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ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêú¤îü¾ÖŸÖê ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓÃúéŸÖß

›üÖò. ÃÖÖî. úÖÓ“ÖÖ Ö»ÖÖ¾Ö›êü
´Ö¸üÖšüß ×¾Ö³ÖÖÖ,
”û¡Ö¯ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß úÖò»Öê•Ö, ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ.

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ
»ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÆüÖ »ÖÖêú´ÖÖÖ“ÖÖ †Ö×¾ÖÂúÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê. »ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß“ÖÖ úÖêÖß ‹ú úŸÖÖÔ ÖÖÆüß. Æüß ×ÖÙ´ÖŸÖß
úÖêÖŸµÖÖÆüß ‹úÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ÖÃÖæÖ ŸÖß »ÖÖêúÖÓ“Öß †ÃÖŸÖê. ŸÖß ‹úÖ ×¯Öœüß¯ÖÖÃÖæÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ×¯Öœüß¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÖî×Öú ¯Ö¸Ó ü¯Ö¸êüÖê “ÖÖ»ÖŸÖ µÖêŸÖê. »ÖÖêú
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ ´ÖÖî×Öú †Ö×¾ÖÂúÖ¸üÖŸÖ ú£ÖÖ, ÖßŸÖê, ¾ÖÖËú¯ÖÏ“ÖÖ¸ü, ´ÆüÖß, ˆÖÖÖê, †ÖÆüÖÖê µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê ŸÖ¸ü ³ÖÖî×ŸÖú »ÖÖêúÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖ
†Ö×¾ÖÂúÖ¸üÖŸÖ ¯ÖÖ¸Óü¯Ö×¸üú úÖî¿Ö»µÖê †Ö×Ö ŸÖÓ¡ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. »ÖÖêúú»ÖÖ, »ÖÖêúÖéŸµÖ, »ÖÖêú¾ÖÖª, ×¿Ö»¯Ö ¾Ö ´ÖæŸÖá ‡. ¯ÖÏµÖÖê•Ö×ÃÖ¬¤ü •ú»ÖÖ
†Ö×Ö »ÖÖêúºþœüß, »ÖÖêú³ÖÏ´Ö, »ÖÖêúÃÖ´Ö•Ö, »ÖÖêúŸÖ¢¾Öê, »ÖÖêú×¾Ö¬Öß µÖÖÓ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ¤êüÖß»Ö †ÖÖ×´ÖúÖÓú›æüÖ êú¾Æü ÖŸÖ¸üß —ÖÖ»Öê»Öß †ÃÖŸÖê.
»ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖ µÖÖ ÃÖÓú»¯ÖÖê“Öß ¾µÖÖ¯ÖúŸÖÖ ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †³µÖÖÃÖúÖÓÖßÆüß ¾µÖŒŸÖ êú»Öê»Öß †ÖÆêü.

»ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖ - »ÖÖêúÃÖÓÃéúŸÖß †Öã²ÖÓ¬Ö
»ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖ Æêü »ÖÖêú•Öß¾ÖÖÖ¿Öß, »ÖÖêúÃÖÓÃéúŸÖß¿Öß ×ÖÖ›üßŸÖ †ÃÖŸÖê. »ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖ †Ö×Ö »ÖÖêúÃÖÓÃéúŸÖß µÖÖÓ“ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ
•Ö¾Öôû“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÃÖŸÖÖê. ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ †®Ö, ¾ÖÃ¡Ö, ×Ö¾ÖÖ¸üÖ µÖÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üú Ö¸ü•ÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ¿ÖÖ ú»ÖÖ †Ö×Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ µÖÖ ´ÖÖÖ“µÖÖ Ö¸ü•ÖÖ
†ÖÆêüŸÖ. Æüß ´ÖÖÖ¾ÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú »ÖÖêúÖ×¾ÖÂúÖ¸üÖŸÖæÖ ¯ÖæÖÔ ÆüÖêŸÖê. ÃÖÓÃéúŸÖß Æüß ´ÖÖÖ¾ÖÖ“Öß Ã¾ÖŸÖ:“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß †ÖÆêü. ÃÖÓÃéúŸÖß ×¾ÖÆüß-Ö
´ÖÖÖ¾Ö †¿Öß ú»¯ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ“Ö µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ÃÖÓÃéúŸÖß´Ö¬µÖê ¯Ö¸Óü¯Ö¸êüú›æüÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê»Öê ÃÖÓ×“ÖŸÖ, †Öã³Ö¾Ö †Ö×Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü, ´ÖÖÖ×ÃÖú †Ö×Ö
×ÎúµÖÖŸ´Öú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. »ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖ Æêü ÃÖ´ÖæÆü´ÖÖÖ“µÖÖ ³ÖÖ¾Ö³ÖÖ¾ÖÖÖ ¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öß †×³Ö¾µÖŒŸÖß †ÃÖŸÖê.
ŸµÖÖŸÖæÖ“Ö »ÖÖêúÃÖÓÃéúŸÖß“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›üŸÖê. ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü“Ö »ÖÖêúÃÖÓÃéúŸÖß Æüß ²Ö¤ü»ÖŸÖ“Ö †ÃÖŸÖê. ÃÖÓÃéúŸÖß Æüß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ
²Ö¤ü»ÖŸÖß †ÃÖŸÖê µÖÖ“Öê ×¾Ö¾Öê“ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ›üÖò. ×¾Ö¿¾ÖÖÖ£Ö Ø¿Ö¤êü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ " ÃÖÓÃéúŸÖß Æüß ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ ¾µÖÖ¯ÖæÖ ¸üÖ×Æü»Öê»Öß ÖÖêÂ™ü †ÖÆêü. µÖÖ
ÃÖÓÃéúŸÖß«üÖ¸êü ´ÖÖÖ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö™üúÖÓ¿Öß ÃÖ´ÖÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ úÖÆüß ÖÖêÂ™üà“ÖÖ †Ó×ÖúÖ¸ü ú¹ýÖ
Ö¾µÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“Öß ŸÖÖê •Ö›üÖ‘Ö›Ö ú¸üŸÖÖê. ÃÖÓÃéúŸÖßú¸üÖÖ“Öß Æüß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÖÓ›ü¯ÖÖê ÃÖãºþ †ÃÖŸÖê. ú¤üÖ×“ÖŸÖ ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö¯ÖÖ Ö¾µÖÖ
ÃÖÓÃéúŸÖß“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ µÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö ÆüÖêŸÖ ÖÃÖê»Ö, ¯ÖÖ •Öê¾ÆüÖ ŸÖÖê ×³ÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖúÖÔŸÖ µÖêŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖ“µÖÖ »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê
úß, †Ö¯ÖÖ ²Ö¤ü»ÖŸµÖÖ úÖôûÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü Öæ¯Ö ²Ö¤ü»ÖæÖ Öê»ÖÖê †ÖÆüÖêŸÖ "1 µÖÖ¾Ö¹ýÖ“Ö ÃÖÓÃéúŸÖß“Öß ¤êü¾ÖÖÖ-‘Öê¾ÖÖÖ Æüß ÃÖŸÖŸÖ “ÖÖ»Öæ“Ö †ÃÖŸÖê †Ö×Ö
µÖÖ“Öê ¿Ö²¤ü¹ý¯Ö ´ÆüÖ•Öê »ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖ †ÃÖŸÖê Æêü »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê. µÖÖ“Ö¯ÖÏúÖ¸êü »ÖÖêúÃÖÓÃéúŸÖß“Öê ¾µÖÖ¯Öú Ã¾Öºþ¯Ö ÃÖÖÓÖŸÖÖÖÖ ›üÖò.¿Ö¸ü¤ü ¾µÖ¾ÖÆü Ö¸êü
´ÆüÖŸÖÖŸÖ, "»ÖÖêúÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ †Öêú †ÓŸÖ:¯ÖÏ¾ÖÖÆü ÃÖÆü•Ö¯ÖÖê ×´ÖÃÖôû»Öê †ÖÆêüŸÖ, éú×ÂÖ¾Ö»ÖÖÓ“Öß •Öß¾ÖÖ¬ÖÖ¸üÖ, ³Ö™üŒµÖÖ »ÖÖêúÃÖ´ÖæÆüÖ“Öß
•Öß¾ÖÖ¬ÖÖ¸üÖ, ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú »ÖÖêúÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ×¾Ö¿ÖêÂÖ, ÖÏÖ´Ö¸ü“ÖÖêŸÖß»Ö ¯ÖÖÓ¸ü¯Ö×¸üú ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖúÖÓ“Öß •Öß¾ÖÖ¬ÖÖ¸üÖ, ´ÖÖî×Öú ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖ“ÖÖ
†ÓŸÖ:¯ÖÏ¾ÖÖÆü ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê »ÖÖêúú»ÖÖ ‡. †ÓŸÖ¯ÖÏ¾ÖÖÆü »ÖÖêúÃÖÓÃéúŸÖßŸÖ †Ö¯Ö»Öê ¾ÖêÖôêû¯ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ' ¸Óü•Ö ' ×´ÖÃÖôæûÖ ¯ÖÏ¾ÖÖ×ÆüŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ."2
µÖÖ¾Ö¹ýÖ »ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖ Æêü »ÖÖêúÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖ ¾µÖÖ¯Öú ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›ü×¾ÖŸÖê Æêü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.

»ÖÖêúÃÖÓÃéúŸÖß †Ö×Ö »ÖÖêú¤îü¾ÖŸÖê
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ»µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓÃéúŸÖßŸÖ ×¯Öœü¶ÖÖ×¯Öœü¶Ö †Ö×Ö ¯Ö¸Óü¯Ö¸êüÖãÃÖÖ¸ü †Öêú »ÖÖêú¤îü¾ÖŸÖê ´ÖÖÖ»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. »ÖÖê úÃÖÓÃéúŸÖß“ÖÖ ÖÖ³ÖÖ
†ÃÖ»Öê»Öß »ÖÖêú¤îü¾ÖŸÖê †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öê ×¾Ö¬Öß µÖÖÓÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸êüÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ †ÃÖŸÖê . µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ›üÖò. ¤ü. ŸÖÖ. ³ÖÖêÃÖ»Öê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ,
"¯Ö¸Óü¯Ö¸êüÖê “ÖÖ»ÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ú»ÖÖ, Öêôû, ãú»ÖÖ“ÖÖ¸ü, ¬ÖÖÙ´Öú ×¾Ö¬Öß, ¤êü¾Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ“Öê ˆ¯ÖÖÃÖú µÖÖÓ“Öê »ÖÖêúÃÖÓÃéúŸÖß¿Öß ÖÖŸÖê ‘Ö¼ü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê
†ÃÖŸÖê."3 »ÖÖêúÃÖÓÃéúŸÖß´Ö¬µÖê ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¤êü¾Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ, ¯Öæ•ÖÖ-†“ÖÖÔ, ú¸üµÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖß ¯ÖÏ¤üê¿ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûß †ÃÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖæÖ
µÖêŸÖê. ÖÏÖ´Ö•Öß¾ÖÖÖ“Öê †Ö•ÖÆüß »ÖÖêúÃÖÓÃéúŸÖß¿Öß ÖÖŸÖê ‘Ö¼ü †ÃÖ»Öê»Öê ¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖê. "´ÆüÖæÖ Öê›ü¶Ö¯ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ÖÓ›üÖê²ÖÖ, •µÖÖê×ŸÖ²ÖÖ, ³Öî¸üÖê²ÖÖ,
×ÃÖ¤üÖ²ê ÖÖ, ´ÆüÃÖÖê²ÖÖ, ¸ü¾ÖôûÖÖ£Ö, µÖ»»Ö´ÖÖ, ¸êüÖãúÖ, úÖôãû²ÖÖ‡Ô, µÖÖ ¤êü¾Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ“Öß ´ÖÓ×¤ü¸êü ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öß"4 †Ö•Ö Æüß »ÖÖêú¤îü¾ÖŸÖê ÖÏÖ´Ö¤îü¾ÖŸÖê ´ÆüÖæÖ
ÖÖ¾ÖÖ¹ý¯ÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. »ÖÖêú´ÖÖÖÃÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖÖ ÁÖ¬¤êü“Öê Ã£ÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü »ÖÖêú¤îü¾ÖŸÖê †Ö×Ö ¬ÖÖÙ´Öú ³ÖÖ¾ÖÖÖ
µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö Ã¯ÖÂ™ü ú¸üŸÖÖÖÖ ›üÖò. ×¾Ö¿¾ÖÖÖ£Ö Ø¿Ö¤êü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, "¬Ö´ÖÔ ³ÖÖ¾ÖÖê“µÖÖ ´ÖãôûÖ¿Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖúŸÖÖ †ÃÖŸÖê. Øú²ÖÆãüÖÖ ÆüÖ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏ¬ÖÖÖ
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•ÖãÖ †ÃÖŸÖÖê. ´ÖÖÖÃÖÖÓÖß ¤êü¾ÖÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ µÖÖ“Ö ¬ÖÖ¸üÖêÖê êú»Öß. ˆ¯Ö¦ü¾Ö ¤êüÖÖ·µÖÖ †Ö×Ö ˆ¯ÖúÖ¸üú šü¸ü»Öê»µÖÖ ×ÖÃÖÖÖÔŸÖß»Ö †×ŸÖ´ÖÖÖ¾Öß
¿ÖŒŸÖàÖÖ †Ö×¤ü´ÖÖÖ¾ÖÖÖê ¤êü¾Ö ´ÖÖÖ»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¯Öæ•ÖÖ êú»Öß. ¤êü¾Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÃÖ®Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß µÖ–ÖÖÃÖÖ¸ü•Öê ×¾Ö¬Öß ×-Ö´ÖÖÔ•Ö —ÖÖ»Öê.
»ÖÖêú´ÖÖÖÃÖÖŸÖæÖ µÖÖ ¤îü¾ÖŸÖÖÓ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü."5 ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ÖÃÖ»Öê»Öê »ÖÖêúÃÖ´ÖæÆü ÁÖ¬¤êüÖê †Ö¯Ö»Öß ¤îü¾ÖŸÖê ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ Æüß“Ö »ÖÖêú¤îü¾ÖŸÖê
ÆüÖêŸÖ. ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ »ÖÖêúÃÖ´ÖæÆüÖÓ“Öß †Öêú »ÖÖêú¤îü¾ÖŸÖê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ²ÖÆãü¬ÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ“Ö »ÖÖêú¤îü¾ÖŸÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê. ÖÖÖ¸üß •Öß¾ÖÖÖ“Öê ÃÖÓÃúÖ¸ü •Ö¸üß µÖÖ »ÖÖêúÃÖ´ÖæÆüÖ¾Ö¸üŸÖß —ÖÖ»Öê ŸÖ¸üßÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ
»ÖÖêú¤êü¾ÖŸÖÖÓ²Ö§ü»Ö“µÖÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ÁÖ¬¤üÖ ÖÖÆüß¿ÖÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ Æêü éú×ÂÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¾Ö¸üŸÖß †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»Öê
†ÃÖŸÖê. ÖÏÖ´Ö•Öß¾ÖÖ Æêü •Ö×´ÖÖßŸÖæÖ ×¯Öêú ‘ÖêµÖÖ¯Öã¸üŸÖê ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ÖÃÖæÖ ×ÖÃÖÖÔ ÃÖÓ¾ÖÖ¤üßÆüß †ÃÖŸÖê. µÖÖ´Öãôêû µÖÖ »ÖÖêúÃÖ´ÖæÆüÖ“µÖÖ ³ÖÖî×ŸÖú †Ö×Ö
³ÖÖ¾Ö×Öú Ö¸ü•ÖÖŸÖæÖ“Ö ŸÖê£Öß»Ö »ÖÖêú¤îü¾ÖŸÖê ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ×ÖÃÖÖÖÔŸÖß»Ö úÖÆüß ¿ÖŒŸÖß †Öãæú»Ö ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö †ÃÖê úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ
³ÖÖ¾ÖÖêŸÖæÖ“Ö ŸµÖÖ ¿ÖŒŸÖß“Öê ¤îü¾ÖŸÖßú¸üÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. µÖÖ »ÖÖêú¤êü¾ÖŸÖÖÓ´Öãôêû ŸÖê •µÖÖ ³ÖÖÖÖÓ´Ö¬µÖê †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖê£Öß»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾ÖÖ, ÃÖÓÃéúŸÖß, ºþœüß,
¯ÖÏ£ÖÖ, ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.

ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêú¤îü¾ÖŸÖê
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß Æüß ×ÖÃÖÖÖÔ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÃÖÖÖ¸üß ÃÖÓÃéúŸÖß †ÖÆêü. ×ÖÃÖÖÖÔ´Ö¬µÖê †ÖœüôûÖÖ·µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ²Ö¤ü»ÖÖÓÖÖ †ÖãÃÖºþÖ
»ÖÖêúÖÓÖß ÃÖÖ ¾Ö ˆŸÃÖ¾Ö ÃÖÖ•Ö¸êü êú»Öê. µÖÖ“Ö ×ÖÃÖÖÖÔŸÖß»Ö ‡Â™ü †Ö×Ö †×ÖÂ™ü ‘Ö™üúÖÓÖÖ úß •Öê ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ †Öú»ÖÖ ¿ÖŒŸÖß“µÖÖ ¯Ö»Ößú›êü
ÆüÖêŸÖê †¿ÖÖ ‘Ö™üúÖÓÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÖê ¬ÖÖÙ´Öú ¹ý¯Ö ¯ÖÏ¤üÖÖ êú»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖæÖ“Ö »ÖÖêú¤îü¾ÖŸÖê ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß. Æüß »ÖÖêú¤îü¾ÖŸÖê ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖÖÃÖÖšß úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ »ÖÖêú¤îü¾ÖŸÖÖÓ¾ Ö¸ü †Öêú ˆ¯ÖÖÃÖúÖÓ“µÖÖ ˆ¯Ö×•Ö¾ÖßúÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. †Öêú
ÁÖ¬¤üÖôæû ³ÖÖ×¾Öú µÖÖ ×šüúÖÖß ³Öê™ü ¤êüŸÖÖŸÖ. ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê †Öêú »ÖÖêú¤îü¾ÖŸÖê †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê †Öï¬Ö“Öß µÖ´ÖÖ‡Ô, ú¸üÖ›ü“Öß
ˆ¢Ö¸üÖ»Ö´Öß, ´ÖÖÓœü¸ü¤üê¾Ö“Öß úÖôæû²ÖÖ‡Ô, ±ú»Ö™üÖ“Öß •Ö²ÖÎê¿¾Ö¸üß, ³ÖÖ™ü´Ö¸üôûß“Öß ´ÖÓÖôûÖ‡Ô, ¤êü‰ú¸ü“Öß ´Öã¬ÖÖ‡Ô, ãúÃÖºþ›ü“Öß ´ÖôûÖ‡Ô, •Ö×ÖÖ¾ÖÖ›üß“Öß
•ÖÖÖÖ‡Ô, ¯ÖÏŸÖÖ¯ÖÖ›ü“Öß ³Ö¾ÖÖÖß, ²ÖÖ¾Ö¬ÖÖ“Öß ÃÖÖêÖ•ÖÖ‡Ô, ÃÖî¤üÖ¯Öæ¸ü“Öß ¸êüÖãúÖ, ´ÖÖ¤ãü·µÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ‡Ô µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ´ÖÖŸÖé¤êü¾ÖŸÖÖ ŸÖ¸ü ¯ÖÖ»Öß“ÖÖ
ÖÓ›üÖê²ÖÖ, ´ÆüÃÖ¾Ö›ü“ÖÖ ×ÃÖ¬¤üÖÖ£Ö, Ø¿ÖÖÖÖ¯Öæ¸ü“ÖÖ ¿ÖÓ³Öæ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö, •ÖÖÖÖã›êü¾ÖÖ›üß“ÖÖ ÖÖ‡Ôú²ÖÖ, µÖê¸üÖ›ü“ÖÖ µÖê›üÖê ²ÖÖ, ãú¸üÖê»Öß“ÖÖ ×ÃÖ¬¤êü¿¾Ö¸ü,
´Ö»Ö¾Ö›üß“ÖÖ ÖÓ›üÖê²ÖÖ, µÖê¾ÖŸÖê¿¾Ö¸ü“ÖÖ µÖê¾ÖŸÖê¿¾Ö¸ü, ¾ÖÖ‡Ô“ÖÖ ÖÖ¯ÖŸÖß †Ö×Ö ²Ö×Æü¸üÖ²ê ÖÖ, ´ÖêÖ¾Ö»Öß“ÖÖ ´ÖÖê¿¾Ö¸ü, ×¤ü¾Ö¿Öß“ÖÖ ¬ÖÖ¸êü¿¾Ö¸ü, úÖêóµÖÖ“ÖÖ
Ö¸üÃÖÖê²ÖÖ, Öã¸üÃÖÖóµÖÖ“Öê ¸üÖ´ÖØ»ÖÖ ¾Ö ÃÖÖê´ÖØ»ÖÖ, ŸÖÖ¸üÖÖ¾Ö“ÖÖ ŸÖÖ¸üúê ¿¾Ö¸, ¯ÖÖ™êü¿¾Ö¸ü“ÖÖ ¯ÖÖ™êü¿¾Ö¸ü, ¯ÖãÃÖêÖÖ¾Ö“ÖÖ ×ÃÖ¬¤üÖÖ£Ö, ²ÖÆãü»µÖÖ“ÖÖ ²ÖÆãü»Öê¿¾Ö¸ü,
²ÖÖ¾Ö¬ÖÖ“ÖÖ ³Öî¸ü¾ÖÖÖ£Ö, ´ÖÖµÖÖß“ÖÖ ×ÃÖ¬¤üÖÖ£Ö, ÃÖÖŸÖÖ¸ü“ÖÖ ²Ö×Æü¸üÖê²ÖÖ †¿ÖÖ ×¯ÖŸÖé¤üê¾ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. ÃÖã´ÖÖ¸êü 280 »ÖÆüÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö µÖÖ¡ÖÖ µÖÖ
×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö †Öêú ³ÖÖ×¾Öú µÖÖ µÖÖ¡ÖÖÓ“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê ŸÖß£ÖÔÖê¡ÖÖÓÖÖ ³Öê™üß ¤êüŸÖÖŸÖ µÖÖ µÖÖ¡ÖÖÓÖÖ »ÖÖÖÖê
³ÖÖ×¾ÖúÖÓ“Öß Ö¤üá ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê.
ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÆüÖ ÆüÖ ³ÖŒŸÖß †Ö×Ö ¿ÖŒŸÖß“Öê ‹êŒµÖ †ÃÖÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÆüÖ. ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö »ÖÖêú¤îü¾ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ö ú¸üŸÖÖ
•úÖÆüß ¯ÖÏ´Öã•Ö »ÖÖê•ú¤îü¾ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü µÖÖ ×Ö²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÃÖ †ÖÆêü. µÖÖ“Ö ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸÖÖ¯ÖÖ›üÖ¾Ö¸ü ³Ö¾ÖÖÖß ´ÖÖŸÖêÖê ”û¡Ö¯ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß
´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖÖ ÃÖÓú™üÃÖ´ÖµÖß ¥üÂ™üÖŸÓ Ö †Ö×Ö ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ü ¤êü‰úÖ †¬Ö´ÖÖÔ×¾Ö¹ý¬¤ü »ÖœüµÖÖ“Öê ²Öôû ×¤ü»Öê. †Öï¬Ö“Öß µÖ´ÖÖ‡Ô¤üê¾Öß Æüß ¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öà“µÖÖ
‘Ö¸üÖµÖÖ“Öß ãú»Ö¤êü¾ÖŸÖÖ †ÖÆêü. ‹úÖ †ÖµÖÖ×µÖêúÖãÃÖÖ¸ü †Öï¬Ö µÖê£Öê ¯Öæ¾Öá ‘ÖÖ¤üÖ™ü †¸üµÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖŸÖ †Öï¬ÖÖÃÖæ¸ ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¸üÖÖÃÖ ¸üÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ŸµÖÖ“ÖÖ µÖ´ÖÖ‡Ô ¤êü¾ÖßÖê ¾Ö¬Ö êú»ÖÖ. ŸµÖÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¹ýÖ µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÃÖ †Öï¬Ö ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»Öê †ÃÖÖ¾Öê. µÖ´ÖÖ‡Ô¤üê¾Öß“Öê ‹ú ´ÖÓ×¤ü¸ü ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ˆ¢Ö¸êüÃÖ
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öà“µÖÖ ¾ÖÖ›ü¶Ö•Ö¾Öôû †ÖÆêü. ´ÖÓ×¤ü¸ü ¯Öæ¾ÖÖÔ×³Ö´ÖãÖ †ÃÖæÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü †Öï¬Öê¿¾Ö¸üÖ“Öß ´ÖæŸÖá †ÖÆêü. ÖÖ³ÖÖ·µÖÖŸÖ ¤êü¾Öß“µÖÖ ¤üÖêÖ ´ÖæŸÖá
†ÃÖæÖ ‹ú ¯ÖÖÂÖÖÖÖ“Öß ¾Ö ¤ãüÃÖ¸üß ¯ÖÓ“Ö¬ÖÖŸÖæ“Öß †ÖÆêü. ´ÖæŸÖá“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖÖê “ÖÖÓ¤üß“Öß ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öôû †ÖÆêü. ´ÖÓ×¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ¤üÖ›ü×¾Ö™üÖ“Ó Öê ×¿ÖÖ¸ü †ÖÆêü.
†Öï¬Ö ÖÖ¾Ö“µÖÖ ÖîŠúŸµÖêÃÖ 240 ´Öß™ü¸ü †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ™êüú›üß¾Ö¸ü µÖ´ÖÖ‡Ô ¤êü¾Öß“Öê ´Öæôû¯Ößšü †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×šüúÖÖß ×ŸÖ“Öê ¤ãüÃÖ¸êü ´ÖÓ×¤ü¸ü †ÖÆêü.
¯ÖÖµÖ£µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖµÖ·µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÓ×¤ü¸üÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ŸÖ™ü²ÖÓ¤üß †ÃÖæÖ ×ŸÖ»ÖÖ ¤üÆüÖ ²Öãºþ•Ö †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ´ÖÓ×¤ü¸ü ¤üÖêÖ ±æú™ü ˆÓ“Öß“µÖÖ
¤üÖ›üß •ÖÖŸÖß¾Ö¸ü ˆ³Öê †ÖÆêü. ´ÖãÖ´ÖÓ›ü¯ÖÖ“Öê ”ûŸÖÖ¾Ö¸ü ´Ö¬µÖ³ÖÖÖß ÃÖãµÖÔ±æú»ÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ“µÖÖ †Ö•Öã²ÖÖ•ÖæÃÖ úÖê¸üß¾Ö úÖ´Ö †ÖÆêü.
ÖÖ³ÖÖ·µÖÖŸÖ µÖ´ÖÖ‡Ô¤üê¾Öß“Öß ¯ÖÖÂÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯Öæ¾ÖÖÔ×³Ö´ÖæÖ ´ÖæŸÖá †ÖÆêü. ¤êü¾Öß“Öß µÖÖ¡ÖÖ ¯ÖÖîÂÖ ¯ÖÖîÙÖ´Öê¯ÖÖÃÖæÖ †´ÖÖ¾ÖÃµÖê¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖŸÖê.
×¿ÖÖ¸ü Ø¿ÖÖÖÖ¯Öæ¸ü Æêü ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ´ÖÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ‹ú Ã¾ÖµÖÓ³Öæ ×¿Ö¾ÖÃ£ÖÖÖ †ÖÆêü. "‡.ÃÖ.¯Öæ¾ÖÔ 4 £µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ
†Ö¬Öß ´ÖÖÖßÂÖ ¿ÖÓ³Öæ ´ÖÖÆüÖŸ´µÖÖ´Ö¬µÖê µÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“ÖÖ ¾Ö µÖê£Öß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö Ã£ÖÖÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ÆüÖ ÖÏÓ£Ö ÁÖß. –ÖÖÖê¿¾Ö¸ ²Ö›ü¾Öê µÖÖÓ“Öêú›êü
¯Ö¸Óü¯Ö¸êüÖê †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.ü"6 Ø¿ÖÖÖÖ¯Öæ¸ü ÖÖ¾Ö ›üÖëÖ¸üÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖ£µÖÖ¿Öß †ÃÖæÖ ŸÖê ¤êü¾Ö×Ö¸üß“µÖÖ ØÃÖ‘ÖÖ µÖÖ¤ü¾ÖÖÖê ¾ÖÃÖ×¾Ö»Öê»Öê †ÃÖÖ¾Öê.
›üÖëÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ×¿Ö¾Ö´ÖÓ×¤ü¸üÆüß ŸµÖÖÖê“Ö ²ÖÖÓ¬Ö»Öê †ÃÖÖ¾Öê. ×¿Ö¾Ö´ÖÓ×¤ü¸üÖú›êü •ÖÖŸÖÖÖÖ ¿ÖÖÓ×ŸÖØ»ÖÖ Ã¾ÖÖ´Öà“Öß ÃÖ´ÖÖ¬Öß ¾Ö Ö›üêú¿¾Ö¸üÖ“Öê ´ÖÓ×¤ü¸ü »ÖÖÖŸÖê.
¬Ö¾Ö»Ö×Ö¸üß Øú¾ÖÖ Ã¾ÖÖÖÔ¦üß ´ÆüÖæÖ †ÖêôûÖ»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ×¿ÖÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ŸÖ™ü²ÖÓ¤üßµÖãŒŸÖ ×¿Ö¾Ö´ÖÓ×¤ü¸üÖ»ÖÖ “ÖÖ¸ü ¤ü¸ü¾ ÖÖ•Öê †ÖÆêüŸÖ. †Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ
†Öêú ¤üß¯Ö´ÖÖôûÖ, ´ÖãµÖ ´ÖÓ›ü¯ÖÖŸÖ ¯ÖÖ“Ö ¤üÖ›üß ÖÓ¤üß, ÖÖ³ÖÖ·µÖÖŸÖ ×¿Ö¾Ö¿ÖŒŸÖß“Öß ¯ÖÏŸÖßêú ´ÖÖÖ»ÖêÖê ¤üÖêÖ Ã¾ÖµÖÓ³Öæ Ø»ÖÖê †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ
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¯ÖÛ¿“Ö´Öêú›êü ²Ö»Öß ´ÖÆüÖ¤êü¾ÖÖ“Öê, ´ÆüÖ•Öê“Ö †´ÖéŸÖê¿¾Ö¸ü Æêü Æêü´ÖÖÓ›ü¯ÖÓ£Öß ´ÖÓ×¤ü¸ü †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ×¿Ö¾Ö¸üÖ¡Öß»ÖÖ µÖê£Öê ´ÖÖêšüß µÖÖ¡ÖÖ ³Ö¸üŸÖê. “Öî¡Ö ¿Öã¬¤ü
¯ÖÏ×ŸÖ¯Ö¤êü¯ÖÖÃÖæÖ ¤üÆüÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ˆŸÃÖ¾Ö “ÖÖ»ÖŸÖÖê. Ö¾ÖÃÖ ²ÖÖê»ÖÖÖ¸êü ³ÖŒŸÖ †×³ÖÂÖêúÖÃÖÖšüß ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ úÖ¾Ö›üß ¯ÖÖµÖ£µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
†¾Ö‘Ö›ü ¾ÖÖ™êüÖê †ÖÖŸÖÖŸÖ. Æüß '³ÖãŸµÖÖ ŸÖê»µÖÖ“Öß úÖ¾Ö›ü' ´ÆüÖ•Öê ¤üÖêÖ ´ÖÖêšêü ¸üÖÓ•ÖÖ“Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖÃÖÖšüß ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ³ÖÖŸÖÓÖ›üß
ÖÖ¾ÖÖŸÖæÖ 12 ´Öß. »ÖÖÓ²Öß“Öß úÖšüß †ÖÖ»Öß •ÖÖŸÖê. ×¿ÖÖ¸ü Ø¿ÖÖÖÖ¯Öæ¸ü»ÖÖ ¿ÖÓ³Öæ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö Æêü ”û¡Ö¯ÖŸÖà“Öê ãú»Ö¤îü¾ÖŸÖ †ÖÆêü. “Öî¡Ö¿Öã¬¤ü †Â™ü´Öß»ÖÖ
×¿Ö¾Ö¯ÖÖ¾ÖÔŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖúÖŸ´Öú ×¾Ö¾ÖÖÆü ÃÖÖêÆüôûÖ ÃÖÓ¯Ö®Ö ÆüÖêŸÖÖê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ ãú»ÖÃ¾ÖÖ´Öß ×¿ÖÖ¸ü Ø¿ÖÖÖÖ¯Öæ¸»ÖÖ ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ †ÖÆêü. Æêü
ÃÖÖŸÖÖ¸ü“Öê ¯Ö¸ü´Ö³ÖÖµÖ †ÖÆêü. Æü×¸üÆü¸ü ‹êŒµÖ ¾Ö ×¿Ö¾Ö - ×¾ÖÂÖæ ³ÖŒŸÖß µÖÖÓ“Öê ´ÖÖÖêÆü¸ü ¤ü¿ÖÔÖ µÖê£Öê ‘Ö›üŸÖê.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¾Ö úÖÖÔ™üú µÖÖŸÖß»Ö ‹ú ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü »ÖÖêú¤îü¾ÖŸÖ ´Ö»»ÖÖ¸üß (´Ö»ÆüÖ¸üß) ´ÖÖŸÖÕ›ü, ´ÖÖŸÖÕ›ü ³Öî¸ü¾Ö, ´ÆüÖôûÃÖÖúÖÓŸÖ, ´Öî»ÖÖ¸ ‡.
ÖÖ¾ÖÖÓÖßÆüß ÖÓ›üÖê²ÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü †ÖÆêü. ¸üÖ. Ø“Ö. œêü¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê "Æêü ¤îü¾ÖŸÖ †ú¸üÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖÖêú×¯ÖÏµÖ †ÖÆêü. ²ÖÎÖÉÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê
¬ÖÖÖ¸ü ¸üÖ´ÖÖê¿µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÖÓ›üÖê²ÖÖ“Öê ˆ¯ÖÖÃÖú †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ŸÖÖê †ÖêúÖÓ“Öê ãú»Ö¤îü¾ÖŸÖÆüß †ÖÆêü. ´ÖÖß †Ö×Ö ´Ö»»Ö ÊÖ ¤îüŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¿ÖÖÃÖÖšüß
¿ÖÓú¸üÖÖê ´ÖÖÖÔ¿ÖßÂÖÔ ¿Öã¬¤ü ÂÖÂšüßÃÖ ´ÖÖŸÖÕ›ü³Öî¸ü¾ÖÖ“ÖÖ †¾ÖŸÖÖ¸ü ¬ÖÖ¸üÖ êú»ÖÖ †¿Öß ú£ÖÖ '´Ö»ÆüÖ¸üß - ´ÖÖÆüÖŸ´µÖ´Ö' ÊÖ ÃÖÓÃéúŸÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ †ÖÆêü."7
"“ÖŸÖã³ÖãÔ•Ö : ú¯ÖÖôûÖ»ÖÖ ³ÖÓ›üÖ¸ü, ÆüÖŸÖÖŸÖ ›ü´Öºþ, ×¡Ö¿Öæ»Ö, Ö›ËüÖ ¾Ö ¯ÖÖÖ¯ÖÖ¡Ö, ¾ÖÖÆüÖ ‘ÖÖê›üÖ †Ö×Ö ´ÆüÖôûÃÖÖ ¾Ö ²ÖÖÖÖ‡Ô ÊÖ ³ÖÖµÖÖÔ †ÃÖê ŸµÖÖ“Öê
¾ÖÖÔÖ †ÖœüôûŸÖê. ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü, ÃÖÖê´Ö¾ÖŸÖß †´ÖÖ¾ÖÃµÖÖ, “Öî¡Öß, ÁÖÖ¾ÖÖß ¾Ö ´ÖÖ‘Öüß ¯ÖÖîÙÖ´ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö “ÖÓ¯ÖÖÂÖÂšüß Æêü ×¤ü¾ÖÃÖ ÖÓ›üÖê²ÖÖ“µÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖÖêŸÖ
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ²Öê»Ö ³ÖÓ›üÖ¸ü ¾Ö ¤ü¾ÖÖÖ ÊÖ ¾ÖÃŸÖæÓÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¯Öæ•ÖêŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÆü¢¾Ö †ÖÆêü. "8 ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ»Öß Æêü ÖÖ¾Ö
¯Öã•Öê-²ÖÓÖôæû¸ü ´ÖÆüÖ´ÖÖÖÖÔ¾Ö¸üß»Ö úÖ×¿Öôû ÖÖ¾ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Öê»ÖÖ 7 ×ú.´Öß. ¾Ö¸ü ŸÖÖ¸üôûß Ö¤üß“µÖÖ ¤üÖêÆüß ŸÖß¸üÖ¾Ö¸ü ¾ÖÃÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. µÖÖ“Öê ´Öæôû
ÖÖ¾Ö ¸üÖ•ÖÖ¯Öæ¸ü †ÃÖæÖ µÖê£Öß»Ö ÖÓ›üÖê²ÖÖ“Öê ´ÖÓ×¤ü¸ü ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü †ÖÆêü. µÖÖÃÖ ÖÓ›üÖê²ÖÖ“Öß ¯ÖÖ»Ö ´ÆüÖæÖÆüß †ÖêôûÖŸÖÖŸÖ. ‹úÖ †ÖµÖÖ×µÖêúÖãÃÖÖ¸ü µÖÖ
ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¯ÖÖ»ÖÖ‡Ô ÖÖ¾ÖÖ“Öß Ö¾ÖôûÖ ÖÓ›üÖê²ÖÖ“Öß ³ÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖß ×ŸÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¹ýÖ ÖÖ¾ÖÖÃÖ ¯ÖÖ»Ö Æêü ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»Öê. ¯ÖÖîÂÖ ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ µÖê£Öê ÖÓ›üÖê²ÖÖ“Öß
´ÖÖêšüß µÖÖ¡ÖÖ ³Ö¸üŸÖê. µÖÖ¡Öê»ÖÖ ±úÖ¸ü ¤æü¸ü¾Ö¹ýÖ Æüß ³ÖÖ×¾Öú µÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ¡Öê“µÖÖ ¾Öêôûß Ö¤üß“Öê ¯ÖÖ¡Ö úÖê¸ü›êü †ÃÖ»µÖÖÖê µÖÖ¡Öêúºþ Ö¤üß“µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ
´ÖãŒúÖ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖ¡Öê“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ˆŸÃÖ¾Ö´ÖæŸÖáÃÖ ×¯ÖŸÖôûß ¯Ö¡µÖÖ“Öê ´ÖãÖ¾Ö™êü ‘ÖÖ»ÖæÖ Æü¢Öß¾Ö¹ýÖ ×´Ö¸ü¾ÖÖæú úÖœü»Öß •ÖÖŸÖê. µÖÖ¡ÖÖ “ÖÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖ
†ÃÖŸÖê. ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ÖÓ›üÖê²ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ¯ÖÖ»Öß»ÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß Æüôû¤ü »ÖÖÖŸÖê ´Ö»Ö¾Ö›üß»ÖÖ ¾Ö •Öê•Öã¸üß»ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¯ÖÓ“Ö ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖÖê †ÃÖê Æêü
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê“Öê ãú»Öû¤îü¾ÖŸÖ.
'µÖôûúÖê™ü µÖôûúÖê™ü •ÖµÖ ´Ö»ÆüÖ¸ü…'
³ÖÓ›üÖ·µÖÖ ÖÖê²Ö·µÖÖ“Öß ˆ¬ÖôûÖ †Ö×Ö ¤üÖŒµÖÖŸÖ ÃÖÖ•Ö¸üÖ ÆüÖêÖÖ¸üÖ ÖÓ›üÖê²ÖÖ - ´ÆüÖôûÃÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖ»Öß»ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
—ÖÖ»Öê †ÖÆêü. µÖê£Öê »ÖÖÖÖê »ÖÖêú µÖÖ¡ÖêÃÖÖšüß •Ö´ÖŸÖÖŸÖ.
´ÖÖÓœü¸ü¤üê¾Ö Æêü ¾ÖÖ‡Ô“µÖÖ ˆ¢Ö¸êü»ÖÖ 9 ×ú. ´Öß. ¾Ö¸ü ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ›üÖëÖ¸ü ¸üÖÓÖêŸÖ †ÖÆêü. úÖôæû²ÖÖ‡Ô ¤êü¾Öß“µÖÖ Ã£ÖÖÖÖú×¸üŸÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü †ÖÆêü.
úÖôæû²ÖÖ‡Ô ¤êü¾Öß“Öê ÃÖÖ¬Öê ´ÖÓ×¤ü¸ü †ÃÖæÖ Æüß µÖê£Öß»Ö ÖÏÖ´Ö¤êü¾ÖŸÖÖ †ÖÆêü. ÃÖÖ 1850 ´Ö¬µÖê ´ÖÓ×¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ×¿ÖÖ¸ü ²ÖÖÓ¬ Ö»Öê ¾Ö 1935 ´Ö¬µÖê ŸµÖÖ“Öê
ÖæŸÖÖßú¸üÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ´ÖãµÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü ¯Öæ¾ÖÖÔ×³Ö´ÖæÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ‡Ô¿ÖÖµÖêÃÖ ´ÖÖÓÖß²ÖÖ²ÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü ŸÖ¸ü ¾ÖÖµÖ¾µÖêÃÖ ÖÖë›üß²ÖÖ²ÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü †ÖÆêü.
ÖÖë›üß²ÖÖ²ÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ“Ö ÖÓÖÖ•Öß²ÖÖ²ÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü †ÖÆêü. ¤ü×ÖÖêú›üß»Ö ¤üÖ»ÖÖÖŸÖ ˆ¢Ö¸üÖ×³Ö´ÖãÖ ´ÖÖºþŸÖß“Öß ´ÖæŸÖá †ÖÆêü. ´Ö¬µÖ³ÖÖÖß
úÖôæû²ÖÖ‡Ô ¤êü¾Öß“Öß Ã¾ÖµÖÓ³Öæ ´ÖæŸÖá ‹úÖ ´ÖÖ¸üÖŸÖ †ÃÖæÖ ŸÖß “ÖÖÓ¤üß“µÖÖ ¯Ö¡µÖÖÖê ´Öœü×¾Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. µÖê£Öê ¯ÖÖîÂÖ ¿Öã¬¤ü 15 »ÖÖ ³Ö¸üÖÖ·µÖÖ ¤êü¾Öß“µÖÖ
µÖÖ¡ÖêÃÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü µÖÖ¡Öêúºþ µÖêŸÖÖŸÖ.
´ÆüÃÖ¾Ö›ü“Öê ×ÃÖ¬¤üÖÖ£Ö ´ÖÓ×¤ü¸ü Æüê ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ´Öæô û ´ÖÓ×¤ü¸ü 12 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. Æêü ´ÖæôûÖŸÖ
¯ÖÖŸÖÖôûØ»ÖÖß †ÖÆêü. ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê 16 Øú¾ÖÖ 17 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ µÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“ÖÖ •ÖßÖÖì¬¤üÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ¾Öêô ûß Ö³ÖÔÖéÆüÖ“Öß †ÖŸÖæÖ
ˆ³ÖÖ¸üÖß ú¸üŸÖÖÖÖ úÖÆüß ˆÓ“Öß¾Ö¸ü ¯ÖãÆüÖ ‹ú †×¬ÖÂšüÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ýÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü †Ö•Ö ×¤üÃÖŸÖê ŸÖß ×ÃÖ¬¤üÖÖ£ÖÖ“Öß ´ÖæŸÖá ²ÖÃÖ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
×ÃÖ¬¤üÖÖ£ÖÖ“Öß ´Öæôû ´ÖæŸÖá ³Öî¸ü¾ÖÖ“Öß ¾Ö •ÖÖêÖÖ‡Ô“Öß ´Öæôû ´ÖæŸÖá ¯ÖÖ¾ÖÔŸÖß“Öß †ÖÆêü. ´ÖæŸÖáÖÖ»Öß ³ÖãµÖÖ¸üÖŸÖ ×¿Ö¾ÖØ¯Ö›ü †ÖÆêü. ´ÖæŸÖá“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖÖê
×¯ÖŸÖôûß ¯Ö¡µÖÖ“Öß ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öôû †ÖÆêü.

ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö
ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö µÖÖ »ÖÖêú¤îü¾ÖŸÖÖÓÖÖ »ÖÖêú•Öß¾ÖÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ †ÃÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. »ÖÖêú¤îü¾ÖŸÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ‹ú †Ö¤ü¸ü,
ÁÖ¬¤üÖ³ÖÖ¾Ö, »ÖÖêú×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ †Ö×Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ×³ÖŸÖß Æüß »ÖÖêú´ÖÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê. µÖÖ ¤îü¾ÖŸÖÖÓ´Öãôêû“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ
ãú™ãÓü²ÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ³Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖÓœü¸üß¾Ö¸ü µÖêÖÖ¸üß ÃÖÓú™êü µÖÖ ¤êü¾ÖŸÖÖÓ“Öß ¯Öæ•ÖÖ êú»µÖÖ´Öãôêû“Ö ¤æü¸ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. †¿Öß ‹ú »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ
´ÖÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ“Ö ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. µÖÖ ¤ê¾ÖŸÖÖ ÃÖ¤îü¾Ö †Ö•Öæ²ÖÖ•Öæ“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ÃÖÓ“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ¾Ö †Ö¯Ö»Öê ¸üÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ
†ÃÖÖ »ÖÖêú×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ³ÖŒŸÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ¹ý•Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ´Öãôêû »ÖÖêú¤êü¾ÖŸÖÖÓÖÖ »ÖÖêú´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ³ÖÖ¾Ö×¾ÖÀ¾ÖÖŸÖ †Ö•ÖÆüß ÁÖ¬¤êü“Öê Ã£ÖÖÖ
†ÃÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
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