »ÖÖÖæÖ, ‹ú
×ÖŸµÖÖ“µÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêú×¸üŸÖÖ ³Ö•ÖÖ´ÖÓ×¤ü¸ü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ ×ÖŸµÖ ÃÖúÖôûß Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ´ÖÓ›üôûß ³Ö•ÖÖÖÃÖ
•Ö´ÖŸÖÖŸÖ. ŸÖÖ. 19 ¸üÖê•Öß ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ´ÖÆüÂÖá ¤êü¾Öë¦üÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ÁÖÖ¨üÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖê
ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ —ÖÖ»Öß, ŸÖß ÁÖßÖÖ£Ö²ÖÖ²ÖæÓÖß ²ÖÓÖÖ»ÖßŸÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß, ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÆüÂÖá“Öê “Ö×¸ü¡ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ¾µÖÖµÖÖÖ
—ÖÖ»Öê. ŸÖÖ. 20 ¸üÖê•Öß ÃÖúÖôûß ´Öß
±úÖî¸üê›ü
´ÆüÖæÖ †Ö¤üß »ÖÆüÖÖ Öê›êü ´Öî´ÖÖØÃÖÖÆæüÖ ›üÖŒúÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™êü¾Ö¸ü †ÖÆêü ŸÖê£Öê Öê»ÖÖê. Æêü Öê›êü ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü êú. •Öß.
Öã¯ŸÖ, ú×´Ö¿ÖÖ¸ü ÊÖÓ“Öê ´ÖÖ»Öúß“Öê †ÃÖæÖ, ¿ÖêŸÖÖŸÖ ÃÖÖÆêü²Ö´Ö•Öãú¸üÖ“Öê ‹ú ‘Ö¸ü Ö¤üß“Öê †Ö¤üß úÖšüß“Ö †ÖÆêü
¾Ö •Ö¾Öôû“Ö ‹ú ÃÖãÓ¤ü¸üÃÖê ´ÖÓ×¤ü¸ü †ÖÆêü. ²ÖÖ²Öæ úÖ»ÖßÖÖ£Ö Öã¯ŸÖ Æüê ¾Öé¨ü ÖéÆüÃ£Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ³Ö×¾Öú¯ÖÖÖ²Ö§ü»Ö
¾Ö ÃÖÖÛŸ¾Öú¯ÖÖÖ²Ö§ü»Ö ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü“Ö †ÖÆêüŸÖ, ÊÖÓ“µÖÖ †Ö¾Ö›üß“Öê Æêü ‘Ö¸ü ¾Ö ´ÖÓ×¤ü¸ü †ÖÆêü.
‹Óú¤ü¸üßŸÖ Æêü Ã£Öôû ¿ÖÖÓŸÖ ¾Ö ¯ÖæÖÔ ‹úÖÓ×ŸÖú †ÖÆêü. úÖêÖß †×ŸÖ£Öß †Ö»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸êü ÃÖÖêµÖ,
Öê´Ö»Öê»Öß ÖÖêú¸ü´ÖÖÖÃÖê ´ÖÖêšü¶Ö †Ö¤ü¸üÖÖê ú¸üßŸÖ. µÖê£Öê ´ÖÖ‘ÖÖêŸÃÖ¾ÖÖ“Öê ¾Öêôûß †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“Öß ²ÖÎÖÉ´ÖÓ›üôûß úÖÆüß
×¤ü¾ÖÃÖ •Ö´ÖŸÖÖŸÖ. µÖê£Öê ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ ‹úÖÓŸÖ ¾Ö †ÖŸ´ÖÃÖ´ÖÖÖ´Ö ³ÖÖêÖæÖ ŸÖÖ. 21 ¸üÖê•ÖÖ ›üÖŒúÖ µÖê£Öê Öê»ÖÖê.
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¿ÖÖÓ×ŸÖ×ÖêúŸÖÖ
²ÖÖê»Ö¯Öæ¸ü
ŸµÖÖ ÖÖêÂ™üß»ÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 40-50 ¾ÖÂÖì —ÖÖ»Öß †ÃÖŸÖß»Ö, ´ÖÆüÂÖá ¤êü¾Öë¦üÖÖ£Ö šüÖæú¸ü Æêü ú»Öú¢µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
ÃÖã´ÖÖ¸êü 100 ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü ×²Ö¸ü³Öæ´Ö ×•Ö»ÊÖŸÖ ¬Ö´ÖÔÃÖÖ¬ÖÖÖ£ÖÔ ³ÖÏ´ÖÖ ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ú»Öú¢µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ±úÖ¸ü ¤æü¸ü
ÖÖÆüß ¾Ö ±úÖ¸ü •Ö¾ÖôûÆüß ÖÖÆüß ¾Ö •Öê£Öê ÃÖéÂ™üß“Öê ¿ÖÖÓŸÖ †Ö×Ö ÃÖÖî´µÖ ´ÖãÖÖ¾Ö»ÖÖêúÖ ×Ö¸ÓüŸÖ¸ü ‘Ö›êü»Ö †ÃÖê
Ø“ÖŸÖÖÖÖãæú»Ö ×šüúÖÖ ¿ÖÖê¬ÖæÖ úÖœüµÖÖŸÖ ŸÖê ²Ö¸êü“Ö ×¤ü¾ÖÃÖ ÖãÓŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖêÆüß ²ÖÖ²Öæ
ÁÖßúÖÓŸÖ ØÃÖÆü (Æü»»Öß“µÖÖ ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü ‹ÃÖË. ¯Öß. ØÃÖÆü“Öê “Öã»ÖŸÖê) ÊÖÓÖß ´ÖÆüÂÖáÖÖ ¾Ö¸üß»Ö ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ
•Ö´ÖßÖ¤üÖ¸üß“µÖÖ ×šüúÖÖß úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖ ¸üÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ²ÖÖê»ÖÖ×¾Ö»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖÖ •µÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ×šüúÖÖ Æü¾Öê ÆüÖêŸÖê,
ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ •Ö×´ÖÖßŸÖæÖ ¯ÖÃÖÓŸÖ ú¸üµÖÖÃÖ †ÖÖÏÆüÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ŸµÖÖ¾ÖºþÖ ´ÖÆüÂÖáÖß ²ÖÖê»Ö¯Öæ¸ü ÖÖ¾Ö †Ö×Ö
úÖê¯ÖÖ‡ÔÖ¤üß ÊÖÓ“µÖÖ ´Ö¬ÖÖê´Ö¬Ö 1……-2 ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü“µÖÖ †±úÖ™ü †ÖêÃÖÖ›ü ˆÓ“Ö¾Ö™ü¶Ö¾Ö¸üß»Ö ‹úÖ ´ÖÖôûÖ¾Ö¸ü
£ÖÖê›üß¿Öß •ÖÖÖÖ †ÖÁÖ´ÖÖú×¸üŸÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖ êú»Öß.
†ÃÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ úß, ŸµÖÖ¾Öêôûß ÊÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ “ÖÖê¸ü™ü¶ÖÓ“Öß ¾Ö ¾ÖÖ™ü´ÖÖ·µÖÖÓ“Öß ±úÖ¸ü“Ö ³ÖßŸÖß ÆüÖêŸÖß ´ÆüÖæÖ
¤ãüÃÖ¸üß •ÖÖÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖ ú¸üµÖÖÃÖ ´ÖÆüÂÖáÖÖ ÃÖÖÓÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸÖ¸üß ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ×ŸÖú›êü »ÖÖ ×¤ü»Öê ÖÖÆüß. ÊÖ“Ö
´ÖÖôûÖ¾Ö¸ü ‹ú •ÖãÖÖ ÃÖ¯ŸÖ¯ÖÖÔ ¾ÖéÖ (²ÖÓÖÖ»ÖßŸÖ ÊÖ»ÖÖ ”ûÖŸÖß´Ö Æêü ÖÖ¾Ö †ÖÆêü) ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ“Öê ÖÖ»Öß ²ÖÃÖæÖ
ÃÖæµÖÖÔÃŸÖÖú›êü ¯ÖÖÆüÖŸÖ ¯ÖÖÆüÖŸÖ ¬µÖÖÖÃ£Ö ÆüÖêÖê ŸµÖÖÓÖÖ ±úÖ¸ü †Ö¾Ö›üŸÖ †ÃÖê. ‹úÖ¤üÖê‘ÖÖÓú›üæÖ ´ÖÖ—Öê ‹êúµÖÖŸÖ
†ÃÖê †Ö»Öê úß, µÖê£Öß»Ö “ÖÖê¸ü™ü¶ÖÓ“ÖÖ ´ÖãµÖ ¤üÖ×¸üú ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¸üÖ´ÖÖê¿Öß ‹ú¤üÖ ´ÖÆüÂÖâ“µÖÖ †ÓÖÖ¾Ö¸ü
†¯ÖÖµÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß “ÖÖ»ÖæÖ †Ö»ÖÖ, ¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ŸÖß ³Ö¾µÖ, ¯ÖÖ ×Ö¹ý¯Ö¦ü¾Öß †ÖéúŸÖß ¾Ö ÃÖÖî´µÖ ´Öã¦üÖ †Ö×Ö
ŸÖê »Ö¾Öú¸ü“Ö ¬µÖÖÖÖŸÖ ÖœæüÖ Öê»Öê»Öê ¯ÖÖÆæüÖ, ŸµÖÖ“Öß ¾Öé¢Öß †Ö¤üß ¯ÖÖ»Ö™æüÖ Öê»Öß! ¯Öãœêü ¯Öãœêü ŸÖ¸ü ´ÖÆüÂÖâ“Öß
ŸÖê£Öê“Ö úÖµÖ´Ö“Öß ¾ÖÃŸÖß ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ¤üÖ×¸üú ÃÖ¸ü¤üÖ¸üÖÖê †Ö»ÖÖ Îæú¸ü ¯Öê¿ÖÖ †×•Ö²ÖÖŸÖ ÃÖÖê›æüÖ ×¤ü»ÖÖ,
¿Öê¾Ö™üß Æü»»Öß“ÖÖ ¿ÖÖÓ×ŸÖ×ÖêúŸÖÖ †ÖÁÖ´Ö ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÆüÂÖá•Ö¾Öôû ŸµÖÖÖê ²Ö¸üß“Ö ¾ÖÂÖì ¤ü¸ü¾ÖÖÖÖ“Öß
ÖÖêú¸üß êú»Öß. ¤üÖ×¸üú ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü †ªÖ×¯Ö ×•Ö¾ÖÓŸÖ †ÖÆêü, †ÃÖê ‹êú»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖ¸ü ´Öß ´ÖÖêšü¶Ö úÖîŸÖãúÖÖê
•Ö¾Öôû“µÖÖ ³Öã¾ÖÖ›üÖÓÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ Öê›ü¶ÖŸÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ´Öã§üÖ´Ö ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê, ŸÖÖê ŸµÖÖÖê Öê›ü¶Ö²ÖÖÆêü¸üß»Ö
úÖ»Öß“µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö †ÓÖÖÖŸÖ Öã¸üÖÓ“Öß ¯ÖÖŸÖ •ÖãÓ¯ÖæÖ ¬ÖÖµÖÖ“Öß ´ÖôûÖß “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. •Ö¾Öôû
•Ö¾Öôû ‹ë¿Öß“µÖÖ ‘Ö¸üÖ»ÖÖ µÖê‰úÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖ¸üß ŸµÖÖ“Öß †ÓÖúÖšüß ÃÖ¸üôû †ÖÆêü †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖ
›üÖêóµÖÖŸÖ ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß “Ö´Öú †ÖÆêü. ŸÖÖê †Ö´Ö“µÖÖ¿Öß ±úÖ¸ü Ö´ÖÏ¯ÖÖê ²ÖÖê»Ö»ÖÖ, ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔú
ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖÖŸÖæÖ ´ÖÆüÂÖáÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ †Ö¤ü¸ü Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ, ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖ“µÖÖ
ÃÖã²ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡ÖúÖ, ŸÖÖ. 5-2-1911
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†ÖµÖãÂµÖÖŸÖ Ö¾Æêü, †ÖÃÖ´ÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖôû¸üÖÖÖŸÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖ»Öê»Öß ÎúÖÓŸÖß †Ó¬Öãú †Ó¬Öãú ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ
ÆüÖêŸÖß. ¸üÖú™ü ¸üÖ´Öê¿ÖÖ“ÖÖ ÆüÖ ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú ¿ÖêŸÖú¸üß ²ÖÖ»Öê»ÖÖ †Ö×Ö Öã¸êü •ÖãÓ¯ÖæÖ ¬ÖÖµÖÖ“Öß ´ÖôûÖß ú¸üµÖÖ“µÖÖ
×´ÖÂÖÖÖê ¯ÖÏŸµÖÖ “ÖÖ´ÖãÓ›üß“µÖÖ ÖÖúÖÃÖ´ÖÖê¸ü ¿ÖÖÓ×ŸÖ¤êü¾Öß“Öê ÃŸÖã×ŸÖ¯ÖÖšü ´ÆüÖÖÖ¸üÖ ¤üÖ×¸üú ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü ¯ÖÖÆæüÖ ´Ö»ÖÖ
†ÖŸÖ»µÖÖ †ÖŸÖ ÖØÆü¾Ö¸ü †Ö»ÖÖ! †ÃÖÖê.
¤üÖ×¸üú ÃÖ¸ü¤üÖ¸üÖ“µÖÖ ÊÖ ³Öã¾ÖÖ›üÖÓÖÖ Öê›ü¶Ö¯ÖÖÃÖæÖ †¬µÖÖÔ ´Öî»ÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ“Ö ´ÖÆüÂÖâ“ÖÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö †Ö×Ö
¸ü´µÖ ¿ÖÖÓ×ŸÖ×ÖêúŸÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü †ÖÁÖ´Ö †ÖÆêü. ³Ö¸üŸÖÖÓ›üÖŸÖß»Ö ¤æü¸ü¤æü¸ü“µÖÖ ²ÖÎÖÉÖÓÖÖ Æêü ‹ú ŸÖß£ÖÔµÖÖ¡Ö“Öê
×šüúÖÖ †ÖÆêü ´ÆüÖµÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ ÖÖÆüß. Öã•Ö¸üÖ£ÖêŸÖ Ã¾ÖÖ´ÖßÖÖ¸üÖµÖÖ¯ÖÓ£Ö †Ö×Ö ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖ ²ÖÎÖÉ¬Ö´ÖÔ ÊÖ
¤üÖêÆüÖë“ÖÖ ˆ¤üµÖ ÃÖ´ÖúÖ»ÖßÖ †ÃÖæÖ Ã¾ÖÖ×´ÖÖÖ¸üÖµÖÖ¯ÖÓ£Öß ³ÖÖ×¾Öú ³ÖŒŸÖÖÓÖÖ Öã•Ö¸üÖ£ÖêŸÖß»Ö Öê¡Öê ¯ÖÖÆæüÖ
'¤ü¿ÖÔÖÆêüôûÖ ´ÖÖ¡Ö ŸÖµÖÖ ÆüÖêµÖ ´ÖãÛŒŸÖ' ÆüÖ †Öã³Ö¾Ö µÖÖ¾ÖÖ †Ö×Ö ²ÖÓÖÖ»µÖÖ²ÖÖÆêü ¸ü“µÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ²ÖÆãŸÖêú
²ÖÎÖÉ²ÖÓ¬ÖæÓÖÖ ¿ÖÖÓ×ŸÖ×ÖêúŸÖÖÖÃÖÖ¸üÖê ¯ÖÏê¸üú, ¯Ö×¾Ö¡Ö †Ö×Ö ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üú Ã£Öôû ÖãÃÖŸµÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖêÆüß ´ÖÖÆüßŸÖ
ÖÃÖÖ¾Öê Æêü úÖµÖ ÖÖî›ü-²ÖÓÖÖ»Ö! †Ö´Ö“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ ´ÖÖêšüÖ 'ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ ¬Ö´ÖÔ' †ÖÆêü †ÃÖê ´ÆüÖæÖ †Ö´Æüß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß
Ã¾ÖŸÖ:ÃÖ £ÖÖê¯Ö™æüÖ ‘ÖêŸÖÖê ¯ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ †Ö×Ö ¬Ö´ÖÔ ÊÖ ¤üÖêÆüÖë“µÖÖ —Ö™üÖ¯Ö™üßŸÖ 'ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê' “Öê “ÖÖôêû ±úÖ¸ü ´ÖÖ•ÖæÖ
×²Ö“ÖÖ·µÖÖ ¬Ö´ÖÔ²Öã¨üßÃÖ ÖÖ¾Ö›üŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖÖß»Ö ¤üÖ¸üß“Ö ²ÖÃÖæÖ ¸üÆüÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê Æêü †Ö´ÆüÖ '†¯Ö-™æü-›êü™ü'
²ÖÎÖÉÖÓ“µÖÖ »ÖÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê ŸÖÃÖê µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖê úÖÆüß †ÃÖÖê, ×úŸÖßÆüß ú›üú›üßŸÖ ¯ÖÖêÂÖÖúÖ“ÖÖ, ‡Ó»ÖÓ›üÖÆæüÖ
ÖãúŸÖÖ“Ö ¯Ö¸üŸÖ»Öê»ÖÖ ŸÖ¸üÖÖ²ÖÖÓ›ü ²ÖÎÖÉ ÊÖ ×ÖêúŸÖÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü •ÖãµÖÖ •ÖÖÖŸÖ»µÖÖ
¬Ö´ÖÔ³ÖÖ¾ÖÖê“ÖÖ Øú“ÖßŸÖ ŸÖ¸üß ¯Ö×¸üÖÖ´Ö µÖê£Öê —ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÆüÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß. †ÃÖê ‹ú †Ö¯Ö»Öê ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
ú»Öú¢µÖÖÆæüÖ ‡. †ÖµÖ. †Ö¸ü. Öê ²Ö¸ü«üÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ 67 ´Öî»Ö Öê»µÖÖ¾Ö¸ü »Öæ¯Ö»ÖÖµÖÖ ¸êü»¾Öê“ÖÖ ±úÖ™üÖ
»ÖÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖÖê ¯Öãœüê 33 ´Öî»Ö Öê»µÖÖ¾Ö¸ü 6 ¾Öê Ã™êü¿ÖÖ ²ÖÖê»Ö¯Öæ¸ü Æêü »ÖÖÖŸÖê. µÖê£ÖæÖ 1…… ´Öî»ÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖÖÓ×ŸÖ×ÖêúŸÖÖ
†ÖÆêü. ¾ÖÖ™ü “ÖÖÓÖ»Öß ÃÖ›üêú“Öß †ÖÆêü. †ÖÖê¤ü¸ü ŸÖê£Öß»Ö úÖêÖÖÆüß ¸ü×Æü¾ÖÖ¿ÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ÖãÃÖŸÖê ÃÖã¯ÖØ¸ü™ëü›ëü™ü †¿ÖÖ
¯Ö¢µÖÖ¾Ö¸ü ×»Ö×Æü»µÖÖÃÖÆüß Ã™êü¿ÖÖÖ¾ÖºþÖ ¯ÖÖÆãüµÖÖÓÖÖ ÖêµÖÖú×¸üŸÖÖ ÖÖ›üß“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÃÖÆü•Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
×ÖêúŸÖÖÖŸÖ ¯ÖÖÆãüµÖÖ“Öß ¸üÖÆüµÖÖ“Öß ¾ÖÖî¸êü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ •µÖÖ ×šüúÖÖß ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê ŸÖÖê ‹ú ”ûÖê™êüÖÖÖß
¸üÖ•Ö¾ÖÖ›üÖ“Ö †ÖÆêü; ‹Óú¤ü¸ü œü²Ö ²Ö›êü•ÖÖ¾Öß“Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôûê †ÃÖ»µÖÖ ¾ÖµÖ †ÖÁÖ´ÖÖŸÖÆüß ´ÖÆüÂÖâ“µÖÖ Ö³ÖÔÁÖß´ÖÓŸÖß“Öß
ÃÖÖÖ ¯Ö™ü×¾ÖÖÖ¸üÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖÆãüÖ“ÖÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ´ÖÖÖê †•ÖæÖÆüß †Öã³Ö¾ÖÖÃÖ µÖêŸÖÖê. ¿ÖÖÓ×ŸÖ×ÖêúŸÖÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ Ö“ÖÔ
¾Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ´ÖÆüÂÖâÖß ™ÒüÃ™üßú›êü ÃÖÖê¯Ö×¾Ö»Öß †ÖÆêü, ¾Ö ŸÖß ŸµÖÖÓ“Öê ×¾Ö¸üŒŸÖ ×“Ö¸Óü•Öß¾Ö ²ÖÖ²Öæ ¸ü¾Öà¦üÖÖ£Ö ¾Ö ÖÖŸÖæ
×«ü¯Öë¦üÖÖ£Ö †Ö¤üß ×ÖµÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê “ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖÖŸÖ. ‹úÖÓŸÖÖŸÖ úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖ ¬Ö´ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ úºþ ‡Û“”ûÖÖ·µÖÖ
úÖêÖÖÆüß ¯ÖÏ“ÖÖ¸üú †Ö¸ü »ÖÖêúÃÖê¾ÖúÖÖê µÖê£Öê µÖê‰úÖ ¸üÆüÖ¾Öê †¿Öß ´ÖÆüÂÖâ“Öß ‡“”ûÖ †ÃÖê. ×ŸÖ»ÖÖ ×¾ÖÃÖÓÖŸÖ
†ÃÖê †ªÖ×¯Ö ‘Ö›ü»Öê»Öê úÖÆüß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖ¸üß ÊÖ ˆ¤üÖ¸ü ‡“”êû“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ú»Öú¢µÖÖŸÖß»Ö
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¿ÖÖÖê“µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üúÖÓÖß Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸üÖÓÖß †Ö•Ö¾Ö¸ü ‘µÖÖ¾ÖÖ ×ŸÖŸÖúÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß,
²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖÓ“Öß ŸÖ¸ü ÖÖêÂ™ü“Ö ¸üÖ×Æü»Öß.
´ÖÆüÂÖâÖß †ÖÁÖ´ÖÖú×¸üŸÖÖ Æüß“Ö •ÖÖÖÖ úÖ ¯ÖÃÖÓŸÖ êú»Öß ÊÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖæÃÖ ú×¸üŸÖÖ ˆ¢Ö¸ü †ÃÖê
×´ÖôûÖ»Öê úß ÊÖ ×šüúÖÖ“Öß ÖîÃÖÙÖú ¿ÖÖê³ÖÖ †Ö×Ö ¿ÖÖÓŸÖß, Æêü“Ö úÖ¸üÖ ÆüÖêµÖ. ¾Ö¸ü¾Ö¸ü ¯ÖÖÆüÖÖ¸üÖÃÖ ÊÖ
×šüúÖÖß ×ÖÃÖÖÖÔ“Öß ´ÖÖÖÃÖ £ÖŒú úºþÖ ÃÖÖê›üÖÖ¸üß †¿Öß úÖÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¿ÖÖê³ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´Öãôûß“Ö ×¤üÃÖŸÖ
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ÖÖÆüß. ¿ÖÖÓŸÖß ´ÆüÖÖ¾Öß ŸÖ¸ü ´ÖÆüÂÖá ¯ÖÏ£Ö´Ö µÖê£Öê †Ö»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ¾ÖÖ™ü´ÖÖ·µÖÖÓÖß ÆüÖ ´Öã»ÖæÖ ²Öê•ÖÖ¸ü úºþÖ ÃÖÖê›ü»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. †ÃÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ úß •µÖÖ ÃÖ¯ŸÖ¯ÖÖÔ¾ÖéÖÖÖÖ»Öß ²ÖÃÖæÖ ´ÖÆüÂÖá ŸÖÖÃÖÖÖãŸÖÖÃÖ ¬µÖÖÖ´ÖÖ ÆüÖê‰úÖ •ÖÖŸÖ
ŸµÖÖ“µÖÖ ŸÖôûÖ¿Öß ‹ú¤üÖ ÖÖæÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê †ÃÖŸÖÖ ‹ú Ö¸üú¯ÖÖôûÖÓ“Öß ¸üÖÃÖ“Ö †Öœüôû»Öß! ÊÖ¾ÖºþÖ †Ö•Ö“µÖÖ
¿ÖÖÓ×ŸÖ×ÖêúŸÖÖÖ“µÖÖ Ã£ÖôûÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö 1-2 ×¯Öœü¶ÖÓ´ÖÖÖê ×úŸÖß ³ÖêÃÖæ¸ü ÆüÖêŸÖê Æêü úôæÖ µÖê‡Ô»Ö. ÊÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê
¾Ö¸ü¾Ö¸ü ¯ÖÖÆüŸÖÖ ÖîÃÖÙÖú ¿ÖÖê³ÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖÖ¾Öß ¿ÖÖÓŸÖß ÊÖ¯Öîúß úÖêÖŸÖêÆüß ´ÆüÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê úÖ¸üÖ Æêü“Ö Ã£ÖÖÖ
×¾Ö¿ÖêÂÖêúºþÖ ¯ÖÃÖÓŸÖ ú¸üµÖÖÃÖ ×¤üÃÖæÖ µÖê‡ÔÖÖ. ´ÆüÖæÖ ´Öß ¤ãüÃÖ¸êü ×¤ü¾Ö¿Öß ¯ÖÆüÖ™êü ˆšæüÖ ÊÖ Ã£ÖôûÖ“Öê †×¬Öú
×Ö¸üßÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê ÆêüŸÖæÖê ŸµÖÖ“Öê †ÖÃÖ´ÖÓŸÖÖŸÖ 4-5 ´Öî»Ö ØÆü›æüÖ †Ö»ÖÖê. ¯Ö¸üŸÖ µÖê‰úÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
ú×¸üŸÖÖ ÊÖ Ã£ÖôûÖ“Öê ¸üÆüÃµÖ ´Ö»ÖÖ úôû»Öê. ´ÖÆüÂÖá Æêü ÃÖéÂ™üß“Öê ´ÖÖêšüê ³ÖÖêŒŸÖê ÆüÖêŸÖê. ×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖ“Öß ˆÓ“Ö ¿ÖÓéÖê
¾Ö ÖÓ³Öß¸ü ¤ü·µÖÖ, ÖÖê¸üß, ÖÓÖÖ, µÖ´ÖãÖÖ, ²ÖÎÉ¯Öã¡ÖÖ †¿ÖÖ ÖªÖÓ“Öê ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü, ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ¯ÖÖ¡Öê †Ö×Ö
ÃÖ´Öã¦üÖ“µÖÖ »ÖÖ™üÖ ‡. ºþ¯ÖÖ¿Öß •µÖÖ ´ÖÆüÂÖâ“ÖÖ †ÆüÙÖ¿Ö ÃÖÆü¾ÖÖÃÖ ‘Ö›üŸÖ †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖéÛÂ™üÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †×³Ö¹ý“Öß
úôûÃÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»Öß †ÃÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÃÖéÂ™üß“Öß ¿ÖÖê³ÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ †¯Ö¾ÖÖ¤üú ºþ¯ÖÖŸÖ“Ö †ÖœüôûŸÖê †ÃÖÖ
ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖÃÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ´ÖÆüÂÖâ“ÖÖÆüß ÖÏÆü †ÃÖÖê ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß. ¿ÖÖÓ×ŸÖ×¾ÖÂÖµÖß ´ÆüÖÖ¾Öê ŸÖ¸ü ØÆüÃ¡Ö ¯Ö¿Öæ †£Ö¾ÖÖ
»Öã™üÖºÓþ“µÖÖ ˆ¯Ö¦ü¾ÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ´ÖãÖà“µÖÖ ¿ÖÖÓŸÖß“ÖÖ •ÖÃÖÖ ³ÖÓÖ ÆüÖêŸÖ ÖÃÖê, ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö¬Öã×Öú ´ÖÆüÂÖâ“µÖÖ
¿ÖÖÓŸÖß»ÖÖÆüß ÊÖ ÖîÃÖÙÖú †¯ÖÖµÖÖÓ“Öß ²ÖÖ¬ÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öß ÖÖÆüß. ´ÖãÖà“µÖÖ ´ÖÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÓŸÖß»ÖÖ ²ÖÖ¬ÖÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖß
ÃÖéÂ™üß“µÖÖ †¯ÖÖµÖÖ´Öãôêû Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü ÊÖ ÃÖÓÃÖÖ¸üÖŸÖ ÃÖ¸ü¯Ö™üÖÖ·µÖÖ Öã¦ü Ö¸üÖÖ¸üß †Ö¯Ö»µÖÖ ‹ê×Æüú †£Ö¾ÖÖ
¯ÖÖ¸ü»ÖÖî×úú µÖÖêÖÖê´ÖÖ“Öê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß Öß“Ö ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•ÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ÆüÖêŸÖê. •µÖÖ ×šüúÖÖß †¿ÖÖ ˆ¯ÖÖµÖÖÓ“ÖÖ
×¿Ö¸üúÖ¾Ö ÖÖÆüß, •Öê£Öê ³Öæ´Öß“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ¯ÖÏ¤üê¿Ö ‹ú¤ü´Ö Ö•Ö¸êü“µÖÖ †Ö™üÖŒê µÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê †Ö×Ö •Öê£ÖæÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Öß
¤æü¸ü¾Ö¸ü ¯ÖÖÆüŸÖÖ ×Ö×ŸÖ•ÖÖ“Öê ÃÖãÓ¤ü¸ü †Ö×Ö ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ¾Ö»ÖµÖ--•ÖÖæ •Ö´ÖßÖ †Ã´ÖÖÖÖ“Öê ÖÖœü †Ø»ÖÖÖ“Ö-†ÆüÖê¸üÖ¡Ö ×¤üÃÖŸÖê ŸµÖÖ“Ö ×šüúÖÖß ¿ÖÖÓŸÖß †Ö×Ö ¿ÖÖê³ÖÖ ÊÖ ¤üÖêÆüß •ÖãóµÖÖ ²Ö×ÆüÖà“Öê ×“Ö¸üÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ
×´ÖôûŸÖê. ´ÖÆüÂÖâÖß Ã£ÖÖ¯Ö»Öê»Öê ¿ÖÖÓ×ŸÖ×ÖêúŸÖÖ ÊÖ ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖÖ“Öê ‹ú ØÃÖÆüÖÃÖÖ“Ö ÆüÖêµÖ!
³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Öß ³Ö»ÖÖ ´ÖÖêšüÖ †ÖêÃÖÖ›ü ˆ‘Ö›üÖ ´ÖÖôû †ÖÆêü †Ö×Ö ´Ö¬µÖê ÃÖã´ÖÖ¸êü 2 ‹ú¸ü •Ö´ÖßÖ ÊÖ
×ÖêúŸÖÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÃÖÓŸÖ úºþÖ ´ÖÆüÂÖâÖß ŸÖß †ÖŸÖÖ ŸÖ¹ý»ÖŸÖÖÓÖß Ö•Ö²Ö•ÖæÖ ™üÖ×ú»Öß †ÖÆêü. †Ö´ÖÏ, †¿ÖÖêú,
¤êü¾Ö¤üÖ¸ü ‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ÖÖÖ“ÖãÓ²Öß ¾ÖéÖ ‹ú´ÖêúÖÓ“µÖÖ ÖÖÓªÖ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»Öê ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ ²ÖÖÆæü šêü¾ÖæÖ ›üÖê»ÖŸÖ
†ÖÆêüŸÖ. ´Ö¬µÖ³ÖÖÖß ´ÖÆüÖ»Ö¾Ö•ÖÖ ¤üÖêÖ´Ö•Ö»Öß ¯ÖŒúß †Ö×Ö ³Ö¾µÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖ †ÖÆêü. ×ŸÖ“µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ²ÖÖÖêŸÖ
™ãü´Ö¤üÖ¸ü, Ã¾Ö“”û, ¿Öã³ÖÏ ÃÖÓÖ´Ö¸ü¾Ö¸üß ¤üÖ›üÖ“Öê ²ÖÎÖÉ´ÖÓ×¤ü¸ü †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öê †ÖÏ³ÖÖÖß ´ÖÖêúôûÖ ´ÖÓ›ü¯Ö †ÃÖæÖ
ŸµÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖêÆü¿Ö»ÖÖúÖ“Öê ÖÖ•Öãú, ×Ö´ÖãôûŸÖê, ÖÖê»Ö ‘Öã´Ö™ü †ÖÆêü. ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ “ÖÖ¸üß Ø³ÖŸÖß Ø³ÖÖÖ“µÖÖ“Ö †ÃÖ»µÖÖÖê
ˆ¯ÖÖÃÖÖêÃÖ ²ÖÃÖ»Öê †ÃÖŸÖÖÆüß “ÖÆæü²ÖÖ•ÖæÓ“ÖÖ ¤æü¸ü¾Ö¸ü ¤êüÖÖ¾ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ˆ¯ÖÖÃÖúÖÓÃÖÖšüß ¸üÖÓÖêÖê †ÖÃÖÖê ´ÖÖÓ›ü»Öß
†ÃÖæÖ, ´Ö¬µÖ³ÖÖÖß ¾Öê¤üßÃÖÖšüß ‹ú »ÖÆüÖÖÃÖÖ ÃÖÓÖ´Ö¸ü¾Ö¸üß “ÖÖî¸ÓüÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü ¤üÖêÖ ¿Öã³ÖÏ ¿ÖÓÖ šêü×¾Ö»Öê
†ÖÆêüŸÖ. Ø³ÖŸÖß»ÖÖ »ÖÖÖæÖ“Ö “ÖÖ¸üß ²ÖÖ•ÖæÓÖß ¯ÖÏ¤ü×ÖÖÖ ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ µÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖß ˆÓ“Ö “Ö²ÖãŸÖ·µÖÖ¾ÖºþÖ
¾ÖÖ™ü †ÖÆêü. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü “ÖÖêÆüÖëú›üæÖ £ÖÖê›ß¿Öß ´ÖÖêúôûß •ÖÖÖÖ ¸üÖÖæÖ, ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Öß ”ûÖŸÖß‡ŸÖúÖ ¯ÖÏúÖ¸ü †ÖÆêü.
´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ ¤üÖ¸üÖ¾Ö¸ü ‚ Æêü †Ö¸ü »ÖÖ¾Ö»Öê»Öê †ÃÖæÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ú´ÖÖÖß¾Ö¸ü ¯Öãœüê ×¤ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖ“ÖÖ
†£ÖÔ ×»Ö×Æü»ÖÖ †ÖÆêü.
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ÃÖ¾Öì ¾Öê¤üÖ µÖŸ¯Ö¤ü´ÖÖ´ÖÖÓ×ŸÖ ŸÖ¯ÖÖÓ×ÃÖ ÃÖ¾ÖÖÕ×Ö “Ö µÖ«ü¤üÛŸÖ…
µÖ×¤ü“”ûŸÖÖê ²ÖÎÉ“ÖµÖÔ “Ö¸Óü×ŸÖ ŸÖ¢Öê ¯Ö¤Óü ÃÖÓÖÏÆêüÖ ²ÖÎ¾Öß´µÖÖêŸµÖêŸÖŸÖË……1……
²ÖÖÆêü¸üß»Ö ²ÖÖÖêŸÖ •ÖÖÖ•ÖÖÖß ÃÖãÓ¤ü¸ü ¾ÖÓé¤üÖ¾ÖÖê †Ö×Ö ãÓú›ü¶Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÓ²Ö¸ü ˆ¯Ö×ÖÂÖ¤üÖÓŸÖß»Ö ÖÓ³Öß¸ü
ˆŸÖÖ¸êü ¾Ö »ÖÆüÖÖ ´ÖÖêšüß ¾Ö“ÖÖê ˆ»»Öê×Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ¯Öîúß ÖÖ»Öß ×»Ö×Æü»Öê»Öê †¾ÖŸÖ¸üÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ ŸÖ¸ü ÊÖ
Ã£ÖôûÖ“Öê ´ÖÆüÖŸ´µÖ ´ÖÖÖŸÖ “ÖÖÓÖ»Öê ²ÖÖÖŸÖê.
"‹ÂÖ ÃÖêŸÖãÙ¾Ö¬Ö¸üÖ ‹ÂÖÖÓ »ÖÖêúÖÖÖ´ÖÃÖ´³Öê¤üÖµÖ…
ÖîÖÓ ÃÖêŸÖã´ÖÆüÖê¸üÖ¡Öê ŸÖ¸üŸÖÖê Ö •Ö¸üÖ Ö ´ÖéŸµÖãÖÔ ¿ÖÖêúÖê Ö ÃÖãéúŸÖÓ Ö ¤ãüÂéúŸÖÓ…
ÃÖ¾Öì ¯ÖÖ¯´ÖÖÖÖêƒŸÖÖê ×Ö¾ÖŸÖÔŸÖêƒ†¯ÖÆüŸÖ¯ÖÖ¯´ÖÖ ÊêÂÖ ²ÖÎÉ»ÖÖêú:……"
‡. ‡. Æüß ¾Ö“ÖÖê ¾ÖÖ“ÖßŸÖ ¯ÖÏêÖú †Ö¤üß ²ÖÖÆêü¸üß»Ö ¤üÖ¸üÖ•Ö¾Öôû †Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ Ø³ÖŸÖßŸÖ ²ÖÃÖ×¾Ö»Öê»ÖÖ ÖÖ»Öß»Ö
»ÖêÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ ÊÖ †ÖÁÖ´ÖÖ“µÖÖ ˆ¤üÖ¸ü †Ö×Ö ¯Ö×¾Ö¡Ö ÆêüŸÖæ“Öß ŸµÖÖ»ÖÖ ú»¯ÖÖÖ µÖêŸÖê ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü Æüß
Ã¾ÖÖáµÖ ŸÖŸ¾Öê Öã§ü ŸµÖÖ“µÖÖ †ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖ ÖÖê»Ö ¹ý•Öæ »ÖÖÖŸÖÖŸÖ :
"ÃÖ¾ÖìÂÖÖ´Öê¾ÖÖÛÃ´ÖÖË ¿ÖÖÓ×ŸÖ×ÖêúŸÖÖê ²ÖÎÉÖê¯ÖÖÃÖÖÖµÖÖ´Ö×¬ÖúÖ¸ü: ‡Æü Ö»Ö ×Ö¸üÖúÖ¸ü´ÖêÓú
²ÖÎÉî¾ÖÖê¯ÖÖÃÖßŸÖ… ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ¯ÖÏ×£ÖŸÖÖÓ ¤êü¾Ö´ÖæÙŸÖ ´ÖÖãÂµÖÓ ¯Ö¿ÖãÓ ¯Ö×ÖÖÓ ¯ÖÏ×ŸÖéúØŸÖ Ø»ÖÖÓ ¤êü¾Ö¯ÖÏŸÖßÓú “Ö
ÖÖ“ÖµÖêŸÖ… ÖÖ×¯Ö ¯ÖÖ¾ÖÓú •ÖãÆãüµÖÖŸÖË ¬Ö´ÖÕ Ã¾ÖÖê¤ü¸Óü ¾ÖÖ ÃÖ´Öã×§ü¿µÖ ×ú´Ö×¯Ö ³ÖæŸÖÓ ´ÖÖ ØÆüÃµÖÖŸÖË…
†Ö×´ÖÂÖÓ ´Öª¯ÖÖÖÓ ×¾Ö¾Ö•ÖÔµÖêŸÖË… úÃµÖÖ¯µÖã¯ÖÖÃµÖÓ ÖÖ¾Ö´ÖµÖêŸÖ… ²ÖÎÉµÖÖêÖÓ ´Öî¡Öß ¿Ö´ÖÖ×¤üÓú “Ö
¯Ö¸üÖ´Öé¿µÖ ÃÖ´Öã¯Ö×¤ü¿ÖêŸÖË… ²ÖÎß›üÖú¸Óü ¯ÖÏ´ÖÖê¤Óü “ÖÖêŸÖËÃÖé•ÖêŸÖ…
ÊÖ ×ÖêúŸÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖãµÖ ¯ÖÏêÖÖßµÖ ³ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ˆ¯Ö×¸ü×ÖÙ¤üÂ™ü ÃÖ¯ŸÖ¯ÖÖÔ ¾ÖéÖ“Ö ÆüÖêµÖ. ´ÖÆüÂÖâ“Öê Æêü
†ŸµÖÓŸÖ †Ö¾Ö›üß“Öê Ã£ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. ÊÖ †ÖÁÖ´ÖÖŸÖ “ÖÖêÆüàú›êü“Ö ¯ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÊÖ ×šüúÖÖß ´ÖÆüÂÖâ“ÖÖ ¯ÖãµÖÖŸ´ÖÖ
•ÖÖæ ‘Öê¸ü ‘ÖÖ»ÖßŸÖ †ÖÆêü †ÃÖÖ ³ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê. ÊÖ •ÖßÖÔ ¾ÖéÖÖ“Öê ŸÖôûÖ¿Öß •Öê£Öê ´ÖÆüÂÖá ÖêÆü´Öß ²ÖÃÖŸÖ ŸÖê£Öê †ÖŸÖÖ
‹ú ÃÖãÓ¤ü¸ü ÃÖÓÖ´Ö¸ü¾Ö¸üß ¾Öê¤üß ²ÖÖÓ¬Ö»Öß †ÖÆêü. ×ŸÖ“µÖÖ ×¿Ö¸üÖê³ÖÖÖß '×ŸÖ×Ö †´ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖÖê¸ü †Ö¸üÖ´Ö, ´ÖÖê¸ü
†ÖÖÓ¤ü, †ÖŸ´ÖÖ¸ü ¿ÖÖÓ×ŸÖ', Æêü ¿Ö²¤ü †ÖÆêüŸÖ. ÊÖ ¾Öê¤üß¾Ö¸ü ²ÖÃÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 10-12 ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖÓ¾Ö¸ü ‹úÖ
ÃÖÓÖ´Ö¸ü¾Ö¸üß ÃŸÖÓ³ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ±ú»ÖúÖ¾Ö¸ü“Öß '¿ÖÖÓŸÖÓ ×¿Ö¾Ö´Ö«îüŸÖ´ÖË' Æüß †Ö¸êü ›üÖóê µÖÖÓŸÖ ³Ö¸üŸÖÖŸÖ. µÖê£ÖæÖ ÆüÖ»ÖÖ¾ÖêÃÖê
¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß.
´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ¤ü¸ü¸üÖê•Ö ¯ÖÏÖŸÖ:úÖôûß 7 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×ÖŸµÖÖ“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖÃÖÖšüß ‹ú †Ö“ÖÖµÖÔ ¾Ö ¤üÖêÖ
ÖÖµÖú ÊÖÓ“Öß Öê´ÖÖæú —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ‹¸ü¾Æüß ¾ÖÖ™êü»Ö ŸÖê¾ÆüÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸµÖÖÃÖ ¬µÖÖÖ, ³Ö•ÖÖ ŸÖê£Öê ú¸üŸÖÖ
µÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêü. ¤ü¸ü ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸üß ¾Ö Öã¹ý¾ÖÖ¸üß ´ÖãµÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖ ²ÖÖ²Öæ ¸ü¾Öà¦üÖÖ£Ö Æêü “ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖ¾Öêôûß µÖê£Öß»Ö ²ÖÎÉ“ÖµÖÖÔÁÖ´ÖÖŸÖß»Ö 125-150 ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖ¾ÖÔ Æü•Ö¸ü †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖêÂµÖ ´ÖÖÃÖß (×›üÃÖë²Ö¸ü)
¤ü¸ü¾ÖÂÖá µÖê£Öê ‹ú ´ÖÖêšüß •Ö¡ÖÖ ³Ö¸üŸÖê, ŸÖê¾ÆüÖ †Ö•Öã²ÖÖ•Öæ“µÖÖ Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö 3-4 Æü•ÖÖ¸ü Öê›ü¾Öôû •Ö´ÖæÖ •ÖãµÖÖ
•Ö¡ÖêŸÖ»Öê“Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖôê Öêôû úºþÖ 1-2 ×¤ü¾ÖÃÖ ú¸ü´ÖÖãúßŸÖ ‘ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖÖŸÖ.
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ÊÖ ×šüúÖÖß ´ÖÆüÂÖâ“Öß ÃÖ´ÖÖ¬Öß ú¿Öß ÖÖÆüß, ÊÖ“Öê †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»µÖÖ¾Ö¹ýÖ ¿ÖÖê¬ÖÖ†ÓŸÖß ŸµÖÖÓ“Öê ÖÖŸÖæ
×«ü¯Öë¦ü²ÖÖ²Öæ ÊÖÓÖß †ÃÖê úôû×¾Ö»Öê úß †Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖê¾Ö¸ü ÃÖ´ÖÖ¬Öß, £Ö›üÖê †Ö¸ü úÖêÖŸÖêÆüß Ã´ÖÖ¸üú
úÖêšêüÆüß ˆ³ÖÖºþ ÖµÖê †¿Öß ´ÖÆüÂÖâÖß †Ö¤üß ú›üú›üßŸÖ †Ö–ÖÖ ×¤ü»Öß †ÖÆêü, ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö
»ÖÖêúÖÓŸÖ ´ÖÆüÂÖâÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ‡ŸÖúÖ †»ÖÖê™ü †Ö¤ü¸ü †ÖÆêü úß, ÊÖ ×Ö¸üÖúÖ¸üÖ“µÖÖ ×ÖÂúÖ´Ö †Ö×Ö ‹úÖÓ×ŸÖú
³ÖŒŸÖÖÓ“Öß Æüß ¿Öê¾Ö™ü“Öß ‡“”ûÖ •Ö¸ü ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ¯ÖÖôû»Öß Öê»Öß ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öê ¤êü¾ÆüÖ¸êü ÆüÖ ÆüÖ ´ÆüÖŸÖÖ ´ÖÖ•ÖŸÖß»Ö,
ÊÖŸÖ ×ŸÖôû´ÖÖ¡Ö ÃÖÓ¿ÖµÖ ÖÖÆüß.
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ÃÖÊÖ¦üß¾ÖÖÔÖ--1
´ÖÓÖôæû¸ü †£Ö¾ÖÖ ¤ü×ÖÖ úÖÖ›üÖ ÆüÖ ´Ö¦üÖÃÖ ‡»ÖÖµÖÖŸÖ»ÖÖ ¾ÖÖµÖ¾µÖêú›üß»Ö †Ö¤üß úÖê¯Ö·µÖÖŸÖ
Öã¯ÖÃÖ»Öê»ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ †ÖÆêü. ´ÖãÓ²Ö‡Ôú›êü µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ŸÖ¸ü †ÖÖ²ÖÖê™üß“ÖÖ“Ö úÖµÖ ŸÖÖê ´ÖÖÖÔ ÃÖÖêµÖß“ÖÖ †ÖÆêü.
¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖ “ÖÖ¸ü¯ÖÖ“Ö ´Ö×ÆüÖê ŸÖÖê ²ÖÓ¤ü †ÃÖŸÖÖ †ÖÖÖÖ›üßÖê µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ŸÖê ¤ü×ÖÖêú›êü ˆ»Ö™ü úÖê‡Ô´ÖŸÖæ¸ü¯ÖµÖÕŸÖ
400 ´Öî»Ö ÖÖ»Öß •ÖÖ‰úÖ ¯ÖãÆüÖ •Ö¾Öôû •Ö¾Öôû ´Ö¦üÖÃÖ“Öê ²ÖÖ•Öæ“Öê †ÖÖÖß 400 ´Öî»Ö ¯Öæ¾Öìú›êü •ÖÖ‰úÖ
•ÖÖ»ÖÖ¸ü¯Öêšü, ²ÖÓÖ»ÖÖê¸üÖÆæüÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ µÖêµÖÖÃÖÖšüß ‹ú ¦üÖ×¾Ö›üß ¯ÖÏÖÖÖµÖÖ´Ö ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. †»Ößú›êü ´ÖÖê™üÖ¸üß“Öß
¾ÖÖÆüŸÖæú ÃÖãºþ —ÖÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÊÖ¦üß †Öê»ÖÖÓ›æüÖ Æü×¸üÆü¸ü¯ÖµÖÕŸÖ •Ö¾Öôû“ÖÖ ¯ÖÖ ¤üÖ¤üÖß“ÖÖ †ÃÖÖ ‹ú ×ŸÖÃÖ¸üÖ
´ÖÖÖÔ ˆ‘Ö›üÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ˆÓ“Ö ™êüú›ü¶Ö ¾Ö ÖÖê»Ö ¤ü·µÖÖ, ×ú¸Ôü¸Ôü —ÖÖ›üß ¾Ö †Ö¤üß ”ûÖŸÖß¾Ö¸ü µÖêÖÖ¸üÖ ×²Öú™ü
‘ÖÖ™ü, ÖªÖ, ÖÖ»Öê, ¿ÖêŸÖê ¾Ö ²ÖÖÖÖ ‡. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¤êüÖÖ¾µÖÖ´Öãôêû ÆüÖ ´ÖÖÖÔ †×ŸÖ¿ÖµÖ ¸ü´ÖÖßµÖ †ÖÆêü. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü
ŸÖ¸ü Öê»µÖÖ ¤üÖêÖ †›üß“Ö Æü•ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÕŸÖ ‘Ö›ü»Öê»µÖÖ ²ÖÖî¨ü, •ÖîÖ, ¿Öî¾Ö †Ö×Ö ¾ÖîÂÖ¾Ö ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ —Ö™üÖ¯Ö™üà“Öê
¸üÖÖÓÖÖÆüß ÊÖ“Ö úÖê¯Ö·µÖÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ Öã»ÖæÖ ×¤üÃÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÃÖ»µÖÖÖê ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ³ÖŒŸÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ÆüÖ ´ÖÖÖÔ
úÖ¿ÖßµÖÖ¡Öê¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯Ö×¾Ö¡Ö ¾ÖÖ™üŸÖÖê. ´ÆüÖæÖ ´Ö»ÖÖ ÊÖ“Ö ´ÖÖÖÖÔÖê µÖêµÖÖ“ÖÖ •ÖÖê ´ÖÖêÆü ¯Ö›ü»ÖÖ ŸÖÖê, ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
´ÖÖ—Öß ²ÖÆüßÖ, ‹ú »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÖ ¾Ö ²Ö¸êü“Ö ÃÖÖ´ÖÖÖÖ“Öê »Ö™üÖÓ²Ö¸ü †ÃÖŸÖÖÖÖÆüß ´Ö»ÖÖ úÖÆüß êú»µÖÖ †Ö¾Ö¸üŸÖÖ
µÖê‡ÔÖÖ, ¿Öê¾Ö™üß †Ö´Æüß ×ŸÖ‘Öê ŸÖÖ. 9 ‹×¯ÖÏ»Ö ¸üÖê•Öß †Ö¯Ö»Öê ÖÖšüÖê›êü ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ´ÖÓÖôæû¸üÖÆæüÖ ¯Öæ¾Öìú›êü ÃÖÊÖ¦üß¾Ö¸ü
›üÖêôûÖ »ÖÖ¾ÖæÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê. ŸÖê¾ÆüÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö¾ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ †Ö»Öê»µÖÖ úÖÆüß ×´Ö¡ÖÖÓÖÖ ÆüÖÃÖæÆüß †Ö»Öê †ÃÖÖ¾Öê, ¯ÖÖ
†Ö´Ö“µÖÖ ¬ÖÖúÖ´Öãôêû ŸÖê ŸµÖÖÓÖß ÖÖ»ÖÖŸÖ»µÖÖ ÖÖ»ÖÖŸÖ ¤üÖ²Ö»Öê †ÃÖÖ¾Öê.
´Öã›ü×²Ö¦üß
ŸµÖÖ“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸ü“µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ †Ö´Æüß ÃÖã´ÖÖ¸êü ²ÖÖ²ÖßÃÖ ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü ´Öã›ü×²Ö¦üß µÖê£Öê ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»ÖÖê.
ÆüÖ ÖÖ¾Ö •ÖîÖÖÓ“Öê ‹ú ´ÖÖêšêü Öê¡Ö †ÖÆêü. ÊÖ»ÖÖ •ÖîÖÖÓ“Öß ¤ü×ÖÖ úÖ¿Öß †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ÊÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ ´Öß
Öê»µÖÖ ¾ÖÂÖá ‹úÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖ êú»Öê»Öê“Ö †ÖÆêü. ´Öæôû ÖÖ¾Ö ´Öã›ü×²ÖÆüÖ¸ü ´ÆüÖ•Öê ¯Öæ¾Öìú›üß»Ö šüÖÖê †ÃÖê †ÖÆêü.
×¾Ö•ÖµÖÖÖ¸ü“Öß ÃÖ¢ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá ³Öî¸ü¾Ö¸üÖµÖ ˆ±Ôú ²Öî¸üÖÃÖæ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ •ÖîÖ ¸üÖ•Ö‘Ö¸üÖµÖÖ“Öß ÃÖ¢ÖÖ ‡ú›êü
×Ö¸Óüãú¿Ö ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ“ÖúÖôûß ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öß “ÖÓ¦üÖÖ£Ö ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ŸÖß£ÖÕú¸üÖ“Öß µÖê£Öê ‹ú ÃÖÖ×¾Ö¸üÖÓ²Ö (Æü•ÖÖ¸ü
ÖÖÓ²ÖÖÓ“Öß) ÊÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öß ²ÖÃŸÖß ˆ±Ôú ¤êü‰úôû †ÖÆêü. ×¾ÖÃŸÖßÖÔ, ÃÖãÓ¤ü¸ü †Ö×Ö úÖêšêüÆüß ³ÖÓÖ Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ
ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ †ªÖ×¯Ö ˆ¸ü»Öê»Öß Æüß ²ÖÃŸÖß ¯ÖÖÆæüÖ ×™ü¯Öæ ÃÖã»ÖŸÖÖÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ¬¾ÖÓÃÖú ¯Ö¸üúßµÖÖÓ“Öê †Ö³ÖÖ¸ü
´ÖÖÖÖ¾ÖêŸÖ ´Öß †ÃÖ»Öß ˆŸ¯Ö®ÖÖ“Öß ‡ŸÖ¸ü ×šüúÖÖê Ö¼ü úºþÖ Æü»»Öß Ö²Ö¸ü ²ÖÖ»Öê»µÖÖ Ã¾ÖúßµÖ ¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ³ÖÖú
²ÖÎÖ´ÆüÖ ¯Öã•ÖÖ·µÖÖÓ“Öê †×¬Öú †Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖÖÖ¾ÖêŸÖ ÊÖ“ÖÖ úÖÆüß ÃÖÆü•Ö ˆ»ÖÖ›üÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
´ÖÖ×ÃÖú ´ÖÖÖê¸Óü•ÖÖ, ´ÖÖÆêü †ÖŒ™üÖê²Ö¸ü 1925
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µÖê£Öê †ÖÖÖß †šü¸üÖ ²ÖÃŸµÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖŸÖ Öã¹ý²ÖÃŸÖß ÖÖ¾ÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšüß ¾Ö ´ÖÖÖÖ“Öß ‹ú ²ÖÃŸÖß †ÖÆêü.
µÖê£Öß»Ö Æü»»Öß“Öß 4000-5000 »ÖÖêú¾ÖÃŸÖß ÖÖ‰ú×¯Ö‰úÖ ÃÖãÖß ×¤üÃÖŸÖê. ŸÖê£Öê †ªÖ×¯Ö •ÖîÖÖÓ“Öê“Ö ¯ÖÏÖ²Ö»µÖ
†ÖÆêü. •Ö´ÖßÖ ¾Ö ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö ÆüÖŸÖß †ÖÆêü. ¯ÖÖ ×¾ÖªÖ †Ö×Ö ¬Ö´ÖÖÔ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ´ÖÖ¡Ö êú¾Öôû ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ
¾Ö ÃÖÖê¾Öôêû¯ÖÖÖŸÖ ˆ¸ü»Öê †ÖÆêü. Æü»»Öß“µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß •Ö¸üß 500-700 ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ×¤üÃÖŸÖ
ÖÖÆüßŸÖ, ŸÖ¸üß •ÖîÖ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ¾Ö ÃÖÓÃéúŸÖß“Öß ÊÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ‘Ö›ü»Öê»Öß ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö¿ÖÖ»Öß úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ¯ÖÖÆüÖŸÖÖ Æêü šüÖÖê
²Ö¸êü“Ö ¯ÖÏÖ“ÖßÖ †ÃÖÖ¾Öê †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. ¯Ö›ãü²Öã¦üß (¯ÖÛ¿“Ö´Öêú›ü“Öê šüÖÖê) ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÃÖ´Öã¦ü×úÖÖ·µÖÖ•Ö¾Öôû ¤ãüÃÖ¸êü
‹ú šüÖÖê †ÖÆêü. ŸµÖÖ¾ÖºþÖ ´ÆîüÃÖæ¸üÖú›æüÖ •ÖîÖÖÓ“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¸üÖ•ÖÃÖ¢ÖÖ ÃÖÊÖ¦üß †Öê»ÖÖÓ›æüÖ •Öß
¯ÖÛ¿“Ö´Öêú›êü ¾Öôû»Öß ŸµÖÖ †Öê‘ÖÖ“Öê Æêü ™ü¯¯Öê“Ö †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. µÖê£Öê •ÖîÖ ¸üÖ•ÖÖ“Öê »ÖÂú¸ü ÆüÖêŸÖê †ÃÖê
ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. “ÖÓ¦üÖÖ£ÖÖ“µÖÖ ˆšüÖ¾Ö¤üÖ¸ü ²ÖÃŸÖß“ÖÖ úÖê™ü ¿ÖÖ²ÖæŸÖ †ÖÆêü. ²ÖÓ¤æüú šêü¾ÖæÖ ´ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¬Ö¯¯ÖÖ›ü
Ø³ÖŸÖß»ÖÖ •Öß ¯Ö»»Öê¤üÖ¸ü ‹îÃÖ¯ÖîÃÖ ³ÖÖêêú †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖ¾ÖºþÖ ŸµÖÖ ×šüúÖÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖÖê ú™üú™üß“µÖÖ úÖôûß
´ÖÖê“Öì²ÖÓ¤üß ÆüÖêŸÖê †ÃÖÖ¾Öß †¿Öß •Ö²Ö¸ü ¿ÖÓúÖ µÖêŸÖê. ÊÖ¾ÖºþÖ •ÖîÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ×¿Öú¾ÖÖ ú¿ÖßÆüß †ÃÖÖê, •ÖîÖ
¸üÖ•Öê ´ÆüÖ•Öê êú¾Öôû ¿Öêôû¯Ö™ü ÆüÖêŸÖê †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. ¤êü¾ÖôûÖ¾Ö¸ü“Ö •Ö¸ü ´ÖÖê“Öì²ÖÓ¤üß ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ
†ØÆüÃÖÖ¾ÖÖ¤üÖ»ÖÖ Æü»»Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê ²ÖÖ¸üÖ ¾ÖÖ™üÖ ´ÖÖêúóµÖÖ šêü¾Ö»µÖÖ ÖÃÖŸÖß»Ö †ÃÖÖ ŸÖÔú ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ
¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. êú¾Öôû •Ö×´ÖÖßÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ ‡••ÖŸÖßÃÖÖšüß¤êüÖß»Ö Ã£ÖÖ×Öú •Ö´ÖßÖ¤üÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ¾Öî·µÖÖÓ“Öê
†´ÖÖÖãÂÖ ¸üßŸÖßÖê ÖæÖ úºþÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖÖÓÖÖÆüß ˆ»Ö™ü ²ÖÖ»ÖêŸÖ ¤üÖ²Ö»µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öß ‡ú›êü ²Ö¸üß“Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üß †ÖÆêü.
†ÃÖÖê, ŸÖ¸üß •ÖîÖÃÖÖ¬ÖæÓ¯Öîúß ¯ÖÏŸµÖêúÖ•Ö¾Öôû ¾ÖÖ™êüŸÖß»Ö ×ú›ü¶ÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÖµÖ ¯Ö›æü ÖµÖê ´ÆüÖæÖ ´ÖÖê¸üÖ“µÖÖ ×¯ÖÃÖÖÓ“ÖÖ
—ÖÖ›æü †ÃÖŸÖÖê“Ö.
†Ö•Ö “Öî¡Öß ¯ÖÖîÙÖ´ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû “ÖÓ¦üÖÖ£ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖÙÂÖú ¸ü£ÖÖêŸÃÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ. ÖãúŸÖß“Ö ÁÖ¾ÖÖ²ÖêôûÖÖêôûÖ
µÖê£Öß»Ö ÖÖê´Ö™êüÀ¾Ö¸üÖ»ÖÖ †×³ÖÂÖêú ú¸üµÖÖ“µÖÖ ´ÖÆüÖ¯Ö¾ÖÔÖßÃÖÖšüß ´ÆîüÃÖæ¸üÖú›êü ´ÖÆüÖµÖÖ¡ÖÖ —ÖÖ»Öß. ´ÆüÖæÖ
ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¤æü¸ü¤æü¸ü“µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖÓŸÖæÖ Æü•ÖÖ¸üÖê •ÖîÖ µÖÖ¡Öêúºþ ŸÖê£Öê •Ö´Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¯Öîúß ²Ö¸êü“Ö †Ö•Ö ŸµÖÖ
ˆŸÃÖ¾ÖÖÃÖÖšüß µÖê£Öê †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¸ü£ÖµÖÖ¡ÖÖ Øú²ÖÆãüÖÖ ÃÖ´ÖÖÏ ´ÖæÙŸÖ¯Öæ•Öê“ÖÖ ÃÖÓ³ÖÖ¸ü †Ö×Ö ¤êü¾ÖÖ»ÖµÖÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ Æüß
ØÆü¤æÓüÖß •ÖîÖ †Ö×Ö ²ÖÖî¨ü¬Ö´ÖáµÖÖÓú›æüÖ ‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêü Æêü •ÖÖÖæÖ ´Ö»ÖÖÆüß ÆüÖ ¸ü£ÖÖêŸÃÖ¾Ö †ÖÖµÖÖÃÖê ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ
×´ÖôûŸÖÖê ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö †ÖÖÓ¤ü ¾ÖÖ™ü»ÖÖ. ‹úÖ †•ÖÃ¡Ö ¸ü£ÖÖ¾Ö¸ü úÖÖ¤üÖ“µÖÖ ‘ÖÖê›ü¶ÖÓ“Öê ³Ö¾µÖ ‘Öã´Ö™üÖéúŸÖß ×¿ÖÖ¸ü
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¸üÖ¡Öß ²ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ÃÖãºþ ÆüÖê‰úÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü ŸÖßÖ ŸÖÖÃÖ ÆüÖ ˆŸÃÖ¾Ö “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖÖ. ¸ü£ÖÖ¯Öãœêü ¾ÖÖ•ÖÓ¡Öß
ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ¤êü¾Ö¤üÖÃÖß Øú¾ÖÖ ¾ÖÖ¸üÖÓÖÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ“ÖÖ“Öê ¤ü×ÖÖêŸÖ •Öê ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¯ÖÏÃ£Ö ´ÖÖ•Ö»Öê †ÖÆêü ŸÖê µÖê£Öê •ÖîÖÖÓ“µÖÖ
úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¤êü¾ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ×¤üÃÖ»Öê ÖÖÆüß. ²ÖÖúß ÃÖ¾ÖÔ £ÖÖ™ü ‹úÖªÖ ¾ÖîÂÖ¾Ö ˆŸÃÖ¾ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ÆüÖêŸÖÖ. ´Ö•Öã¸üÖÓ“µÖÖ
ÖÖÓªÖ¾Ö¸ü »ÖÖÓ²Ö-»ÖÖÓ²Ö ²Öôûú™ü ¾ÖÖÃÖê ¤êü‰úÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ¤üÆüÖ¤üÆüÖ ²ÖÖ¸üÖ²ÖÖ¸üÖ ×¤ü¾Ö™ü¶Ö »ÖÖ¾Ö»µÖÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ ¤üÖêÆüÖë
²ÖÖ•ÖæÓÖß “ÖÖ»Ö¾ÖæÖ •Öß ¸üÖêÂÖÖÖ‡Ô êú»Öß ÆüÖêŸÖß ŸÖß µÖê£Öê ´Öß Ö¾ÖßÖ“Ö ¯ÖÖ×Æü»Öß.
µÖê£Öß»Ö •ÖîÖÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÖãµÖŸÖ: ¾Öî¿µÖã¾Öé¢Öß“ÖÖ ¾Ö †×¿Ö×ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“µÖÖ ¤üÖÖ¿Öæ¸ü¯ÖÖÖ“ÖÖ
†Öê‘Ö ¤êü¾Ö³ÖÖêôêû¯ÖÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖôû¾ÖÓ™üÖŸÖ“Ö Ö›ü¯Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ Ö¾Ö»Ö ÖÖÆüß. “Ö»ÖŸÖß“µÖÖ úÖôûß ÊÖ †šü¸üÖÆüß
²ÖÃŸÖßŸÖæÖ ×úŸÖß ‹êÀ¾ÖµÖÖÔ“Öê ÃÖÖêÆüÖôêû “ÖÖ»ÖŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö, ÊÖ“Öß †ÖŸÖÖ ÖãÃÖŸÖß ú»¯ÖÖÖ“Ö ú¸üµÖÖ¯Ö»Ößú›êü
´ÖÖÖÔ ˆ¸ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÖ Æü»»Öß µÖÖ¡Öê“µÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓŸÖÆüß ÊÖ ×¾ÖÃŸÖßÖÔ, ÃÖãÓ¤ü¸ü †Ö×Ö ¬Ö›ü¬ÖÖú™ü ¤êü¾ÖÖ»ÖµÖÖÓŸÖæÖ
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†Ö¤üß ×Ö•ÖÔÖ ‹úÖÓŸÖ¾ÖÖÃÖ ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ! ÊÖ¾ÖºþÖ •ÖîÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ‡ú›êü úÃÖÖ ´ÖÖÖê ‘ÖÃÖ¸üŸÖ †ÖÆêü Æüê ˆ‘Ö›ü
ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ‹ú •ÖîÖ úÖê™ü¶Ö¬Öß¿Ö ×Ö¯Öã×¡Öú ¾ÖÖ¸ü»µÖÖ´Öãôêû, ÃÖ¸üúÖ¸ü´ÖÖ±ÔúŸÖ ŸµÖÖ“Öß ×´ÖôûúŸÖ ¬Ö´ÖÔúÖµÖÖÔÃÖ
»ÖÖ¾ÖæÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ³Ö¾µÖ ¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ †ÖŸÖÖ ‹ú ÃÖÓÃéúŸÖ ¯ÖÖšü¿ÖÖôûÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. ×ŸÖ“Öê ¯ÖãÃŸÖúÖ»ÖµÖ
¯ÖÖ×Æü»Öê. ´ÖãµÖ ˆ¯ÖÖ¬µÖÖµÖÖÓÖÖ ³Öê™ü»ÖÖê. ´ÆüÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ úÖÆüß“Ö ×¤üÃÖ»Öê ÖÖÆüß. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÖÏÓ£Ö •ÖãµÖÖ
úÖÖ›üßŸÖ ×»Ö×Æü»Öê»Öê ²Ö¸êü“Ö †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ‹êú»Öê. ¯ÖÖ ŸÖê ÃÖÖê¾ÖóµÖÖŸÖ šêü¾Ö»Öê»Öê †Ö×Ö ¾ÖêôûÆüß ±úÖ¸ü Ö¾ÆüŸÖÖ,
´ÆüÖæÖ ÊÖ ÃÖÖê¾ÖóµÖÖ“µÖÖ ×ú»»µÖÖ¾Ö¸ü Æü»»ÖÖ “Öœü×¾ÖµÖÖ“Öß ¤üÖ¤üÖ êú»Öß ÖÖÆüß. Æü•ÖÖ¸ü ÖÖÓ²ÖÖÓ“µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖ“Öß
×¿Ö»¯Öú»ÖÖ ´ÖÖ¡Ö ¯ÖÆüÖµÖÖ»ÖÖµÖú †ÖÆêü. ŸÖß ´ÖÖ¡Ö ÃÖÖê¾ÖóµÖÖŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÆüÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»Öß. ¤ü×ÖÖ
úÖÖ›üÖ ¾Ö ´Ö»Ö²ÖÖ¸ü ÊÖ»ÖÖ ¯Öæ¾Öá êú¸üôû ¤êü¿Ö †ÃÖê ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¾ÖÔ êú¸üôûß ´Öã»ÖæÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûß ¾Ö ¸êüŸÖÖ›ü
†ÃÖ»µÖÖÖê ¤üÖ›üÖ“Öß ˆÖß¾Ö ¾Ö »ÖÖú›üÖÓ“Öß “ÖÓÖôû ´ÆüÖæÖ ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¤êü¾ÖôûÖÓ“ÖÖ †×¬Öú ³ÖÖÖ
»ÖÖú›üß †Ö×Ö ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü Ø³ÖŸÖß ¾Ö ÖÖÓ²Ö ŸÖê¾Öœêü »Öò™ü¸üÖ‡Ô™ü ´ÆüÖ•Öê ×šüÃÖæôû ¤üÖ›üÖ“Öê“Ö †ÃÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê. ¯ÖÖ
ÊÖ ³Ö¾µÖ ¤êü¾ÖôûÖ“µÖÖ Ø³ÖŸÖß ¾Ö ÖÖÓ²Ö ŸÖÖÓ²Ö›ü¶Ö ¾ÖÖôæû“µÖÖ ³Ö¸üß¾Ö ¾Ö ³ÖŒú´Ö ¤üÖ›üÖ“Öê ¾Ö ú»ÖÖãúÃÖ¸üßÖê
³Ö¸ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏÖ“ÖßÖŸÖÖ 700 ¾ÖÂÖÖÕ¯Öæ¾Öá ±úÖ¸ü ÖÃÖÖ¾Öß †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ÊÖ“Öê ”û¯¯Ö¸ü
»ÖÖú›üß“Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ“ÖÖ ‘ÖÖ™ü ¿Öê•ÖÖ¸ü“µÖÖ ‘ÖÖ™üÖ¾Ö¸üß»Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ úÖêšêüÆüß Ö †ÖœüôûÖÖ¸üÖ ¾Ö ±úŒŸÖ êú¸üôû
¤êü¿ÖÖŸÖ“Ö †ÖœüôûÖÖ¸üÖ †ÃÖÖ †ÖÆêü. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ŸÖÖê Öê¯ÖÖôû, ×ŸÖ²Öê™ü ¾Ö ²ÖÎ´Æü¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ”û¯¯Ö¸üÖÓ“µÖÖ
‘ÖÖ™üÖÓ¿Öß †Ö¤üß ŸÖÓŸÖÖêŸÖÓŸÖ •ÖãôûŸÖÖê. ×¿Ö»¯Ö¿ÖÖÃ¡Ö ±úµÖæÔÃÖÖ ÊÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê Æüß ±úÖ¸ü †Ö¿“ÖµÖÖÔ“Öß ²ÖÖ²Ö †ÖÆêü.
´ÆüÖæÖ ‡ú›üß»Ö ×¿Ö»¯Öú»ÖÖ ‡Ô¿ÖÖµÖêú›æüÖ †Ö»Öê»µÖÖ ²ÖÖî¨ü ¾Ö •ÖîÖ ×´Ö¿ÖÖ·µÖÖÓÖß“Ö ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûß
†Ö×Ö»Öß †ÃÖÖ¾Öß †ÃÖÖ ŸÖÔú †ÖÆêü. Öê¯ÖÖôûÖŸÖÆüß ¯ÖÖ‰úÃÖ ¾Ö »ÖÖæú›ü ±úÖ¸ü ¾Ö ¤üÖ›ü ú´Öß, ´ÆüÖæÖ
×ŸÖú›ü“Öß“Ö ³ÖÖî×ŸÖú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ‡ú›êü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû µÖê¾Öœü¶Ö“Ö úÖê¯Ö·µÖÖŸÖ ÆüÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ †¾Ö¿ÖêÂÖ ˆ¸ü»ÖÖ
†ÖÆêü. •ÖÖê ‘ÖÖ™ü ¯Öæ¾Öá ²ÖÆãüŸÖêú »ÖÖú›üß †ÃÖê ŸÖÖê úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖÖê ´Ö¬µÖµÖãÖÖŸÖ ¤üÖ›ü“ÖãµÖÖÖê ˆšü×¾ÖµÖÖ“ÖÖ
¯Ö×¸ü¯ÖÖšü ¯Ö›ü»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê •Öê ±úµÖãÔÃÖÖ“Öê ´ÆüÖÖê †ÖÆêü ŸÖêÆüß µÖ£ÖÖ£ÖÔ ×¤üÃÖŸÖê. ¯ÖÖ ÆüÖ ¤üÖ›üß ‡´ÖÖ¸üŸÖß
²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü¯ÖÖšü ÊÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ÃÖÖŸÖ-†Öšü¿Öê ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá ÖÃÖÖ¾ÖÖ.
úÖ¸üúôû
´Öã›ü×²Ö¦üßÆæüÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 10-12 ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü úÖ¸üúôû ÊÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“ÖÖ ÖÖ¾Ö ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¥üÂ™ü¶Ö
±úÖ¸ü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. Æüß ¯Öæ¾Öá ²Öî¸üÖÃÖæ •ÖîÖ ¸üÖ•Ö‘Ö¸üÖµÖÖ“Öß ¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß ÆüÖêŸÖß. úÖ¸üúôû-ú¸üÖêú»»ÖúÖôûÖ¤üÖ›ü †¿Öß ÊÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öß úÖÖ›üßŸÖ ¾µÖãŸ¯Ö¢Öß ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. ‡´ÖÖ¸üŸÖßÃÖÖšüß úÖôûÖ ¤üÖ›ü µÖê£Öê ×¾Ö¯Öã»Ö
×´ÖôûŸÖÖê. ¾ÖÃŸÖãŸÖ: ´Öã›ü×²Ö¦üß¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ÃÖÊÖ¦üß“µÖÖ ÆüÖŸÖÖ¯ÖÖµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÃÖÖ¸üÖ †Öœüôæû »ÖÖÖŸÖÖê ¾Ö úÖóµÖÖ
¤üÖ›üÖ“µÖÖ ™êüú›ü¶Ö ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ¸üÖ´ÖÃÖ´Öã¦ü ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹úÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ¤ü¸üßÃÖ ²ÖÖÓ¬Ö ‘ÖÖ»ÖËæÖ ‹ú ŸÖôêû êú»Öê»Öê †ÖÆêü.
ŸÖê ¸üÖ´Ö¸üÖµÖ ÊÖ ¸üÖ•ÖÖÖê ²ÖÖÓ¬Ö»Öê †ÃÖÖ¾Öê. ÊÖ“Ö ŸÖóµÖÖ“µÖÖ úÖšüß ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖßÃÖÖ¸üÖß ‹ú ™êüú›üß
¿ÖÆü¸üÖ»ÖÖ »ÖÖÖæÖ“Ö †ÖÆêü. ×ŸÖ“µÖÖ ´ÖÖ£µÖÖ¾Ö¸ü "‘Öã´Ö™üÖ¸üÖ•Ö" ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ úÖ¸üúôû“ÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨üü ¾Ö †Ö¸ü¿Ö:
×¤üÖÓ²Ö¸ü ¯ÖãŸÖôûÖ ˆ³ÖÖ †ÖÆêü. ÆüÖ ‹úÖ“Ö ¤üÖ›üÖ“ÖÖ †ÃÖæÖÆüß 43 ±æú™ü ˆÓ“Öß“ÖÖ †ÖÆêü. †Ö¤üß ÖÖ ÃÖÖ¾ÖµÖ¾Ö
¿Ö¸üß¸ü, ¬Öß¸üÖê¤üÖ¢Ö ¾Ö ¯ÖÏÃÖ®Ö ´Öã¦üÖ, ÃÖÖ¬Öê ¯ÖÖ ³Ö¸üß¾Ö ÃÖÖï¤üµÖÔ, †Ö×Ö ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“Öê ¿ÖÖÓŸÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ Æüß ÃÖ¾ÖÔ
¯ÖÖÆæüÖ •ÖîÖ ¬Ö´ÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ×¿Ö»¯ÖúÖ¸üÖ×¾ÖÂÖµÖß ¤êüÖß»Ö †Öãæú»Ö †¿Öß ¯Öæ•µÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖêŸÖê.
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¾ÖêÖæ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“Öê µÖê£ÖæÖ 10-15 ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü ‹ú »ÖÆüÖÖÃÖê Öê›êü †ÖÆêü. ŸÖê£ÖêÆüß ‹ú †ÃÖÖ“Ö 35 ±æú™ü ˆÓ“Öß“ÖÖ
¯ÖãŸÖôûÖ †ÖÆêü. ×ŸÖÃÖ¸üÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ˆÓ“Ö †ÃÖÖ ¯ÖãŸÖôûÖ ÁÖ¾ÖÖ-²ÖêôûÖÖêôûÖ µÖê£Öê 56 ±æú™ü ˆÓ“Öß“ÖÖ †ÖÆêü. Æêü ×ŸÖÆüß
¯ÖãŸÖôêû (‹êúúÖ“Ö) ¤üÖ›üÖŸÖæÖ úÖêºþÖ úÖœü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ, Æüß ‹ú ŸµÖÖŸÖ»µÖÖŸµÖÖŸÖ †Ö¿“ÖµÖÖÔ“Öß ÖÖêÂ™ü †ÖÆêü.
ÊÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ÖÖê´Ö™êüÀ¾Ö¸ü †£Ö¾ÖÖ ‘Öã´Ö™üÖ¸üÖ•Ö Æêü“Ö ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ÊÖ ¯ÖãŸÖóµÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ¾Ö ¯Öæ•Öê“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß
ÖÖ¡Öß»ÖÖµÖú †Ö×Ö ¯ÖæÖÔ †ÃÖÖ Öã»ÖÖÃÖÖ ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß. ¿Öê›ü²ÖÖôû µÖê£Öê ¯Ö¸ü¾ÖÖ •Öß †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •ÖîÖ
¯Ö×¸üÂÖ¤ü —ÖÖ»Öß, ×ŸÖ“Öê †¬µÖÖ ÁÖß. Öê´ÖßÃÖÖÖ¸ü ¾ÖÖá•Öß ÊÖ •ÖîÖ ÃÖÓµÖÖ¿ÖÖ“Öß ´Öß ´Öã›ü×²Ö¦üßŸÖ ³Öê™ü ‘ÖêŸÖ»Öß.
ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß, ¯Ö×Æü»µÖÖ †Ö×¤üÖÖ£Ö ŸÖß£ÖÔú¸üÖÓ“Öê ¤üÖêÖ ´Öã»ÖÖê ¯Ö×Æü»ÖÖ ³Ö¸üŸÖ ÆüÖ “ÖÎú¾ÖŸÖá —ÖÖ»ÖÖ ¾Ö
¤ãüÃÖ¸üÖ ²ÖÖÆãü²Ö»Öß ÆüÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¸üÖ•ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ µÖãÖÖŸÖ ´ÖÖÖÃÖê ±úÖ¸ü ˆÓ“Ö, ²Ö»Ö¾ÖÖÖ ¾Ö ¤üß‘ÖÖÔµÖã ÆüÖêŸÖß.
ŸµÖÖŸÖ»µÖÖ ŸµÖÖŸÖ ²ÖÖÆãü²Ö»Öß ÆüÖ ŸÖ¸ü ³Öß´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ±úÖ¸ü“Ö ×¬Ö¯¯ÖÖ›ü ¾Ö ²Ö×»ÖÂšü ÆüÖŸê ÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ £ÖÖê¸ü»µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖê
“ÖÎú¾ÖŸÖß ¾ÆüÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ ÊÖÖê ¸üÖ•µÖ ¾Ö ÃÖÓÃÖÖ¸ü»ÖÖê³Ö ™üÖæúÖ ŸÖ™üÃ£Ö ¾Öé¢Öß Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öß, Æêü ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
Æêü ¯ÖãŸÖôêû ˆ³Öê êú»Öê †ÖÆêüŸÖ, ¾ÖÖî¸êü ¤ÓüŸÖú£ÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ •ÖÖÖŸÖ ¤ãüÃÖ¸üßú›êü †ÃÖê ³Ö¾µÖ ¯ÖãŸÖôêû úÖêšêü“Ö
ÖÖÆüßŸÖ, ŸÖê£Öê“Ö ŸÖê úÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ ÊÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †Ö´Ö“Öê †–ÖÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ †Ö´Ö“Öê ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×úŸÖß
ú´Öß ¤ü•ÖÖÔ“Öê †ÖÆêü ÊÖ²Ö§ü»Ö ÖÓŸÖß ¾ÖÖ™üŸÖê. ÊÖ ¯ÖãŸÖóµÖÖ“µÖÖ ‹úÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ‹ú ×¿Ö»ÖÖ»ÖêÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ¾ÖºþÖ
‡.ÃÖ. 1354 “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ÆüÖ ˆ³ÖÖ¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê ÃÖÖ‰ú£Ö òúÖ¸üÖ ×›üÛÃ™ÒüŒ™ü ´ÖòµÖã†»Ö´Ö¬µÖê
´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ÆüÖ ³Ö¾µÖ ¯ÖãŸÖôûÖ ‹úÖ ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÖŸÖ-†Öšü ±æú™ü ˆÓ“Öß“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ “ÖÖî£Ö·µÖÖ¾Ö¸ü ˆ³ÖÖ êú»ÖÖ
†ÖÆêü. •ÖîÖÖÓ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‡ŸÖ¸üÖÓÖÖ ÊÖ “ÖÖî£Ö·µÖÖ¾Ö¸ü “ÖœüµÖÖ“Öß ´ÖÖÖ‡Ô †ÃÖ»µÖÖÖê ÆüÖ »ÖêÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ¾ÖÖ“ÖµÖÖ“Öß
´Öß ¤üÖ¤üÖ êú»Öß ÖÖÆüß. ÊÖ “ÖÖî£Ö·µÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Öß ÃÖã´ÖÖ¸êü 1-1…… ‹ú¸ü “ÖÖî¸üÃÖ ´ÖÖêúôûß •ÖÖÖÖ ÃÖÖê›æüÖ •ÖÖ›ü
Ø³ÖŸÖß“ÖÖ “ÖÖî±êú¸ü †ÃÖÖ ³ÖŒú´Ö ŸÖ™ü ²ÖÖÓ¬Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ‹úÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ¾Öê¿Öß¾Ö•ÖÖ ‹ú ²Öôûú™ü ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ †ÖÆêü.
úÖêÖß ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»µÖÖÃÖ ™êüú›üßÖÖ»Öß»Ö ¯Öã•ÖÖ¸üß ãú»Öã¯Ö ˆ‘Ö›æüÖ ¤üÖÖ¾ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ¾Ö¸ü µÖêŸÖÖê. ÊÖ ™êüú›üß¾ÖºþÖ
³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖ“ÖÖ ›üÖëÖ¸üÖôû, ¤üÖ™ü —ÖÖ›üß“ÖÖ, ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¯ÖÖµÖ£µÖÖ¿Öß ¯ÖÃÖ¸ü»Öê»µÖÖ ¸üÖ´ÖÃÖ´Öã¦üÖ“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ
±úÖ¸ü“Ö ¸ü´ÖÖßµÖ ¾Ö Ã±æúÙŸÖúÖ¸üú ×¤üÃÖŸÖÖê. ÃÖ´ÖÖê¸ü“Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ‹úÖ »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ ™êüú›üß¾Ö¸ü “ÖŸÖã´ÖãÔÖ ²ÖÃŸÖß
ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹ú •ÖãÖê ¾Ö †Ö¤üß ¿ÖÖ²ÖæŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ³Ö¾µÖ •ÖîÖ ¤êü¾ÖÖ»ÖµÖ †ÖÆêü. ÊÖ»ÖÖ “ÖÖ¸üßú›êü ŸÖÖë›êü †ÖÆêüŸÖ,
Æüß ÃÖ¾ÖÔ ‡´ÖÖ¸üŸÖ ”û¯Ö¸üÖÃÖã¬¤üÖ ¤üÖ›üß †ÖÆêü.
"‘Öã´Ö™üÖ¸üÖ•ÖÖ" “ÖÖ ´ÖÖÖ´ÖæÃÖ úÖÆüß ÃÖ´Ö•ÖŸÖ ÖÖÆüß, ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ¿Ö²¤üÖ“Öß ¾µÖãŸ¯Ö¢ÖßÆüß
ÃÖÆü•Ö »ÖÖÖµÖÖÃÖÖ¸üÖß ÖÖÆüß. "ÖÖê´Ö™êüÀ¾Ö¸ü" Æêü ÖÖ¾Ö ÖÖêŸÖ´ÖêÀ¾Ö¸üÖ¾ÖºþÖ ¾ÖÖÔ×¾Ö¯ÖµÖÖÔÃÖ ÆüÖê‰úÖ —ÖÖ»Öê †ÃÖÖ¾Öê.
¯ÖÖ †¿Öß ¾µÖãŸ¯Ö¢Öß Ã£ÖÖ×Öú •ÖîÖÖÓÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖ ÖÖÆüß. ÁÖß. Öê´ÖßÃÖÖÖ¸ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ úß, •µÖÖ ²ÖÖÆãü²Ö»Öß“Öê ¯ÖãŸÖôêû
†ÖÆêüŸÖ ŸÖÖê ±úÖ¸ü ˆÓ“Ö“Ö ÆüÖêŸÖÖ †ÃÖê Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü ŸÖÖê ±úÖ¸ü ÃÖãÓ¤ü¸üÆüß ÆüÖêŸÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ»ÖÖ úÖ´Ö¤êü¾Ö †ÃÖê ¤ãüÃÖ¸êü ‹ú
ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ¿Öß ÖÖê´Ö™êüÀ¾Ö¸ü ÊÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖÆêü. ÖÖê´Ö™êü ´ÆüÖ•Öê ÃÖãÓ¤ü¸ü †ÃÖÖ ¿Ö²¤ü ‡ú›üß»Ö
úÖêúÖß ³ÖÖÂÖêŸÖ ±úÖ¸ü ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ †ÖÆêü. ¾Ö ŸÖÖê †Ö´Ö“µÖÖ •ÖãµÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»Ö²ÖÖê¬Ö ´Ö¸üÖšüßŸÖ †ªÖ×¯Ö †ÖÆêü. ÆüÖ
¿Ö²¤ü úÖ´Ö¤êü¾Ö ÊÖ ¿Ö²¤üÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖÖê †Ö¤üß“Ö †¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß. ŸÖ¸üß ÁÖß. Öê´ÖßÃÖÖÖ¸ü Æêü
ÃÖÓÃéúŸÖ–Ö †ÃÖ»µÖÖÖê ÖÖ´Ö ´ÆüÖ•Öê ¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü †Ö×Ö †Æü×ŸÖ ´ÆüÖ•Öê ³Ö™üúŸÖÖê •ÖÖê ŸÖÖ ÖÖê´Ö™êü †ÃÖÖ ÊÖ ¯Ö¤üÖ“ÖÖ
†£ÖÔ ú¸üŸÖÖŸÖ. ÆüÖ ±úÖ¸ü“Ö ¤æü¸üÖ¾ÖµÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ ÖÖêŸÖ´Ö¸üÖ•Ö ÆüÖ“Ö ´Öæôû¿Ö²¤ü †ÃÖÖê †×¬Öú ÃÖ¸üôû ×¤üÃÖŸÖê.
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¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¯ÖÙ¿ÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖµÖ¸üÃÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ¸üÖ•Ö¯Öã¡Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ²ÖÖ¯ÖÖ“Öê ´Ö¸üÖÖ“Öê ¾Öêôûß ¤æü¸ü úÖ´Ö×Ö¸üß¾Ö¸ü Öê»ÖÖ
ÆüÖŸê ÖÖ. ŸµÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‘Öê‰úÖ ´Öß×›üµÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ‹úÖ ´Ö‘Ö•ÖÖŸÖß“µÖÖ ‘ÖÖê´Ö™ü ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÎÖ´ÆüÖÖÖê ŸÖÖêŸÖµÖÖ ²ÖÖæÖ
úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖ ¸üÖ•µÖ ²ÖôûúÖ×¾Ö»Öê. ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö¸üÖ•ÖµÖ úºþÖ ÃÖÖµÖ¸üÃÖÖê ¸üÖ•µÖ ¯Ö¸üŸÖ ×´Öôû×¾Ö»Öê. ŸµÖÖ ‘ÖÖê´Ö™üÖ“ÖÖ
ÖÖêŸÖ´Ö ÊÖ ÖÖ¾ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¿ÖÖê¬ÖúÖÓÖß ¯ÖÆüÖ¾Öê. ¾µÖãŸ¯Ö¢Öß úÖÆüßÆüß †ÃÖÖê, ¯ÖÖ ´ÖãÙŸÖ¯Öæ•ÖúÖÓ“µÖÖ ú›ü¾µÖÖ
¿Ö¡Öæ»ÖÖÆüß ÖÖ³Ö¸ü †Ö¯Ö»ÖÖ ×¾Ö¸üÖ¬ê Ö ×¾ÖÃÖ¸üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ »ÖÖ¾ÖÖÖ¸êü ÖÖê´Ö™êüÀ¾Ö¸üÖ“Öê Æêü ÃÖÖ¾Öôêû, ÖÖê´Ö™êü Ã¾Öºþ¯Ö ¾Ö ÃÖã¤Ó ü¸ü
ÃÖÖÛŸ¾Öú ¬µÖÖÖ úÖÆüß †¾ÖÖÔÖßµÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê †ÖÆêü. ŸÖê ¯ÖÖÆæüÖ †Ö×Ö ¤ÓüŸÖú£ÖêŸÖß»Ö ŸµÖÖ“Öê “Ö×¸ü¡Ö ‹êúæ Ö ÃÖÇü¤üµÖ
´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ³Ö›ü³Ö›æüÖ ˆ´ÖÖôûÖ †Ö»µÖÖ¾ÖÖ“ÖæÖ ¸üÆüÖŸÖ ÖÖÆüß. úÖ¸üúôû ¿ÖÆü¸üÖŸÖ Øú¾ÖÖ †ÖÃÖ´ÖÓŸÖÖŸÖ úÖêšüêÆüß •ÖÖ,
ÆüÖ ¯ÖãŸÖôûÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ˆÓ“Ö ŸÖ™üÖ“µÖÖÆüß ¾ÖºþÖ ”ûÖŸÖß‡ŸÖúÖ ¾Ö¸ü ˆÓ“Ö ›üÖê úÖ¾ÖæÖ ¯ÖÆüÖŸÖÖÖÖ ×úŸµÖêú ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü
×¤üÃÖŸÖÖê. ¯ÖÏ´ê Öôû ¾Ö ³ÖÖ×¾Öú •ÖîÖ µÖÖ¡ÖêúºÓþ“Öß ´ÖÖê ÆüÖ ÖÖê´Ö™êüÀ¾Ö¸ü ú¿Öß ÆüÃŸÖÖŸÖ úºþÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖê»Ö Æêü ¯ÖÏŸµÖÖ
¯ÖÖ×Æü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ úôûÖê †¿ÖŒµÖ!
ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×Æü¸êü†ÓÖ›üß ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ úÖ¸üúôû ¿ÖÆü¸üÖ“ÖÖ ‹ú ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ³ÖÖÖ †ÖÆêü, ŸÖê£Öê Öê´ÖßÖÖ£Ö
ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ŸÖß£ÖÕú¸üÖ“Öß ‹ú ²ÖÃŸÖß †ÖÆêü. ŸÖß ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ¾Ö ¯ÖÆüÖµÖÖ»ÖÖµÖú †ÖÆêü. ŸÖê£Öê †ÓÖÖÖŸÖ ‹ú
³Ö»ÖÖ³ÖŒú´Ö 40 ±æú™ü ˆÓ“Öß“ÖÖ ‹ú“Ö ¤üÖ›üÖ“ÖÖ •ÖµÖÃŸÖÓ³Ö ŸÖßÖ ´Ö•Ö»Öß ˆÓ“Ö †¿ÖÖ ‹úÖ “ÖÖî£Ö·µÖÖ¾Ö¸ü
ŸÖÖê»ÖæÖ ˆ³ÖÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öê ×¿Ö»¯ÖúÖ´Ö ŸÖ¸ü ¥üÂ™ü »ÖÖÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê ÃÖãÓ¤ü¸ü †ÖÆêü. ‘Ö›ü×¾ÖÖÖ¸üÖ“Öß
ÃÖÖï¤üµÖÔ»ÖÖê»Öã¯ÖŸÖÖ“Ö Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü ÆüÖ †•ÖÃ¡Ö ÃŸÖÓ³Ö úÖêšü»µÖÖ ÖÖÖßŸÖæÖ úÖœü»ÖÖ, ŸÖÖê ŸÖê£Öê ˆ³ÖÖ úÃÖÖ êú»ÖÖ
†Ö×Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü Æüß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¿Öã¨ü †Ö×Ö ÖµÖÖ´ÖÖÖêÆüÖ¸üß ú»ÖÖãúÃÖ¸üß ú¿Öß úÖê¸ü»Öß ÊÖ“Öß úÖÆüß“Ö ú»¯ÖÖÖ
ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. Æêü ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¾Öî³Ö¾Ö †ÖŸÖÖ †ÃŸÖÓÖŸÖ —ÖÖ»Öê Æêü ŸÖ¸ü Ö¸êü“Ö. ¯ÖÖ úÖë²Ö›ü¶Ö»ÖÖ
ˆ×ú¸ü›ü¶ÖŸÖ †Öœüôû»Öê»µÖÖ ×Æü·µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö´ÆüÖ»ÖÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ •Ö›ü•Ö¾ÖÖ×Æü¸üÖÓ“Öß ÖãÃÖŸÖß •ÖÖÖß¾ÖÆüß
ÖÖÆüß, ÊÖ»ÖÖ úÖµÖ ´ÆüÖÖ¾Öê!
‡ú›üß»Ö ´Ö¸üÖšêü
ÊÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖæÖ †Ö»Öê»Öß »ÖÂú¸üß ¯Öê¿ÖÖ“Öß ´Ö¸üÖšêü •ÖÖŸÖß“Öß ²Ö¸üß“Ö ‘Ö¸üÖÖß †Öœüôû»Öß. ¯ÖÖ
ŸµÖÖÓ“Öß ÓúÖÖ»Ö ¾Ö †›üÖÖß ÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÖÆæüÖ ŸÖ¸ü ÖÆüà¾Ö¸ü“Ö †Ö»ÖÖ. ÊÖÓÖÖ †ªÖ×¯Ö ´Ö¸üÖšüß †›üÖôûŸÖ ²ÖÖê»ÖŸÖÖ
µÖêŸÖê. ŸÖß ²ÖÖê»Öß ±úÖ¸ü †¿Öã¨ü †ÃÖŸÖê. †–ÖÖÖ ŸÖ¸ü †ÃÖê ¿ÖÓ³Ö¸ü ÖÓ²Ö¸üß úß, ŸµÖÖÓÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öß †Ö›üÖÖ¾Öê
ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. úÖ¸üÖ ŸÖß ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖÆüßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ! ×úŸµÖêúÖÓÖÖ ŸÖ¸ü †Ö›üÖÖ¾Ö ´ÆüÖ•Öê úÖµÖ ÊÖ“Öß
ú»¯ÖÖÖ ¤êüÖß»Ö †Ö´ÆüÖ»ÖÖ úºþÖ ¤êüŸÖÖ †Ö»Öß ÖÖÆüß. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ²ÖÖÆêü¸ü †Ö›üÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ×¾Ö¸üôû“Ö.
´Ö¸üÖšü¶ÖÓÖÖ ¾Ö ×“ÖŸ¯ÖÖ¾ÖÖÖÓÖÖ“Ö úÖµÖ ŸÖß †Ö›üÖÖ¾Öê ¯ÖÖ ŸÖßÆüß †Ö´Ö“µÖÖ •ÖãµÖÖ ²ÖÖ¸üßŸÖæÖ †ÖŸÖÖÃÖÖ¸üÖß
ÃÖ¸üÖÔÃÖ ¯ÖæÖÔ †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ÃÖã´ÖÖ¸êü 100-150 ´Ö¸üÖšü¶ÖÓ“ÖÖ ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´ÖÖêÆü»»ÖÖ“Ö ÊÖ ÖÖ¾Öß ´Öß
¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ŸÖ´´ÖÖê•Öß •ÖÖ¬Ö¾Ö ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ‹úÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÖê ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê †Ó²ÖÖ²ÖÖ‡Ô“Öê ¤êü‰úôû ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê. ŸÖÖê
ŸÖê ‹úÖ ²ÖÎÖÉüÖ ¯Öã•ÖÖ·µÖÖ“Öê Ã¾ÖÖ¬ÖßÖ ÆüÖêŸÖê, ¾Ö ŸÖÖê ãú»Öæ¯Ö »ÖÖ¾ÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üß Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ †ÃÖê úôû»Öê.
¿Öê¾Ö™üß £ÖÖê›üß ŸÖÃÖ¤üß ÃÖÖêÃÖæÖ ÊÖ ŸÖ´´ÖÖê•Öß“Öß ÖÖšü ‘ÖêŸÖ»Öß. ´ÆüÖŸÖÖ·µÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖÔ, ÃÖ¸üôû †Öãú“Öß¤üÖ¸ü ÖÖú,
¯ÖÖÖß¤üÖ¸ü ¾Ö Øú×“ÖŸÖ ×ŸÖÖ™ü ›üÖêôêû ¾ÖÖî¸êü ´Ö¸üÖšüÖ ”ûÖ¯Ö ¯ÖÖÆæüÖ ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö †ÖêôûÖ ¯Ö™ü»Öß. ¯ÖÖ Ã¾ÖÖ¸üß»ÖÖ
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†Ö¯Ö»Öê •ÖÖ¬Ö¾Ö Æêü †Ö›üÖÖ¾Ö Ã´Ö¸üÖ ú¸üµÖÖ»ÖÖ ²Ö¸êü“Ö ›üÖêêú ÖÖ•Ö¾ÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ´ÖÖ Æüß ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖæÖ úÖêÖŸµÖÖ úÖôûß ú¿Öß †Ö»Öß Æêü ÃÖÖÓÖÖê, ´ÆüÖ•Öê ¯Öæ¾ÖÔ•Ö´ÖÖ“ÖÖ ¾Öé¢ÖÖÓŸÖ ÃÖÖÓÖµÖÖ‡ŸÖêú“Ö
†¿ÖŒµÖ —ÖÖ»Öê ÊÖŸÖ Ö¾Ö»Ö ŸÖê úÖµÖ?
úÖ´ÖŸÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ‹úÖ ÖÖî›ü ÃÖÖ¸üÃ¾ÖŸÖÖ“µÖÖ ¤ãüúÖÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖ¬Ö¾Ö²ÖÖ²ÖÖÓ“Öß ¾Ö †Ö´Ö“Öß ³Öê™ü
—ÖÖ»Öß. úÖ¸üúôû ÖÖ¾Ö ÊÖ ÃÖÖ¸üÃ¾ÖŸÖ ˆ±Ôú úÖêúÖß ²ÖÎÖÉÖÖ“µÖÖ ¯ÖæÖÔ úÊÖŸÖ Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ³Ö™ü•ÖßÆüß ŸÖê“Ö
¾Ö ¿Öê™ü•ÖßÆüß ŸÖê“Ö. ¬Ö´ÖÔ, †£ÖÔ úÖ´Ö †Ö×Ö ´ÖÖêÖ Æêü “ÖÖ¸üß ¯Öã¹ýÂÖÖ£ÖÔ ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö ´ÖãšüßŸÖ ¾Öôû»Öê»Öê! ŸÖê úÖÆüß
†ÃÖÖê, •ÖÖ¬Ö¾ÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖ“Öß †ŸµÖÓŸÖ †Ó¬Öãú •Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´ÖôûÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖŸê Öß ŸÖß ÊÖ úÖ´ÖŸÖ ¿Öê™ü•Ößú›æüÖ“Ö.
ŸµÖÖÖê “Ö™üúÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß, †Ó²ÖÖ²ÖÖ‡Ô“Öê ¤êü‰úôû •ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾ÖÖÓÖß“Ö ²ÖÖÓ¬Ö»Öê. ú¤üÖ×“ÖŸÖ ´Ö•Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö
•ÖÖ¬Ö¾Ö²ÖÖ²ÖÖÓÖÖÆüß Æüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß Ö¾ÖßÖ“Ö ×´ÖôûÖ»Öß †ÃÖÖ¾Öß! ±ú¸üú ‡ŸÖúÖ“Ö úß ŸÖß †Ö´Ö“µÖÖ Ã´Ö¸üÖÖŸÖ
†ªÖ×¯Ö †ÖÆêü. ¯ÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö²ÖÖ²ÖÖÓú›êü ¯ÖãÆüÖ •ÖÖ‰úÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖ×¾ÖÂÖµÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê ŸÖ¸ü ÖÖ•Ö¾ÖæÖ ÖÖ•Ö¾ÖæÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ›üÖêŒµÖÖ»ÖÖ ™üŒú»Ö ¯Ö›êü»Ö, ¯ÖÖ ¤êü‰úôû Ã¾ÖŸÖ:“Öê Æêü úÖÆüß ŸµÖÖÓÖÖ úÖ´ÖŸÖ ¿Öê™ü•Öß×¿Ö¾ÖÖµÖ †Öšü¾ÖÖÖ¸ü
ÖÖÆüß. Æüß µÖê£Öß»Ö ´Ö¸üÖšü¶ÖÓ“µÖÖ †Ö¤üß ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ“Öß ¤îüÖÖ, ´ÖÖ ‡ŸÖ¸êü•ÖÖÖÓ“Öß úÖµÖ ÛÃ£ÖŸÖß †ÃÖê»Ö ÊÖ“Öß
ú»¯ÖÖÖ "×¾Ö•ÖµÖß ´Ö¸üÖšü¶ÖÓ“µÖÖ" ¾ÖÖ“ÖúÖÓÖß“Ö ú¸üÖ¾Öß! ŸÖ´´ÖÖê•Öß ³Öê™üµÖÖ¯Öæ¾Öá Öê´ÖÖê•Öß ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ‹ú
´ÆüÖŸÖÖ¸üÖ ÖéÆüÃ£Ö ³Öê™ü»ÖÖ. ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖß»Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öê ‹ú ¤üÖêÖ ¯ÖÏ¿Ö êú»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †Ö¯Ö»µÖÖÃÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖ“Öê
¬Ö¸üÖê“Ö †Ö»Öê †ÃÖê ¾ÖÖ™æüÖ ŸÖÖê ´ÖãúÖ™ü¶ÖÖê •ÖÖê ¯ÖÃÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ, ŸÖÖê ´ÖÖÖê ¾ÖôæûÖ ¯ÖÆüÖŸÖÖê úÃÖ“ÖÖ? Æüß ‘Ö¸üÖÖß
¯Öæ¾Öá ×ú»»µÖÖ“µÖÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖÖú×¸üŸÖÖ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ †ÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖ¸ü¾ÖÖ¸üß ŸÖ¸ü ¸üÖÆüÖê“Ö ¯ÖÖ ÖÖÓÖ¸üÖ“ÖÖ ±úÖôûÆüß
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ™ü¶ÖÃÖ ˆ¸ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ¸üÖê•Ö“Öß ´Ö•Öã¸üß úºþÖ Øú¾ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ú•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“µÖÖ ¤êü¾Ö›üß¾Ö¸ü ¸üÖÖÖ¤üÖ¸üÖ“Öê
úÖ´Ö úºþÖ Æêü ×¤ü¾ÖÃÖ ÓúšüßŸÖ †ÖÆêüŸÖ! †¿ÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÖÖê¡Öê úÖêÖŸÖß, ¤êü¾Öêú úÖêÖŸÖß, ¾ÖÖî¸êü ¯ÖÏ¿Ö
×¾Ö“ÖÖ¸üµÖÖ“Öê ´ÖÖ—µÖÖ ÆüÖŸÖæÖ ÆüÖê‡ÔÖÖ. ŸÖ´´ÖÖê•Öß, Öê´ÖÖê•Öß ¾ÖÖî¸êü ¤ãüÃÖ·µÖÖ †¿ÖÖ“Ö ÖÖ¾ÖÖ¾ÖºþÖ ÊÖ“µÖÖ¾Ö¸ü •ÖîÖ
ÃÖÓÃéúŸÖß“ÖÖ ²Ö¸üÖ“Ö ¯ÖÖ›üÖ ²ÖÃÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»ÖÖ. ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖÓÖµÖÖÃÖ µÖê£Öê †¾ÖúÖ¿Ö ÖÖÆüß.
µÖê£Öê †Ö´Æüß ŸÖßÖ“Ö ×¤ü¾ÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ£ÖÔ †Ö´Æüß ‹ú úßŸÖÔÖ êú»Öê. úÖÑÖÏêÃÖ
ú×´Ö™üß´ÖÖ±ÔúŸÖ £ÖÖê›üß²ÖÆãüŸÖ †Ã¯Öé¿µÖ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ£ÖÔ “Öôû¾Öôû —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖ“Öê ¸ü›üÖÖÖê ‹êú»Öê. †Ö´Ö“Öê
µÖ•Ö´ÖÖÖ (•µÖÖÓ“Öê ¯ÖÖÆãüÖê †Ö´Æüß) ÁÖßµÖãŸÖ êú. ¯Ö¤Ëü´ÖÖÖ³Ö úÖ´ÖŸÖ, ‹´Ö. ‹., ²Öß. ‹»Ö., µÖê£Öß»Ö ´ÖãµÖ ¯ÖãœüÖ¸üß
Æêü Ã¾ÖŸÖ:“Ö ‡ÔÃ™ü¸ü“Öê ÃÖã¼üßŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú úÖ´ÖÖú×¸üŸÖÖ ¯Ö¸üÖÖ¾Öß Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ µÖê£Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ úÖÆüß Ö
ú×¸üŸÖÖ †Ö´ÆüÖÓ»ÖÖ ÃÖÊÖ¦üß“Öß ¾ÖÖ™ü ¬Ö¸üÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß. ¯ÖÖ ‘Öã´Ö™üÖ¸üÖ•ÖÖú›êü ¯ÖãÖ: ¯ÖãÖ: ¾ÖôæûÖ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
úÖ¸üúôûÆæüÖ †Ö´Ö“Öê ¯ÖÖ‰ú»Ö úÖÆüß êú»µÖÖ ˆ“Ö»Ö¾ÖêÖÖ. †Ö•Ö •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû 600 ¾ÖÂÖì ˆÆüÖŸÖ, ¾ÖÖ·µÖÖŸÖ
úÖê×úôû-æú×•ÖŸÖ †Ö×Ö ×¾Ö•Öê“ÖÖ ú›üú›üÖ™ü ¯ÖÖµÖÖÖÖ»Öß»Ö •ÖÖŸÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ¯Ö, ¯ÖãµÖê, ³ÖÖî×ŸÖú ¾Ö Öî×ŸÖú
«Óü«êü ‡ŸµÖÖ¤üß †Öêú ¯ÖÏúÖ¸ü ´Öî×¡Ö³ÖÖ¾ÖÖê“µÖÖ ÃÖ´Ö¥üÂ™üßÖê ¯ÖÆüÖŸÖ, ŸÖ™üÃ£Ö ¯ÖÖ ˆ¤üÖÃÖßÖ Ö¾Æêü, †¿ÖÖ ˆ³µÖÖ
¸üÖ×Æü»Öê»µÖÖ ÖÖê´Ö™êüÀ¾Ö¸üÖ, ŸÖã»ÖÖ †Ö´Æüß úÃÖê ×¾ÖÃÖ¸üÖ¾Öê! ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ¿ÖÖ»Öß ×“Ö¡ÖúÖ¸üÖÖê ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê»Öß, †Öêú
†Ö¬Öã×Öú ¾Ö ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ×¾Ö³ÖæŸÖà“Öß ×“Ö¡Öê ¾Ö ´ÖæŸÖá ´Öß ‡Ó»ÖÓ›ü, ±ÏúÖÃÖ, •Ö´ÖÔÖß ¾Ö ‡™üÖ»Öß ¾ÖÖî¸êü ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ
¯ÖãœüÖ¸ü»Öê»µÖÖ ¤êü¿ÖÖÓŸÖ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ. Öê»ÃÖÖ, Öê¯ÖÖê×»ÖµÖÖ, ¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸ü, ÃÖß—Ö¸ü, ×´Ö»™üÖ, ›üÖÓ™êü ‡. ‹ê×Æüú“Ö Ö¾Æêü
ŸÖ¸ü ÃÖë™ü ¯ÖÖò»Ö ¾Ö ´ÖÖê—ÖêÃÖ ‡. ¯ÖÖ¸ü»ÖÖî×úú ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔúÖÓ“µÖÖ ˆšüÖ¾Ö¤üÖ¸ü ´ÖæŸÖá ´Öß †Öêú ¾ÖêôûÖ ×Ö¸üÖæÖ
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¯ÖÖ×Æü»µÖÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖ úÖêÖßÆüß ‘Öê¸ü»Öê ÖÖÆüß †ÃÖê ÊÖ ‘Öã´Ö™üÖ¸üÖ•ÖÖÖê ´Ö»ÖÖ úÖ ‘Öê¸ü»Öê, ÊÖ“ÖÖ ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü
úºþ »ÖÖÖ»ÖÖê. ¤æü¸ü“µÖÖ ÖÖêÂ™üß ÃÖÖê›æü, ú»Öú¢µÖÖŸÖ •ÖÖ¸ü»Ö †Öî™ü¸òü´Ö“ÖÖ †À¾ÖÖºþœü ¯ÖãŸÖôûÖ “ÖÖî¸ÓüÖß“µÖÖ
´Öî¤üÖÖÖ¾Ö¸ü ˆ³ÖÖ †ÖÆêü. 57 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ ²ÖÓ›üÖŸÖ ²ÖÓ›üÖÖê¸üÖÓ“µÖÖ Ö¸ü›üß“ÖÖ ‘ÖÖê™ü ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß, “Ö¾ÖŸÖÖôæûÖ —Öê¯Ö
‘ÖÖ»ÖÖÖ·µÖÖ ¾ÖÖ‘ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ‘ÖÖê›ü¶Ö¾ÖºþÖ ´ÖÖÖê ¾ÖôæûÖ ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸üß“ÖÖ ¾ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÖÆêü †ÃÖÖ †Ö¾Ö
ÊÖ ¯ÖÓ“Ö¸ü¿Öß ¯ÖãŸÖóµÖÖÖê ¤üÖÖ×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê ¯ÖÖÆæüÖ ÖÖ³Ö¸ü †ÓÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖÆüÖ¸êü ˆ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ ŸÖê ÖÖ³Ö¸ü“Ö.
»ÖÖê“Ö ÊÖ ¯ÖÖ¿Ö¾Öß ¿ÖŒŸÖß“Öê †ÃÖ»Öê ˆ´ÖÔ™ü ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ ¯ÖÖÆæüÖ ×ŸÖ¸üÃúÖ¸üÖ“µÖÖ »ÖÖ™üÖ ˆÃÖôæû »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ
¤üÖ²ÖÖê •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû †¿ÖŒµÖ ÆüÖê‰úÖ •ÖÖŸÖê. ¯ÖÖ ‘Öã´Ö™üÖ¸üÖµÖ! ŸÖã—µÖÖ ú¯ÖÖôûÖ¾Ö¸üß»Ö ÖÖÓ³ÖßµÖÖÔ“µÖÖ ¾Ö
ÆüÖã¾Ö™üß¾Ö¸üß»Ö ´ÖÖ¬ÖãµÖÖÔ“µÖÖ ¸êüÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ úÖôû•ÖÖŸÖ †ªÖ×¯Ö ÖÖê»Ö ÖÖê»Ö“Ö ¹ýŸÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ, ÊÖ“Öê ¸üÆüÃµÖ
úÖµÖ †ÃÖê»Ö ²Ö¸êü?
×úÜ¯»ÖÖÖê ´Æü™ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê :
East is East and West is West
Never the twain shall meet!
Æêü †ÃÖê»Ö úÖµÖ ÊÖ“Öê ¸üÆüÃµÖ? úÖ¾µÖÖ“Öê ¾Ö ú»Öê“Öê Çü¤üµÖ ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÖ×¾Ö¡µÖ ˆ±Ôú ¬Ö´ÖÔ Æêü“Ö ÆüÖêµÖ. Æêü Çü¤üµÖ“Ö
†Ö¯Ö»µÖÖ †ÓÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ™üÖæúÖ ú¾ÖßÖê †£Ö¾ÖÖ ×¿Ö»¯ÖúÖ¸üÖÖê †Ö¯Ö»Öß ×úŸÖßÆüß †ÖêœüÖŸÖÖÖ úºþÖ †•Ö²Ö
ÃÖéÂ™üß ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß ŸÖ¸ü ŸÖß ÖãÃÖŸÖß †Ö¿“ÖµÖÔúÖ¸üú ÆüÖê‡Ô»Ö, ¯ÖÖ •Ö›ü •Öß¾ÖÖ»ÖÖ ˆ¨üÖ¸üú ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
†Ö´Ö“Öê ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ×¿Ö»¯ÖúÖ¸ü ¯ÖãÂúôû¤üÖ ¬Ö´ÖÖÔÖê —Ö¯ÖÖ™ü»Öê»Öê †ÃÖŸÖ. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖæÖ †¿ÖÖ ÃÖéÂ™üß
×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ. ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ×¿Ö»¯ÖúÖ¸ü ¯ÖãÂúôû¤üÖ ³ÖŒŸÖß¯ÖêÖÖ “ÖÖŸÖãµÖÖÔ¾Ö¸ü ×³ÖÃŸÖ šêü¾ÖæÖ úÖ´ÖÖ»ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖŸÖ
´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ éúŸÖß»ÖÖ ŸÖÖ¥ü¿Ö Øú´ÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. †ÃÖÖê.
ŸÖ•ÖÖê ´ÖÖ »ÖÖê³Ö “ÖŸÖã¸üÖµÖß…
³Ö•ÖÖê Æü¸üß“Ö¸üÖ ÃÖãÖ¤üÖµÖß……1……
Æêü“Ö Ö¸êü, ¤ãüÃÖ¸êü ú»Öê“Öê ¸üÆüÃµÖ úÖµÖ †ÃÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê?
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ÃÖÊÖ¦üß¾ÖÖÔÖ--2
ÃÖÖê´ÖêÀ¾Ö¸ü-†ÖÖÓ²Öê ‘ÖÖ™ü
ŸÖÖ. 13 ‹×¯ÖÏ»Ö, 1925 ¸üÖê•Öß ×ŸÖÃÖ¸êü ¯ÖÏÆü¸üß †Ö´Æüß úÖ¸üúôû ÃÖÖê›ü»Öê. úÖ¸üúôûÆæüÖ ÃÖÊÖ¦üß“Öê
†Ö¤üß ¯ÖÖµÖ£µÖÖ¿Öß ÃÖÖê´ÖêÀ¾Ö¸ü ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹ú †Ö¤üß Öæ¦ü Öê›êü †ÖÆêü. ŸÖê ÃÖã´ÖÖ¸êü 35-40 ´Öî»Ö »ÖÖÓ²Ö †ÖÆêü.
¸üÃŸÖÖ †Ö¤üß “ÖœüÖß“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ´ÖÖê™üÖ¸ü»ÖÖ ŸÖßÖ ŸÖÖÃÖ »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ¾Öêôû ÃÖÖµÖÓúÖôû“Öß. ¸üÃŸÖÖ ‘ÖÖ™üÖ•Ö¾Öôû“ÖÖ.
´ÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ÃÖéÂ™üßÃÖÖï¤üµÖÖÔ»ÖÖ úÖµÖ ˆÖß¾Ö †ÃÖÖÖ¸ü! ¤ãüŸÖ±úÖÔ •ÖÖ›ü, ˆÓ“Ö, ÃÖ¸üôû ÖÖê›üÖÓ“Öê ¾Ö Ö¤Ôü
¯ÖÖ¾Ö»Öß“Öê ÖÖÖ“ÖãÓ²Öß •ÖãÖÖ™ü ¾ÖéÖ †Ö¤üß ‹úÖ»ÖÖ ‹ú »ÖÖÖæÖ •ÖÖæ ‹ú Ø³ÖŸÖß“ÖÖ ŸÖ™ü“Ö úºþÖ ˆ³Öê
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖê™üÖ¸üß»ÖÖ ú›ü¶ÖÖÖ»Öß ‘ÖÃÖ¸üµÖÖ“Öß ³ÖßŸÖß Ö¾ÆüŸÖß. •Öê£Öê †ÃÖÖ ŸÖ™ü Ö¾ÆüŸÖÖ ŸÖê£Öê ‹ÖÖªÖ
Ö¤üß“Öê Øú¾ÖÖ †Öêœü¶Ö“Öê ¯ÖÖ¡Ö ¾Ö ¾Ö¸üß»Ö ¯Öæ»Ö »ÖÖÖæÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ²Ö¤ü»Öê, ŸµÖÖ´Öãôêû ¥üÂ™üß»ÖÖ ¾ÖÖ¾Ö ×´ÖôæûÖ ¤æü¸ü“µÖÖ
¯Ö¾ÖÔŸÖ×¿ÖÖ¸üÖÓ“Öê Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö •ÖßÖÔ ¤êü¾ÖÖ»ÖµÖÖÓ“Öê Øú¾ÖÖ ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ ×ú»»µÖÖÓ“ÖêÆüß ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›êü. ¸üÖ¡Öß 7……
¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÃÖÖê´ÖêÀ¾Ö¸üß ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. µÖê£Öê ´ÖÖê™ü¸ü Óú¯ÖÖß ²Ö¤ü»ÖŸÖê. ‘ÖÖ™üÖ“Öß †Ö¤üß ‰ú¸ü ±úÖê›üÖÖ¸üß ˆÓ“Ö “ÖœüÖ
»ÖÖÖŸÖê. µÖê£ÖæÖ ‘ÖÖ™üÖ“Öê ´ÆüÖ•Öê ÃÖÊÖ¦üß“µÖÖ †Ö¤üß ´ÖÖ£µÖÖ¾Ö¸ü †ÖÖÓ²Öê ´ÆüÖæÖ ‹ú »ÖÆüÖÖ ÖÖ¾Ö †ÖÆêü.
ŸÖê£Ö¯ÖµÖÕŸÖ ²Öî»ÖÖÖ›üß“ÖÖ ¸üÃŸÖÖ ±úÖ¸ü ŸÖ¸ü 7-8 ´Öî»ÖÖÓ“ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ¯ÖÖ ŸÖÖê “ÖœüµÖÖ»ÖÖ ²Öî»ÖÖÓÖÖ 6-7 ŸÖÖÃÖ
»ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ×¤ü¾ÖÃÖÖ ”ûÖŸÖß¾Ö¸üß»Ö ¾ÖÖ™ü ¯ÖÖÆæüÖ ²Öî»ÖÖÓ“Öß ”ûÖŸÖß ±ãú™üŸÖê. ´ÆüÖæÖ ÆüÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ †Ö¤üß ´Ö¬µÖÖÆü
¸üÖ¡Öß“Öê úÖôûÖêÖÖŸÖ“Ö ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê ¸üÃŸÖÖ úšüßÖ, ›üÖëÖ¸üÖŸÖß»Ö ˆÓ“Ö ¾ÖôûÖÖ¾ÖôûÖÖ“ÖÖ, ×ú¸Ôü¸Ôü
—ÖÖ›üß´Ö¬Ö»ÖÖ ŸÖ¸üß ¯ÖÖ À¾ÖÖ¯Ö¤üÖÓ“Öß Øú¾ÖÖ “ÖÖê¸üÖÓ“Öß ¾ÖÖî¸êü µÖê£Öê úÃÖ»Öß“Ö ¤üÆü¿ÖŸÖ ÖÖÆüß. ´ÖÖ¡Ö ²Öî»Ö ¯ÖÏŸµÖêú
±ú»ÖÖÕÖ ¤üÖê Ö ±ú»ÖÖÕÖÖ»ÖÖ £ÖæúÖ ˆ³Öê ¸üÆüÖŸÖ, ŸµÖÖ¾ÖºþÖ “ÖœüÖ •ÖÖÃŸÖ ¾Ö ‘ÖÖ™üÖ¾Ö¸üß»Ö ²Öî»ÖÖÓ¯ÖêÖÖ ‘ÖÖ™üÖÖÖ»Ö“µÖÖ
²Öî»ÖÖÓŸÖ úÃÖ ú´Öß, Æêü ˆ‘Ö›ü ×¤üÃÖê. Ö¸üÖêÖ¸ü ˆ¢Ö¸ü úÖêúÖ úÖµÖ Øú¾ÖÖ êú¸ü»Ö ¤êü¿Ö úÖµÖ •ÖÖÖ¾Ö¸üÖÓ“Öß
´ÖÖêšüß ú¹ýÖÖÃ¯Ö¤ü †Ö²ÖÖôû ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖ»Ö»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. ³ÖÖŸÖ¿ÖêŸÖß»ÖÖ †ÖîŸÖÖ“Öß Öã¸êü
»ÖÖÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ, ŸÖ¸üß ¯ÖÖ ¤ãü³ÖŸµÖÖ“µÖÖ ÖÖ‡Ô, ´Æü¿Öß ¾Ö ÖÖ›üß“Öê ²Öî»ÖÆüß ‡ú›êü ¤êü¿ÖÖ¾ÖºþÖ ÖêÆü´Öß †ÖÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÖÖµÖÖ»ÖÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖ“Öß úÖêÖß“Ö ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üßŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¤ãü³ÖŸµÖÖ“Öß Öã¸êü »Ö¾Öú¸ü
†Ö™æüÖ ¾Ö †Öêœüß“Öß Öã¸êü ”ûÖŸÖß ±ãú™æüÖ †úÖ»Öß ´Ö¸üŸÖÖŸÖ. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü »ÖÆüÖÖ ¾ÖÖÃÖ¸êü¤êüÖß»Ö ¤üÖŸÖ
µÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö ¯ÖÏÖÖ ÃÖÖê›üŸÖÖŸÖ! Æüß •ÖãÖß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ÊÖ ¯Ö¸ü¿Öã¸üÖ´Ö Öê¡ÖÖŸÖ †²ÖÖ×¬ÖŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß †ÖÆêü. ŸÖ¸üß
ÖÖê¸üÖÖÖ“Öß ×¤üÖÖ‰ú “Öôû¾Öôû úÖÆüß ¯ÖÖÓœü¸ü¯Öê¿ÖÖ ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖÖÓÖß “ÖÖ»Ö¾Ö»Öê»Öß ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ¡Ö ŸÖß ÃÖÆüÖ ú¸üÖê
ÆüÖ ‘ÖÖ™ü “ÖœüµÖÖÆæüÖÆüß úšüßÖ ¯Ö›üŸÖê.
´ÖÖ×ÃÖú ´ÖÖÖê¸Óü•ÖÖ, ×¤ü¾ÖÖôûß †Óú, †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 1925
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†¬µÖÖÔ ‘ÖÖ™üÖŸÖ“Ö ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ“Öß Æü§ü ÃÖÓ¯ÖæÖ ´ÆîüÃÖæ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öß Æü§ü »ÖÖÖŸÖê. Æü§üß¾Ö¸ü “ÖÖê¸ü™ü¶ÖÓ“ÖÖ ÃÖãôûÃÖãôûÖ™ü
†ÃÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ; ¯ÖÖ ŸÖÖêÆüß ÖÖÆüß, ÊÖ¾ÖºþÖ Öã¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖÖÃÖÖÓ“ÖÖÆüß ¿ÖÖ¸üß×¸üú úÃÖ ÊÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ú´Öß“Ö
×¤üÃÖŸÖÖê. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ ¤ãüÃÖ¸êü úÖÆüß úÖ´Ö ÖÃÖ»µÖÖÖê ÖÖŒµÖÖ¾Ö¸üß»Ö •ÖúÖŸÖ¤üÖ¸üÖÖê ÖÖ›üß¾Ö¸ü »ÖÖê•Ö ´ÆüÖæÖ
²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖÖµÖú»Ö¾Ö¸ü “ÖÖ¯ÖæÖ “ÖÖ•ÖÔ †ÖúÖ¸ü»ÖÖ. ŸÖ¸üß ŸÖß ÖÖêÂ™ü ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ‘ÖêµÖÖ‡ŸÖúß ŸÖ¸üŸÖ¸üß
¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ´Ö¬µÖêÆüß ×¤üÃÖ»Öß ÖÖÆüß.
´Ö¬µÖÖÆü ¸üÖ¡Öß 1 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ‘ÖÖ™ü´ÖÖ£µÖÖ¾Ö¸üß»Ö †ÖÖÓ²Öê ÖÖ¾Öß †Ö´Æüß ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ÊÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ´Öæôû ºþ¯Ö
†ÖÖ †ÖÓ²Öê †ÃÖê †ÃÖÖ¾Öê †¿Öß ¾µÖãŸ¯Ö¢Öß ´ÖÖ—µÖÖ ²Ö×ÆüÖßÖê ×¾ÖÖÖê¤üÖÖê êú»Öß. ‘ÖÖ™ü “ÖœüŸÖÖÖÖ '†Ö †Ö‡Ô'
†ÃÖÖ ¯ÖãÂúôû ¾ÖêôûÖ ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ µÖêŸÖÖê. ŸÖê¾Öœü¶Ö¯Öã¸üŸÖß Æüß ¾µÖãŸ¯Ö¢Öß Ö¸üß †ÖÆêü †ÃÖê †Ö´ÆüÖ»ÖÖ
ú²Öæ»Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê! ×²ÖÎ™üß¿Ö †Ö×Ö ´ÆîüÃÖæ¸ü ÊÖ ¤üÖêÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖÓŸÖ Æüß ‘ÖÖ™üÖ“Öß ¾ÖÖ™ü ×¾Ö³ÖÖÖ»Öß †ÖÆêü.
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üßÆüß ×¾Ö³ÖÖÖæÖ ÖÖÆüß¿Öß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. †×ŸÖ¾ÖéÂ™üß´Öãôêû ÖêÆü´Öß ¤ãü¹ýÃŸÖß šêü¾ÖÖê ±úÖ¸ü Ö“ÖÖÔ“Öê †ÖÆê.
´ÆîüÃÖæ¸ü“ÖÖ ×¤ü¾ÖÖôûÖÖê¸üß ×Æü¿ÖÖê²Ö †Ö×Ö ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓÖÖ »ÖœüÖ‡Ô“Öß ÃÖ²Ö²Ö ÊÖÓ¯Öîúß úÖêÖŸÖß ÃÖ²Ö²Ö Ö¸üß †ÃÖê»Ö
ŸÖß †ÃÖÖê, ÊÖ ¤üÖêÆüßÆüß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“ÖÖ ŸÖÖê¸üÖ ×´Ö¸ü×¾ÖÖÖ·µÖÖ ¸üÖ•µÖÖÓÖß ÆüÖ ‘ÖÖ™ü ´ÖÖê™üÖ¸üßÖê †Öê»ÖÖÓ›üµÖÖ‡ŸÖúÖ
¤ãü¹ýÃŸÖ šêü¾Ö»ÖÖ ÖÖÆüß, Æêü ˆ‘Ö›ü †ÖÆêü! ´ÖÓÖôæû¸üÖÆæüÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ôú›êü Øú¾ÖÖ ²ÖÓÖôæû¸üú›êü •ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê —ÖÖ»µÖÖÃÖ
†ÖÖÖÖ›üß“ÖÖ ´ÖÖÖÔ ÖÖÆüß. úÖ×»ÖúŸÖ»ÖÖ ¾ÖôûÃÖÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû ´Ö¦üÖÃÖ»ÖÖ •ÖÖ‰úÖ †ÖÖÖÖ›üßÖê ÆüÖ
¦üÖ×¾Ö›üß ¯ÖÏÖÖÖµÖÖ´Ö ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖ ¯ÖÖ“Ö ´Ö×ÆüÖê ÃÖ´Öã¦üÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ²ÖÓ¤ü †ÃÖŸÖÖê,
‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü †×ŸÖ¾ÖéÂ™üßÖê ‹ÖÖªÖ Ö¤üß×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü“ÖÖ ¯Öæ»Ö ÖÖ¤ãü¹ýÃŸÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü †ÖÖÖÖ›üß“Ö Ö¾Æêü
ŸÖ¸ü ™ü¯ÖÖ»ÖÖÖŸÖêÆüß ²ÖÓ¤ü ¯Ö›üŸÖê, ÊÖ¾ÖºþÖ ÃÖÖê´ÖêÀ¾Ö¸ü-†ÖÖÓ²Öê ‘ÖÖ™üÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ¸üÆü¤üÖ¸üß“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ‡ŸÖêú
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÃÖæÖÆüß ¯Ö¸üúßµÖ ´ÖãŸÃÖ§üß †Ö×Ö Ã¾ÖúßµÖ “Öôû¾Öôêû ÊÖÓÖß †Ö•Ö¾Ö¸ü ‹ú´ÖŸÖÖÖê Æüß ÆüµÖÖµÖ ú¿Öß
êú»Öß †ÖÆêü Æêü ¯ÖÖÆæüÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“ÖêÆüß úÖîŸÖãú êú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÆüÖ¾ÖŸÖ ÖÖÆüß. †ÃÖÖê.
ŸÖÖ. 14 ¸üÖê•Öß ¯ÖÏÖŸÖ:úÖ»Öß Æü¢Öß¾Ö¸ü ™üÖÓÖ»Öê»µÖÖ ‘ÖÓ™üÖÓ“ÖÖ ´Ö¬Öã¸ü †Ö×Ö ŸÖÖ»Ö²Ö¨üü †Ö¾ÖÖ•Ö ¤ãüºþÖ
‹êæúÖ †Ö´Æüß •ÖÖÖê —ÖÖ»ÖÖê. †Ö´Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖÖß ¯ÖÏ•ÖÖ ´ÆüÖæÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ÆüÖ †Ö¾ÖÖ•Ö Öê´ÖúÖ †ÖêôûÖµÖÖ»ÖÖ
´Öãôûß“Ö †›ü“ÖÖ ¯Ö›ü»Öß ÖÖÆüß, ŸÖ¸üß †¿ÖÖ •ÖÓÖ»ÖÖŸÖ ¤ü¸ü²ÖÖ¸üß Æü¢Öß úÖêšæüÖ µÖêÖÖ¸ü ´ÆüÖæÖ †Ö¿“ÖµÖÖÔÖê
†Ö´Æüß ‘ÖÖ™üÖÖÖ»Öß ¯ÖÖÆæü »ÖÖÖ»ÖÖê. ŸÖÖê “ÖÖ¸ü ¯ÖÖ“Ö ´ÆîüÃÖæ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê Ø™ü²Ö¸ü ×›ü¯ÖÖ™Õü´Öë™ü“Öê ´Ö•Öæ¸ü ¸üÖ¡Ö³Ö¸ü
†Ö¯Ö»Öê ´ÖÖêšüÖ»µÖÖ »ÖÖú›üß ŸÖãóµÖÖ †ÖêœæüÖ ‹ú¡Ö ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö †Ö™ü¯ÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ šüÖµÖÖú›êü ¾Ö¸ü
µÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖ»Öê! •Ö¾Öôû †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü •µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖÓÖÖ ´ÖÖêšü´ÖÖêšüÖ»Öê ÃÖÖÖôû¤Óü›ü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê †ÃÖê ¸üÃŸµÖÖ¾ÖºþÖ
±ú¸ü±ú¸üÖ †ÖêœüßŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê»Öê Æêü ×²ÖÖ¯ÖÖÖ¸üß-¯ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÖÖ¸ü †Ö×Ö ú´Öß úÖ´Ö ´ÖÖÖÖÖ·µÖÖ ´ÖÖãÂµÖ
´Ö•Öã¸üÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú-´Ö•Öæ¸ü Æü¢Öß ¯ÖÖÆæüÖ ¾Ö ŸµÖÖÓÖß “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‹êæúÖ ±úÖ¸ü
†Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê. ´ÆîüÃÖæ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß »ÖÖú›üÖ“Öê ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´ÖÖêšêü ÖÖŸÖê“Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ “ÖÓ¤üÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
•ÖôûÖ‰ú ²ÖÖ³Öôûß“µÖÖ »ÖÖú›üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ »ÖÖú›üÖ“Öß ‹ú ´ÖÖêšüß ˆŸ¯Ö®ÖÖ“Öß ²ÖÖ²Ö †ÖÆêü. ´ÖÖêšü´ÖÖêšüÖ»Öß
ÖÖê›êü ŸÖÖê›üÖê, ‹ú¡Ö ú¸üÖê †Ö×Ö ‘ÖÖ™Ö¾Ö¸ü †ÖêœæüÖ †ÖÖÖê Æüß ¿ÖŒŸÖß“Öß úÖ´Öê ú¸üµÖÖ»ÖÖ ‘ÖÖ™üÖÖÖ»Ö“Öß
†Ö¸ü ¾Ö¸ü“Öß ‡ŸÖ¸ü •ÖÖÖ¾Ö¸êü ¾Ö ´ÖÖÖÃÖê Æüß ÃÖÖ¸üÖß“Ö †ÃÖ´Ö£ÖÔ †ÖÆêüŸÖ. ´ÆüÖæÖ ÊÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ»ÖÖ ¤êü¾ÖÖÖê Æüß
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×•Ö¾ÖÓŸÖ †Ö×Ö “ÖŸÖæ¸ü ¾Ö ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú ‡Ó×•ÖÖê ×¤ü»Öß †ÖÆêüŸÖ. ÆüÖ Ö¾ÖßÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ—µÖÖ »ÖÆüÖÖµÖÖ
´Öã»ÖÖ»ÖÖ ±úÖ¸ü †“ÖÓ²ÖÖ ¾ÖÖ™ü»ÖÖ. ŸÖÖê ¯ÖÖÆæüÖ ´Ö»ÖÖÆüß ´ÖÖ—µÖÖ ÊÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ´Ö•Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×Ö¸üßÖÖ ú¸üµÖÖ»ÖÖ
´ÖÖ—ÖÖ ´Öã»ÖÖÖÆüß †ÖÆêü, ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ¬ÖµÖŸÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öß.
ŸÖß£ÖÔÆüôûË ôûß
´ÆîüÃÖæ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ“ÖÖ ÆüÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“ÖÖ ÖÖ¾Ö †ÖÖÓ²ÖêÆæüÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 15 ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü †ÖÆêü. ŸÖê£Öê †Ö´Æüß
8-8…… ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ŸÖê£Öê ŸÖãÓÖÖ Ö¤üß »ÖÖÖŸÖê. Ö¤üßŸÖ ‹ú ×¿Ö¾ÖÖ»ÖµÖ †ÖÆêü ¾Ö ŸÖê£Öê ÃÖÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
‹ú Öê¡Ö †ÖÆêü, †ÃÖê ‹êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ÊÖ ÖÖ¾Öß úÖÑÖÏêÃÖ“Öß ‹ú ×›üÛÃ™ÒüŒ™ü ú×´Ö™üßÆüß †ÖÆêü, ×ŸÖ“Öê ´ÖãµÖ
†¬µÖÖ ³Öê™ü»Öê, ¯ÖÖ ¸üÖ•µÖ ‹ŸÖ§êü¿ÖßµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“Öê †ÃÖ»µÖÖÖê úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ †Öê‘ÖÖÖê“Ö ŸÖ¯Ö¿Öß»ÖÖ“µÖÖ
³Ö¸üß¾Ö¯ÖÖÖ¯ÖêÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖêúôû¯ÖÖÖ“Ö •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü Æêü Ö•Ö¸êüÃÖ †Ö»Öê. ²ÖÎÖÉÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ÖÖêÂ™ü“Ö úÖœüÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ
ÖúÖê, ¯ÖÖ ÖÖ¤üß“µÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üµÖÖ“µÖÖ ×¿ÖôûÖê¯µÖÖ“µÖÖ ÖÖêÂ™üà“ÖÖ¤êüÖß»Ö ‡ú›üß»Ö
×¾Ö¬ÖÖµÖú úÖ´Ö×Ö¸üßŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê †¬µÖÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¤üß“µÖÖ ™üÖê¯Öß×¿Ö¾ÖÖµÖ µÖê£Öê úÖÆüß ¯ÖÏêÖÖßµÖ
¾Ö ÁÖ¾ÖÖßµÖ ÖÖÆüß, Æêü ¿Ö²¤ü¿Ö: Ö¸êü šü¸ü»Öê! ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖÖÓ“Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ¾Ö ‘Ö¸ü²ÖÃÖ»µÖÖÓ“Öß “Öôû¾Öôû Æüß †¿Öß
™üÖê¯Öß ‘ÖÖ»ÖµÖÖ¯Öã¸üŸÖß“Ö †ÃÖÖÖ¸ü, Æêü ¯ÖÆüÖµÖÖÃÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÊÖ •ÖÓÖ»Öß úÖê¯Ö·µÖÖŸÖ •ÖÖµÖÖ“Öß •Ö¹ý¸üß
ÖÖÆüß. ŸÖß ú»Öú¢µÖÖ“µÖÖ úÖò»Öê•Ö Ã¾Öê†¸ü´Ö¬µÖêÆüß ´Öã²Ö»Öú ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê. ŸÖê£ÖêÆüß ¯ÖÖ êú¾ÆüÖ êú¾ÆüÖ
ÖÖ¤üß“ÖÖ ¯ÖÖêÂÖÖÖ ú¸üÖÖ¸üÖ ‹ÖÖ¤üÖ ²ÖÖ²Öæ ¿ÖÖê¬ÖæÖ úÖœüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ŸÖÖÃÖÖÖãŸÖÖÃÖ ØÆü›üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. ŸÖß£ÖÔÆüôËûôûßÃÖ
‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ ¸üÆüÖµÖÖ“ÖÖ †Ö´Ö“ÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö ‹ú ŸÖÖÃÖ³Ö¸ü êú»Öê»µÖÖ “ÖÖîú¿ÖßŸÖ †Ö™üÖê¯ÖŸÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †Ö×Ö
†Ö´Æüß ´ÖãúÖ™ü¶ÖÖê ¯Öãœüß»Ö ´ÖÖÖÖÔÃÖ »ÖÖÖ»ÖÖê, µÖê£ÖæÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 40 ´Öî»ÖÖÓ¾Ö¸ü
×¿Ö´ÖÖêÖÖ (×¿Ö¾Ö´ÖãÖ?)
Æêü ´ÆîüÃÖæÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ‹ú ×•Ö»ÊÖ“Öê ´ÖãµÖ ×šüúÖÖ †ÖÆêü. Æüß ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖ™ü ÃÖÖ¸üÖß ˆŸÖÖ¸üÖ“Öß
»ÖÖÖ»Öß. ×¿Ö´ÖÖêµÖÖÃÖ †Ö´Æüß ³Ö¸ü ¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ‹¾ÖœüÖ ´ÖÖêšüÖ ÖÖ¾Ö †ÃÖæÖ µÖê£Öê úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß
ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Ö ÖÖÆüß. ¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß“Öê ×šüúÖÖ ´ÆîüÃÖæ¸ü †£Ö¾ÖÖ ²ÖÓÖôæû¸ü Æüß ¤üÖêÆüß ¯Öã¸êü¿Öß ¤æü¸ü †ÃÖ»µÖÖÖê µÖê£Öê
¤ü¸ü²ÖÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖãôûÃÖãôûÖ™ü ÖÖÆüß †Ö×Ö úÖÑÖÏêÃÖ ú×´Ö™üß ÖÃÖ»µÖÖÖê ÖÖ»ÖÃÖÖ ‡»ÖÖµÖÖŸÖß»Ö “Öôû¾ÖôêûÆüß
µÖê£Ö¾Ö¸ü »ÖÖÓ²Ö µÖêµÖÖ“Öß ŸÖÃÖ¤üß ‘ÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ²ÖÎÖÉÖß ¾Ö“ÖÔÃ¾ÖÖÖÖ»Öß ×“Ö¸ü›ü»µÖÖÖê ¾Ö ÁÖéÓÖê¸üß ´Öšü
•Ö¾Öôû“Ö †ÃÖ»µÖÖÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¬ÖÖÙ´Öú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ¾ÖÖ¸êü µÖê£Öê ¯ÖÖê“ÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ †ªÖ×¯Ö ¯ÖãÂúôû †¾ÖúÖ¿Ö
†ÖÆêü. ²ÖÎÖÉÖ-²ÖÎÖÉüÖêŸÖ¸ü ¾ÖÖ¤ü µÖê£Öê ÖÖÆüß. †Ö×Ö Æü×¸üÆü¸üÖ“Öê ¤êü‰úôû ±úÖ¸ü ¤æü¸ü ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´ÆîüÃÖæ¸üÖŸÖß»Ö
†µµÖ¸ü-†µµÖÓÖÖ¸ü ‰ú±Ôú ¿Öî¾Ö-¾ÖîÂÖ¾ÖÖÓ“ÖÖÆüß ŸÖÓ™üÖ µÖê£Öê ×¤üÃÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. µÖê£Öê ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓ“ÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ ³Ö¸üÖÖ
×¤üÃÖ»ÖÖ. ¯ÖÖ •Öê ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓ“Öê ´ÖÖÃÖ»Öê ×¤üÃÖ»Öê, ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¯ÖÖ ×¿ÖµÖÖ †ÖÆüÖê úß ÃÖã®Öß †ÖÆüÖê Æêü ¤êüÖß»Ö ÃÖÖÓÖŸÖÖ
†Ö»Öê ÖÖÆüß. ´ÖÖ ×Ö»ÖÖ¯ÖŸÖ ú×´Ö™üß“Öß ÖÖêÂ™ü ¤æü¸ü“Ö ¸üÖ×Æü»Öß. †£ÖÖÔŸÖ ØÆü¤æü ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓ“Öß Øú¾ÖÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ
×Ö¾ÖÖ¸üÖÖ“Öß Øú²ÖÆãüÖÖ ¯Öã¸üÖÖ¾ÖÃŸÖãÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ‹úÖªÖ ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖßÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖßÆüß úÖêÖÖ•Ö¾Öôû “Ö“ÖÖÔ
ú¸üµÖÖ“Öê ´Ö»ÖÖ ¬ÖîµÖÔ“Ö —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ÆüÖ ¯ÖÏÖŸÓ Ö ÖîÃÖÙÖú †£Ö¾ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖêÖŸµÖÖ“Ö ³ÖÖÖÖ›üß¯ÖÖÃÖæÖ
†×»Ö¯ŸÖ ×¤üÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ö´Æüß µÖê£Öê ¯ÖæÖÔ ×¾ÖÁÖÖÓŸÖßÃÖãÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß“Ö ´Öã§üÖ´Ö ŸÖßÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖê.
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×¿Ö´ÖÖêÖÖ Æêü ×šüúÖÖ ±úÖ¸ü •ÖãÖê ÖÖÆüß †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. "×¿Ö¾Ö´ÖãÖ" †ÃÖê ÊÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¯Öæ¾ÖÔºþ¯Ö †ÃÖÖ¾Öê
†¿Öß ‹úÖÖê ¾µÖãŸ¯Ö¢Öß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß. µÖê£Öê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÃÖê ‹ú“Ö ¾ÖîÂÖ¾Ö ¤êü‰úôû †ÖÆêü. ¯ÖÖ ŸÖê£ÖêÆüß ÃÖÖÓ¯ÖÏ¤üÖ×µÖú
ú›ü¾Öê¯ÖÖÖ Øú¾ÖÖ ÃÖÖê¾Öôêû ÖÖÆüß. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Ö ¤êü¾ÖôûÖŸÖ ×¿Ö¾ÖÖ“Öß Ø¯Ö›üß †ÖÆêü. ÆüÖ ‹ú †¯Öæ¾ÖÔ“Ö
¯ÖÏúÖ¸ü ´Öß ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ •ÖãÖê ¤êü‰úôû ´ÖÖ¹ýŸÖß“Öê“Ö †ÖÆêü †Ö×Ö ŸÖêÆüß ¯Öæ¾Öá ‹úÖ¤êü ×¿Ö¾ÖÖ»ÖµÖ †ÃÖê»Ö †¿Öß
¿ÖÓúÖ µÖêŸÖê; ‘ÖÖ™ü †Öê»ÖÖÓ›ü»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü •ÖîÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ×“ÖÆêü †•Öß²ÖÖŸÖ ´ÖÖ¾Öôû»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ‹ú
¸üÖê´ÖÖ òú£ÖÖò×»Öú ×õÖÃŸÖß •ÖãÖê ¤êü‰úôû †ÖÆêü. ´Ö×¿Ö¤üßÆüß ±úÖ¸ü¿ÖÖ •ÖãµÖÖ ÖÖÆüßŸÖ. ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ •ÖãÖß ¾ÖÃŸÖæ µÖê£Öê
ŸÖãÓÖÖ Ö¤üß“Öê †ÖÆêü! †Ö×Ö ×ŸÖÖê ´ÖÖ¡Ö Æêü Ã£ÖÖÖ †Ö¤üß ¸ü´µÖ êú»Öê †ÖÆêü. ÖÖ¾Ö ŸÖ¸ü †Ö¤üß ×ŸÖ“µÖÖ
úÖšüÖúÖšüÖÖê“Ö ¾ÖÃÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ‹ú ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÕ¯Öæ¾Öá ´ÖÆüÖ¯Öæ¸ü µÖê‰úÖ •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû †¬ÖÖÔ ÖÖ¾Ö ¾ÖÖÆæüÖ Öê»µÖÖ´Öãôêû
•µÖÖ ‘Ö¸üÖÓÖß •Ö´ÖßÖ ¬Ö¸ü»Öß †ÖÆêü ŸÖß †ªÖ×¯Ö ˆšü»Öß ÖÖÆüßŸÖ. ‹úÖ ×Ö¯Öã×¡Öú ×õÖÃŸÖß ÁÖß´ÖÓŸÖÖ“µÖÖ ¤êüÖÖßÖê
‹ú ³Ö»Öß ´ÖÖêšüß ÃÖãÓ¤ü¸ü ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖôûÖ, ‘ÖÖ™ü ¾Ö ÃÖ³ÖÖ´ÖÓ›ü¯Ö ÊÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß ŸÖÓãÖê“µÖÖ úÖšüß ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ²ÖÖÓ¬Ö»µÖÖ
†ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ »ÖÖêú»Ö ²ÖÖê›üÖÔú›êü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ³ÖÖêÖ¾Ö™üÖ ØÆü¤æü“µÖÖ“Ö ¾ÖÖ™ü¶Ö»ÖÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. •ÖÃÖÖ
¤êüÖÖ¾ÖÖ ¿ÖÖÓŸÖ ŸÖ¿Öß“Ö Æü¾ÖÖ ¾Ö ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÖÖßÆüß ¿Öã¬¤ü ¾Ö †Ö¸üÖêµÖúÖ¸üú †ÖÆêü. "éúÂÖÖÃÖÖÖ ¾Ö ŸÖãÓÖÖ¯ÖÖÖ"
Æüß ´ÆüÖ ´Ö»ÖÖ †Öšü¾Ö»Öß. ˆÆüÖóµÖÖ´Öãôêû Ö¤üß“Öê ¯ÖÖÖß ›üÖêÆüÖŸÖÆüß ú´Öß —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê ¾Ö ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üß»ÖÖ
Ö¤üß“Öê ´ÖÆü¢¾Ö Ö úôû»µÖÖ´Öãôîû ×ŸÖÖê ¾Ö¸üß»Ö ´ÆüÖß»ÖÖ ²ÖÖ¬Ö †Ö×Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, ŸÖ¸üß ŸÖãÓÖê“Öê Ã¾Ö“”û ¾Ö ×¾ÖÃŸÖßÖÔ
¯ÖÖ¡Ö, ´Öã²Ö»Öú ¯ÖÖÖß, ¤üÖÆê üÖë ŸÖß¸üÖ¾Ó Ö¸üß»Ö Ö›üúÖôû ¾Ö ¸êüŸÖÖôû ¯ÖÏ¤üê¿Ö ¾ÖÖî¸üê ¾ÖÖî¸üê ÖîÃÖÙÖú ÃÖÖêÆüÖôê ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖôêû“µÖÖ
¤ãüÃÖ·µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸üß»Ö Ö¾ÖÖÖÖŸÖæÖ ÃÖÖÓ•ÖÃÖúÖôû ¯ÖæÖÔ ˆ¯Ö³ÖÖêÖŸÖÖ µÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêüŸÖ, ÊÖŸÖ ¿ÖÓúÖ ÖÖÆüß.
¸ü×ÃÖúÖÓÖÖ ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ¸üÆüÖ¾ÖêÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê.
×¿Ö´ÖÖêÖÖ µÖê£Öê ´ÆîüÃÖæ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖß †ÖÖÖÖ›üß †ÖÆêü. ŸÖß ×²Öºþ¸ü µÖê£Öê ‹ÃÖË.‹´ÖË.†Ö¸ü. Southern
Maratha Railway »ÖÖ ×´ÖôæûÖ ¯Öãœêü ¯ÖãÖ: ¾ÖêÖôûß ÆüÖê‰úÖ ´ÆîüÃÖæ¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖŸÖê. ÊÖ »ÖÖ‡ÔÖß“Öê ×¿Ö´ÖÖêÖÖ
Æêü ¿Öê¾Ö™ü“Öê šüÖÖê †ÖÆêü. µÖê£ÖæÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ³Ö™üúôû ²ÖÓ¤ü¸ü »ÖÖêÆü´ÖÖÖÖÔÖê •ÖÖê›üµÖÖ“Öß ÃÖ¸ü
×¾ÖÀ¾ÖêÀ¾Ö¸üµµÖÖ ÊÖÓ“Öß ´ÖÆü¢¾ÖÖúÖÓÖÖ ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖ“ÖÖ¤êüÖß»Ö Ã¾ÖÖÆüÖ ´ÆîüÃÖæ¸üÃÖÖ¸üµÖÖ ³Ö¸ü³Ö¸üÖ™ü»Öê»µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖÖê
Öê»µÖÖ µÖã¨üÖ“µÖÖ ÆüÖê´ÖãÓú›üÖŸÖ úÃÖÖ êú»ÖÖ Æêü úôûŸÖ ÖÖÆüß, ŸÖ¸üß ÊÖ »ÖÖêÆü´ÖÖÖÖÔÃÖÖšüß ŸÖãÓÖê“µÖÖ ×¾Ö¿ÖÖ»Ö
¯ÖÖ¡ÖÖ¾ÖºþÖ ¯Öæ»Ö ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß •µÖÖ ³ÖŒú´Ö ÖÖÓ²ÖÖÓ“Öß ˆ³ÖÖ¸üÖß ¾ÖÖÆüŸµÖÖ ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ †Ö¬Öß“Ö ÆüÖê‰úÖ ¸üÖ×Æü»Öß
†ÖÆêü ŸµÖÖ¾ÖºþÖ "ˆŸ¯ÖªŸÖê ×¾Ö»ÖßµÖŸÖê ¤ãü²ÖÔ»ÖÖÖÖÓ ´ÖÖÖê¸ü£ÖÖ" Æêü úÃÖê ŸÖê ŸÖê£Öê ˆ‘Ö›ü ×¤üÃÖŸÖê. "¤ü×¸ü¦üÖÖÖÓ"
“Öê ‹ê¾Ö•Öß "¤ãü²ÖÔ»ÖÖÖÖ" ÆüÖ ¯ÖÖšü³Öê¤ü ´ÖÖ—ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö “ÖŸÖã¸ü ¾ÖÖ“ÖúÖÓ“Öß ´Öß ´ÖÖ±úß ´ÖÖÖÖ¾Öß“Ö
†ÃÖê úÖÆüß ÖÖÆüß.
Æü×¸üÆü¸ü
Æüß †Ö´Ö“µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“Öß ¯Ö¸üÖúÖÂšüÖ ÆüÖêŸÖß. ŸÖß •Ö¸üß ‡Ô¿ÖÖµÖêú›êü ÆüÖêŸÖß. ŸÖ¸üß †ÖÖêµÖßú›êü
†ÃÖÖÖ·µÖÖ ×¾Öºþ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹´Ö. ‹ÃÖ. ‹´Ö. †Ö¸ü. “Öê Ã™êü¿ÖÖ (Madras Southern Maratha
Railway) ÖÖšüµÖÖú×¸üŸÖÖ ˆ»Ö™ü¶Ö ×¤ü¿ÖêÖê †Ö´Æüß ŸÖÖ. 16 ¸üÖê•Öß ¸üÖ¡Öß 7-45 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê †Ö×Ö
×¾Öºþ¸ü µÖê£Öê 11 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. ¾ÖÖ™êüŸÖ ²Öëúß¯Öæ¸ü ˆ±Ôú ³Ö¦üÖ¾ÖŸÖß ÊÖ Ã™êü¿ÖÖÖ¾Ö¸ü ´ÆîüÃÖæ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ“ÖÖ ³Ö»ÖÖ
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´ÖÖêšüÖ »ÖÖêÖÓ›üÖ“ÖÖ ¾Ö ¯ÖÖê»ÖÖ¤üÖ“ÖÖ úÖ¸üÖÖÖÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ. ×¾Ö•Öê“µÖÖ »ÖÖ»ÖÖÖ™üÖ´Öãôêû ŸÖÖê ¤êüÖÖ¾ÖÖ ²ÖÓÖÖ»ÖÖÖÖ¯Öæ¸ü ¸êü»¾Öê¾ÖºþÖ ¸üÖ¡Öß“µÖÖ úÖôûÖêÖÖŸÖ •ÖÃÖÖ ™üÖ™üÖ Óú¯ÖÖß“µÖÖ •Ö´Ö¿Öê™ü¯Öæ¸ü“ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê, ŸÖÃÖÖ“Ö µÖê£Ö»ÖÖÆüß
×¤üÃÖŸÖÖê. ×¾Öºþ¸ü Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü ãú»Öß (Æü´ÖÖ»Ö) ´Öãôûß“Ö ÖÖÆüßŸÖ. ˆ»Ö™ü “ÖÖê¸ü™ü¶ÖÓ“ÖÖ ÃÖãôûÃÖãôûÖ™ü †ÖÆêü. úÖ¸üÖ
¤üÖêÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖÓ“µÖÖ Æü§üß¾Ö¸üß»Ö Æêü šüÖÖê, Æêü“Ö ˆ‘Ö›ü †ÖÆêü. ŸÖê£Öê ´Ö•Öã¸üß¯ÖêÖÖ ˆ“Ö»Öê¯ÖÖÖ»ÖÖ ŸÖê•Öß †ÃÖÖ¾Öß Æêü
Öß×ŸÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ»ÖÖ ÖÃÖ»Öê ŸÖ¸üß Æü»»Öß“µÖÖ †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖÖ»ÖÖ ¬ÖºþÖ“Ö †ÖÆê! ÖÖ›ü¶ÖÓ“Öß †Ö¾Öú-•ÖÖ¾Öú ŸÖê£Öê
†¯Ö¸üÖ¡Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû •Ö¾Öôû •Ö›ü ÃÖÖ´ÖÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ˆŸÖÖºþ“Öê ±úÖ¸ü ÆüÖ»Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ. †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö
ÁÖß´ÖÓŸÖÖÓ“Öê úÖêšêü“Ö Ö›üŸÖ ÖÖÆüß †Ö×Ö ²ÖÖúß“µÖÖÃÖÖšüß ¸êü»¾Öê Óú¯ÖµÖÖ ÖÃÖæÖ ˆ»Ö™ü ¸êü»¾Öê Óú¯ÖµÖÖÓÃÖÖšüß“Ö
ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ¾ÖÖÖÔ“ÖÖ ˆŸÖÖºþ ¾ÖÖÔ †ÖÆêü Æêü •µÖÖÓÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸµÖÖÓÖß ×¾Öºþ¸ü“Öß
ŸÖß£ÖÔµÖÖ¡ÖÖ ú¸üÖ¾Öß. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: †´ÖÖ¾ÖÃµÖê“Öß ¸üÖ¡Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ ÃÖÖÖÖŸúÖ¸ü ¯ÖæÖÔ ‘Ö›êü»Ö!
Æü×¸üÆü¸ü µÖê£Öê ŸÖÖ. 17 ¸üÖê•Öß ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÆüÖ™êüÃÖ ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê. úÖÆüß †ÖêôûÖß´Öãôûê Æü×¸üÆü¸êüÀ¾Ö¸üÖ“µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖß»Ö
†Ö¾ÖÖ¸üÖ´Ö¬µÖê ‹ú ÖÖê»Öß †Ö´ÆüÖÓ»ÖÖ ¸üÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»Öß. Æü×¸üÆü¸ü ÖÖ¾Ö ¯ÖÖÆæüÖ †Ö´Ö“Öß ×Ö¸üÖ¿ÖÖ —ÖÖ»Öß.
ÆüÖ ÖÖ¾Ö ŸÖãÓÖ³Ö¦êü“µÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü †Ö×Ö ×¾ÖÃŸÖßÖÔ ¯ÖÖ¡ÖÖ¾Ö¸ü ˆ³ÖÖ †ÖÆêü. ÆüÖ ±úÖ¸ü ¯ÖÏÖ“ÖßÖ †ÖÆêü. Æêü Öê¡ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ
†¿Öß ¯ÖÏ×ÃÖ¨üüß †Ö´Æüß ±úÖ¸ü ‹ê×ú»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ÖÖ¾Ö ¯ÖÖÆæüÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¤êü‰úôû ¯ÖÖÆæüÖÆüß ÃÖéúŸÖ¤ü¿ÖÔÖß
†Ö´Ö“Öß ´ÖÖêšüß ×Ö¸üÖ¿ÖÖ —ÖÖ»Öß. ¤êü¾ÖôûÖ“µÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ŸÖãÓÖ³Ö¦êü“Öê ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ¯ÖÖ¡Ö †Ö¤üß •Ö¾Öôû µÖê‰úÖ
×³Ö›ü»Öê †ÖÆêü ŸÖ¸üß ¯ÖÖ ´ÖãµÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö«üÖ¸ü ¯Öæ¾Öìú›æüÖ †ÖÆêü. ŸÖê£Öê ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Öß ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ‘Ö¸üÖÓ“Öß †¿Öß ¤üÖ™üß
—ÖÖ»Öß †ÖÆêü úß †Ö¯ÖÖ ‹úÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¤êü¾ÖôûÖ¯Öãœêü †Ö»ÖÖê †ÖÆüÖêŸÖ, †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ“Ö ÖÖÆüß. †ÖŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸üÆüß
¤êü‰úôû Øú×“ÖŸÖ šëüÖÖê, •Ö×´ÖÖßŸÖ ²ÖÃÖ»µÖÖÃÖÖ¸üÖê †Ö×Ö †ÖêÃÖÖ›ü †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê. †Ö´Æüß ÃÖÖ´ÖÖÖ ˆŸÖºþÖ
Øú×“ÖŸÖ ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß ‘Öê‰úÖ ÃÖÖ¾ÖúÖ¿Ö¯ÖÖê ¤êü‰úôû ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ Öê»ÖÖê, †Ö×Ö ×Ö¸üÖæÖ ¯ÖÖÆæü »ÖÖÖ»ÖÖê ŸÖÖê
¤êü¾ÖôûÖŸÖß»Ö Ö¸üß úÖ¸üÖ×Ö¸üß †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öê •ÖãÖê ¯Öã¸üÖÖê ´ÖÆüÖŸ´µÖ ´ÖÖÖŸÖ ³Öºþ »ÖÖÖ»Öê.
×¿Ö¾Ö †Ö×Ö ×¾ÖÂÖæ ÊÖ ØÆü¤æÓü“µÖÖ ¤üÖêÖ ´ÖãµÖ ˆ¯ÖÖÃµÖ ¤êü¾ÖŸÖÖ. ÊÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ÃÖµÖ †Ö×Ö ×¾Ö¸üÖê¬Ö
´ÆüÖ•Öê ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ´ÖÖêšêü“Ö ¸üÆüÃµÖ. ¤ü×ÖÖêŸÖ ŸÖ¸ü ÊÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖ¾Ö¸ü ²Ö¸üß“Ö ¸üÖê ´ÖÖ•Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. ÊÖ ¤üÖêÆüß
¤êü¾ÖÖÓ“ÖÖ ÊÖ ×šüúÖÖß —ÖÖ»Öê»ÖÖ †³Öêª ×´Ö»ÖÖ±ú ¯ÖÆüÖµÖÖ“Öß ´ÖÖ—Öß ±úÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“Öß ‡“”ûÖ ÆüÖêŸÖß. •Ö´Ö»µÖÖÃÖ
ÆüÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ×´Ö»ÖÖ±ú ÆüÖêµÖÖ»ÖÖ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú úÖ¸üÖê úÖµÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖÖ¾ÖßŸÖ †Ö×Ö ŸÖÖê ×´Ö»ÖÖ±ú ÊÖ“Ö
×šüúÖÖß úÖ ¾Ö úÃÖÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆêüÆüß ×¤üÃÖ»µÖÖÃÖ ¯ÖÆüÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ.
‡ÃÖ¾ÖßÃÖÖÖ“µÖÖ 6 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ¯ÖµÖÕŸÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ:ŸÖ ¤ü×ÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ
²ÖÖî¨ü †Ö×Ö •ÖîÖ ¬Ö´ÖÖÕ“Öê“Ö †Ö¤üß ×Ö³Öìôû ¯ÖÏÖ²Ö»µÖ ÆüÖêŸÖê. ÊÖ ¤üÖêÆüß ¬Ö´ÖÖÕŸÖÆüß †Ö¯ÖÃÖÖŸÖ ÃÖµÖ ÆüÖêŸÖê.
¤ü×ÖÖêŸÖß»Ö ¾Ö ¦üÖ×¾Ö›ü ¸üÖ•Ö¾Ö™üßŸÖæÖ •ÖîÖÖÓ“ÖÖ“Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¾Ö¸ü“ÖÂ´ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ²Öã¨üÖÓ“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ †ÖÖê¤ü¸ü“Ö
×ÖÃŸÖê•Ö ÆüÖêŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Öãœêü ÆüôæûÆüôæû ¿Öî¾ÖÖÓ“ÖÖ ˆ¤üµÖ ÆüÖê‰úÖ ¤ü×ÖÖêŸÖ “ÖÖ»ÖãŒµÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö ŸÖÖ×´Öôû ¤êü¿ÖÖŸÖ
“ÖÖêôû †Ö×Ö ¯ÖÖÓ›ü¶ ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ †ÖÁÖµÖÖÖê ¿Öî¾Ö †Ö“ÖÖµÖÖÕÖß ¯ÖÏ£Ö´Ö •ÖîÖÖ»ÖÖ ÆãüÃÖæúÖ »ÖÖ¾Ö»Öê. ÖÓŸÖ¸ü ¾ÖîÂÖ¾ÖÖÓÖß
¿Öî¾ÖÖÓ¾Ö¸ü ãú¸ü‘ÖÖê›üß êú»Öß. ŸÖÖ×´Öôû ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ¾Ö úÖÆüß †Ó¿Öß úÖÖÔ™üúÖŸÖ ¾ÖîÂÖ¾ÖÖÓ“Öß †Ö×Ö ¿Öî¾ÖÖÓ“Öß †ªÖ×¯Ö
736

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ÃÖÊÖ¦üß¾ÖÖÔÖ--2

“Öã¸üÃÖ úÖµÖ´Ö †ÖÆêü, ŸÖ¸üß ‡ŸÖ¸ü ×šüúÖÖß ÊÖ ¤üÖêÆüß ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ»»ÖÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü. úÖÆüß úÖÆüß
×šüúÖÖß ÊÖ ÃÖ´Öê™üÖ“ÖÖ •ÖÖÖæÖ²Öã•ÖæÖ ¯ÖÏµÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. ÊÖ ¾ÖÂÖÖÔ¸Óü³Öß ´Öß †Öê×¸üÃÖÖŸÖß»Ö
ú™üú¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê £Öê™ü ´Ö¦üÖÃÖê¯ÖµÖÕŸÖ ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ´ÖãµÖ ´ÖãµÖ ¿Öî¾Ö †Ö×Ö
¾ÖîÂÖ¾Ö ¤êü¾Öôêû ²ÖÖ¸üúÖ‡ÔÖê ŸÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÖ×Æü»Öß.
"×¿Ö¾ÖÖµÖ ×¾ÖÂÖãºþ¯ÖÖµÖ ×¿Ö¾Öºþ¯ÖÖµÖ ×¾ÖÂÖ¾Öê…
×¿Ö¾ÖÃµÖ-Çü¤üµÖê ×¾ÖÂÖã ×¾ÖÂÖÖê-Çü¤üµÖê ×¿Ö¾Ö:……"
ÊÖ ´ÖÓ¡ÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖÖ ÊÖ ²ÖÆãüŸÖêú ¤êü¾ÖôûÖÓŸÖæÖ ˆ‘Ö›ü ×¤üÃÖæÖ †Ö»ÖÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ×¿Ö¾ÖÖÖê ×¾ÖÂÖæ¯Öãœêü
²Ö¸üß“Ö ÆüÖ¸ü ÖÖ»»Öß †ÖÆêü. ²ÖÆãüŸÖêú ´ÖÖêšüÖ»µÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ»ÖµÖÖÓŸÖæÖ ×¾ÖÂÖæ“Öß †Ö×Ö »Ö´Öß“ÖßÆüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ
×¤üÃÖ»Öß. ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ×¾ÖÂÖæ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖÆüß ×úŸµÖêú ×šüúÖÖß ×¿Ö¾ÖÖ“µÖÖ Ø¯Ö›ü¶Ö ×¤üÃÖ»µÖÖ. ²ÖÓÖÖ»µÖÖŸÖ
¤êü¾Ö¯ÖÖ¸üÖ ÊÖ ÖÖ¾Öß ¯ÖÏªã´Ö‡ÔÀ¾Ö¸ü (Æü×¸üÆü¸ü) ÊÖ •ÖÖê›ü ÖÖ¾ÖÖÖÖ»Öß ‹úÖ“Ö ¤îü¾ÖŸÖÖ“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ (‡. ÃÖ. 1100
¯ÖÖÃÖæÖ) ÆüÖêŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. ¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ Æü×¸üÆü¸üÖ“Öê †³Öêª Ã¾Öºþ¯Ö µÖê£Öß»Ö Æü×¸üÆü¸êüÀ¾Ö¸üÖ“µÖÖ
´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ»µÖÖ ‡ŸÖêú ¤ãüÃÖ¸üßú›êü úÖêšêüÆüß †Öœüôû»Öê ÖÖÆüß.
ÊÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖ •ÖãµÖÖ ×¿Ö»ÖÖ»ÖêÖÖÓ“Öß †Ö¤üß »ÖµÖ»Öæ™ü —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. 10 ±æú™ü ˆÓ“Ö ¾Ö 5-6 ±æú™ü ¹Óý¤ü
†¿ÖÖ ÖãôûÖãôûßŸÖ ¤üÖ›üÖ¾Ö¸ü Ã¾Ö“”û †Ö×Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü úÖê¸ü»Öê»Öê •ÖãµÖÖ úÖÖ›üßŸÖß»Ö ×¿Ö»ÖÖ»ÖêÖ ¤êü¾ÖôûÖ“µÖÖ
†Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ •ÖÖÖÖê•ÖÖÖ ˆ³Öê êú»Öê †ÖÆêüŸÖ. ²ÖÖ•ÖæÃÖ ÖÖÓ²ÖÖ¾Ö¸ü, ÖÖ»Öß ¯ÖÖµÖ·µÖÖ¾Ö¸ü, ¾Ö¸üŸÖß ”ûŸÖÖ¾Ö¸üÆüß »ÖÆüÖÖ
´ÖÖêšêü ×¿Ö»ÖÖ»ÖêÖ úÖê¸êü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ“Ö, ‹Óú¤ü¸üßŸÖ Æêü ¤êü‰úôû ´ÆüÖ•Öê ¤üÖ›üß ±úóµÖÖÓ“Öß †Ö×Ö ŸÖÖ´ÖÏ¯Ö™üÖÓ“Öß
‹ú ´ÖÖêšüß »ÖÖµÖ²ÖÎ¸üß“Ö †ÖÆêü ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê. ´ÆîüÃÖæ¸ü ÃÖ¸üúÖ¸üÖß »µÖæ‡ÃÖË ¸üÖ‡ÔÃÖË ÊÖÓ•Öú›æüÖ '‹×±úÖÏÖ×±úúÖ
úÖÖÔ™üúÖ' ÖÖ¾ÖÖ“Öß •Öß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ÖÏÓ£Ö´ÖÖ×»ÖúÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸ü×¾Ö»Öß †ÖÆêü, ×ŸÖ“µÖÖ 11 ¾µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ×“Ö¢Ö»Ö¤ãüÖÔ
×•Ö»ÆüÖ, ¤üÖ¾ÖÖ×Ö¸üß ŸÖÖ»ÖãúÖ ÊÖ ³ÖÖÖÖŸÖ Æü×¸üÆü¸ü ÊÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖß»Ö ¾Ö ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ‹Óú¤ü¸ü 38 »ÖÆüÖÖ ´ÖÖêšêü
×¿Ö»ÖÖ»ÖêÖ †Ö×Ö 8-10 ŸÖÖ´ÖÏ¯Ö™üÖŸÖß»Ö »ÖêÖ ‡ÓÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ¸üÖÃÖÆü ˆŸÖ¸ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ¾Ö¸ü »ÖêÖÖÓ“ÖÖ
úÖôûÆüß ¤üÖÖ×¾Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. »ÖêÖÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖ×´Ö×ÁÖŸÖ •ÖãÖß úÖÖ›üß †ÖÆêü. úÖÆüß úÖÆüß »ÖêÖ 5-6
¯ÖÖÖÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÃÖ¸ü»Öê»Öê úÖ¾µÖ´ÖµÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. úÖÆüß ŸÖßÖ “ÖÖ¸ü †ÖêôûßŸÖ †Ö™ü¯Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ²ÖÖ¾ÖÖÃÖß“Öê
ú¤Óü²Ö, Æü»Öê²Öß›ü, ´ÆîüÃÖæ¸ü“Öê ÆüÖêµÖÃÖ»Ö, ´Ö¤ãü¸êü“Öê ¯ÖÖÓ›ü¶, ŸÖÓ•ÖÖ¾Ö¸ü“Öê “ÖÖê»Ö, “ÖÖ»ÖãŒµÖ ¾ÖÖî¸êü †Öêú ¸üÖ•ÖÖÓÖß ¾Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¤ü¾ÖÖÖÖÓÖß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¿Öê™ü ÃÖÖ¾ÖúÖ¸üÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ÖÖÖÖŸÖ·Æê“µÖÖ ¤êüÖµÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö ¿ÖÖÃÖÖÖÓ“ÖÖ ÊÖ
»ÖêÖÖÓŸÖæÖ ˆ»»ÖêÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“ÖÖ úÖôû ÃÖã´ÖÖ¸êü ‡. ÃÖ. 1000 ¯ÖÖÃÖæÖ 1500 ¯ÖµÖÕŸÖ“ÖÖ †ÖÆêü.
ÃÖÖóµÖÖŸÖ •ÖãÖÖ ŸÖÖ´ÖÏ¯Ö™ü ‡.ÃÖ. 694 ÃÖÖ»Ö“ÖÖ Æü×¸üÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ¿ÖÖÖ³ÖÖêÖ ÃÖßŸÖÖ¸üÖ´ÖµµÖÖ•Ö¾Öôû †ÖÆêü.
ŸµÖÖ¾Öêôûß “ÖÖ»ÖãŒµÖ ¸üÖ•ÖÖ ×¾ÖÖµÖÖ×¤üŸµÖ ÃÖŸµÖÖÁÖµÖ ÊÖ“Öß ”ûÖ¾ÖÖß Æü×¸üÆü¸üÖ•Ö¾Öôûß»Ö ú¸Óü•Ö¯Ö Öê›ü¶ÖŸÖ ÆüÖêŸÖß.
ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÖê ‹úÖ ×¾Ö«üÖÖ ²ÖÎÖÉÖÖ»ÖÖ ‹ú ÖÖ¾Ö ×¤ü»µÖÖ“Öê Æêü ¿ÖÖÃÖÖ¯Ö¡Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ¾Öêôûß Æü×¸üÆü¸ü ÊÖ ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ
Æü×¸ü¿Ö¯Öæ¸ü Æêü ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ¤êü¾ÖôûÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ¤êü¾ÖÖ“ÖÖ úÖÆüß ˆ»»ÖêÖ ÖÖÆüß ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ‡. ÃÖ. 1100 ÃÖÖ»Öß
êú™üµµÖÖ ÖÖµÖú ÊÖÓÖß úÖÆüß ¤üÖÖ ×¤ü»µÖÖ“ÖÖ ‹ú »ÖÆüÖÖÃÖÖ ×¿Ö»ÖÖ»ÖêÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ Æü×¸üÆü¸ü ¤êü¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö
ˆ»»ÖêÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ ŸµÖÖ¾ÖêôûßÆüß Æü»»Öß“Öê ¤êü‰úôû ÖÃÖÖ¾Öê. ¯Öãœêü ‡.ÃÖ. 1224 ÃÖÖ»Ö“ÖÖ ‹ú ÃÖãÓ¤ü¸ü †Ö×Ö
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×¾ÖÃŸÖéŸÖ ×¿Ö»ÖÖ»ÖêÖ ¯ÖÖê»ÖÖôû ¤Óü›üÖ×¬Ö¯ÖÖÖê úÖê¸ü×¾Ö»Öê»ÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖß»Ö ´ÖãµÖ ³ÖÖÖ
ÖÖ»Öß»Ö ¿Ö²¤üÖŸÖ †ÖÆêü :
'Ã¾ÖÛÃŸÖÁÖß •ÖµÖÖ³µÖã¤üµÖ¿“Ö ¿Öêú ¾ÖÂÖÔ 1145 Öê¾Ö Ã¾Ö³ÖÖÖã ÃÖÓ¾ÖŸÃÖ¸ü ´ÖÖÖ ¿Öã¨ü 11
¾ÖéÆü¾ÖÖ¸ü¤ü †Ó¤ãü “ÖÖêôû ¯ÖÏ×ŸÖÂ™üÖ“ÖÖµÖÔ ÁÖß ¾Öß¸üÖ¸üØÃÖÆü ¤êü¾Ö¸ü ´ÖÆüÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖÓ ¯ÖÖêôûÖôû¾Ö ¤Óü›üÖÖ£ÖÔ
115 ÆüÖê®Öú»Ö¿ÖØ¤ü ´Ö¸ü¾Ö †ÓŸÖ †Ö×Ö Æü×¸üÆü¸ü ¤êü¾Ö¸üÖ ¤êü¾ÖŸÖÖŸÖµÖÓ ´ÖÖ×›ü×ÃÖ¤üÖË †Ö
¤êü¾ÖŸÖÖ-³Ö¾ÖÖ-¾ÖÖÃÖ¤ü ×¾Ö»ÖÖÃÖ´ÖÓ ¯Öêôû¾ÖÖê¤êü…'
´ÆîüÃÖæ¸ü“µÖÖ ÆüÖêµÖÃÖ»Ö ‘Ö¸üÖµÖÖŸÖ»ÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ Ö¸üØÃÖÆü ¸üÖ•ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¬ÖÖÖ †Ö×Ö ÃÖêÖÖ¯ÖŸÖß ¯ÖÖê»ÖÖôû ÊÖÖê
Æü»»Öß“Öê Æêü ¤êü‰úôû ‡.ÃÖ. 1223-24 ÊÖ ÃÖÖ»Öß †Ö×ÖŸÖ ¦ü¾µÖ Ö“ÖæÔÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê †ÃÖÖ ÊÖ »ÖêÖÖ“ÖÖ ‡ŸµÖ£ÖÔ
†ÖÆêü. ŸµÖÖ“Ö ÊÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ ÖãÊÖ¸üµÖ †Ö×Ö ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ãú›ü»Öæ¸ü †¿ÖßÆüß ÖÖ¾Öê †ÃÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. »ÖêÖÖ“Öê
†Ö¸Óü³Öß ´Æü™ü»Öê»Öê †ÖÆêü úß, úÖÆüß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ úß Æü×¸ü×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤êü¾Ö ÖÖÆüß. úÖÆüß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ úß Æü¸üÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
¤êü¾Ö ÖÖÆüß. »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ÆüÖ ÃÖÓ¿ÖµÖ ¤æü¸ü ¾ÆüÖ¾ÖÖ, ´ÆüÖæÖ Æü×¸üÆü¸üÖ“Öê Æêü ÃÖÓµÖãŒŸÖ Ã¾Öºþ¯Ö ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ“Öê. ×¾ÖÂÖæÖê
×¿Ö¾ÖÖ“Öê ºþ¯Ö ‘ÖêŸÖ»Öê †Ö×Ö ×¿Ö¾ÖÖÖê ×¾ÖÂÖæ“Öê ºþ¯Ö ‘ÖêŸÖ»Öê Æêü ¾Öê¤ü¾ÖÖŒµÖ Ö¸êü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ãú›üôû µÖê£Öê ¬ÖÖ¸üÖ
êú»Öê! Æü×¸üÆü¸ü Öê¡ÖÖ“ÖÖ ´Ö×Æü´ÖÖ ÃÖêŸÖæ, ¾ÖÖ¸üÖÖ¿Öß, ãú¹ýÖê¡Ö ‡. Öê¡ÖÖÓÆæüÖÆüß •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü, †ÃÖêÆüß ÊÖ »ÖêÖÖ“Öê
¿Öê¾Ö™üß ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. Æêü ´ÖÓ×¤ü¸ü •Ö¸üß ÃÖÖ 1224 ÃÖÖ»Öß —ÖÖ»Öê ŸÖ¸üß ÊÖ ¤êü¾ÖÃ£ÖÖÖÖ»ÖÖ ¤êüÖµÖÖ †Ö»Öê»µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß
×úŸµÖêú ×¿Ö»ÖÖ»ÖêÖ ‡.ÃÖ. 100 ¯ÖÖÃÖæÖ ²Ö¸êü“Ö †ÖÆêüŸÖ.
×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖÖê Æêü ¤êü‰úôû ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ´Ö¬µÖ´Ö ¯ÖÏŸÖß“Öê †ÖÆêü. ¯ÖÖ ÊÖŸÖß»Ö úÖê¸üß¾Ö úÖ´Ö ´ÖÖ¡Ö †Ö¤üß
¾Ö×¸üÂšü ¤ü•ÖÖÔ“Öê †ÖÆêü. ¤êü¾ÖôûÖ“Öß •Öß ÃÖ³ÖÖê¾ÖÖ¸ü ÃÖ••ÖÖ“Öß Ø³ÖŸÖ †ÖÆêü, ×ŸÖ“µÖÖ¾Ö¸ü †Öêú ¯ÖÏÖµÖÖÓ“Öß Æãü²ÖêÆæü²Ö
ÃÖãÓ¤ü¸ü ×“Ö´Öãú»Öß ×“Ö¡Öê úÖœæüÖ ÖÖß êú»Öê»Öß †ÖÆêü. ŸÖß ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖ £ÖŒú ÆüÖêŸÖê. ÖÖÓ²Ö, Ø³ÖŸÖß †Ö×Ö ¾Ö¸ü
”ûŸÖ Æüß ÃÖÖ¸üß †ŸµÖÓŸÖ ãúÃÖ¸üß“µÖÖ •ÖÖæ ú×¿ÖªÖÖê ³Ö¸üÖ““Ö ³ÖºþÖ úÖœü»Öß †ÖÆêüŸÖ. ¤êü¾ÖôûÖ“ÖÖ ‘ÖÖ™ü
ˆšüÖ¾Ö¤üÖ¸ü ÖÃÖæÖ ŸÖê šëüÖÖê Æêü´ÖÖ›ü¯ÖÓ£Öß £ÖÖ™üÖ“Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ»ÖÖ “ÖÖî£Ö¸üÖ ´Öãôûß“Ö ÖÃÖ»µÖÖÖê ŸÖê •Ö×´ÖÖßŸÖ
¹ýŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¤üÃÖŸÖê. ×ÖôûÃÖ¸ü ¸ÓüÖÖ“µÖÖ Ã»Öê™üß“µÖÖ ´Ö‰ú ¤üÖ›üÖŸÖ ‹Óú¤ü¸ü úÖ´Ö —ÖÖ»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû, ÖÖÓ²Ö
†Ö×Ö Ø³ÖŸÖß •ÖÖæ ×¿Ö¿ÖÖ“µÖÖ †ÖêŸÖæÖ úÖœü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö¤üß ÖãôûÖãôûßŸÖ †Ö×Ö ´ÖÖêÆüú ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ, ³Ö¸ü
ˆÆüÖóµÖÖŸÖÆüß ŸµÖÖÓ“ÖÖ Ã¯Ö¿ÖÔ ¿ÖßŸÖôû †Ö×Ö ÃÖãÖ¤üÖµÖß ³ÖÖÃÖŸÖÖê. ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß “ÖÖÆæü»Ö ±úÖ¸ü“Ö ú´Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôûê
†Ö×Ö ¯ÖÛ¿“Ö´Öêú›üß»Ö ŸÖãÓÖ³Ö¦êü¾Ö¸ü“Öê ¾ÖÖ¸êü µÖêµÖÖ»ÖÖ úÖêšêü“Ö †›ü£ÖôûÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¤êü¾ÖôûÖŸÖ úÖêšêüÆüß
×¾ÖÁÖÖÓŸÖß ‘ÖêµÖÖÃÖ ²ÖÃÖ»Öê úß ´Ö™üúÖ ›üÖêôêû“Ö ×´Ö™üŸÖÖŸÖ, †Ö×Ö "²ÖÎ´ÊÖÖÓ¤üß »ÖÖÖ»Öß ™üÖôûß… úÖêÖ ¤êüÆüÖŸÖê
ÃÖÖÓ³ÖÖôûß……" †ÃÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü úÖÆüß ¾Öêôû ŸÖ¸üß ÃÖÆü•Ö“Ö ‘Ö›üŸÖÖê. ´ÖãµÖ ¤êü¾ÖôûÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ¸ü£ÖµÖÖ¡ÖêÃÖÖšüß “ÖÖ¸üß
²ÖÖ•ÖæÓÖß ‹îÃÖ¯ÖîÃÖ •ÖÖÖÖ †ÖÆêü. ×ŸÖ“µÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß úÖôû³Öî¸ü¾Ö ¾Ö »Ö´Öß ‡ŸµÖÖ¤üß ¤êü¾ÖŸÖÖÓ“Öß ˆ¯Ö´ÖÓ×¤ü¸êü †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ
¤êü¾ÖôûÖ“µÖÖ †Öê¾Ö·µÖÖÓŸÖæÖ úÖµÖ´Ö“µÖÖ ×²Ö·ÆÖ›üú·µÖÖÓÖÖ •ÖÖÖÖ ×¤ü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ, ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¤êü¾ÖôûÖ“ÖÖ
úÖÆüß ³ÖÖÖ ¤êü¾ÖôûÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÖÃÖ»Öê»µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖ´Ö“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß“ÖÖ úºþÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü, ²ÖÖÆêü¸ü
¸üÃŸÖÖ †Ö¤üß †¹Óý¤ü, ŸµÖÖ“µÖÖ ¯Ö»Ößú›êü ‘Ö¸üÖ“Ó Öß Öê“ÖÖÖê“Öß ¾Ö Ö™üÖ¸üÖŸÖæÖ µÖãÖÖÖãµÖãÖê ÃÖÖ“Ö»Öê»Öß ‘ÖÖÖ, †¿Öß
‹Óú¤ü¸ü ÆüµÖÖµÖ “ÖÖ»Ö»Öê»Öß ¯ÖÖÆæüÖ ±úÖ¸ü ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™üŸÖê. ´ÖÖ¡Ö ´Ö»Ö²ÖÖ¸üÖŸÖ»µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê µÖê£Öê ±úÖ•Öß»Ö
ÃÖÖê¾Öôêû ÖÃÖ»µÖÖÖê †Ö¤üß ¤êü¾ÖôûÖ“µÖÖ ˆÓ²Ö¸üšü¶Ö¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖ‰úÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖß»Ö ´ÖæŸÖá“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ ´Öã³ÖÖ †ÖÆêü.
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ÖÖ³ÖÖ·µÖÖŸÖ Æü×¸üÆü¸üÖ“Öß ‹ú“Ö ´ÖæŸÖá †ÖÆêü. ŸÖß ¤êü¾ÖôûÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÖê ¯ÖÆüÖŸÖÖ ´Öãôûß“Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü ÖÖÆüß. ³Ö¸ü
¤üÖêÖ ¯ÖÏÆü¸üß ¤êü¾ÖôûÖ“Öê †ÓÖÖÖŸÖ ‹ú ´ÖÖêšüÖ †Ö¸üÃÖÖ šêü¾ÖæÖ ŸµÖÖ“Öß ×ú¸üÖê ÃÖ³ÖÖ´ÖÓ›ü¯ÖÖŸÖæÖ ´Ö¬µÖ¤üÖ»ÖÖÖŸÖæÖ
ÖÖ³ÖÖ·µÖÖŸÖß»Ö ´ÖæŸÖá¾Ö¸ü Öê´Öúß ¯ÖÖ›æüÖ ŸÖß Ã¯ÖÂ™ü ²ÖÖÆêü¸ü ˆ³Öß ¸üÖÆæüÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
´ÖæŸÖá“ÖÖ ˆ•Ö¾Ößú›ü“ÖÖ ³ÖÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö ›üÖ¾Ößú›ü“ÖÖ ³ÖÖÖ ×¾ÖÂÖæ“ÖÖ †ÖÆêü. ›üÖ¾Ößú›ü“µÖÖ ¤üÖêÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ
¿ÖÓÖ †Ö×Ö “ÖÎú †Ö×Ö ˆ•Ö¾Ößú›ü“µÖÖ ‹úÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ×¡Ö¿Öæ»Ö †Ö×Ö ¤ãüÃÖ¸üÖ †³ÖµÖ¤üÖÖÖÃÖÖšüß ÖãÃÖŸÖÖ
¯ÖÃÖºþÖ ˆ³ÖÖ ¬Ö¸ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü ˆ•Ö¾Ößú›êü •Ö™üÖ †ÃÖæÖ ×ŸÖ“µÖÖŸÖ “ÖÓ¦ü †ÖÆêü, †Ö×Ö ›üÖ¾Ößú›êü
×ú¸üß™ü †ÖÆêü. ¯ÖÖ ‹Óú¤ü¸ü ´ÖãŸÖá»ÖÖ †Ö×Ö †ÖÃÖÖÖ»ÖÖ ´Ö¬ÖæÖ ´Ö¬ÖæÖ ×“Ö¸üÖ ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ×™ü¯Öæ
ÃÖã»ÖŸÖÖÖÖ“Öê ¾Öêôûß ÊÖ ¤êü¾ÖôûÖ¾Ö¸ü ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü Æü»»Öê ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖ“Öß ´Ö¸üÖšü¶ÖÓÖß †Ö¤üß †ÖÖß²ÖÖÖß“µÖÖ
¾Öêôûß ÃÖã™üúÖ êú»Öß †ÖÆêü. ÊÖ ¬ÖÖ´Ö¬Öã´ÖßŸÖ ´ÖæŸÖá ×šüú×šüúÖÖß ³ÖÓÖ»Öê»Öß †ÃÖÖê ÃÖÖÆü×•Öú †ÖÆêü.
†±ú—Öã»ÖÖÖÖÖ“µÖÖ Æü»»µÖÖ“Öê ¾Öêôûß ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü“µÖÖ ³ÖÖê¯µÖÖÓÖß •Ö¿Öß ¤êü¾Öß »Ö¯Ö×¾Ö»Öß ŸÖÃÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü µÖê£Öê
—ÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ´ÖãŸÖá“Öê ¤üÖêÖ ¾Ö¸ü»Öê ÆüÖŸÖ ¤üÖêÖ ÖÖÓ²ÖÖÓ¾Ö¸ü šêü¾Ö»Öê»Öê ´ÖãŸÖá¯ÖÖÃÖæÖ †»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖÖ¸üÖê
×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖµÖÆüß Öã›ü‘µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÖÖ»Öß, †ÖÃÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖê —ÖÖú»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. †ÖÃÖÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖê ¯ÖÖµÖÖÓ“ÖÖ
³ÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê, ŸÖÖêÆüß ¬ÖÖêŸÖ¸üÖÖê —ÖÖú»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ´ÖãŸÖá»ÖÖ †¾ÖÖÃŸÖ¾Ö šëüÖæ¯ÖÖÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. †ÃÖÖ ÆüÖ
‹Óú¤ü¸üßŸÖ šüÖúšêüúß“ÖÖ †Ö×Ö »Ö¯Ö¾ÖÖ»Ö¯Ö¾Öß“ÖÖ ÃÖÖ•Ö ¯ÖÖÆæüÖ £ÖÖê›üß ú¸ü´ÖÖæú ÆüÖêŸÖê. ŸÖÖë›üÖ¾ÖôûÖ ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü“µÖÖ
×¾ÖšüÖê²ÖÖÃÖÖ¸üÖÖ“Ö †ÃÖæÖ •ÖÖæ úÖµÖ ‹úÖ“Ö ×¿Ö»¯ÖúÖ¸üÖÖê ÊÖ ¤üÖêÆüß ´ÖæŸÖá ‹úÖ“Ö ¾Öêôûß ‘Ö›ü×¾Ö»µÖÖ
†ÃÖÖ¾µÖÖ †ÃÖÖ ³ÖÖÃÖ ÆüÖŸê ÖÖê. ÊÖ ¤üÖê Æüß ¤êü¾ÖôûÖ“Ó µÖÖ úÖ»ÖÖ´Ö¬µÖê ±úÖ¸üÃÖê †ÓŸÖ¸ü ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôûê †Ö×Ö ´Ö¬¾ÖÖ“ÖÖµÖÖÔ“µÖÖ
´ÖãŸÃÖ§êü×Ö¸üß“ÖÖ †Ö×Ö ´ÖŸÖ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ“ÖÖ ÆüÖ úÖôû †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÃÖÖê †Ö¤üß“Ö †¿ÖŒµÖ
†ÃÖÖ¾Öê †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß.
ÊÖ ¤êü¾ÖôûÖŸÖ •µÖÖ ú¤Óü²Ö, ÆüÖêµÖÃÖ»Ö, “ÖÖêôû, “ÖÖ»ÖãŒµÖ ‡. ¸üÖ•ÖÖÓÖß ¤êüÖµÖÖ ×¤ü»µÖÖ“Öê ×¿Ö»ÖÖ»ÖêÖ
†ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê †Ö¯ÖÃÖÖŸÖ ÖêÆü´Öß ú™üú™üß ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ÊÖ »ÖêÖÖÓŸÖæÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ¾Ö¸ü ×´Öôû×¾Ö»Öê»µÖÖ
×¾Ö•ÖµÖÖÓ“Öß •Öß †ÖŸ´Ö¯ÖÏÖîœüß“Öß †Ö×Ö ¯Ö¸üØÖ¤êü“Öß ¾ÖÖÔÖê Öã»Ö¾ÖæÖ ×»Ö×Æü»Öß †ÖÆêüŸÖ, ŸÖß µÖê£Öê ‹ú¡Ö ¾ÖÖ“ÖæÖ
‡ÔÀ¾Ö¸üß ´ÖÆüÖŸ´µÖÖ¯ÖêÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß »ÖÖ‘Ö¾ÖÖú›êü •ÖÖÃŸÖ »ÖµÖ »ÖÖÖæÖ ´ÖÖ Ö¼ü ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸üß ¯ÖÖ †¿ÖÖ ¾Ö¤Ôüôûß“µÖÖ
¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ëú¦üÃ£ÖÖÖß Æêü Öê¡Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû Æü×¸üÆü¸üÖ»ÖÖ ¤üÖ´Ö™æüÖ ‹ú ú¸üµÖÖ»ÖÖ Æüß •ÖÖÖÖ ±úÖ¸ü“Ö µÖÖêµÖ
†ÖÆêü ÊÖŸÖ ¿ÖÓúÖ ÖÖÆüß. ‹æúÖ ‡ÔÀ¾Ö¸üß †¾ÖŸÖÖ¸üÖ“Öß ÃÖæ¡Öê ´ÖÖÖÃÖÖÓ“µÖÖ“Ö ÆüÖŸÖß †ÖÆêüŸÖ Æêü úÖÆüß ÖÖê™êü ÖÖÆüß.
ŸµÖÖŸÖ»µÖÖ ŸµÖÖŸÖ ÊÖ ×šüúÖÖ“µÖÖ Öê¡Ö “ÖÖ»ÖúÖÓÖß •ÖÖê ¬ÖæŸÖÔ¯ÖÖÖ ¾Ö ¤æü¸ü¤üÙ¿ÖŸ¾Ö ¤üÖÖ×¾Ö»Öê †ÖÆêü, ŸÖÖê ¬ÖæŸÖÔ¯ÖÖÖ
Æü»»Öß“µÖÖ »ÖßÖ †Öò±ú Öê¿ÖÃÖ»ÖÖÆüß ÃÖÖ¬Ö»ÖÖ ÖÖÆüß †ÃÖê ´ÆüÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê! ¦üÖ×¾Ö›ü, úÖÖ›üß ¾Ö ´Ö¸üÖšüß ÊÖ
³ÖÖÂÖÖ ´Ö¦üÖÃÖ †Ö×Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô Æêü ‡»ÖÖÖê, ´ÆîüÃÖæ¸ü †Ö×Ö ×Ö•ÖÖ´Ö Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖÖê, ¾ÖÖî¸êü †Öêú ¯ÖÏ¾ÖÖÆü †Ö•ÖÆüß
ŸÖãÓÖ³Ö¦êü“µÖÖ úÖšüß ˆ³ÖÖ ¸üÖÆæüÖ ‹ú ú¸üÖÖ¸üÖ •ÖÖê Æü×¸üÆü¸ü ¤êü¾Ö ŸÖÖê Æü»»Öß †Ö´Ö“µÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖ»ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ
†¾Ö¿µÖ †ÃÖ»Öê»Öß ‹úß »Ö¾Öú¸ü ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖÖê, †¿Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ úºþÖ †Ö´Æüß ŸÖÖ. 17 ‹×¯ÖÏ»Ö 1925
¸üÖê•Öß Æü×¸üÆü¸ü ÃÖÖê›ü»Öê †Ö×Ö ŸÖÖ. 18 ¸üÖê•Öß ¸üÖ¡Öß †Ö´Ö“µÖÖ ¯ÖãµÖÖÃÖ µÖê‰úÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»ÖÖê.
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