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ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö :- ŸÖȩ̂ üÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖŸÖß»Ö £ÖÖȩ̂ ü ÃÖÓŸÖ. †Öê�ú ÃÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¤üÃ¯Ö¿ÖÖÔÖê ¯ÖÖ¾ÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Ò ³Öǽ Öß»ÖÖ †Ö¯Ö�Ö ÃÖÓŸÖÖ“Öß ³Öǽ Öß ´Æü�ÖæÖ ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖŸÖÖê. †Öê�ú ÃÖÓŸÖÖÓÖß µÖÖ ´ÖÖŸÖßŸÖ •Ö´Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¾Ö †Ö¯Ö»Öê 

•Öß¾ÖÖ�úÖµÖÔ ¯Öæ�ÖÔ �êú»Öê. ´Æü�ÖæÖ ÃÖÓŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™ß�úÖêÖÖŸÖæÖ ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™ÒÖ»ÖÖ ‹�ú †Ö�Öôêû ¾Öê�Öôêû ¯Ö Ó̧üÓŸÖã ´ÖÖÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ÃÖÓŸÖ ‹�úÖÖ£Ö, ÃÖÓŸÖ ÖÖ´Ö¤êü¾Ö,ÃÖÓŸÖ ŸÖã�úÖ¸Ö´Ö, ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö ü̧ †¿ÖÖ 

ÃÖÓŸÖÖÓ“Öß �úÖµÖì ¾Öê�Öôûß ¯Ö�Ö ŸµÖÖ �úÖµÖÖÔŸÖß»Ö •µÖÖÓ“Öê �úÖµÖÔ ÃÖ¾ÖÖÕÓ¯Öê�ÖÖ ¾Öê�Öôêû ¯Ö�Ö ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü ÆüÖêŸÖê †ÃÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ‘“Ö�úÖ� ŸÖÖ ×Æü̧ üÖ’ ´Æü�Ö•Öê“Ö‘ÃÖÓŸÖ ×¿Ö ü̧Öế Ö�Öß ÁÖß ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÖôûß ´ÖÆüÖ ü̧Ö•Ö’ ¿Ö�êú 1172 

´Ö¬µÖê ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•Ö ¯Öé£¾ÖßŸÖ»ÖÖ¾Ö ü̧ †¾ÖŸÖ ü̧»Öê. ‹�ú ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¿ÖêŸÖ�ú ü̧ßÃÖã¬¤üÖ ³ÖŒŸÖß“µÖÖ •ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ü̧ ÃÖÖ´ÖÖµÖÖŸÖß»Ö †ÃÖÖ´ÖÖµÖ †ÃÖÖ ÃÖÓŸÖÁÖêÂšü ²ÖÖŸÖÖê µÖÖ“Öêê •¾Ö»ÖÓŸÖ ˆ¤üÖÆü̧ ü�Ö ´Æü�Ö•Öê“Ö ÃÖÓŸÖ ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•Ö. 

 
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ :- 

²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ �Ö ü̧Ö ³ÖŒŸÖß´ÖÖ�ÖÔ �úôûÖ¾ÖÖ ´Æü�ÖæÖ ÃÖÓŸÖÖÓÖß ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖêŸÖæÖ †³ÖÓ�ÖÖ¤Ëü¾ÖÖ ȩ̂ü ³ÖŒŸÖßŸÖŸ¾ÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üüÖ�êú»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓÖÖÆüß ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß †Ö×�Ö 

ŸµÖÖŸÖæÖ “ÖÖê�ÖÖ´ÖêôûÖ, �ú´ÖỐ ÖêôûÖ, Ö ü̧Æü ü̧ß ÃÖÖêÖÖ ü̧, �ÖÖȩ̂ üÖ �ãÓú³ÖÖ ü̧, ÃÖêÖÖ ÆüÖ¾Öß µÖÖÃÖÖ¸ü�Öê �ÖÏÖ´Öß�Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸ÖŸÖ †Ö¯ÖÖ¯Ö»Öê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÖÓ³ÖÖôû�ÖÖ ȩ̂ü ÃÖÓŸÖ�ú¾Öß ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê. ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖæÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê»Öê 

Æêü ÃÖÓŸÖ�ú¾Öß ´Æü�Ö•Öê –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ÖÓÖß ³ÖŒŸÖß“µÖÖ¨üÖ ȩ̂ �ÎúÖÓŸÖß �ú ü̧�µÖÖ“ÖÖ •ÖÖê ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖ“Öê“Ö Æêü ±ú×»ÖŸÖ ÆüÖêµÖ.  

 ÃÖÖ´ÖÖµÖ ÃŸÖ ü̧ÖŸÖãÖ †Ö»Öê»µÖÖ ÃÖÓŸÖ�ú¾Öß´Ö¬µÖê ‹�ú †Ö�Öôêû ¾Öê�Öôêû Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾µÖŒŸÖß´ÖŸ¾Ö ´Æü�Ö•Öê“Ö ÃÖÓŸÖ ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÖôûß ÆüÖêµÖ. †Ö¯Ö»ÖÖ ¿ÖêŸÖß“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ú ü̧ŸÖÖÖÖ ŸµÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖæÖ“Ö 

³ÖŒŸÖß´ÖÖ�ÖÖÔ“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ �ú¹ýÖ ¯Ö¸ǘ ÖêÀ¾Ö¸“ÖÖ ÃÖÖ�ÖÖŸ�úÖ¸ ŸµÖÖÓÖß �ú¹ýÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ´Æü�ÖæÖ †¿ÖÖ ‹�úÖ ÃÖÓŸÖ �ú¾Öß“Öß ¤üü�Ö»Ö ´Ö ü̧Öšüß ¾ÖÖ›Ëǘ ÖµÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ´Ö¬µÖê †³µÖÖÃÖ �ú ü̧�ÖÖ-µÖÖÓÖß •Ö ü̧ß ‘ÖêŸÖ»Öß †ÃÖ»Öß ŸÖ ü̧ß 

ŸÖß ¡ÖÖê™ü�ú¯Ö�Öê ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. ´Æü�ÖæÖ ´Öß µÖÖ ¿ÖÖê¬Ö×Ö²ÖÓ¬ÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ“ÖÖ †»¯ÖÃÖÖ ¯Ö× ü̧“ÖµÖ �ú¹ýÖ ¤êü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �ú ü̧�ÖÖ ü̧ †ÖÆêü. †ÖôÓûÓ¤üß»ÖÖ †Ö¯Ö�Ö ¤êü¾ÖÖ“Öß †ÖôÓûÓ¤üß ´Æü�ÖŸÖÖê ŸÖ ü̧ ¯ÖÓœü̧ ǖ Öæ ü̧»ÖÖ ÃÖÓŸÖÖÓ“Öß 

´ÖÖÓ×¤üµÖÖôûß ´Æü�ÖŸÖÖê. †¿ÖÖ †Öê�ú ÃÖÓŸÖÖÓÖß µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖ“µÖÖ³Öǽ ÖßŸÖ •Ö´Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¾Ö †Ö¯Ö»Öê •Öß¾ÖÖ�úÖµÖÔ ¯Öæ�ÖÔ �êú»Öê ´Æü�ÖæÖ“Ö ÃÖÓŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™ß�úÖêÖÖŸÖæÖ ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™ÒÖ»ÖÖ ‹�ú ´ÖÖÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê 

†ÖÆêü. 

 ×¾Ö÷ü»ÖÖ“Öê ×ÖÛÃÃÖ´Ö ³ÖŒŸÖ ´Æü�ÖæÖ ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÓ�ú›êüü ¯ÖÖ×Æü»Öê •ÖÖŸÖê. ´ÖÖóµÖÖ“µÖÖ �ãú™æÓüÓ²ÖÖŸÖ •Ö´Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ö×�Ö †¾Ö‘µÖÖ •ÖÖŸÖßÃÖ †×³Ö´ÖÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû �êú¾Öôû 

»ÖÖê�ú�ú»µÖÖ�ÖÖ�ú× ü̧ŸÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ�ú× ü̧ŸÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÖ Ó̧ü Ó̄ ÖÖ× ü̧�ú ¿ÖêŸÖß“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÛÃ¾Ö�úÖ¸»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. 

ÃÖÓŸÖ ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÓ“ÖÖ •Öß¾ÖÖ¯Ö™ü - 

 ¤îü¾Öæ ´ÖÖôûß Æêü ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÓ“Öê †Ö•ÖÖê²ÖÖ ´Æü�Ö•Öê ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“Öê ¾Ö›üß»Ö. •ÖÖŸÖßÖê ŸÖê ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö ´ÖÖôûß µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖê Ã¾ÖŸÖ: ¯ÖÓœü̧ üß“Öê ¾ÖÖ ü̧�ú ü̧ß ÆüÖêŸÖê. ¤îü¾Öæ ´ÖÖôûß µÖÖÓÖÖ ¯Ö¸üÃÖÖê²ÖÖ †Ö×�Ö 

›üÖë�Ö ü̧Öê²ÖÖ †ÃÖê ¤üÖêÖ ´Öã»Ö�Öê ÆüÖêŸÖê. ¤îü¾Öæ ´ÖÖôûß ¯ÖÏŸµÖê�ú ‹�úÖ¤ü¿Öß»ÖÖ ÃÖÓŸÖ ´ÖÓ›üôûßÃÖÆü ¯ÖÓœü̧ ǖ Öæ̧ ü»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. Ã¾ÖŸÖ:“Öê ´ÖÖôûß �úÖ´Ö �ú¹ýÖ ×¾Ö÷ü»ÖÖ“Öê ³Ö•ÖÖ �úßŸÖÔÖ �ú ü̧ßŸÖ. ›üÖë�Ö ü̧Öê²ÖÖ ³ÖŒŸÖ ³ÖÖ×¾Ö�úÖÓ²Ö ü̧Öê²Ö¸ü 

µÖÖ¡Öê»ÖÖ ´Æü�ÖãÖ •ÖÖê �Öê»ÖÖ ŸÖÖê ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖ“Ö ÖÖÆüß. ¯Ö¸üÃÖÖê²ÖÖÓÖÖ ×ÖŸµÖÖế ÖÖÖê ¯ÖÓœü̧ üß»ÖÖ •ÖÖ�µÖÖ“Öß †Ö¾Ö›ü ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öß. ¯ÖÓ“Ö�ÎúÖê¿ÖßŸÖß»Ö“Ö ÃÖ¤æ ´ÖÖôûß µÖÖÓ“µÖÖ ´Öã»Öß¿Öß ÖÖÓ×�ÖŸÖÖ²ÖÖ‡Ô ×Æü“µÖÖ¿Öß ¯Ö¸üÃÖÖê²ÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü 

—ÖÖ»ÖÖ. ÖÖÓ×�ÖŸÖÖ²ÖÖ‡Ô»ÖÖ ¯Öã¡Ö ü̧ŸÖ —ÖÖ»Öê ŸÖê“Ö ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•Ö ÆüÖêµÖ. 

 ×´Ö ü̧•Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ¯Öã¾Öá ‘†ÖîÃµÖê’ Ø�ú¾ÖÖ ‘†ÖîÃÖê’ µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹�ú �Öê›êü ÆüÖêŸÖê. Æêü �ÖÖ¾Ö •ÖãµÖÖ �úÖôûß ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ̧ ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ÆüÖêêŸÖê. Æêü“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖ“Öê ´Öãôû �ÖÖ¾Ö. ¤îü¾Öæ ´ÖÖôûß †ÖîÃµÖÖÆæüÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê ¾Ö 

¯ÖÓœü̧ ǖ Öæ̧ ü •Ö¾Öôû“µÖÖ ‘† ü̧�Ö’ µÖÖ �ÖÖ¾Öß µÖê‰úÖ ŸÖê£Öê“Ö Ã£ÖÖ×µÖ�ú —ÖÖ»Öê. † ü̧�Ö µÖÖ �ÖÖ¾Öß ¯Öã¾Öá † ü̧�µÖ ´ÖÖ•Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. �úÖ»ÖÖÓŸÖ ü̧ÖÖê ¯ÖÖ�µÖÖ“ÖÖ †ÖÁÖµÖ ¯ÖÖÆæÖ †Öê�ú »ÖÖê�ú ŸÖê£Öê ¾ÖÃŸÖß»ÖÖ †Ö»Öê. ‘† ü̧�µÖû’ µÖÖ 

ÖÖ¾ÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖß ‘† ü̧�Ö’ †ÃÖê ÃÖÖê̄ Öê ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü —ÖÖ»Öê. † ü̧�Ö Æêü �ÖÖ¾Ö ´ÖÖœüÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.  

† ü̧�Ö µÖÖ �ÖÖ¾Öß ¿Ö�êú 1172 (‡. ÃÖ. 1250) ´Ö¬µÖê ÖÖÓ×�ÖŸÖÖ²ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖê™üß ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÓ“ÖÖ •Ö´Ö —ÖÖ»ÖÖ. ×¾Ö÷ü»ÖÖ“µÖÖ†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¯Öã¡Ö »ÖÖ³Ö —ÖÖ»ÖÖ †¿Öß ÖÖÓ×�ÖŸÖÖ²ÖÖ‡Ô“Öß ÁÖ¬¤üÖ ÆüÖêŸÖß. ¯Ö ü̧ÃÖÖê²ÖÖ 

†Ö×�Ö ÖÖÓ×�ÖŸÖÖ²ÖÖ‡Ô µÖÖ¤üÖÓ̄ ÖŸµÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ †ÃÖê šêü¾Ö»Öê. ‘ÃÖÓ¾ÖŸÖ’ (Ø�ú¾ÖÖ ÃÖÓ¾ÖŸÃÖ ü̧) µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ÊÖ ¿Ö²¤üÖ“Öê ´Öæôû ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖ µÖêŸÖê. ‘ÃÖÓ¾ÖŸÖ’ Æêü �úÖ»Ö�Ö�Ö�Öê“Öê ´ÖÖ¬µÖ´Ö µÖÖ �úÖôûÖŸÖ 

¯ÖÏ“ÖÖ ü̧ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖÓ¾ÖŸÖË µÖÖ ÃÖÓÃ�éúŸÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê »ÖÖê�ú³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö ¯ÖÏ“ÖÖ ü̧¹ý¯Ö, ˆ““ÖÖ ü̧ ÃÖã»Ö³ÖŸÖêÃÖÖšüß ‘ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ’ †ÃÖê —ÖÖ»Öê †ÃÖÖ¾Öê †ÃÖê †³µÖÖÃÖ�ú ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖŸÖ. 

 ‘ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ’ µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öß †Ö�Ö�Öß ‹�ú ¾µÖãŸ¯Ö¢Öß ÃÖÓ³Ö¾ÖŸÖê. ‘ÃÖÖ¾Ö’ ´Æü�Ö•Öê ‘ÃÖ³µÖ’ Ø�ú¾ÖÖ ‘ÃÖ••ÖÖ’ ‘ŸÖÖ’ µÖÖ ³ÖÖ¾Ö¾ÖÖ“Ö�ú ¯ÖÏŸµÖµÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ¯Ö�ÖÖ †ÃÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ³µÖŸÖÖ ´Æü�Ö•Öê ÃÖ³µÖ¯Ö�ÖÖ 

Ø�ú¾ÖÖ ÃÖ••ÖÖ¯Ö�ÖÖ. ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÖóµÖÖ“µÖÖ ‘Ö ü̧ÖŸÖ ¾ÖÖ›ü¾Ö›üß»ÖÖÓ̄ ÖÖÃÖæÖ ×¾Ö÷ü»Ö³ÖŒŸÖß ÖÖÓ¤üŸÖ ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ³ÖŒŸÖß´ÖµÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö ü̧�ÖÖŸÖ ŸÖê »ÖÆüÖÖÖ“Öê ´ÖÖêšêü —ÖÖ»Öê. ¤ü�Ö›üÖ“Öê ™üÖôû �ú¹ýÖ ×´Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ �úßŸÖÔÖ �ú ü̧ßŸÖ. Æêü 

»ÖÖê�úÖÓÖÖ Ö¾Ö»Ö ¾ÖÖ™êü. ŸµÖÖÓ“Öê ×¿Ö�Ö�Ö ²ÖêŸÖÖ“Öê“Ö —ÖÖ»Öê. ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™ÒüÖŸÖ ´ÖÖôûß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ²ÖÖ ü̧Ö ¯ÖÖê™ü³Öê¤ü †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ¯Öî�úß ‘±ãú»Öê’ Ø�ú¾ÖÖ ‘±ãú»Ö´ÖÖôûß’ Æüß ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖ“Öß •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ‘´ÖÖ»ÖÖ’ µÖÖ ÃÖÓÃ�éúŸÖ 

¿Ö²¤üÖ¯ÖÖÃÖãÖ (±ãú»ÖÖÓ“Öß ´ÖÖôû) †Ö»Öê †ÖÆêü. 
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 † ü̧�Ö•Ö¾Öôû“µÖÖ ‘³Öë›ü’ µÖÖ �ÖÖ¾Ö“Öê  ‘³ÖÖÖ¾ÖÃÖê ¹ý¯Ö´ÖÖôûß’ Æêü ‘Ö ü̧Ö�Öê ÖÖ¾ÖÖ•Ö»Öê»Öê †Ö×�Ö ÃÖÓ̄ Ö®Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ ‘Ö ü̧ÖŸÖß»Ö ´Öã»Ö�Öß ‘•ÖÖÖÖ‡Ô’ ×Æü“µÖÖ¿Öß ÃÖÖÓ¾ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü —ÖÖ»ÖÖ. µÖ£ÖÖ¾Ö�úÖ¿Ö µÖÖ 

¤üÖÓ̄ ÖŸµÖÖÃÖ ‹�ú ´Öã»Ö�ÖÖ ×¾Ö÷ü»Ö ¾Ö ‹�ú ´Öã»Ö�Öß ÖÖ�ÖÖŸÖÖ‡Ô —ÖÖ»Öß. ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖ“Öê †Ö‡Ô ¾Ö›üß»Ö †ÖÂÖÖœü ¾Öª “ÖŸÖã¤Ôü¿Öß»ÖÖ µÖÖ ˆ³ÖµÖÓŸÖÖÓÖß ¤êüÆü šêü¾Ö»ÖÖ. •ÖÖÖ‡Ô †Ö×�Ö ÃÖÖ¾ÖŸÖÖê²ÖÖ ŸµÖÖ¾Öêôûß ´ÖóµÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. Æüß 

¿ÖÖê�ú¾ÖÖŸÖÖÔ ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖ“Ö ŸÖê ‘Ö ü̧ß †Ö»Öê †Ö×�Ö ˆ¢Ö ü̧×�ÎúµÖÖ ŸµÖÖÓÖß µÖ£ÖÖÃÖÖÓ�Ö ¯ÖÖ ü̧ ¯ÖÖ›ü»Öß. ŸµÖÖÓ“Öê �éú¯ÖÖ”û¡Ö Æü̧ ü¯Ö»Öê. ´Öã»Ö�ÖÖ ×¾Ö÷ü»Ö ÆüÖÆüß †�úÖ»Öß �úÖ»Ö¾Ö¿Ö —ÖÖ»ÖÖ. ÖÖ�ÖÖŸÖÖ‡Ô�ú›æüÖ ¯Öãœü“ÖÖ ¾ÖÓ¿Ö †Ö•ÖŸÖÖ�ÖÖµÖŸÖ 

“ÖÖ»Öæ †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖÖÓ�Ö�µÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ¯Ö�Ö šüÖêÃÖ †ÃÖÖ ¯Öã̧ üÖ¾ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÖÖÆüß. 

ÃÖÓŸÖ ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•Ö µÖÖÓÖß ÃÖÓ•Öß¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¬Öß ‘ÖêŸÖ»Öß. ŸµÖÖ“Öê ¾Ö�ÖÔÖ ŸÖê ¯Öãœüß»Ö †³ÖÓ�ÖÖŸÖ �ú¸üŸÖÖŸÖ. 

  ²ÖÖ ü̧Ö ¿ÖŸÖë, ÃÖŸÖ ü̧Ö ¿ÖÖ×»Ö¾ÖÖÆüÖ… ́ Ö´Ö£Ö ÖÖ´Ö�ú ÃÖÓ¾ÖŸÃÖ ü̧ ŠúŸÖã �ÖÏßÂ´Ö…�éúÂ�Ö †ÖÂÖÖœü “ÖŸÖã¤Ôü¿Öß… 

†Ö»ÖÖ ˆ¤üµÖÖÃÖß ÃÖÆüÃ¡Ö�ú ü̧…ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö Ã¾Ö¹ý¯Öß ´ÖßÖ»ÖÖ…¤êüÆü ÃÖ´ÖÙ¯Ö»ÖÖ •ÖµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÃÖß …… 1…… 

 

†ÖÂÖÖœü ¾Öª “ÖŸÖã¤Ôü¿Öß, ¿Ö�êú (×¤ü. 12 •Öã»Öî 1295) µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß † ü̧�Ö ´ÖãŒ�úÖ´Öß ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•Ö †ÖÓŸÖÖŸÖ ×¾Ö»ÖßÖ —ÖÖ»Öê. ‡. ÃÖ. 1250 ŸÖê 1295 †ÃÖê ¯ÖÓ“Öê“ÖÖôûßÃÖ ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ÃÖ±ú»Ö •Öß¾ÖÖ ŸµÖÖÓÖß �Óúšü»Öê. 

 

† ü̧�Ö �ÖÖ¾Ö“Öê ³ÖÖî�ÖÖê×»Ö�ú Ã£ÖÖÖü - 

 ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ü̧Ö•µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ ü̧ ×•Ö»ÆüÖ ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖšüÖ ü̧Ö¾Ö ü̧ †ÖÆêü. ¯ÖÓœü̧ ǖ Öæ̧ ü-´ÖÓ�Öôû¾ÖêœüÖ-²ÖÖ¿Öá-† ü̧�Ö ‡. Ã£ÖÖÖÖ´Öãôêû ÃÖÓŸÖÖÓ“Öß ³Öǽ Öß ´Æü�ÖæÖ ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ̧ ü ×•Ö»ÊÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö †ÖÆêü. µÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö 

´ÖÖœüÖ µÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“µÖÖ �ÖÖ¾ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÖîŠúŸµÖ ×¤ü¿Öê»ÖÖ ÃÖŸÖ ü̧Ö ×�ú. ´Öß. †ÓŸÖ ü̧Ö¾Ö ü̧ † ü̧�Ö Æêü �ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ¯Öã�Öê ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ̧ ü µÖÖ ü̧Ö•µÖ ü̧ÃŸµÖÖ¾Ö ü̧ Æêü �ÖÖ¾Ö µÖêŸÖê. ²ÖÃÖÖê Æü›ǖ ÖÃÖ ü̧-»ÖÖê�Öß (�úÖôû³ÖÖȩ̂ ü) µÖ¾ÖŸÖ-¯ÖÖ™üÃÖ-

×³Ö�Ö¾Ö�Ö-‡Ó¤üÖ¯Öæ̧ ü-™ëü³Öã�Öá-† ü̧�Ö †ÃÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ †ÖÆêü. ȩ̂ü»¾ÖêÖê ¯Öã�Öê-´ÖÖÓ•Ö ü̧ß-�êú›ü�ÖÖ¾Ö-¤üÖï›ü-×³Ö�Ö¾Ö�Ö-•Öê‰ú ü̧-�ãú›æÔü¾ÖÖ›üß †ÃÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ †ÖÆêü. ¯ÖÏ£Ö´Ö �ãú›æÔü¾ÖÖ›üß»ÖÖ ˆŸÖ ü̧Ö¾Öê »ÖÖ�ÖŸÖê. �ãú›æÔü¾ÖÖ›üßÆãüÖ ¯ÖÓœü̧ ǖ Öæ̧ ü-ÃÖÖÓ�ÖÖê»ÖÖ µÖÖ 

´ÖÖ�ÖÖÔÖê ´ÖÖê›üØÖ²Ö ȩ̂ü»¾Öê Ã™êü¿ÖÖ¾Ö ü̧ ˆŸÖ ü̧Ö¾Öê »ÖÖ�ÖŸÖê. ŸÖê£ÖæÖ ŸÖßÖ ×�ú. ´Öß. †ÓŸÖ ü̧Ö¾Ö ü̧ ˆ¢Ö ü̧ ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ ²ÖÃÖÖê † ü̧�Ö µÖê£Öê •ÖÖŸÖÖ µÖêŸÖê. 

 † ü̧�Ö µÖÖ �ÖÖ¾Ö“µÖÖ ¤ü×�Ö�ÖêÃÖ ÁÖß�Öê¡Ö ¯ÖÓœü̧ ǖ Öæ̧ üü †ÖÆêü. ¯ÖÛ¿“Ö´Öê»ÖÖ ÁÖß�Öê¡Ö ×¿Ö�Ö ü̧ Ø¿Ö�Ö�ÖÖ¯Öæ̧ ü †ÖÆêü. ‡Ô¿ÖÖµÖê»ÖÖ ³Ö�Ö¾ÖÓŸÖÖÓ“Öß ²ÖÖ¿Öá †ÖÆêü. †Ö�ÖêµÖ ×¤ü¿Öê»ÖÖ ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ ü̧ †ÖÆêü. ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ̧ ü“µÖÖ 

¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ 65 ×�ú.´Öß. †ÓŸÖ ü̧Ö¾Ö ü̧ ¾Ö ¯Öã�µÖÖ“µÖÖ ¯Öã¾ÖìÃÖ 180 ×�ú. ´Öß. †ÓŸÖ ü̧Ö¾Ö ü̧ Æêü ‹�ú ”ûÖê™êüÃÖê ÃÖÆüÖ ÃÖÖŸÖ Æü•ÖÖ ü̧ »ÖÖê�úÃÖÓ�µÖÖ †ÃÖê»Öê»Öê �Öê›êü�ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. 

 

† ü̧�Ö �ÖÖ¾Ö“Öê ´ÖÆü¢¾Ö - 

 † ü̧�Ö Æêü ÃÖÓŸÖ ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÓ“Öê •Ö´ÖÃ£ÖÖÖ, �úŸÖãÔŸ¾ÖÃ£ÖÖÖ †Ö×�Ö ×Ö¾ÖÖÔ�ÖÃ£ÖÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ×ŸÖÆüß ¥üÂ™üàÖß ´ÖÆü¢¾Ö †ÖÆêü. ³Öë›ü Æêü ´ÖÆüÖ•ÖÖ ü̧ÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÃÖã ü̧¾ÖÖ›üß“Öê �ÖÖ¾Ö † ü̧�Ö•Ö¾Öôû“Ö †ÖÆêü. 

† ü̧�Ö Æêü �ÖÖ¾Ö ³Öß´ÖÖ Ö¤üß“µÖÖ �ÖÖê-µÖÖŸÖ ¾ÖÃÖ»Öê †ÖÆêü. �ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Öê»ÖÖ ³Öß´ÖÖ †Ö×�Ö Öß ü̧Ö µÖÖ ÖªÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ�Ö´Ö ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖê£ÖæÖ ³Öß´ÖÖ Ö¤üß ¯ÖÛ¿“Ö´Öê»ÖÖ ¾ÖÖÆæ »ÖÖ�ÖŸÖê. ÃÖ´Öã¦üÃÖ¯ÖÖ™üß¯ÖÖÃÖæÖ“Öß ŸµÖÖ“Öß ˆÓ“Öß 450 

ŸÖê 500 ´Öß™ü̧ ü †ÖÆêü. † ü̧�Ö ¾Ö ³Öë›ü µÖÖ ¤üÖêÆüß �ÖÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¬µÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖÆü�ÖÖ-µÖÖ ‹�úÖ ”ûÖê™ü¶Ö Ö¤üß»ÖÖ ±úŒŸÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖ“Ö ¯ÖÖ�Öß †ÃÖŸÖê. Æüß Ö¤üß ³Öß´ÖÖ Ö¤üß»ÖÖ ¯ÖÓœü̧ ǖ Ö æ̧ ü“µÖÖ ¯Öã¾Öì»ÖÖ ×´ÖôûŸÖê. ´ÖÖêÃÖ´Öß 

Æü¾ÖÖ´ÖÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ † ü̧�Ö Æêü �ÖÖ¾Ö µÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖêÃÖ´Öß Æü¾ÖÖ´ÖÖÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ŸÖê£Öê †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ˆÆüÖôûÖ, ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûÖ, ×Æü¾ÖÖôûÖ Ã¯ÖÂ™ǖ Ö�Öê •ÖÖ�Ö¾ÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö�Ö ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ̧ ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÆüÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö 

¯Ö•ÖÔµÖ”ûÖµÖê“ÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö ´Æü�ÖæÖ †Öêôû�Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ±úŒŸÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖ“µÖÖ ˆ¢Ö ü̧Ö¬ÖÖÔŸÖ 680 ×´Ö.×´Ö. ¯ÖÖ‰úÃÖ ¯Ö›üŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû �Ö ü̧ß¯Ö ×¯Ö�úÖÓ“µÖÖ ‹ê¾Ö•Öß ü̧²²Öß“Öß ×¯Ö�êú †×¬Ö�ú ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖ¾Ö ü̧ ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. † ü̧�Ö 

�ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê 90% ÆãüÖ †×¬Ö�ú »ÖÖê�ú ¿ÖêŸÖß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ �ÖãÓŸÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖß ˆ¤ü̧ ü ×Ö¾ÖÖÔÆüÖ“Öß ¿ÖêŸÖß ´Æü�ÖæÖ †Öêôû�Ö»Öß •ÖÖŸÖê. �ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ¤ü×�Ö�Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖ �úÖóµÖÖ •Ö´ÖßÖß †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. 

ÃÖã̄ Öß�úŸÖê“µÖÖ ¥üÂ™üß�úÖêÖÖŸÖæÖ µÖÖ •Ö´ÖßÖß ˆ¢Ö´Ö ¯ÖÏ�úÖ ü̧“µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖê£Öê •¾ÖÖ ü̧ß Æêü ´Öã�µÖ ¯Öß�ú †ÖÆêü. ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ¾Ö ü̧ †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ˆŸ¯Ö®ÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÂÖá ×³Ö®ÖŸÖÖ †ÖœüôûŸÖê. 

 † ü̧�Ö Æêü �ÖÖ¾Ö ´ÖÖê›üØÖ²Ö¯ÖÖÃÖæÖ •Ö¾Öôû“Ö †ÖÆêü. ÃÖ›ü�ú ÃÖÖê›æÖ † ü̧�Ö“µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê †Ö¯Ö�Ö •ÖÖ‰ú »ÖÖ�Ö»ÖÖê �úß, »ÖÖÓ²ÖæÖ“Ö ÃÖÓŸÖ ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ  ´ÖÆüÖ ü̧Ö•Ö ´ÖÓ×¤ü̧ üÖ“ÖÖ �úôûÃÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ´ÖÓ×¤ü̧ üÖ“µÖÖ 

†¾ÖŸÖß³ÖÖê¾ÖŸÖß ¯ÖÖ“Ö ÃÖÆüÖ ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ¾Öé�Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öß ×¿ÖŸÖ»Ö ”ûÖµÖÖ †ÖÆêü. 

 ´ÖÓ×¤ü̧ üÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö«üÖ ü̧Ö•Ö¾Öôû“Ö ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖ“Öß ×¾ÖÆüß ü̧ †ÖÆêü. ×¾ÖÆüß¸ü ´ÖÖêšüß †ÖÆêü. ¾ÖŸÖãÔôûÖ�úÖ ü̧ ¤ü�Ö›üß �úšüü›ü¶ÖÓ“Öê “ÖãµÖÖŸÖ»Öê ¯ÖŒ�êú ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö �êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ×¾ÖÆüß¸üß»ÖÖ ŸÖßÖ “ÖÖ ü̧ ü̧ÆüÖ™ü 

†ÖÆêüŸÖ. ×¾Ö×Æü̧ ß“µÖÖ ŸÖôûÖ¿Öß Ã¾Ö“”û ¯ÖÖ�µÖÖ“Öê •Öß¾ÖÓŸÖ —Ö ȩ̂ü †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ�Öß ×¾Ö×Æü̧ üß“µÖÖ ¤üÖêÖ ™üÖê�úÖÓ¿Öß ¤üÖêÖ ´ÖÖêšêü ¾Öé�Ö †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ�Öß ¿Öë¤ü�ÖÖ-µÖÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖ»ÖÖ µÖÖ ¾Öé�ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¾Ö»Öß †ÖÖµÖÃÖê ×´ÖôûŸÖê. 

   ´ÖÖê™ü, ÖÖ›üÖ, ×¾ÖÆüß ü̧, ¤üÖȩ̂ üß…†¾Ö‘Öß ¾µÖÖ¯Öß»Öß ¯ÖÓœü ü̧ß…… 

†¿ÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ: ÃÖÖ¾ÖŸÖÖê²ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾ÖÆüß ü̧ß“Öê ¾Ö�ÖÔÖ �êú»Öê †ÖÆêü. †Ö´ÆüÖ ÆüÖŸÖß ´ÖÖê™ü, ÖÖ›üÖ… ¯ÖÖ�Öß •ÖÖŸÖê ±ãú»Ö—ÖÖ›üÖ…… µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö�ÖÔÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÆüß µÖÖ“Ö ×¾ÖÆüß ü̧ß¿Öß †ÖÆêü. ×¾ÖÆüß ü̧ß•Ö¾Öôû“Ö ŸµÖÖÓÖß 

´ÖôûÖ ±ãú»Ö×¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ¾ÖÖ Ã¯Ö¿ÖÖÔÖê Æüß ×¾ÖÆüß ü̧ ¯Ö×¾Ö¡Ö —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. 

 ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÓ“Öê ×Ö¾ÖÖÃÖÃ£ÖÖÖ ´ÖÓ×¤ü ü̧Ö¯ÖÖÃÖæÖ †¬ÖÖÔ ±ú»ÖÖÕ�ÖÖ¾Ö ü̧ † ü̧�Ö�ÖÖ¾Ö“µÖÖ ´Ö¬µÖ³ÖÖ�Öß ¾Ö ³Ö ü̧¾ÖÃŸÖßŸÖ ÆüÖêŸÖê. Æêü ‘Ö ü̧ “ÖÓ¦ǘ ÖÖîôûß“Ö †ÃÖÖ¾Öê. †Ö•ÖÆüß ŸÖß ¾ÖÖÃŸÖæ ³Ö�ÖÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ŸÖ�Ö ¬Ö¹ýÖ †ÖÆêü. 

´ÖÓ¤üß ü̧Ö»ÖÖ »ÖÖ�ÖæÖ“Ö ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖôûÖ ±ãú»Ö×¾Ö»ÖÖ, ×¯Ö�ú×¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. 

“ÖÓ¤üÖ ˆ™üß“Öê ´ÖÆü¢¾Ö - 

 ¯ÖÓœü̧ ǖ Öæ̧ üü“µÖÖ ¯ÖÖÓ›ãü Ó̧ü�ÖÖÃÖ �ÖÏßÃ´ÖŠúŸÖãŸÖ •µÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê “ÖÓ¤üÖ ˆ™üß ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¿Öß ¯ÖÖÓ›ãü Ó̧ü�ÖÖ“ÖÖ ³ÖŒŸÖ ÃÖÓŸÖ ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÖôûß µÖÖÓÖÖ “ÖÓ¤üÖ ˆ™üß ¾ÆüÖ¾Öß µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê �Öê»Öß ÃÖã́ ÖÖ ȩ̂ ü 200 ¾ÖÂÖÖÔ̄ ÖÖÃÖãÖ Æü. ³Ö. ¯Ö. 

¾ÖÖÃÖ�ú ü̧ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÓ“Öê ×¿ÖÂµÖ ÃÖÖÓ̄ ÖÏ¤üÖµÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ Æüß “ÖÓ¤üÖ ˆ™üß µÖÖ¡ÖÖ ÃÖÓ¯Ö®Ö ÆüÖêŸÖê. Æü. ³Ö. ¯Ö. ¾ÖÖÃÖ�ú ü̧ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÂµÖ ¾Ö �Ö�ÖÖÓ“ÖÖ µÖÖ¡Öê“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ “Öî¡Ö ¾Öª 10 ŸÖê “Öî¡Ö ¾Öª 12 †ÃÖÖ ŸÖßÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ÆüÖ 

ÃÖÖêÆüôûÖ †ÃÖŸÖÖê. “Öî¡Ö ¾Öª 12 µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ¤ãǖ ÖÖ¸üß 2 ŸÖê 4 µÖÖ¾ÖêôêûŸÖ †³ÖÓ�ÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ»ÖÖ¾Ö ü̧ ÃÖÆüÖ¿Öê¾Ö ü̧ “ÖÓ¤üÖÖ“Öê �ÖÖê›ü ‘ÖÖÃÖæÖ �ÖÓ¬Ö ŸÖµÖÖ ü̧ �êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê ¾Ö ŸÖµÖÖ ü̧ �êú»Öê»ÖÖ �ÖÓ¬Ö ÁÖß ÃÖÓŸÖ ×¿Ö ü̧Öế Ö�Öß ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ 

´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ¬Öß´ÖÖ�Öê �ú ü̧ �ú™êü¾Ö ü̧ šêü¾ÖæÖ ˆ³µÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÁÖß ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�ÖÖ“µÖÖ ´ÖãŸÖá»ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ�ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö �úÖî¿Ö»µÖ¯Öã�ÖÔ × ü̧ŸÖßÖê »ÖÖ¾Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. Æüß µÖÖ¡ÖÖ ¯Öã¾Öá ±úÖ ü̧ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ³Ö ü̧ŸÖ ÆüÖêŸÖß. †ÖŸÖÖÆüß 

³Ö ü̧ŸÖ †ÖÆêü. ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖÆüß µÖÖ “ÖÓ¤üÖ ˆ™üß µÖÖ¡Öê“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ´ÖÖêšêü ÆüÖê‡Ô»Ö. 
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‘ÁÖß±úôûµÖÖ¡ÖÖ’ �úÖ»ÖÖµÖÖ¡ÖÖ - 

 Æüß µÖÖ¡ÖÖ ÃÖÓŸÖ ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÓ“µÖÖ ¯Öã�µÖ×ŸÖ£Öß×Ö×´Ö¢Ö ³Ö ü̧ŸÖê. •Ö�Ö¤Ëü�Öã¹ý ÃÖÓŸÖ ŸÖã�úÖ ü̧Ö´Ö ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÓ¿Ö•ÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ÁÖß ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÓ×¤ü̧ üÖŸÖ † ü̧�Ö µÖê£Öê ŸÖßÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ÖÖ´Ö ÃÖÓ�úßŸÖÔÖ 

ÆüÖêŸÖ †ÃÖê ¾Ö ¤ü×ÆüÆÓü›üß ÁÖß±úôû ÆÓü›üß ±úÖê›ü�µÖÖ“ÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. £ÖÖȩ̂ ü Æü. ³Ö. ¯Ö. ÃÖÖê̄ ÖÖÖ�úÖ�úÖ ¤êüÆæü�ú ü̧ü µÖÖÓÖß ¯Öã�µÖ×ŸÖ£Öß ˆŸÃÖ¾ÖÖ×Ö×´Ö¢Ö † ü̧�Ö µÖê£Öê ÃÖÖŸÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ÖÖ´Ö ÃÖÓ�úßŸÖÔÖ ÃÖÖêÆüóµÖÖ“Öß ¯Ö Ó̧ǖ Ö ü̧Ö “ÖÖ»Öæ 

�êú»Öß. ÃÖ¬µÖÖ ÆüÖ ÖÖ´Ö ÃÖÓ�úßŸÖÔÖ ÃÖ¯ŸÖÖÆü Æü. ³Ö. ¯Ö. �Öã¹ý –ÖÖÖêÀ¾Ö ü̧ ´ÖÖ‰ú»Öß ´ÖÆüÖ ü̧Ö•Ö ¤êüÆãü�ú ü̧ ¾Ö Æü. ³Ö. ¯Ö. �Öã¹ý ²ÖÖ¯ÖãÃÖÖÖê ´ÖÆüÖ ü̧Ö•Ö ¤êüÆãü�ú ü̧ µÖÖ ÃÖÖê¯ÖÖÖ�úÖ�úÖ ¤êüÆãü�ú ü̧ µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖã̄ Öã¡ÖÖÓ“µÖÖ ¤êü�Ö ȩ̂ü�Öß�ÖÖ»Öß “ÖÖ»Öæ 

†ÖÆêü. ÃÖÖŸÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ¤êüÆãü�ú ü̧ ´ÖÖ‰ú»Öß“Öê ×¿ÖÂµÖ�Ö�Ö ¾Ö Ã¾ÖŸÖ: –ÖÖÖêÀ¾Ö ü̧ ´ÖÖ‰ú»Öß ¤êüÆãü�ú ü̧ µÖê£Öê ÖÖ´Ö ÃÖÓ�úßŸÖÔÖÖÃÖÖšüß ÃÖÆü³ÖÖ�Öß ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. 

 ¯Öã�µÖ×ŸÖ£Öß ˆŸÃÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¤ãüÃÖ-µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß •Ö�ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß¾Ö ü̧ ‹�ú´Öê¾ÖÖ×«üŸÖßµÖ †ÃÖ�ÖÖ ü̧Ö‘ÁÖß±úôûÆÓü›üß’ ±úÖê›ü�µÖÖ“ÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´Ö ÆüÖêŸÖÖê. µÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÓœü̧ ü¯Öæ̧ ü µÖê£ÖæÖ ÁÖß ×¾Ö÷ü»ÖÖ“Öß ¯ÖÖ»Ö�Öß 

†Ö¤ü»µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß † ü̧�Ö»ÖÖ †Ö»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. µÖÖ ¯ÖÖ»Ö�Öß“ÖÖ † ü̧�Ö µÖê£Öê ŸÖßÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ´ÖãŒ�úÖ´Ö †ÃÖŸÖÖê. ÁÖß ×¾Ö÷ü»ÖÖ“Öß ¯ÖÖ»Ö�Öß ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™ÒüÖŸÖ †µÖ¡Ö �ãúšêüÆüß Ö •ÖÖŸÖÖ ±úŒŸÖ † ü̧�Ö»ÖÖ“Ö ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÖôûß 

´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÓÃÖÖšüß µÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™ÒüÖŸÖ»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ �úÖÖÖ�úÖê̄ Ö-µÖÖŸÖæÖ ¯ÖÖ»Ö�µÖÖ, Ø¤ü›ü¶Ö ¯ÖÓœü̧ ǖ Öæ̧ ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö Ó̧üŸÖã ÃÖÓŸÖ ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÓ“Öß ¯ÖÖ»Ö�Öß Æüß † ü̧�ÖÆæÖ �ãúšêüÆüß •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß Æêü“Ö µÖê£Öß»Ö ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ 

ÆüÖêµÖ. 

 ÃÖÓŸÖ ×¿Ö ü̧Öế Ö�Öß ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•Ö ÃÖ´ÖÖ¬Öß ´ÖÓ¤üß ü̧ÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †ÃÖ�ÖÖ-µÖÖ ¤ü�Ö›üß ¯ÖÖ ü̧Ö¾Ö ü̧ß»Ö Ø»Ö²ÖÖ“µÖÖ —ÖÖ›üÖ»ÖÖ ÁÖß±úôû ÆÓü›üß ²ÖÖÓ¬Ö»Öß •ÖÖŸÖê. ÁÖß±úôû ÆÓü›üß ±úÖê›ü�µÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ ¯Ö Ó̧ǖ Ö ȩ̂üÖê ÃÖÓŸÖ ŸÖã�úÖ ü̧Ö´Ö 

´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖ“Öê ¾ÖÓ¿Ö•Ö ÃÖÖê̄ ÖÖÖ�úÖ�úÖ ¤êüÆãü�ú ü̧ µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö ü̧Ö�µÖÖŸÖ †ÖÆêü. ÆüÖ ÃÖÖêÆüôûÖ ¯ÖÖÆü�µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ �úÖÖÖ�úÖê̄ Ö-µÖÖŸÖæÖ »ÖÖê�ú µÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ �úÖ»ÖÖµÖÖ¡Öê»ÖÖ †Öê�ú ¾ÖÂÖÖÔ“Öß ¯Ö Ó̧ü¯Ö ü̧Ö †ÖÆêü. ¤üÆüßÆÓü›üß»ÖÖ ¯ÖÖ“Ö 

ÃÖÖŸÖ Æü•ÖÖ ü̧ ÖÖ¸üôû ¾ÖÖ×Æü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“Öß ÆÓü›üß ±úÖê›ü»Öß •ÖÖŸÖê ¾Ö »ÖÖê�ú ¯ÖÏÃÖÖ¤ü ‘ÖêŸÖÖŸÖ. 

 ÁÖß±úôû ÆÓü›üß“µÖÖ ¤ãüÃÖ-µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ»Ö�Öß“Öß �ÖÏÖ´Ö¯ÖÏ¤ü×�Ö�ÖÖ ÆüÖêŸÖê. •ÖÖ�ÖÖê•ÖÖ�Ö ³ÖÖ¹ý›üÖ“Öê �úÖµÖÔ�Îú´Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ×¾Ö�úÖÓ“Öê ´ÖÖÖȩ̂ Óü•ÖÖ ŸÖ ü̧ ÆüÖêŸÖê“Ö ¯Ö�Ö ŸµÖÖ“Ö²Ö ü̧Öê²Ö¸ü 

ˆ¤Ëü²ÖÖê¬ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ �úÖ»ÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÓœü̧ ǖ Öã ü̧ÆæüÖ µÖê�ÖÖ-µÖÖ ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ»Ö�Öß“Öê † ü̧�Ö´Ö¬µÖê •ÖÓ�Öß Ã¾ÖÖ�ÖŸÖ �ú ü̧�µÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ �ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ»Ö�Öß“µÖÖ Ã¾ÖÖ�ÖŸÖÖ»ÖÖ ÃÖ••Ö †ÃÖŸÖÖê. –ÖÖÖÖê²ÖÖ, 

ŸÖã�úÖ ü̧Ö´Ö ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÓ“µÖÖ •ÖµÖ‘ÖÖêÂÖÖŸÖ ¯ÖÖ»Ö�Öß ´ÖÓ¤üß ü̧ÖŸÖ †Ö�Ö»Öß •ÖÖŸÖê. µÖÖ ¯ÖÖ»Ö�Öß“µÖÖ Ã¾ÖÖ�ÖŸÖÖ‡ŸÖ�úÖ“Ö ×Ö ü̧Öê¯Ö ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³ÖÃÖã¬¤üÖ ´ÖÖêšü¶Ö ÁÖ¬¤üÖµÖãŒŸÖ ³ÖÖ¾ÖÖêÖê ÆüÖêŸÖÖê. �ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖÆêü̧ ǖ ÖµÖÕŸÖ Æü•ÖÖ¸üÖê ³ÖÖ×¾Ö�ú 

¾Ö �ÖÏÖ´ÖÃ£Ö ¯Ö ü̧ŸÖ�µÖÖÖê �úÖ»ÖÖµÖÖ¡Öê“Öß ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ¡ÖÖ �úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ †ÖÖÓ¤üÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö ü̧�Ö †ÃÖŸÖê. †Ö•Ö †¸ü�Ö Æêü ×ŸÖ£ÖÔ�Öê¡Ö ´Æü�ÖæÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öê †ÖÆêü. ¾Ö�ÖÔ † ´Ö¬µÖê ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ 

†ÖÆêü. ´Æü�ÖæÖ“Ö † ü̧�Ö �ÖÖ¾Ö“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ¾ÖÖœüŸÖ“Ö “ÖÖ»Ö»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê. 

 

†¬µÖÖÛŸ´Ö�ú »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß ´Æü�Ö•Öê �úÖµÖ ? - 

 †¬µÖÖŸ´ÖÖ“µÖÖ �Öê¡ÖÖŸÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú ¾µÖŒŸÖßÃÖ ¾Ö ×ŸÖ“µÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖÖÃÖ ¾ÖÖ¾Ö ü̧Ö×Æü»µÖÖÖê ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú •Öß¾ÖÖÖŸÖ ‹�úÖ Ö¾µÖÖ †¬µÖÖÛŸ´Ö�ú ¾Ö ¬ÖÖÙ´Ö�ú »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß“ÖÖ •Ö´Ö —ÖÖ»ÖÖ. µÖÖ 

†¬µÖÖÛŸ´Ö�ú »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß»ÖÖ ‘ÃÖÓŸÖ´ÖêôûÖ’ †ÃÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖæÖ »Ö. ü̧Ö. ¯ÖÖÓ�ÖÖ ü̧�ú ü̧ ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ ‘ÊÖ ¾ÖîÂ�Ö¾ÖÖŸÖ ¯Öã¹ýÂÖ †ÖÆêüŸÖ, ÛÃ¡ÖµÖÖ †ÖÆêüŸÖ, ²ÖÎÖ´Æü�ÖêŸÖ ü̧ †ÖÆêüŸÖ ¾Ö †Ã¯Öé¿µÖÆüß †ÖÆêüŸÖ. –ÖÖÖß †ÖÆêüŸÖ ¾Ö �êú¾Öôû ³ÖŒŸÖßÖê 

´ÖÖµÖ �êú»Öê»Öê ÃÖÖ¬Öê³ÖÖêôêûÆüß †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö�Ö ÃÖ¾ÖÔ•Ö�Ö •ÖÖŸÖß �ãú»ÖÖ×¤ü�úÖÓ“µÖÖ †×³Ö´ÖÖÖÖ¯Ö»Öß�ú›êü �Öê»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö ǘ̧ ÖÖŸ´Ö ÃÖã�ÖÖ¯Öãœêü ¾Ö ¯Ö ü̧Ã¯Ö ü̧ ¯ÖÏế ÖÖ¯Öãœêü ŸµÖÖÓÖÖ ‡ŸÖ ü̧ �úÃÖ»ÖßÆüß †Öšü¾Ö�Ö ÖÃÖê. ÃÖ¾ÖÖÕÖß ¯Ö ü̧Ã¯Ö ü̧ÖÓ“Öê 

†ŸµÖãŸ�ú™ü ¯ÖÏế Ö ¯Ö×›ü³ÖÖ ü̧ÖÖê �ÖÖî̧ ü¾Ö �ú ü̧Ö¾Öê ¾Ö ŸµÖÖ �Öã�Ö�ÖÖî̧ ü¾ÖÖŸÖ ›üÖî»ÖÖ¾Öê, ÃÖã�ÖÖÖÓ¤ü ªÖ¾ÖÖ ¾Ö ‘µÖÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ Èü¤üµÖ³ÖÖ¾Ö ¿Öã¬¤ü ÆüÖêŸÖÖ. Æêü ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓŸÖ ÃÖÓÃÖÖ ü̧ß ÆüÖêŸÖê ¾Ö Æü̧ üß»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃ¾Ö ¾ÖÖ×Æü»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß ÃÖÓÃÖÖ¸ü“Ö 

²ÖÎ́ Æü¹ý¯Ö �ú¹ýÖ ™üÖ�ú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.’µÖÖ †¬µÖÖÛŸ´Ö�ú »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß´Ö¬µÖê †šü̧ üÖ¯Ö�Ö›ü •ÖÖŸÖß“Öê ÃÖÓŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓŸÖ - �ÖÖȩ̂ üÖ �ãÓú³ÖÖ ü̧, ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÖôûß, Ö ü̧Æü̧ üß ÃÖÖêÖÖ¸ü, “ÖÖê�ÖÖ´ÖêôûÖ, ÃÖêÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•Ö, ¯Ö× ü̧ÃÖÖ ³ÖÖ�Ö¾ÖŸÖ, 

´ÖãŒŸÖÖ²ÖÖ‡Ô, •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô, •ÖÖê�ÖÖ ¯Ö¸ǘ ÖÖÖÓ¤ü, •Ö�ÖÛ´Ö¡Ö ÖÖ�ÖÖ  µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. µÖÖ»ÖÖ“Ö †¬µÖÖÛŸ´Ö�ú »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ. 

 

†¬µÖÖÛŸ´Ö�ú »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüßŸÖß»Ö Ã£ÖÖÖ - 

 ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÓ“Öß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ •Ö´Ö×ŸÖ£Öß ¾Ö •Ö´Ö¾Öêôû ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß. ´ÖÖ¡Ö † ü̧�Ö µÖÖ �ÖÖ¾Öß ¿Ö�êú 1172 (‡. ÃÖ. 1250) ´Ö¬µÖê ÖÖÓ×�ÖŸÖÖ²ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖê™üß ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÓ“ÖÖ •Ö´Ö —ÖÖ»ÖÖ µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß 

ÃÖ¾ÖÔ †³µÖÖÃÖ�úÖÓ“Öê ‹�ú´ÖŸÖ †ÖÆêü. ×¾Ö÷ü»ÖÖ“µÖÖ �éú¯ÖÖ¯ÖÏÃÖÖ¤üÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¯Öã¡Ö »ÖÖ³Ö —ÖÖ»ÖÖ. †¿Öß ÖÖÓ×�ÖŸÖÖ²ÖÖ‡ÔÓ“Öß ÁÖ¬¤üÖ ÆüÖêŸÖß. •Ö´ÖŸÖ: ÃÖÖ¾ÖŸÖÖê²ÖÖ ¯ÖÏ�éúŸÖßÖê ×Ö�úÖê̄ Ö ÆüÖêŸÖê. ÃÖÓŸÖ ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ´ÖÆüÖ ü̧Ö•Ö ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ 

´ÖÖôûß µÖÖÓ“µÖÖ •Ö´ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †³ÖÓ�ÖÖ«üÖ ȩ̂ü ¾Ö�ÖÔÖ �ú ü̧ŸÖÖŸÖ. 

¬ÖµÖ ŸÖê † ü̧�Ö, ü̧ŸÖÖ“Öß“Ö �ÖÖ�Ö…•Ö´Ö»ÖÖ ×Ö¬ÖÖÖ ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ŸÖÖê…ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ÃÖÖ�Ö ü̧, ¯ÖÏế ÖÖ“ÖÖ †Ö�Ö ü̧…‘ÖêŸÖ»ÖÖ †¾ÖŸÖÖ ü̧ ´ÖÖóµÖÖ ‘Ö ü̧ß……  

ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•Ö Æêü ÃÖÓŸÖ ´ÖÓ›üôûßŸÖ»Öê ¾Ö›üß»Ö¬ÖÖ ȩ̂ü ÃÖÓŸÖ. ×Ö¾Öé¢ÖßÖÖ£Ö (‡. ÃÖ. 1268 ŸÖê 1296), –ÖÖÖ¤êü¾Ö (‡. ÃÖ. 1271 ŸÖê 1293), ¾Ö ÖÖ´Ö¤êü¾Ö (‡. ÃÖ. 1270 ŸÖê 1350)†¿ÖÖ µÖÖ ÃÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ †ÖµÖã́ ÖµÖÖÔ¤üÖ 

†ÖÆêüŸÖ. ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•Ö (‡. ÃÖ. 1250 ŸÖê 1295) ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÓŸÖ ´ÖÓ›üôûÖŸÖ •ÖêÂšü“Ö šü̧ üŸÖÖŸÖ. 

 Æü× ü̧Ã´Ö ü̧�ÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ¯Öã�ÖÔ̄ Ö�Öê Æü̧ ü¾ÖæÖ ²ÖÃÖ�ÖÖ ü̧Ö ÆüÖ ÃÖÓŸÖ. ŸµÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ“Ö ×¾Ö÷ü»Ö ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ †Ö×�Ö ÃÖÖ ȩ̂ü •Öß¾ÖÖ ×¾Ö÷ü»Ö´ÖµÖ �ú¹ýÖ ™üÖ�ú»Öê. ÃÖÖ¾ÖŸÖÖê²ÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö †ŸµÖÓŸÖ 

Èü¤üµÖ¦üÖ¾Ö�ú ¯ÖÏÃÖÓ�Ö ´Æü�Ö•Öê ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖÓ“Öê �Ö¾ÖÔÆü̧ ü�Ö �ú ü̧�µÖÖÃÖÖšüß �Öã§ü ¯ÖÖÓ›ãü Ó̧ü�Ö † ü̧�Ö»ÖÖ †Ö»Öê ŸµÖÖ¾Öêôû“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ�Ö ÆüÖêµÖ. »Ö‰úôû �ÖÖ¾Öß †ÃÖ»Öê»Öê †¯ÖÓ�Ö ÃÖÓŸÖ �ãú´ÖÔ¤üÖÃÖ µÖÖÓÖÖ ³Öê™ü�µÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖ: ×¾Ö÷ü»Ö ¾Ö ²Ö ü̧Öê²Ö¸ü 

ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ¾Ö –ÖÖÖ¤êü¾Ö ÆüÖêŸÖê. ¾ÖÖ™êüŸÖ ŸÖê † ü̧�Ö �ÖÖ¾Ö»ÖÖ £ÖÖÓ²Ö»Öê. ŸµÖÖÓÖß ¤üÖê‘ÖÖÓÖÖ ¤æ̧ ü ˆ³Öê �ú¹ýÖ ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÓ“µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê ¯Öôæ »ÖÖ�Ö»Öê †Ö ´Æü�ÖÖ»Öê, ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖ�Öê “ÖÖȩ̂ ü »ÖÖ�Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ´Ö»ÖÖ »Ö¯Ö¾Ö ŸÖê¾ÆüÖ 

ÃÖÖ¾ÖŸÖÖê²ÖÖÓÖß ¿ÖêŸÖÖŸÖ �Öã̧ ǖ ÖŸÖ †ÃÖ�ÖÖ-µÖÖ �Öã̧ ü¯µÖÖÖê ¯ÖÖê™ü ±úÖ›ü»Öê ¾Ö ¯ÖÖê™üÖŸÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê. ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�ÖÖÖê »Ö¯ÖŸÖÖÖÖ ²ÖÖÆêü̧ ü £ÖÖê›üÖÃÖÖ ×¯ÖŸÖÖÓ²Ö ü̧ šêü¾Ö»ÖÖ. ÖÓŸÖ ü̧ ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ŸÖê£Öê †Ö»Öê, ¯ÖÖ×Æü»Öê ¾Ö ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÓÖÖ ´Æü�ÖÖ»Öê, ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö 

†Ö¢ÖÖ“Ö µÖê£Öê †Ö»Öê �ãúšêü �Öê»Öê? ŸÖÖê“Ö ŸµÖÖÓÖÖ ×¯ÖŸÖÖÓ²Ö ü̧ ×¤üÃÖ»ÖÖ. ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö ÖÖ´Ö¤êü¾Ö •ÖÖ�Öê —ÖÖ»Öê ¾Ö ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�ÖÖ»ÖÖ ¿Ö ü̧�Ö •ÖÖ‰úÖ ´Æü�ÖÖ»Öê, ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ¯Öê�ÖÖÆüß ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•Ö ³ÖŒŸÖßÖê ÁÖêÂšü †ÖÆêüŸÖ. ´Ö»ÖÖ 
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´ÖÖ±ú �ú ü̧Ö. ¯ÖÏŸµÖ�Ö ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ³Öê™üß»ÖÖ †Ö»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¤êüÆü ü̧Öế ÖÖÓ×“ÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�ÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ¾Öêôûß ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÓÖÖ •Öß ÃÖÆüÖÖã³ÖãŸÖß †Ö»Öß ŸÖß ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †³ÖÓ�ÖÖŸÖ ¾Ö�ÖÔÖ �êú»Öß 

†ÖÆêü ŸÖê ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖŸÖ. 

 

×¾Ö�úÖÃÖß»Öê ÖµÖÖ Ã±ãú ü̧�Ö †Ö»Öê ²ÖÖÆüß…¤üÖ™ü»Öê ´ÖÖ�Öá ³ÖŒŸÖ, ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ŸÖÖê ´ÖÖôûß…†Ö»ÖÖ ŸÖµÖÖ •Ö¾Öôûß ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö…… 

´ÖÖÖÖ –ÖÖÖ¤êü¾Ö ü̧Ö×Æü»Öê ²ÖÖÆêü̧ üß…´ÖÖôûßµÖÖ ×³ÖŸÖ ü̧ß �Öê»ÖÖ ¤êü¾Ö…´ÖÖµÖÖ šêü¾ÖãÖß ÆüÖŸÖ �êú»ÖÖ ÃÖÖ¾Ö¬ÖÖÖ… 

×¤ü»Öê †Ø»Ö�ÖÖ “ÖŸÖãÔ³Öã•Öß…“Ö¸ü�Öß šêü¾ÖæÖß ´ÖÖ£ÖÖ, ×¾ÖÖ×¾ÖŸÖÖê ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ…²ÖÃÖÖ ¯ÖÓœü̧ üßÖÖ£Ö �ú ü̧ßÖ ¯Öã•ÖÖ…… 

 

ÃÖÖ¾ÖŸÖÖê²ÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¸ü �ú¹ýÖ ¯Ö ǘ̧ ÖÖ£ÖÔ �ú ü̧ŸÖÖ µÖêŸÖÖê Ø�ú¾ÖÖ �ú´ÖÖÔŸÖ“Ö ¯Ö ǘ̧ ÖêÀ¾Ö ü̧ ¯ÖÆüÖ †ÃÖÖ ˆ““Ö ÃÖÓ¤êü¿Ö ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö•ÖÆüß ÆüÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö ×ŸÖŸÖ�úÖ“Ö ´ÖÖî»µÖ¾ÖÖÖ †ÖÆêü. ´Æü�ÖæÖ“Ö †¬µÖÖÛŸ´Ö�ú 

»ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß´Ö¬Öß»Ö ÃÖÓŸÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“Öê Ã£ÖÖÖ ¾Ö ü̧“Öê †ÖÆêü. �úÖ ü̧�Ö ŸÖê ¾ÖµÖÖÖê, †Öã³Ö¾ÖÖÖê ‡ŸÖ ü̧ÖÓ̄ Öê�ÖÖ ´ÖÖêšêü †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓŸÖ ×¾Ö÷ü»ÖÖ»ÖÖ ³Öê™ü�µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÓœü̧ üß»ÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö�Ö ¯ÖÏŸµÖ�Ö ×¾Ö÷ü»Ö“Ö ÃÖÖ¾ÖŸÖÖê²ÖÖÓÖÖ ³Öê™üŸÖÖŸÖ 

´Æü�ÖãÖ“Ö ŸÖê ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü šü̧ üŸÖÖŸÖ. 

 

ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÖóµÖÖ“Öê ¾Öê�Öôêû¯Ö�Ö - 

 ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´Ö�úÖ»ÖßÖ ÃÖÓŸÖÖÆæüÖ ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÖóµÖÖ“Öê ¾Öê�Öôêû¯Ö�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾Öé¢ÖßŸÖæÖ ¾Ö �éúŸÖßŸÖæÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß †�ÖÖê¤ü̧ ü �éúŸÖß �êú»Öß ¾Ö ´Ö�Ö“Ö ÃÖÖÓ�ÖßŸÖ»Öê. ´Æü�Ö•Öê“Ö ˆŒŸÖß †Ö×�Ö �éúŸÖß µÖÖ´Ö¬µÖê 

±ú ü̧�ú †ÖÆêü ŸÖÖê †ÃÖÖ. ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ ÃÖ�Öôêû ÃÖÓŸÖ †ÖÂÖÖœüß, �úÖÙŸÖ�úß»ÖÖ ×ÖŸµÖÖế ÖÖÖê ¯ÖÓœü̧ üß»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ¯Ö�Ö ÃÖÖ¾ÖŸÖÖê²ÖÖ ×ÖŸµÖÖế ÖÖÖê ¯ÖÓœü̧ üß»ÖÖ �Öê»µÖÖ“Öê ¾Ö ¾ÖÖ ü̧ß �êú»µÖÖ“ÖÖ ˆ»»Öê�Ö �ãúšêüÆüß †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüß. 

ˆ»Ö™ü ¯ÖÓœü̧ üß“ÖÖ ¯ÖÖÓ›æ̧ ü Óü�Ö“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³Öê™üß»ÖÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ˆ»»Öê�Ö †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖÖê. 

 ²ÖÆãüŸÖê�ú ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓŸÖÖÓ“Öê ¯ÖÓœü̧ üß“µÖÖ ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�ÖÖ»ÖÖ ‹�ú“Ö ´ÖÖ�Ö�Öê ÆüÖêŸÖê �úß ÃÖŸÖŸÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¯ÖÓœü̧ üß“ÖÖ ¾ÖÖÃÖ ¾Ö “ÖÓ¦ü³ÖÖ�Öê“Öê ÃÖÖÖ †Ö×�Ö ŸÖã—Öê ¤ü¿ÖÔÖ •Ö´ÖÖê•Ö´Öß ‘Ö›üÖ¾Öê. ¯Ö Ó̧üŸÖã ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÓÖÖ †ÃÖê 

¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê �úß, ¯ÖÓœü̧ üß“Öß ¾ÖÖ ü̧ß ÖÖÆüß �êú»Öß ŸÖ ü̧ß ¤êü�Öß»Ö �êú¾Öôû ÖÖ´ÖÃÖÓ�úßŸÖÔÖÖ“µÖÖ ²ÖôûÖ¾Ö ü̧ ¾Öî�ãÓúšüÖ“Öß ¾ÖÖ™ü ÃÖÖ¯Ö›æ ¿Ö�úŸÖê. ³ÖŒŸÖß“ÖÖ ´ÖôûÖ ±ãú»Ö×¾Ö�ÖÖ ü̧Ö ÃÖÓŸÖ ´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¾Ö�ÖÔÖ �êú»Öê •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖÓÖß •Ö ü̧ß 

×¾Ö¯Öæ»Ö ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ †³ÖÓ�Ö ü̧“ÖÖÖ �êú»Öß ÖÃÖ»Öß ŸÖ ü̧ß †Ö×�Ö •Öê¾Öœü¶Ö ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ŸÖß �êú»Öê»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ¾Ö¹ýÖ †ÃÖê ´Æü�ÖŸÖÖ µÖêŸÖê �úß, ŸµÖÖÓ“µÖÖ †³ÖÓ�ÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ü̧ÆüÃµÖ ´Æü�Ö•Öê“Ö –ÖÖÖÖê¢Ö ü̧ ³ÖŒŸÖß Æêü ÆüÖêµÖ. 

 �Ö-µÖÖ †£ÖÖÔÖê ŸÖê �ú´ÖÔµÖÖê�Öß ÆüÖêŸÖê. ×ÖÂšüÖ¾ÖÓŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öê †ÃÖê ´Æü�Ö�Öê ÆüÖêŸÖê �úß, •Ö´ÖÖ»ÖÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ ü̧ ¯ÖÏŸµÖê�úÖ»ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ̄ Öã�µÖÖ‡ÔÖê •Öê �úÖÆüß ŸÖ ü̧ß ×´ÖôûŸÖ †ÃÖŸÖê ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ ŸµÖÖ“Öê“Ö †ÃÖŸÖê. 

ŸµÖÖÃÖÖšüß ×ÖÂšêüÖê �ú´ÖÔ �ú ü̧ßŸÖ ü̧ÖÆü�Öê ÆüÖ“Ö �Ö ü̧Ö ³ÖŒŸÖß´ÖÖ�ÖÔ †ÖÆêü. Æêü“Ö ŸµÖÖÓ“Öê ŸÖŸ¾Ö–ÖÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö †³ÖÓ�ÖÖŸÖãÖ ¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖÓÖß �úÖÆüß †³ÖÓ�ÖÖŸÖãÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖ´Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öß ×¾ÖÀ¾Ö²ÖÓ¬ÖãŸ¾ÖÖ“Öß 

×¿Ö�ú¾Ö�Ö ×¤ü»Öê»Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖÖ™ü¶Ö»ÖÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú �Ö�ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ¾ÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ ˆ¯ÖµÖÖê�Ö �ú¹ýÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. 

 ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÓ“Öê †³ÖÓ�Ö ÃÖÓ�µÖêÖê£ÖÖê›êü †ÖÆêüŸÖ ¯Ö�Ö †Ö¿ÖµÖÖÖê ´ÖÆüÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖê•Ö�êú“Ö ‘Ö™üÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ�Ö †Ö•Ö¾Ö ü̧ –ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê �úÖµÖÔ �úŸÖãÔŸ¾Ö †Ö×�Ö •Öß¾ÖÖ 

�úŸÖãÔŸ¾Ö µÖÖ ¤üÖêÆüß ×šü�úÖ�Öß ¿ÖÖ²¤üß�úü ¾Ö�ÖÔÖÖ¯Öê�ÖÖ ´ÖÖîÖÖ“Öß“Ö ³ÖÖÂÖÖ †×¬Ö�ú †ÖÆêü. ¯Ö�Ö Æêü ´ÖÖîÖ ²ÖÖê»Ö�êú †ÖÆêü. Æüß ÃŸÖ²¬ÖŸÖÖ ÃÖã“Ö�ú †ÖÆêü. ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖÓÖÖ ¯Ö ǘ̧ ÖêÀ¾Ö ü̧Ö“µÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ †Ö»ÖÖ ŸÖÖ ê 

ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖ�Ö �éúŸÖßŸÖãÖ. ÃÖÓŸÖ ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•Ö –ÖÖÖ¤êü¾ÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ‡“”ûÖ´Ö ü̧�Öß ÆüÖêŸÖê. †ÖŸ´ÖÃÖÖ�ÖÖŸ�úÖ ü̧ Ã£Öæ»Ö •Ö�ÖŸÖÖ“µÖÖ ¯Ö»Öß�ú›êü †ÖÛŸ´Ö�ú ÃÖéÂ™üßŸÖ •ÖÖ�µÖÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ÆüÖêŸÖß. ŸÖê ÃÖÖ�ÖÖŸ�úÖ ü̧ß 

¯Öã¹ýÂÖ ÆüÖêŸÖê. »ÖÖê�úÖŸÖÖ¯Öê�ÖÖÆüß ‹�úÖŸÖÖ¾Ö ü̧ ŸµÖÖÓ“ÖÖ †×¬Ö�ú ³Ö ü̧ ×¤üÃÖŸÖÖê. 

 

ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÓ“Öß †³ÖÓ�Ö ü̧“ÖÖÖ - 

 ÃÖÖ¾ÖŸÖÖê²ÖÖÓ“Öê ‹�ãú�Ö †³ÖÓ�Ö ÃÖ¤üÖêŸÖßÃÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †³ÖÓ�ÖÖ“Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖêŸÖß�úÖ´ÖÖ¾Ö ü̧ ¾Ö ×¯Ö�úÖ¾Ö ü̧ ¾ÖÙ�Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †³ÖÓ�ÖÖ“Öê ¾Ö�Öá�ú ü̧�Ö ¯Öãœüß»Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê 

†ÖŸ´Ö×Ö¾Öê¤üÖ, ÖÖ´Ö ´Ö×Æǘ ÖÖ, ×¾Ö÷ü»Ö ´Ö×Æǘ ÖÖ, †µÖ ´ÖÖ�ÖÖÔ“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ, »ÖÖê�úÖÓÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö¯Ö ü̧ †³ÖÓ�Ö †ÃÖê Ã¾Ö¹ý¯Ö ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ÃÖÖ¾ÖŸÖÖê²ÖÖÓÖß ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ›üÖê»Ö�ÖÖ-µÖÖ 

×Æü̧ ü¾µÖÖ�ÖÖ ü̧ ×¯Ö�úÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ŸÖê ÖêÆǘ Öß ´Æü�ÖŸÖ. 

   †Ö´Öã“Öß ´ÖÖôûßµÖÖ“Öß •ÖÖŸÖ…¿ÖêŸÖß »ÖÖ¾Öæ ²ÖÖ�ÖÖµÖŸÖ…  

†¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü ŸµÖÖÓÖß ³ÖŒŸÖß“ÖÖ ´ÖôûÖ ±ãú»Ö×¾Ö»ÖÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖã�ÖÓ¬Ö Æü× ü̧ŸÖ�ÎúÖÓŸÖß“µÖÖ ¹ý¯ÖÖÖê †¾Ö‘µÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü³Ö ü̧ ¤ü̧ ü¾Öôû»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ÁÖ´ÖÖ»ÖÖ“Ö †Ö¯Ö»Öê ¤îü¾ÖŸÖ ´ÖÖÖ»Öê ŸµÖÖÓÖß ×¾Ö÷ü»ÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ŸÖê 

×Æü̧ ü¾µÖÖ ¿ÖÖ»ÖæÖê Ö™ü»Öê»µÖÖ ¾ÖÃÖãÓ¬Ö ȩ̂ü“µÖÖ ÃÖ´Öé¬¤üŸÖêÖê ŸÖê ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ. 

�úÖÓ¤üÖ, ´ÖãôûÖ, ³ÖÖ•Öß…†¾Ö‘Öß ×¾ÖšüÖ‡Ô ´ÖÖ—Öß……»ÖÃÖã�Ö, ×´Ö ü̧“Öß �úÖêØ£Ö²Öß ü̧ß… †¾Ö‘ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ Æü̧ üß…… 

ÁÖß ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÖôûß Æêü ¯ÖÏế Ö ¿ÖÖÓŸÖß, ÃÖ´ÖŸÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ�ú †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓÖß �ú¬Öß ˆ““Ö Öß“Ö ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö ´ÖÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö �úÖµÖÔ †Ö™üÖê̄ ÖæÖ ÃÖÖ¾ÖŸÖÖê²ÖÖÓÖß †¸ü�Ö µÖÖ �ÖÖ¾Öß ÃÖ´ÖÖ¬Öß ‘ÖêŸÖ»Öß ¾Ö ×¾Ö÷ü»ÖÖ“µÖÖ 

³ÖŒŸÖ´ÖêóµÖÖŸÖ ¤üÖ�Ö»Ö —ÖÖ»Öê. •ÖÖŸÖÖÖÖ ŸÖê ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ. 

   †Ö´Æüß •ÖÖŸÖÖê †Ö´Ö“µÖÖ �ÖÖ¾ÖÖ…†Ö´Ö“ÖÖ ü̧Ö´Ö ü̧Ö´Ö ‘µÖÖ¾ÖÖ…… 

ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÓÖß ‹�úÖ †³ÖÓ�ÖÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ �êú»Öê †ÖÆêü �úß, 

   ¯Öã¾ÖÔ̄ Ö Ó̧ ǖ Ö ü̧Ö �ãúôûß ¯ÖÓœü̧ üß“ÖÖ Öế Ö… ´Öã�Öß ÃÖ¤üÖÖÖ´Ö ×¾Ö÷ü»ÖÖ“Öê…… 
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µÖÖ †³ÖÓ�ÖÖŸÖ †Ö¯Ö»Öß �ãúôû ¯Ö Ó̧ ǖ Ö ü̧Ö ÃÖÖÓ�ÖæÖ ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ�ú›Ó ‘ÖÖŸÖ»ÖÓ †ÖÆêü �úß, ‘†�ÖÓ›ü ‘µÖÖ¾Öß ÃÖê¾ÖÖ…’ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ ü̧ †ŸµÖÓŸÖ ˆ¤üÖ¢Ö, ü̧Öê“Ö�ú, ˆ¯Ö¤êü¿Ö, †¿Öã³Ö×Ö¾ÖÖ ü̧�ú †Ö×�Ö µÖÖŸÖ �êú¾Öôû 

†ÖÖÓ¤üÖ“Öê ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖ ×¤üÃÖŸÖê. ÃÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö ü̧ß ¿Ö²¤ü̧ üŸÖê, †£ÖÔ̄ Öã�ÖÔ, †¯Öã¾ÖÔ ¾Ö †´ÖÖê»Ö šü̧ üŸÖÖŸÖ. Æêü ÃÖÖ¾ÖŸÖÖê²ÖÖÓ“µÖÖ †»¯Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖæÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÖÖ´ÖÖê¯ÖÖÃÖÖê“Öê ¾Ö�ÖÔÖ �ú ü̧ŸÖÖÖÖ ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•Ö 

´Æü�ÖŸÖÖŸÖ. 

   ÃÖã�ÖÖ“ÖÖ ÃÖÖêÆüôûÖ �ú¹ýÖß ×¤ü¾ÖÖôûß…¯ÖÏế Öê ¾ÖÖ´ÖÖôûß ×“Ö¢Öß ¬Ö¹ý…… 

ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ²Öã¾ÖÖÓ“Öß ¾Öé¢Öß ¯ÖÖÓ›ãü̧ Ó ü�Ö “Ö ü̧�Öß ‹�ú×ÖÂšü ü̧Ö×Æü»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öß ¾Öé¢Öß ‘†³ÖÓ�Ö’ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß.•Öß¾ÖÖÖŸÖ ˆªÖê�Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ú ü̧ŸÖÖÖÖ ÖÖ´Ö ‘ÖêŸÖ, ³ÖŒŸÖß ´ÖÖ�ÖÔ ¬Ö ü̧Ö ÆüÖ ´Öã»Ö³ÖæŸÖÃÖÓ¤êü¿Ö ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÓÖß 

»ÖÖê�úÖÓÖÖ ×¤ü»ÖÖ. ŸµÖÖ“Ö²Ö ü̧Öê²Ö ü̧ ×¾Ö÷ü»ÖÖ“Öê ÖÖ´Ö, †×ŸÖ¯Ö×¾Ö¡Ö¯Ö�Öê ‘µÖÖ¾Öê. ´ÖãŒŸÖß¯Öê�ÖÖ ³ÖŒŸÖß ÁÖêÂšü ÆüÖ ÃÖÓ¤êü¿ÖÆüß ×¤ü»ÖÖ. 

   ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´Æü�Öê •Ö´Ö ¾µÖÖ¬Öß…ŸÖã™üß ˆ¯ÖÖ¬Öß �ú´ÖÖÔ“Öß…… 

†ÃÖÓ †ÖÆêü �úß, �ú´ÖÔ •Öß¾ÖÖ»ÖÖ ²Ö¬¤ü �ú ü̧ŸÖê. ŸÖ ü̧ �ú´ÖÔ •Öß¾ÖÖ»ÖÖ ´ÖãŒŸÖÆüß �ú ü̧ŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ˆ«îüŸÖÖÖÓ¤üÖÖß �ú´ÖÔ ˆ¯ÖÖ¬Öß ÃÖÓ̄ ÖæÖ •ÖÖŸÖê. •Ö´Ö ´Ö ü̧�Ö ±êú ü̧Ö ÃÖÓ̄ ÖæÖ •ÖÖŸÖÖê. ¯ÖÓœü̧ üß“ÖÖ ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ¯ÖãÓ›ü×»Ö�ú Ã¾Ö�úŸÖÔ¾µÖ ×ÖÂšêüÖê 

¯ÖÏ�ú™ü —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü µÖÖ“Öß †Öšü¾Ö�Ö ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•Ö �ú¹ýÖ ¤êüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÓÃÖÖ ü̧ÖŸÖÆüß ŸµÖÖÓÖß ×¾Ö÷ü»Ö³ÖŒŸÖß ŸÖÃÖæ³Ö ü̧¤êü�Öß»Ö �ú´Öß ÆüÖê‰ú ×¤ü»Öß ÖÖÆüß ŸÖê ´Æü�ÖŸÖ. 

  ¯ÖÏ̄ ÖÓ“Ö †ÃÖæÖß ¯Ö ǘ̧ ÖÖ£ÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖ¾ÖÖ …¾ÖÖ“Öê †Öšü¾ÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖÓ›æ̧ Óü�Ö ˆ“Ö Öß“Ö … 

  �úÖÆüß Ö ¯ÖÖÆêü ÃÖ¾ÖÔ£ÖÖ … ¯Öã̧ üÖ�Öß“µÖÖ �ú£ÖÖ ¯Öã̧ üÖ�Öß“Ö…ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´Æü�Öê ¾ÖÖ“Öê •Ö¯Öê ÖÖ´ÖÖ¾Öôûß… Èü¤üµÖ �ú´Öôûß ü̧Ö´Ö�éúÂ�Ö… 

ÁÖ´Ö Æêü“Ö ¤îü¾ÖŸÖ ´ÖÖÖæÖ ŸÖê ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö ü̧ ¿ÖêŸÖÖŸÖ ü̧Ö²ÖŸÖ. ÃÖÓ¬µÖÖ�úÖôûß Æü× ü̧�úßŸÖÔÖÖŸÖæÖ �ÖÖ¾Ö�ú-µÖÖÓÖÖ µÖÖê�µÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö �ú ü̧ŸÖ. ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖê�ú �ÖÖêÂ™üßŸÖ ±ãú»Ö—ÖÖ›üÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ×¾Ö÷ü»Ö ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ. 

 »ÖÃÖæ�Ö, ×´Ö ü̧“Öß, �úÖêØ£Ö²Öß ü̧ß…†¾Ö‘ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ Æü̧ üß…×¾ÖÆüß ü̧ ÖÖ›üÖ ´ÖÖê™ü ¤üÖȩ̂ üß…†¾Ö‘Öß ¾µÖÖ¯Öß»Öß ¯ÖÓœü̧ üß…… 

¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö �úÖ´ÖÖÖê ˆÃÖÓŸÖ ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß. �úÂ™ü �ú ü̧�µÖÖŸÖ“Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¾Öêôû •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖê �úÂ™üß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. †³ÖÓ�ÖÖ«üÖ ȩ̂ü ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ. 

   �úÂ™ü �ú× ü̧ŸÖÖ •Ö´Ö �Öê»ÖÖ…ŸÖã—ÖÖ ×¾ÖÃÖ ü̧ ¯Ö×›ü»ÖÖ… 

¾Ö ü̧ß»Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖŸÖß»Ö ¹ý�Ö¹ý�Ö ×¾Ö÷ü»ÖÖ•Ö¾Öôû ¾µÖŒŸÖ �ú ü̧ŸÖÖŸÖ. ŸÖ ü̧ÆüßÖ •ÖÖŸÖßŸÖ •Ö´ÖÖ»ÖÖ †Ö»µÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖÖ¤ü ¾ÖÖ™ü�µÖÖ‹ê¾Ö•Öß ÃÖÖ¾ÖŸÖÖê²ÖÖÓÖÖ †ÖÖÓ¤ü“Ö ¾ÖÖ™üŸÖÖê. 

 ³Ö»Öß �êú»Öß ÆüßÖ µÖÖŸÖß…ÖÖÆüß ¾ÖÖœü»Öß ´ÖÆÓüŸÖß…•Ö ü̧ß †ÃÖŸÖÖ ²ÖÎÖ´Æü�Ö •Ö´Ö…ŸÖ ü̧ß Æêü †Ó�Öß »ÖÖ�ÖŸÖê �ú´ÖÔ… 

 ÃÖÖÖ ÖÖÆüß ÃÖÓ¬µÖÖ ÖÖÆüß…µÖÖ×ŸÖ�ãúôû ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÖÖÆüß…ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´Æü�Öê ÆüßÖ µÖÖŸÖß…�éú¯ÖÖ �ú ü̧Ö¾Öß ÁÖß¯ÖŸÖß… 

ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêšêǖ Ö�ÖÖ •ÖÃÖê »Ö�Ö�Ö †ÖÆêü. ŸÖÃÖê ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú, ¬ÖÖÙ´Ö�ú ÛÃ£ÖŸÖßŸÖß»Ö ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖê“Öê ²ÖÖê»Ö�êú ˆ¤üÖÆü̧ ü�Ö †ÖÆêü.ÃÖÓŸÖ ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÃÖã¬¤üÖ ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ �úß, †Ö¯Ö»µÖÖ¯Öê�ÖÖ ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•Ö ÁÖêÂšü 

†ÖÆêüŸÖ.µÖÖ“Öê ¾Ö�ÖÔÖ ŸÖê ¯Öãœüß»Ö †³ÖÓ�ÖÖŸÖæÖ �ú ü̧ŸÖÖŸÖ. 

 ¬ÖµÖ ŸÖê † ü̧�Ö, ü̧ŸÖÖÓ“Öß �ÖÖ�Ö… •Ö´ÖÖ»ÖÖ ×Ö¬ÖÖÖ ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ŸÖÖê… ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ÃÖÖ�Ö ü̧ ¯ÖÏế ÖÖ“ÖÖ †Ö�Ö ü̧… 

 ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †¾ÖŸÖÖ ü̧ ´ÖÖóµÖÖ‘Ö ü̧ß…¬ÖµÖ ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖŸÖÖ ¬ÖµÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ×¯ÖŸÖÖ…ÃÖÖšü×¾Ö»ÖÖ ¤üÖŸÖÖ ¡Öî»ÖÖêŒµÖÖ“ÖÖ…… 

 ÖÖ´ÖÖ ´Æü�Öê ŸµÖÖ“ÖÖ •Ö´Ö ÃÖã±úôû —ÖÖ»ÖÖ…¾ÖÓ¿Ö ˆ¬¤üÖ ü̧ß»ÖÖ ´ÖÖôûßµÖÖ“ÖÖ…… 

†Ö¯Ö»µÖÖ »Öê�ÖÖßÖê ´ÖÓ¡Ö´Öã�¬Ö �ú¹ýÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê»ÖÖ †Ö¯Ö»ÖêÃÖê �ú ü̧�ÖÖ ȩ̂ü †ÃÖê ÃÖÖ¾ÖŸÖÖê²ÖÖ ÆüÖêŸÖê. †ŸµÖÓŸÖ ÃÖÖ¬Öß ¯ÖÏế Öôû ¾ÖÖ�Öß ¾Ö ˆŸ�ú™ü ³ÖÖ¾ÖÖÖ¾Öê�Ö Æüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ †³ÖÓ�ÖÖ“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê ÆüÖêŸÖ. 

 ¿Ö�êú ²ÖÖ ü̧Ö¿Öê ÃÖ¡ÖÖ ¿ÖÖ×»Ö¾ÖÖÆüÖ ¿Ö�ú…´Ö´Ö£Ö ÖÖ´Ö ÃÖÓ¾ÖŸÃÖ ü̧…ŠúŸÖã �ÖÏßÂ´Ö �éúÂ�Ö †ÖÂÖÖœü “ÖŸÖã¤Ôü¿Öß… 

 †Ö»ÖÖ ˆ¤üµÖÖÃÖß ÃÖÆüÄÖ�ú ü̧…ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Öß Ã¾Ö¹ý¯Öß ´ÖßÖ»ÖÖ…¤êüÆü ÃÖ´ÖÙ¯Ö»ÖÖ •µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÃÖß…… 

ÆüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖéŸµÖã×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê»ÖÖ †³ÖÓ�Ö ÃÖÖ¾ÖŸÖÖê²ÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êüÆü ×¾ÖÃÖ•ÖÔÖÖ“µÖÖ �úÖôûÖ“ÖÖ ÖŒ�úß †Ó¤üÖ•Ö »ÖÖ�Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ µÖÖ“Öß ÃÖÖ�Ö ¤êü�ÖÖ ü̧Ö †ÖÆêü. 

ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÖóµÖÖ“ÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö - 

 ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ÃÖÓŸÖ ¯Ö Ó̧ ǖ Ö ȩ̂ üŸÖß»Ö ¾ÖµÖÖÖê, †Öã³Ö¾ÖÖÖê ¾Ö †×¬Ö�úÖ ü̧ÖÖê •ÖêÂšü ¾Ö ÁÖêÂšü †¿ÖÖ ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÖóµÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖŸÖÔÖÖŸÖæÖ †³ÖÓ�ÖÖŸÖæÖ ×¤ü»Öê»Öß ×¿Ö�ú¾Ö�Ö Æüß †Ö•Ö“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ 

¤üß¯ÖÃŸÖÓ³ÖÖÃÖÖ ü̧�Öß ¾ÖÖ™üŸÖê. ŸÖê ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ. 

¯ÖÏ̄ ÖÓ“Öß †ÃÖæ×Ö ¯Ö ǘ̧ ÖÖ£ÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖ¾ÖÖ…¾ÖÖ“Öê †Öšü¾ÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÖÓ›ãü̧ Ó ü�Ö……ˆ“Ö Öß“Ö �úÖÆüß Ö ¯ÖÖÆêü ÃÖ¾ÖÔ£ÖÖ…¯Öã̧ üÖ�Öà“µÖÖ �ú£ÖÖ ¯Öã̧ üÖ�Öß“Ö…… 

‘Ö™ü�úÖ †Ö×�Ö ¯Öôû ÃÖÖ¬Öß ˆŸÖÖ¾Ößôû…¾ÖÖˆ�ÖÖ ŸÖÖê �úÖôû •ÖÖ‰ú Öê¤üß……ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´Æü�Öê �úÖÓŸÖê •Ö¯Öê ÖÖ´ÖÖ¾Öôûß…Èü¤üµÖ�ú´Öôûß ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ……34…… 

¾Ö ü̧ß»Ö †³ÖÓ�ÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖÓ�ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêü �úß, ÃÖÓÃÖÖ ü̧ ÃÖÖÓ³ÖÖôæûÖ ¯Ö¸ǘ ÖÖ£ÖÔ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ �ú¹ýÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ.¯ÖÏ̄ ÖÓ“ÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖ�Ö �ú¹ý ÖµÖê. ¯ÖÏ̄ ÖÓ“ÖÖŸÖ ü̧ÖÆæÖ“Ö ‡ÔÀ¾Ö ü̧Öê¯ÖÖÃÖÖÖ �ú ü̧Ö¾Öß. ÖÖ´ÖÃ´Ö ü̧�Ö �ú ü̧Ö¾Öê. ¯Ö ǘ̧ ÖêÀ¾Ö ü̧Ö»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ 

¯ÖÏÖ�Öß´ÖÖ¡Ö ÃÖÖ¸ü�Öê ÃÖ´ÖÖÖ †ÖÆêüŸÖ. �úÖê�ÖÖ»ÖÖ“Ö ˆ“Ö Öß“Ö »Öê�ÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. †šü̧ üÖ ¯Öã̧ üÖ�ÖÖÓŸÖß»Ö †Öê�ú �ú£ÖÖ Æêü“Ö ŸÖ¸ü ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖŸÖ. ‘Ö™ü�úÖ †Ö×�Ö ¯Öôêû µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¯ÖÖÖê �úÖôû —Ö ü̧—Ö¸ü ÃÖÓ̄ ÖŸÖÖê. ‘ÖÖ‡Ô �ú¹ýÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú �Ö�Ö 

¤êü¾ÖÖ“µÖÖ �úÖ ü̧�Öß ¾Öê“Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ‹�ú �Ö�ÖÆüß ¾ÖÖµÖÖ •ÖÖ‰ú ¤êü‰ú ÖµÖê. †Ö¯Ö»Öß ¯ÖŸÖß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ×Æü»ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö �ú ü̧ŸÖÖÖÖ ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ. Æêü �úÖŸÖê… ¤êü¾ÖÖ“Öß ÖÖ¾Öê †Öê�ú †ÖÆêüŸÖ. (×¾ÖÂ�ÖãÃÖÆüÃ¡ÖÖÖ´Ö 

¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü“Ö †ÖÆêü) µÖÖ †Öê�ú ÖÖ¾ÖÖÓÖß ŸÖã ¤êü¾ÖÖ“ÖÖ •Ö¯Ö �ú ü̧. ÖÖ´ÖÃ´Ö ü̧�Ö “ÖÖ»Öæ šêü¾Ö ´Æü�Ö•Öê ŸÖã—µÖÖ Èü¤üµÖ¹ý¯Öß �ú´ÖôûÖŸÖ ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú ü̧ß»Ö. ÁÖß ×¾Ö÷ü»ÖÖ»ÖÖ ŸÖã—µÖÖ †ÓŸÖ:�ú ü̧�ÖÖŸÖ Ã£ÖÖÖ ×´Öôêû»Ö. 

ˆ¯Ö¤êü¿Ö¯Ö ü̧ †³ÖÓ�ÖÖŸÖæÖ ÃÖÓÃÖÖ ü̧ß�ú •ÖÖÖÖÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê ˆ¯Ö¤êü¿Ö �ú ü̧ŸÖÖŸÖ. 

¯ÖÏ̄ ÖÓ“Ö ‘Ö›üÖ´ÖÖê›üß Ö ÃÖ ȩ̂ü �ú»¯Ö�úÖê™üß…¾ÖÖÃÖÖê“Öß ²Öê›üß ¯Ö›ü»Öß ¯ÖÖµÖÖ……ÃÖÖê›ü¾Ö�Ö �ú ü̧Ö †Ö»ÖÖê ×Ö ÃÖÓÃÖÖ ü̧Ö…¿Ö¸ü�Ö •ÖÖ ˆ¤üÖ ü̧Ö ¤êü¾Ö ü̧ÖµÖÖ…… 

¯ÖÏ²Öôû ´ÖÖêÆǖ ÖÖ¿Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÃÖß �ÖÖë¾Öß…†�ÖÓ›ü ³ÖÖê�Ö¾Öß Œ»Öê¿Ö ÖÖÖÖ……ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´Æü�Öê ŸÖã́ Æüß ×¾Ö“ÖÖ ü̧Ö¾Öê ´ÖÖß…ÃÖÖê‡Ô̧ üÖ ×Ö¾ÖÖÔ�Öß Æü× ü̧ ‹�ú …… 35…… 
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ÃÖÓÃÖÖ ü̧ÖŸÖß»Ö ‘Ö™üÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ�Ö †Ö×�Ö �Ö›ü²Ö›ü †�ÖÓ›ü “ÖÖ»Öã“Ö †ÃÖŸÖê.Æüß ¬ÖÖ¾Ö¯Öôû �ú¬Öß“Ö ÃÖÓ̄ ÖŸÖ ÖÖÆüß. †Ö¯Ö�Ö ÃÖ¾ÖÔ•Ö�Ö ¾ÖÖÃÖÖê“µÖÖ ²Öê›üßÖê •Ö�Ö›ü»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖê. ÃÖã�ÖÖê̄ Ö³ÖÖê�ÖÖ“Öß ‡“”ûÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ ü̧ÖŸÖ 

²ÖÖÓ¬ÖæÖ šêü¾ÖŸÖê. µÖÖ ÃÖÓÃÖÖ ü̧ÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖàÖß ¾ÖÖÃÖÖê̄ ÖÖÃÖæÖ †Ö¯Ö»Öß ÃÖã™ü�úÖ �ú¹ýÖ ‘ÖêŸÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¤üµÖÖôæû ¤êü¾Ö ü̧ÖµÖÖ»ÖÖ ¿Ö ü̧�Ö •ÖÖ�Öê ÆüÖ ŸµÖÖ¾Ö ü̧ß»Ö ‹�ú“Ö ˆ¯ÖÖµÖ †ÖÆêü. ÃÖÓÃÖÖ ü̧ÖŸÖß»Ö ´ÖÖµÖÖ ´ÖÖêÆüÖÓ“Öê ¾Ö 

×¾Ö»ÖÖê³ÖÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ¿Ö (•ÖÖôêû) ²Öôû�ú™ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ×¾ÖÂÖµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †Ö¯Ö�Ö ²ÖÖÓ¬Ö»Öê •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû †Öê�ú ¯ÖÏ�úÖ¸ü“µÖÖ µÖÖŸÖÖÖ ÃÖŸÖŸÖ ³ÖÖê�ÖÖ¾µÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ �ÖÖêÂ™üß“ÖÖ †Ö¯Ö�Ö ´ÖÖÖ¿Öß ×¾Ö“ÖÖ ü̧ �êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. 

†�Öȩ̂ üß»ÖÖ µÖÖŸÖæÖ ÃÖÖê›ü×¾Ö�ÖÖ ü̧Ö ÃÖ�ÖÖ ÃÖÖêµÖ ü̧Ö ‹�ú“Ö †ÖÆêü. ŸÖÖê ´Æü�Ö•Öê ÁÖß ×¾Ö÷ü»Ö †ÃÖê ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•Ö ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ. 

 •Ö�Öß ŸÖÖ ü̧�ú ‹�ú ÖÖ´Ö … ˆ¢Ö´Ö ¬ÖÖ´Ö ¯ÖÓœü̧ üß ……“Ö»ÖÖ •ÖÖ‰ú ŸÖµÖÖ �ÖÖ¾ÖÖ … ¯ÖÖÆãü ¤êü¾ÖÖ ×¾Ö÷ü»ÖÖ …… 

 ¾ÖÓ¤ãü ÃÖÓŸÖ “Ö ü̧�Ö ü̧•Ö … »Öê�Öê �úÖ•Ö †Ö´Öã“Öê ……ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´Æü�Öê ×¾Ö™êü¾Ö ü̧ß … ˆ³ÖÖ ÃÖ´Ö “Ö ü̧�Öß Æü̧ üß …… 36 …… 

µÖÖ •Ö�ÖÖŸÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“ÖÖ ˆ¬¤üÖ ü̧ �ú ü̧�ÖÖ ȩ̂ü ÁÖêÂšü ÃÖÖ¬ÖÖ ´Æü�Ö•Öê ÖÖ´ÖÃ´Ö ü̧�Ö ÆüÖêµÖ. ¯ÖÓœü̧ üß“Öê �Öê¡Ö Æêü ×¾Ö÷ü»ÖÖ“Öê ˆŸ�éúÂ™ü Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü. †Ö¯Ö�Ö ¯ÖÓœü̧ ü¯Öæ̧ ü»ÖÖ •ÖÖ‰úÖ ×¾Ö÷ü»Ö ¤êü¾ÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘Öê‰úµÖÖ. ŸÖê£Öê ÃÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ 

¬Öãôûß»ÖÖ †Ö¯Ö�Ö ¾ÖÓ¤üÖ �ú¹ý. ŸÖÃÖê �êú»µÖÖÖê †Ö¯Ö»ÖÖ �úÖµÖÔ³ÖÖ�Ö ¯Öæ̧ üÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ÁÖß ×¾Ö÷ü»ÖÖ“Öß ´ÖãŸÖá ¤üÖêÆüß ¯ÖÖµÖÖ¾Ö ü̧ ÃÖÖ ü̧�ÖÖ“Ö ³ÖÖ ü̧ ¤êü‰úÖ ×¾Ö™êü¾Ö ü̧ ˆ³Öß ™üÖ�ú»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ ´ÖãŸÖá“Öê ¤ü¿ÖÔÖ †Ö¯Ö�Ö ‘Öê‰ú µÖÖ. ¯Öãœüß»Ö 

†³ÖÓ�ÖÖŸÖæÖ ŸÖ ü̧ ŸµÖÖÓÖß ±úÖ ü̧“Ö ¯Ö ü̧�Ö›ü ÃÖ»»ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ ü̧ß•ÖÖÖÓÖÖ ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 

ÃÖ´ÖµÖÖÃÖß ÃÖÖ¤ü̧ ü ¾ÆüÖ¾Öê…¤êü¾Öê šêü×¾Ö»Öê ŸÖîÃÖê ü̧ÆüÖ¾Öê …… ¬Öé ……�úÖê�Öê ×¤ü¾Ö¿Öß ²ÖÃÖãÖ Æü¢Öß¾Ö ü̧ … �úÖê�Öê ×¤ü¾Ö¿Öß ¯ÖÖ»Ö�Öß ÃÖã³Öê¤üÖ ü̧ … 

�úÖê�Öê ×¤ü¾Ö¿Öß ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ “ÖÖ�ú ü̧…“ÖÖ»ÖãÖ •ÖÖ¾Öê ……�úÖê�Öê ×¤ü¾Ö¿Öß ²ÖÃÖæÖ µÖÖ“Öß ´ÖÖ …�úÖê�Öê ×¤ü¾Ö¿Öß ‘Ö ü̧ÖŸÖ ÖÖÆüß ¬ÖÖµÖ … 

�úÖê�Öê ×¤ü¾Ö¿Öß ¦ü¾µÖÖ“Öß ÃÖÖšü¾Ö�Ö …�úÖêšêü ÃÖÖšü¾ÖÖ¾Öê…�úÖê�Öê ×¤ü¾Ö¿Öß µÖ´Ö µÖêŸÖß “ÖÖ»ÖæÖ …�úÖê�Öê ×¤ü¾Ö¿Öß ¯ÖÏÖ�Ö •ÖÖŸÖß ‘Öê‰úÖ … 

�úÖê�Öê ×¤ü¾Ö¿Öß Ã´Ö¿ÖÖÖß •ÖÖ‰úÖ …‹�ú™êü ü̧ÆüÖ¾Öê ……�úÖê�Öê ×¤ü¾Ö¿Öß ÆüÖê‡Ô»Ö ÃÖ¤ü�Öã¹ý“Öß �éú¯ÖÖ …�úÖê�Öê ×¤ü¾Ö¿Öß “Öã�úŸÖß •Ö´ÖÖ“µÖÖ �Öê̄ ÖÖ … 

�úÖê�Öê ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖÖ¾ÖŸµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ¯ÖÖ …¤ü¿ÖÔÖ ªÖ¾Öê …… 37 …… 

¾Öêôû ¯Ö›êü»Ö ŸÖÃÖê ¾ÖÖ�ÖÖ¾Öê. �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß ¾Öêôêû»ÖÖ •ÖÖê ¯ÖÏÃÖÓ�Ö µÖê‡Ô»Ö ŸÖÖê †ÖÖÓ¤üÖÖê ÃÖÖ•Ö ü̧Ö �ú¸üÖ¾ÖÖ. ŸµÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ�ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÃÖ®Ö ´ÖÖÖÖê ÃÖÖ´ÖÖȩ̂ êü •ÖÖ¾Öê. �ú¿ÖÖ²Ö§ü»ÖÆüß ŸÖ�ÎúÖ ü̧ �ú¹ý ÖµÖê.•µÖÖ¾Öêôûß •µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖß´Ö¬µÖê ¤êü¾Ö 

†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ šêü¾Öß»Ö. ŸµÖÖ¾Öêôûß ŸµÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¿ÖÖÓŸÖ¯Ö�Öê �úÖôû �ÓúšüÖ¾ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÛÃ£ÖŸÖß²Ö§ü»Ö ŸÖ�ÎúÖ¸ü †ÃÖæ ÖµÖê. ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“µÖÖ ¯Ö× ü̧ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÃÖŸÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö †ÃÖŸÖÖê. “Öœü ˆŸÖÖ ü̧ †ÃÖŸÖÖŸÖ.  ‹�ÖÖªÖ ×¤ü¾Ö¿Öß Æü¢Öß¾Ö ü̧ß»Ö 

¯ÖÖ»Ö�Öß´Ö¬µÖê ²ÖÃÖæÖ ‹�ÖÖªÖ ÃÖã³Öê¤üÖ ü̧Ö“µÖÖ ‹ê™üßÖê •ÖÖŸÖÖ µÖêŸÖê. ŸÖ ü̧ ‹�ÖÖ¤üÖ ×¤ü¾ÖÃÖ †ÃÖÖ ˆ•ÖÖ›üŸÖÖê �úß, ¯ÖÖµÖß •ÖÖ�ÖÖ ü̧Ö ÃÖê¾Ö�ú ²ÖÖæÖ ¯ÖÏÃÖÓ�Ö ÃÖÖ•Ö ü̧Ö �ú ü̧Ö¾ÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖÖê.‹�ÖÖªÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ´ÖÖ µÖÖ“ÖÖÖ �ú ü̧ßŸÖ ²ÖÃÖŸÖê. 

¤üßÖ¾ÖÖ�Öê ²ÖÖŸÖê. ‘Ö ü̧Ö´Ö¬µÖê ¬ÖÖµÖÖ“ÖÖ �ú�ÖÆüß ×¿Ö»»Ö�ú ÖÃÖŸÖÖê. ¯Ö�Ö ‹�ÖÖªÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ¯Ö× ü̧ÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÖ»Ö™üŸÖê. ÃÖÓ̄ Ö¢Öß“ÖÖ †“ÖÖÖ�ú »ÖÖ³Ö ÆüÖêŸÖÖê.×´ÖôûÖ»Öê»Öê ¦ü¾µÖ �ãúšêü ÃÖÖšü¾ÖæÖ šêü¾ÖÖ¾Öê Æêü ÃÖ´Ö•ÖŸÖ ÖÖÆüß. ‹¾ÖœüÖ 

†¯ÖÖ ü̧ ¬ÖÖ»ÖÖ³Ö ÆüÖêŸÖÖê. ‹�ÖÖªÖ ×¤ü¾Ö¿Öß µÖ´Ö ü̧Ö•Ö†Ö¯Ö»µÖÖ¾Ö ü̧ “ÖÖ»Ö �ú¹ýÖ µÖêŸÖÖŸÖ †Ö×�Ö †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÏÖ�Ö ‘Öê‰úÖ ×Ö‘ÖæÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ †ÃÖÖ �úß, “ÖÖ»ÖŸµÖÖ ØÆü›üŸµÖÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖ»ÖÖÆüß †“ÖÖÖ�ú ´ÖéŸµÖã µÖêŸÖÖê. 

¯Ö�Ö ‹�ú ×¤ü¾ÖÃÖ †ÃÖÖ ˆ•ÖÖ›üŸÖÖê �úß, ´ÖÖ�ÖÃÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“Ö †Ö¯Ö»Öê †ÖµÖãÂµÖ Ö�úÖêÃÖê ÆüÖêŸÖê. µÖ´Ö¸üÖ•Ö µÖÖŸÖæÖ ÃÖÖê›ü¾Öß»Ö ŸÖ ü̧ ²Ö¸êü †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. ¯Ö�Ö ´ÖéŸµÖã �úÖÆüß µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ´Ö�Ö ×•Ö¾ÖÖ»ÖÖ �Óú™üÖôû»Öê»ÖÖ †ÃÖÖ 

´ÖÖ�ÖæÃÖ ‹�ú™üÖ“Ö Ã´Ö¿ÖÖÖÖŸÖ •ÖÖ‰úÖ ×ŸÖ£Öê ²ÖÃÖæÖ ¸üÖÆüŸÖÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ¾Ö ü̧ ÃÖ¤ü�Öã¹ý �êú¾ÆüÖ ¯ÖÏÃÖ®Ö ÆüÖêŸÖß»Ö †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ �éú¯ÖêÖê ¯Öã�ÖÔ²ÖÖê¬Ö ÆüÖê‰úÖ •Ö´Ö ´ÖéŸµÖã“µÖÖ µÖȩ̂ ü—ÖÖ ü̧Ö �ú¬Öß ÃÖÓ̄ ÖŸÖß»Ö µÖÖ“Öß ´ÖÖ�ÖæÃÖ ¾ÖÖ™ü ¯ÖÖÆüŸÖ 

ü̧ÖÆüŸÖÖê. †ÖÆüÖê †Ö¯Ö»Öê �úŸÖÔ¾µÖ †Ö×�Ö �ú´ÖÔ �ú ü̧ßŸÖ ü̧ÖÆü�Öê Æüß“Ö �Ö ü̧ß ¯Ö ǘ̧ ÖêÀ¾Ö ü̧Ö“Öß ³ÖŒŸÖß †ÖÆêü †ÃÖÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Öß´ÖÖ�Öá ˆ¯Ö¤êü¿Ö ŸµÖÖÓÖß ŸÖȩ̂ üÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖŸÖ �êú»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. 

 ÁÖ´Ö Æüß“Ö ¯Öæ•ÖÖ †ÖÆêü †Ö×�Ö �úŸÖÔ¾µÖ ÆüÖ“Ö ¯Ö ǘ̧ ÖêÀ¾Ö ü̧ †ÖÆêü Æêü ŸÖ¢¾Ö ŸµÖÖÓÖß †Ó�Öß�úÖ¹ýÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †³ÖÓ�ÖÖŸÖæÖ ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ“Öê †Ó×ŸÖ´Ö ˆ×§üÂ™ü ´Æü�Ö•Öê“Ö ´ÖÖê�Ö ×´Öôû×¾Ö�Öê Æêü“Ö †Ö¯Ö»Öê �úŸÖÔ¾µÖ 

†ÖÆêü †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß ‹�úÖ †³ÖÓ�ÖÖŸÖæÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖÓ�ÖßŸÖ»Öê †ÖÆêü. 

 †Ö´Öã“Öß ´ÖÖ×ôûµÖÖ“Öß •ÖÖŸÖ … ¿ÖêŸÖ »ÖÖ¾Öæ ²ÖÖ�ÖÖ‡ÔŸÖ …†Ö´ÆüÖ ÆüÖŸÖß ´ÖÖê™ü, ÖÖ›üÖ … ¯ÖÖ�Öß •ÖÖŸÖê ±ãú»Ö—ÖÖ›üÖ … 

 ¿ÖÖÓŸÖß, ¿Öê¾ÖÓŸÖß ±ãú»Ö»Öß … ¯ÖÏế Ö •ÖÖ‡Ô •Öã‡Ô ŸµÖÖ»Öß …ÃÖÖ¾ÖŸÖÖÖê �êú»ÖÖ ´ÖôûÖ … ×¾Ö÷ü»Ö ¤êü×�ÖµÖ»ÖÖ ›üÖêôûÖ … 

 Ã¾Ö�ú´ÖÖÔŸÖ ¾ÆüÖ¾Öê ü̧ŸÖ … ´ÖÖê�Ö ×´Öôêû ÆüÖŸÖÖêÆüÖŸÖ … 

ÃÖÓÃÖÖ ü̧ß ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓÖÖ ¯Ö ǘ̧ ÖÖ£ÖÔ ÃÖÖ¬Ö�µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÓ›ãü Ó̧ü�ÖÖ“Öê ÖÖ´ÖÃ´Ö ü̧�Ö �ú ü̧�µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê. ×¾Ö÷ü»Ö ÖÖ´ÖÖ“ÖÖ ´Ö×Æǘ ÖÖ †Ö�ÖÖ¬Ö †ÖÆêü. ¯ÖÓœü̧ ǖ Öã̧ ü ŸÖß£ÖÔ�Öê¡Ö ÁÖêÂšü †ÖÆêü. ´Æü�ÖãÖ ×¾Ö÷ü»ÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘Öê�µÖÖ“Öê ¾Ö 

¯ÖÓœü̧ üß»ÖÖ •ÖÖ�µÖÖ“Öê †Ö¾ÖÖÆüÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓÖÖ �êú»Öê. 

 �úÖôû �úÖê�ÖÖÃÖÖšüß £ÖÖÓ²ÖŸÖ ÖÃÖŸÖÖê. •ÖÖê £ÖÖÓ²Ö»ÖÖ ŸÖÖê ÃÖÓ¯Ö»ÖÖ †ÃÖÖ ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖî×»Ö�ú ×¾Ö“ÖÖ ü̧ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ³ÖŒŸÖß ¾Ö ¿ÖêŸÖß Æêü ¤üÖêÆüß ´Öôêû ¯ÖÏŸµÖê�úÖÖê †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ 

²ÖÆüÖ ü̧¤üÖ ü̧ ±ãú»Ö×¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. �úÖ ü̧�Ö ŸµÖÖŸÖ“Ö •Öß¾ÖÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔÃ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. †ÃÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ŸÖÖê †Ö“Ö ü̧�ÖÖŸÖ, ×¾Ö“ÖÖ ü̧ÖŸÖ ¾Ö �éúŸÖßŸÖ ˆŸÖ ü̧×¾Ö»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Ö ǘ̧ ÖêÀ¾Ö ü̧ ÆüÖ ÁÖ´ÖÖŸÖ †ÖÆêü. 

×¯Ö�úÖŸÖ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ŸÖÖê ü̧Ö‰úôûÖ¯Öê�ÖÖÆüß Èü¤üµÖ ´ÖÓ×¤ü̧ üÖŸÖ †ÖÆêü. †ÃÖê ³ÖŒŸÖß“Öê ¾Ö ÁÖ´ÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖ´ÖÖµÖ•ÖÖÖÓÖÖ ÃÖÖÓ�ÖßŸÖ»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖê ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü ÃÖÓŸÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖŸÖ.ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ �ú´ÖÔ 

×ÖÂšêüŸÖæÖ“Ö ×¾Ö÷ü»ÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. Öê™ü�úÖ ¯ÖÏ̄ ÖÓ“Ö �ú¹ýÖ ´ÖÖê�Ö ×´Öôû×¾Ö�ÖÖ ü̧Ö ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ÃÖÓŸÖ ¯Ö Ó̧ü¯Ö ȩ̂üŸÖß»Ö †ŸµÖÓŸÖ ÁÖêÂšü †ÃÖÖ ÃÖÓŸÖ ×¿Ö ü̧Öế Ö�Öß ´Æü�Ö•Öê“Ö ü̧ŸÖÖ“Öß �ÖÖ�Ö ¾Ö ¯ÖÏế ÖÖ“ÖÖ †Ö�Ö¸ü ´Æü�Ö•Öê“Ö ÃÖÓŸÖ 

ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÖôûß ÆüÖêµÖ. 

 �ú´ÖÔµÖÖê�ÖÖ»ÖÖ“Ö ³ÖŒŸÖßµÖÖê�ÖÖ“Öß •ÖÖê›ü ¤êü�µÖÖŸÖ“Ö •Öß¾ÖÖÖ“Öß ÃÖÖ£ÖÔ�úŸÖÖ †ÖÆêü. ¤êü¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÃÖÖšüß �ú´ÖÔµÖÖê�Ö ÃÖÖê›æ Ö�úÖ. ¯ÖÏ̄ ÖÓ“ÖÖŸÖæÖ†×»Ö¯ŸÖ ÆüÖê‰ú Ö�úÖ. ¯Ö ǘ̧ ÖÖ£ÖÖÔ“Öê ×ÖŸµÖÃ´Ö ü̧�Ö †ÃÖÖê ªÖ¾Öê. 

´Öã�Öß ÖÖ´Ö ÆüÖŸÖß �úÖ´Ö †¿Öß“Ö ³ÖŒŸÖßÃÖê¾ÖÖ ÃÖã¹ý šêü¾ÖÖ¾Öß. ¯Ö ǘ̧ ÖÖ£ÖÖÔÃÖÖšüß ×¾Ö×ÆüŸÖ �ú´Öì ™üÖ�æ Ö ¤êü‰úÖ ÃÖÓÃÖÖ ü̧ÖŸÖæÖ ¤æü̧ ü ¾ÖÖ ¯ÖôæÖ •ÖÖ�µÖÖ“Öê �úÖ ü̧�Ö ÖÖÆüß. ×•Ö£Öê †ÖÆüÖŸÖ ×ŸÖ£Öê“Ö ŸÖã́ ÆüÖ»ÖÖ ÃÖŸ�ú´ÖÖÔŸÖæÖ ¤êü¾Ö¤ü¿ÖÔÖ 

‘Ö›êü»Ö. ŸÖã́ Æüß ¬ÖµÖ ¾ÆüÖ»Ö. 

 

ÃÖ´ÖÖ ü̧Öê̄ Ö - 

 ‹�æú�Ö“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ †³ÖÓ�ÖÖ¾Ö¹ýÖ †ÃÖê ´Æü�ÖŸÖÖ µÖêŸÖê �úß, ŸµÖÖÓÖß ¾ÖÖ¸ü�ú ü̧ß ÃÖÓ̄ ÖÏ¤üÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖÖÃÖÖšüß ²ÖÆãü´ÖÖê»Ö �úÖ´Ö�Öß ü̧ß �êú»Öê»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öß ×¿Ö�ú¾Ö�Öæ�ú †Ö×�Ö ³ÖŒŸÖß Æüß †×«üŸÖßµÖ 

†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´Ö ü̧Öšüß ¾ÖÖ›üË́ ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“Öê †ÃÖ�ÖÖ ȩ̂ü Ã£ÖÖÖ ¾Ö ´ÖÆü¢¾Ö ÖÖ�úÖ¹ýÖ “ÖÖ»Ö�ÖÖ ü̧ ÖÖÆüß. ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ“Öß ¤ü�Ö»Ö ‘ÖêŸÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÖê †Ó¬ÖÁÖ¬¤êü ×¾Ö¹ý¬¤ü »ÖœüÖ ×¤ü»ÖÖ. 
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ŸµÖÖ�úÖôûß �éúÂÖß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ �êú»Öê. ¾ÖÖÖîÂÖ¬Öß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ �êú»Öê. ÃÖ´ÖŸÖê“ÖÖ ¯Öã̧ üÃ�úÖ ü̧ �êú»ÖÖ. ¯ÖÏ̄ ÖÓ“ÖÖŸÖ ü̧ÖÆæÖÆüß ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�ÖÖ“Öß ³ÖŒŸÖß �êú»Öß. �ú¬ÖßÆüß ¯ÖÓœü̧ ǖ Öæ̧ ü»ÖÖ Ö •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü, Ã¾ÖŸÖ: ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³Öê™üßÃÖ † ü̧�Ö»ÖÖ 

†Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. 

 ˆ¤ü̧ ü×Ö¾ÖÖÔÆüÖÃÖÖšüß ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö ü̧ �úÖ²ÖÖ›ü�úÂ™ü �ú ü̧ßŸÖ ü̧ÖÆü�µÖÖ¯Ö»Öß�ú›êü ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ»ÖÖÆüß �úÖÆüß †£ÖÔ Ö¾ÆüŸÖÖ †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ »ÖÖê�úÖŸÖ ´Ö ü̧Öšüß ÃÖÓŸÖÖÓÖß ˆ““ÖŸÖ¸ü •Öß¾ÖÖÖ“Öß †Ö�úÖÓ�ÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö 

�êú»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖÛŸ´Ö�ú ¾Ö Öî×ŸÖ�ú ˆ®ÖŸÖß“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ �Öã»ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. ÃÖ´Ö�ÖÏ •Öß¾ÖÖ ˆ•ÖôãûÖ ™üÖ�ú�ÖÖ-µÖÖ ×¾Ö¿Öã¬¤ü ¬Ö´ÖÔ³ÖÖ¾ÖÖê“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ŸµÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ £Ö ü̧ÖŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓÖÖ ×Ö¹ý¯Ö�Ö �úßŸÖÔÖÖ“µÖÖ«üÖ ȩ̂ü ×¾Ö¿Ö¤ü 

�ú¹ýÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê. �ÖÖȩ̂ üÖ �ãÓú³ÖÖ ü̧, ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÖôûß, •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô, “ÖÖê�ÖÖ´ÖêôûÖ, ‡. ÃÖÓŸÖÖÓÖß †¬µÖÖŸ´Ö †Ö×�Ö ³ÖŒŸÖß, †ÖŸ´Ö²ÖÖê¬Ö †Ö×�Ö »ÖÖê�úÃÖÓ�ÖÏÆü, �úŸÖÔ¾µÖ †Ö×�Ö ÖßŸÖß µÖÖÓ“Öß ²Öế ÖÖ»Öǽ Ö ÃÖÖÓ�Ö›ü ‘ÖÖŸÖ»Öß. 

 ¬Ö´ÖÔ“Ö ü̧�ÖÖŸÖß»Ö †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ, �ú´ÖÔšǖ Ö�ÖÖ, �Öã¦ü¤êü¾ÖŸÖÖ, ³ÖŒŸÖß, ¤üÖÓ×³Ö�úŸÖÖ ¾Ö ²ÖÖÊ †¾Ö›Óü²Ö ü̧ µÖÖ¾Ö ü̧ ŸµÖÖÓÖß �ãú�ÖÖ“ÖßÆüß ³Öß›ü ´Öã¾ÖÔŸÖ Ö šêü¾ÖŸÖÖ ×Ö:¿ÖÓ�ú¯Ö�Öê �úÖȩ̂ ü›êü †Öêœü»Öê. ŸµÖÖ“Ö²Ö ü̧Öê²Ö¸ ü 

†ÓŸÖ:¿Öã¬¤üß, ŸÖŸ¾ÖØ“ÖŸÖÖ, ÃÖ¤üÖ“Ö ü̧�Ö, ×Ö³ÖÔµÖŸÖÖ, Öß×ŸÖ´Ö¢ÖÖ, ÃÖ×ÆüÂ�ÖãŸÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß �Öã�ÖÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖŸÖŸÖ ˆ¤üÖê ˆ¤üÖê �êú»ÖÖ. ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÓ“µÖÖ †³ÖÓ�ÖÖ“ÖÖ •Öß¾ÖÖ “Ö× ü̧¡ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú ü̧ŸÖÖÖÖ †Ö¯Ö�ÖÖÃÖ Æêü“Ö 

×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ÃÖÓÃÖÖ ü̧ �ú¹ýÖ ¯Ö ǘ̧ ÖÖ£ÖÔ �ú ü̧ŸÖÖ µÖêŸÖÖê. �ú´ÖÖÔŸÖ“Ö ¯Ö ǘ̧ ÖêÀ¾Ö ü̧ †ÖÆêü. �ú´ÖÖÔ“Öß“Ö •Öß¾ÖÖÖŸÖ ¯Öæ•ÖÖ �êú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. †Ö¯Ö»Öê �úÖ´Ö †Ö¯Ö�Ö ¯ÖÏÖ´ÖÖ×�Ö�ú¯Ö�Öê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´Ö�Ö ³Ö�Ö¾ÖÓŸÖÆüß ŸÖã́ Ö“µÖÖ 

³Öê™üß»ÖÖ µÖê‡Ô»Ö †ÃÖÖ †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÖóµÖÖÓÖß ÃÖÖÓ�ÖßŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. 

 ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¾Ö ü̧ ÃÖ¤üÖêŸÖßÃÖ †³ÖÓ�Ö •Ö ü̧ß †ÃÖ»Öê ŸÖ ü̧ß ŸµÖÖ †³ÖÓ�ÖÖŸÖ •Öß¾ÖÖÖ“Öê ÃÖÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö¤ü¿Öá •Öß¾ÖÖ •Ö�ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †Ö¯Ö�Ö �úÖµÖ �êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. †Ö¯Ö�Ö �úÖê�ÖŸµÖÖ 

�ÖÖêÂ™üß»ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ×¤ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê µÖÖ“Öß ×¿Ö�ú¾Ö�Ö †³ÖÓ�ÖÖŸÖæÖ ×´ÖôûŸÖê. ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ´Ö ü̧Öšüß ¾ÖÖ›Ëǘ ÖµÖÖ“µÖÖ †¬µÖÖÛŸ´Ö�ú �Öê¡ÖÖŸÖ †œüôû †ÖÆêü. †¬µÖÖÛŸ´Ö�ú »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüßŸÖ ÃÖÓŸÖ ´ÖÆüÖŸ´µÖÖ´Ö¬µÖê 

ÃÖÖ¾ÖŸÖÖê²ÖÖÓ“Öê Ã£ÖÖÖ ¾Ö ü̧“Öê †ÃÖæÖ †Öæ³Ö¾ÖÖ“Öß ŸµÖÖ»ÖÖ •ÖÖê›ü †ÖÆêü. 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ �ÖÏÓ£ÖÃÖæ“Öß - 

 

1) Ö×ÃÖ ü̧Ö²ÖÖ¤ü�ú ü̧ »Ö. ü̧Ö.   - ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ´Ö ü̧Öšüß ¾ÖÖ›Ëü.´ÖµÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ  

      ±ú›ü�êú ¯ÖÏ�úÖ¿ÖÖ, �úÖê»ÆüÖ¯Öã̧ ü 

      Ö¾Ö¾Öß †Ö¾Öé¢Öß, •Öã»Öî 2008 

      ¯ÖÖÖ 86, 87 

 

2) ‡ÖÖ´Ö¤üÖ ü̧ Æêǘ ÖÓŸÖ ×¾ÖÂ�Öã   - ÃÖÓŸÖ ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ¤ü¿ÖÔÖ 

      ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ´ÖÓ›üôû, ¯Öã�Öê 

      ¯ÖÏ£Ö´ÖÖ¾Öé¢Öß •Öã»Öî 1983 

 

3) ¾ÖÖØôû²Öê ´ÖÖê. ´ÖÖ.   - ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•Ö “Ö× ü̧¡Ö 

 

4) ¾ÖÖØôû²Öê ´ÖÖê. ´ÖÖ.   - �ÖÖêÂ™ü ÃÖÖ¾ÖŸÖÖê²ÖÖÓ“Öß 

 

5) �ãú»Ö�ú�Öá ×¾Ö. µÖ.   - ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•ÖÖÓ“Öê ×“Ö¡Ö´ÖµÖ “Ö× ü̧¡Ö 

 

6) ³Öã•Ö²Öôû ×³Ö�æú ÃÖÖ¾ÖôûÖ ü̧Ö´Ö   - ÁÖß ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖŸ´µÖ ¯ÖÖê£Öß 

 

7) •Ö�ÖŸÖÖ¯Ö ´Öã. ´ÖÖ.   - ÃÖÓŸÖ ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÖ»Öß (ØÆü¤üß) 

 

8) •ÖÖê¿Öß �úÖ×¿ÖÖÖ£Ö †ÖÓŸÖ   - ÁÖß ÃÖ�ú»Ö ÃÖÓŸÖ�ÖÖ£ÖÖ �ÖÓ›ü 1 

      ¯Öé. 98 ŸÖê 99 

      ÁÖß ÃÖÓŸÖ ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ ¯ÖÏ�úÖ¿ÖÖ ´ÖÓ¤üß ü̧, ¯Öã�Öê 

      ¤ãüÃÖ ü̧ß †Ö¾Öé¢Öß 1967 

 

9) ÃÖÓŸÖ�ú¾Öß ÁÖß ¤üÖÃÖ�Ö�Öæ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•Ö  - ÁÖß ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧Ö•Ö “Ö× ü̧¡Ö 

 
 


