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¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ :†Ö¬Öã×Öú ´Ö¸üÖšüß ú×¾ÖŸÖê‚ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö êú¿Ö¾ÖÃÖãŸÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ „ÖÖ»ÖÖ, †ÃÖê ×¾Ö¬ÖÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖŸÖ : êú»Öê “ÖÖŸÖê. †ÃÖê ×¾Ö¬ÖÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ
›üÖêôûµÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü úÖÆüß ÖÖêÂ™üß †ÃÖŸÖÖŸÖ. êú¿Ö¾ÖÃÖãŸÖÖÓÖß ú×¾Ö“ÖÖ×Ö¾Öê»ÖÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ×¤ü»Öê»Öê †ÖŸ´Ö×ÖÂšüŸÖê‚Öê ³ÖÖÖ Æüß ¯ÖÏ´ÖãÖ ÖÖêÂ™ü ÆüÖêµÖ. êú¿Ö¾ÖÃÖãŸÖ
ÃÖ´ÖúÖ»ÖßÖ †Ö×Ö •¢Ö¸üúÖ»ÖßÖ ú¾Öß¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ‚ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ. ¸êü¾Æü.ÖÖ.¾ÖÖ. ×™üôûú,
ÖÖêØ¾Ö¤üÖÖÏ“Ö, ²ÖÖ»Öú¾Öß Æêü †¿ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ úØ¾Ö´ÖÓ›üôûÖ¯Öîúß ¯ÖÏ´ÖãÖ ú¾Öß. †÷üÖ¾ÖßÃÖ ¾ÖÂÖÖÔ‚Öê
†»¯Ö †ÖµÖãÂµÖ ²ÖÖ»Öú¾ÖàÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê. ŸµÖÖŸÖ ¤üÆüÖ - †ú¸üÖ ¾ÖÂÖì ŸµÖÖÓÖß ú×¾ÖŸÖÖ »ÖêÖÖ êú»Öê.
ŸµÖÖÓ‚µÖÖ ú×¾ÖŸÖÖÓ‚Öß ‹æúÖ ÃÖÓµÖÖ 163 †Ö×Ö µÖÖ ú×¾ÖŸÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖ‚µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖÆüß ÃÖÆü“Ö
“ÖÖÖ¾ÖÖ¾µÖÖŸÖ ‡ŸÖŒµÖÖ šüÃÖšüÃÖßŸÖ. 1918 ŸÖê 1990 µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ×»Ö×Æü»µÖÖ Öê»Öê»µÖÖ
ú×¾ÖŸÖÖÓ‚Öê ÃÖ´ÖßÖÖŸ´Öú ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖêŸÖ †Ö»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê.
²ÖÖ»Öú¾Öß“ÖÖ †»¯Ö - ¯Ö×¸ü“ÖµÖ :¡µÖÓ²Öú ²ÖÖ¯Öæ“Öß šüÖë²Ö¸êü (²ÖÖ»Öú¾Öß) 1890-1918
¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¿ÖÖÖ †¯ÖæÖÔ ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¯Ö¸üßÖê¯ÖµÖÕŸÖ‚ÖÖ ™ü¯¯ÖÖ ÖÖšüÖêÆüß ¤ãü‘ÖÔ™ü „ÖÖ»Öê.
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ :- úÖÆüß úÖôû êúÃÖ¸üßŸÖ •¯ÖÃÖÓ¯ÖÖ¤üú ´ÆüÖæÖ ŸÖ¸ü úÖÆüß úÖôû ÖÖ¸ü µÖê£Öê ×¿ÖÖú
´ÆüÖæÖ úÖ´Ö êú»Öê. ²ÖÖ»Öú¾ÖßÖÖ ‹æúÖ †÷üÖ¾ÖßÃÖ ¾ÖÂÖÖÔ‚Öê †ÖµÖãÂµÖ »ÖÖ³Ö»Öê.
»Öê•Ö-ÖÃÖÓ¯Ö¤üÖ :- ²ÖÖ»Öú¾Öà‚Öß ÃÖ´ÖÖÏ ú×¾ÖŸÖÖ - ÃÖÓ¯ÖÖ. ³ÖÖ. »Ö. ¯ÖÖ™üÖú¸ü
²ÖÖ»Öú¾Öß ´ÆüÖæÖ 1907 ÃÖÖ»Öß ŸÖê “ÖôûÖÖ¾Ö‚µÖÖ ú×¾ÖÃÖÓ´Öê»ÖÖÖ´Ö¬µÖê †¾ÖŸÖ¸ü»Öê.
ŸµÖÖÓ‚ÖÖ “Ö´Ö 13 †ÖòÖÃ™ü 1890 ´Ö¬µÖê ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖ ¬Ö¸üÖÖÖ¾Öß „ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓ‚Öê ×¿ÖÖÖ ‹¸Óü›üÖê»Ö, ¬Öãôêû, ²Ö›üÖê¤üÖ, ÖÖ×¿Öú, ÖÖ¸ü ¾ÖÖî¸êü ×šüúÖÖß „ÖÖ»Öê.
1908 ÃÖÖ»Öß ŸµÖÖÓ‚Öê »ÖÖ „ÖÖ»Öê. ú¾Öß ²Öß ÃÖÖ¸üµÖÖ ¬Öã¸Óü¬Ö¸ü ú¾ÖßÖê ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖéÂ™üß‚ÖÖ ¿ÖÖÆüß¸ü ´ÆüÖæÖ ÖÖî¸ü×¾Ö»Öê. †¿ÖÖ µÖÖ ú¾Öß‚ÖÖ ´ÖéŸµÖã †¯Ö‘ÖÖŸÖÖÖê ×¤ü. 5
´Öê 1918 ¸üÖê“Öß ¸êü»¾Öê ¹ýôû †Öê»ÖÖÓ›üŸÖÖÖÖ ³ÖÖ¤ü»Öß Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü „ÖÖ»ÖÖ.
²ÖÖ»Öú¾Öß“Öß ×ÖÃÖÖÖÔú›êü ¯ÖÖÆüµÖÖ“Öß ¥üÂ™üß :µÖÖ ´Öã¤ü¤üµÖÖ‚ÖÖ ²ÖÖ»Öú¾Öß - ÃÖ´ÖßÖêŸÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ •»»ÖêÖ †ÖœüôûŸÖÖê, ŸÖÖê ÁÖß. ×¾Ö. »Ö. ²Ö¸ü¾Öê µÖÖÓ‚µÖÖ »ÖêÖÖŸÖ. ‚×™üôûúÖÓÖÖ ÃÖéÂ™üß ¯ÖÖÆæÖ
†¬µÖÖŸ´ÖÖú›êü ¬ÖÖ¾ÖÖ¾ÖêÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê; ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖéÂ™üßŸÖ †ÖŸ´ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê, ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖéÂ™üßŸÖ ´ÖÖ ×¤üÃÖŸÖê ¾Ö ŸÖê ŸµÖÖ †ÖŸ´µÖÖ¿Öß †Ö¯Ö»ÖÖ †ÖŸ´ÖÖ ú×¾ÖŸÖÖ¹ý¯ÖÖÖê ×¾Ö»ÖßÖ
ú¸üŸÖÖŸÖ. ²ÖÖ»Öú¾Öß»ÖÖ ÃÖéÂ™üßŸÖ †ÖÖÓ¤ü ¾Ö ¯ÖÏê´Ö‚Ö ×¤üÃÖŸÖê. ×™üôûú ÃÖéÂ™üß ¯ÖÖÆæüÖ ŸÖ¢¾Ö”ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ, ŸÖ¸ü ²ÖÖ»Öú¾Öß †ÖÖÓ¤üß ¾Ö ¯ÖÏÖµÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö¸ü ›üÖò. ™üÖÖÖê¸üÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖéÂ™üß‚µÖÖ ¬ÖãÖ¬ÖãÖÖÖ-µÖÖ ÖÖ›üß‚Öê šüÖêêú ×™üôûúÖÓ‚µÖÖ Ç¤üµÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖ“Öæ »ÖÖÖŸÖÖŸÖ, ŸÖ¸ü ²ÖÖ»Öú¾Öß úß™ËüÃÖ,
¿Öê»Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÖÓ¤üÖÖê ¾Öê›üÖ ÆüÖê‣úÖ, ¯ÖÏê´ÖÖÖê ¬Öã¤Ó ü ÆüÖê‣úÖ †Ö¸ü ÃÖÖï¤üµÖÔ´Ö×¤ü¸êüÖê ²ÖêÆüÖêÂÖ ÆüÖê‣úÖ “ÖÖŸÖÖê ,‛ †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß ÆüÖ ´Öã¤ü¤üÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖÖÖ ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü.
×ÖÃÖÖÔ ÆüÖ †ÖÖÓ¤üÖ‚Öê ¾Ö ¯ÖÏê´ÖÖ‚Öê ×¾Ö¬ÖÖÖ †ÖÆêü, †¿ÖÖ ¥üÂ™üßÖê ²ÖÖ»Öú¾Öß ×ÖÃÖÖÖÔú›êü ¯ÖÖÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖ, †ÃÖÖ ×¾Ö‚ÖÖ¸ü ÁÖß ²Ö¸ü¾Öê µÖÖÓ‚µÖÖ ¾Ö¸üß»Ö ×¾Ö¬ÖÖÖÖÓŸÖæÖ
¾µÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖÏÖ. ³ÖÖ. »Ö. ¯ÖÖ™üÖú¸ü µÖÖÓÖßÆüß ¾Ö¸üß»Ö ´Öã¤ü¤üµÖÖÓ‚µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ²ÖÖ»Öú¾Öà‚Öß ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ¿Öß ŸÖã»Ö-ÖÖ •êú»Öß †ÖÆêü. ²ÖÖ»Öú¾Öß‚ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»Öú¾Öß‚ÖÖ
×ÖÃÖÖÔ ×¾ÖÂÖµÖú ¥üÂ™üßúÖêÖ Ã¯ÖÂ™ü êú»ÖÖ †ÖÆêü. ‚ŸµÖÖÓ‚µÖÖ ×ÖÃÖÖÖÔú›êü ¯ÖÖÆüµÖÖ‚ÖÖ ¥üÂ™üßúÖêÖ ×ÖÃÖÖÔ ú¾Öß ¾Ö›Ôü Ã¾Ö£ÖÔ µÖÖÓ‚µÖÖ ¥üÂ™üßúÖêÖÖŸÖæÖ ×³ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ‚µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ×ÖÃÖÖÔ ´ÖÖãÂµÖÖ‚ÖÖ Öã¹ý †ÃÖæÖ, ŸµÖÖ‚µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¯ÖÖ¿Öß ²ÖÃÖæÖ ´ÖÖãÂµÖÖÓÖß ¬Ö›êü ‘ÖêŸÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü“ÖêŸÖ. ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ»ÖÖ ×ÖÃÖÖÖÔ´Ö¬µÖê ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Öü¸üÖ‚ÖÖ
³ÖÖÃÖ ÆüÖê‡Ô, ²ÖÖ»Öú¾ÖàÖÖ ÃÖéÂ™üß Öã¹ý´ÖÖ‣ú»Öß ¾ÖÖ™ü»Öß ÖÖÆüß, Øú¾ÖÖ ×ŸÖ‚µÖÖŸÖ ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ‚Öê ¤ü¿ÖÔÖ „ÖÖ»Öê -ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓÖÖ ×ŸÖ£Öê ×¤üÃÖ»Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü úôûµÖÖÓ‚ÖÖ ´Öãæú™ü
‘ÖÖŸÖ»Öê»Öß ÃÖéÂ™üß¤êü¾ÖŸÖÖ‛, †ÃÖê ŸÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
×ÖÃÖÖÔ ´ÆüÖ“Öê ´ÖãÙŸÖ´ÖÓŸÖ ÃÖÖîÓ¤üµÖÔ †¿Öß ²ÖÖ»Öú¾Öß‚Öß ×ÖÃÖÖÖÔú›êü ¯ÖÖÆüµÖÖ‚Öß ¥üÂ™üß ÆüÖêŸÖß. ²ÖÖ»Öú¾ÖàÖÖ ×ÖÃÖÖÖÔŸÖ ‚ÖîŸÖµÖÖŸÖ Ã¾Ö :‚ÖÖÆüß
ÃÖÖÖÖŸúÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ ¥üÂ™üßÖê ŸÖê ×ÖÃÖÖÖÔú›êü ¯ÖÖÆüŸÖÖŸÖ. ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö, ×ÖÃÖÖÔ ÆüÖ †ÖÖÓ¤ü, ¯ÖÏê´Ö, ÃÖÖï¤üµÖÔ, ‚ÖîŸ ÖµÖ, ×¤ü¾µÖ¢¾Ö †ÃÖÖ ÖãÖÓÖß ³Ö¸ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü, µÖÖ
¥üÂ™üßúÖêÖÖŸÖæÖ ²ÖÖ»Öú¾Öß ×ÖÃÖÖÖÔú›êü ¯ÖÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖê †ÃÖÖ ÃÖ¾ÖÔ´ÖÖµÖ ×ÖÂúÂÖÔ ×Ö‘ÖŸÖÖê. ×ÖÃÖÖÔ ÆüÖ ×¤ü¾µÖ¢¾ÖÖÖê ³Ö¸ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖŸÖ ´ÖÖÖ¾Öß
“Öß¾ÖÖÖŸÖ ÖÃÖ»Öê»Öß ¯ÖæÖÔŸÖÖ †ÖœüôûŸÖê, †¿Öß ²ÖÖ»Öú¾Öß‚Öß ÁÖ¬¤üÖ ÆüÖêŸÖß ¾Ö µÖÖ ÁÖ¬¤êüŸÖæÖ ŸÖê ×ÖÃÖÖÖÔú›êü ¯ÖÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖ, †ÃÖê ¯ÖÏÖ.ÃÖ¤üÖ. ú·ÆÖ›êü µÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
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×ÖÃÖÖÖÔ¿Öß ÆüÖêÖÖ¸êü ŸÖÖ¤üÖŸ´µÖ :×ÖÃÖÖÖÔ¿Öß †ÖŸµÖÓ×ŸÖú ‹ú¹ý¯ÖŸÖÖ ÆüÖ ²ÖÖ»Öú¾Öß‚µÖÖ ¾Öé¢Öß‚ÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÆüÖêŸÖÖ. ‚ú¾Öß‚Ö „ÖÖ»Öß ÃÖéÂ™üß, ÃÖÖ¸üß ÃÖéÂ™üß „ÖÖ»Öß ú¾Öß‛ †ÃÖê
Ã¾ÖŸÖ : ²ÖÖ»Öú¾Öß •¤üÖÖ¸ü úÖœüŸÖÖŸÖ. ÁÖß. úÖ×¿ÖÖÖ£Ö ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö ×´Ö¡Ö µÖÖÓÖß ´Öê 1918 ‚µÖÖ ‘´ÖÖ×ÃÖú ´ÖÖÖê¸Óü“ÖÖ’ ‚µÖÖ †úÖÓŸÖ ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ ²ÖÖ»Öú¾Öß¾Ö¸üß»Ö
ÁÖ¬¤üÖÓ“Ö»Öß¯Ö¸ü »ÖêÖÖŸÖ µÖÖ ŸµÖÖÓ‚µÖÖ ŸÖÖ¤üÖŸ´µÖÖ‚µÖÖ ÖãÖÖ‚ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ •»»ÖêÖ †ÖœüôûŸÖÖê. ‚ÁÖßµÖãŸÖ šüÖê´Ö¸üê µÖÖÓ‚µÖÖ ²ÖÆãüŸÖêú ÃÖ¾ÖÔ ú×¾ÖŸÖÖ ÃÖéÂ™üß ×¾ÖÂÖµÖú‚Ö
†ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ‚ÖÖ ²ÖÖ»Ö- ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ¾Ö›ÔüÃÖ¾Ö£ÖÔ êú¾ÆüÖÆüß ÃÖéÂ™üß¤êü¾Öß»ÖÖ ¯Öãœêü šêü‣úÖ ×ŸÖ‚µÖÖ¿Öß ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖ ú¹ýÖ úÖÆüß ¯ÖÏ ´ÖêµÖê “ÖÖÖ»ÖÖ
¤êüŸÖ †ÃÖê; ¯Ö¸ÓüŸÖã šüÖê´Ö¸êü ÃÖéÂ™üß¿Öß ¯ÖæÖÔ ŸÖÖ¤üÖŸ´µÖ ¯ÖÖ¾ÖæÖ ×ŸÖ‚µÖÖŸÖ‚Ö ¸ü´Ö´ÖÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖ,‛ †¿ÖÖ ¿Ö²¤üÖÓŸÖ ‘´ÖÖ×ÃÖú ´ÖÖÖê¸Óü“ÖÖ’ ‚µÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü•úÖÓ-Öß ÆüÖ
×¾Ö¿ÖêÂÖ •»»ÖêÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ²ÖÖ»Öú¾Öß‚µÖÖ ¾Öé¢ÖßŸÖß»Ö Æêü ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖ ¯ÖÏÖ. ÖÖÖÖÖ£Ö úÖê¢ÖÖ¯Ö»»Öê µÖÖÓÖßÆüß “ÖÖÖ¾Ö»Öê †ÖÆêü. ‚ŸµÖÖÓ‚µÖÖ ×úŸÖß ŸÖ¸üß ú×¾ÖŸÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ÃÖéÂ™üß¿Öß ‹ú¹ý¯Ö ÆüÖêµÖÖ‚Öê •»»ÖêÖ µÖêŸÖÖŸÖ. Æüß ‹ú¹ý¯ÖŸÖÖ †×ŸÖ•Ÿú™üŸÖê‚µÖÖ ™üÖêúÖ»ÖÖ Öê»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. ú×¾Ö¾Öé¢Öß †Ö×Ö ×ÖÃÖÖÔ ¾ÖêÖôûÖ
úÖœüŸÖÖ‚Ö µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ÖéŸµÖ»ÖßÖ ÖŸÖÔúß´Ö¬µÖê ÖéŸµÖ úÖêÖŸÖê †Ö×Ö ÖÙŸÖúÖ úÖêÖŸÖß, Æêü ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖê‣ú ÖµÖê ŸÖÃÖê‛! †ÃÖê ŸÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
²ÖÖ»Öú¾ÖàÖÖ ×ÖÃÖÖÖÔŸÖ •ÖÖÖ¾ÖÖÖ¸êü ×¤ü¾µÖŸ¾Ö’ :²ÖÖ»Öú¾ÖàÖÖ ×ÖÃÖÖÖÔ´Ö¬µÖê ×¤ü¾µÖŸ¾Ö “ÖÖÖ¾ÖŸÖ †ÃÖê. ×¤ü¾µÖ ´ÆüÖ“Öê ‚ÖîŸÖµÖ´ÖµÖ, †»ÖÖîúßú, Ã¾ÖÖßµÖÔ ¤îü¾ÖßÖãÖµÖãŒŸÖ (Divine) †¿ÖÖ µÖÖ
¿Ö²¤üÖ‚µÖÖ †£ÖÔ‛û™üÖ ²ÖÖ»Öú¾ÖàÖÖ †×³Ö¯ÖÏêŸÖ †ÃÖÖ¾µÖÖŸÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê.
‚ÖîŸÖµÖ×Ö¬Öß ÃÖæµÖÔÖÖ¸üÖµÖÖ, ¸ü´µÖ ¾ÖÃÖãÓ¬Ö¸üÖ, ÃÖ¾ÖÖÔ¾Ö¸ü ‛ûŸÖ ¬Ö¸üÖÖ¸êü †ÖúÖ¿Ö, ¾Ö ŸÖê“ÖÖŸÖ ŸÖ´Ö ¾Ö ŸÖ´ÖÖŸÖ ŸÖê“Ö ×¾Ö¸üµÖÖ‚µÖÖ ¾ÖêôûÖ µÖÖ ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üß
¥ü¿µÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ, ±ãú»ÖÖÓ‚µÖÖ ±ãú»ÖµÖÖŸÖ, ŸÖÖ·µÖÖÓ‚µÖÖ ›ãü»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ×Ö„ÖÔ¸üÖ‚µÖÖ ²Öã¤ü²Öã¤ü »ÖÆü¸üßŸÖ ²ÖÖ»Öú¾ÖàÖÖ ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ×¤ü¾µÖÖ‚Öê ¯ÖÏê´Ö´ÖµÖ »Öß»ÖÖ ÖŸÖÔÖ
×¤üÃÖŸÖ †ÃÖê‛ †ÃÖê ¾ÖÖÔÖ êú. »Ö. ™ëü³ÖæÖáú¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ‚×¤ü¾µÖ¸üÃÖ Æüß ú»¯ÖÖÖ ²ÖÖ»Öú¾Öß‚Öß »ÖÖ›üúß ú»¯ÖÖÖ †ÖÆêü. ÃÖÖï¤üµÖÔ, †ÖÖÓ¤ü, ¿ÖÖÓŸÖß, ´ÖÖÓÖ»µÖ,
×Ö¸üÖÖÃÖŸÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÏê´Ö µÖÖ µÖÖ ÖÖêÂ™üàÖß ²ÖÖ»Öú¾Öß‚Öê ŸÖê ×¤ü¾µÖ ×¾ÖÀ¾Ö ----- µÖÖ ×¤ü¾µÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖ‚µÖÖ ‘Ö™üÖêŸÖ ²ÖÃÖÖÖ¸üß ‹ú ´ÖÖêšüß ¸ü´µÖÖÖÖ¸üß ÃÖÖï¤üµÖÔ¤ãü×ÖµÖÖ
Øú¾ÖÖ ¯ÖÏÖµÖÖ‚Öß ÖÓ¬Ö¾ÖÔÖÖ¸üß µÖÖ ú×¾ÖŸÖêŸÖ •´Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.‛ †ÃÖê ×¾Ö‚ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖ. µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ´ÖÖÖêÆü¸ü µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¾µÖŒŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ.
²ÖÖ»Öú¾Öß“µÖÖ ú×¾ÖŸÖêŸÖß»Ö ×ÖÃÖÖÖÔ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö / ¾ÖÖÔÖ :¯ÖÏÖ. †. ÖÖ. ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›üê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, ‚ÃÖéÂ™üßŸÖß»Ö ¥ü¿µÖÖÓ‚Öê ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ¯ÖÏÖ´ÖÖê †Ö¤üß Æãü²ÖêÆüæ²Ö †Ö×Ö µÖ£ÖÖ¾ÖŸÖ ×‚Ö¡Ö ¸êüÖÖ™ü»Öê, †ÃÖê ²ÖÖ»Öú¾Öß‚µÖÖ
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ Œ¾Ö×‚ÖŸÖ ‘Ö›ü»Öê. ŸµÖÖÓ‚µÖÖ ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö ×ÖÃÖÖÔ×‚Ö¡ÖÖÓ‚Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ú»¯ÖÖÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ‚Ö ¸üÖ×Æü»Öê. ×ÖÃÖÖÖÔŸÖß»Ö ¥ü¿µÖÖÓ³ÖÖê¾ÖŸÖß ¹ý×‚Ö ¸ü´µÖ †Ö×Ö Ã¾Ö¯ÖÃÖãÓ¤ü¸ü †ÃÖê
úÖ»¯Ö×Öú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ‚Öê †Ö×Ö ×ÖÃÖÖÖÔŸÖß»Ö ¾ÖÃŸÖã“ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖÖ¾Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖÓ‚ÖÖ †Ö¸üÖê¯Ö ú¸üÖ¾ÖµÖÖ‚ÖÖ, µÖÖ ¸üßŸÖßÖê ŸµÖÖÓ‚µÖÖ ×ÖÃÖÖÔ ÖßŸÖÖÓ‚ÖÖ
“Ö´Ö „ÖÖ»ÖÖ. ²ÖÖ»Öú¾Öß‚µÖÖ ú×¾ÖŸÖêŸÖß»Ö ×ÖÃÖÖÖÔ‚Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö Æêü ú»¯ÖÖÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ †Ö×Ö ‚ÖêŸÖÖÖÖãÖµÖãŒŸÖ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê‚Ö ×¾Ö. ¾ÖÖ. ×¿Ö¸ü¾ÖÖ›üú¸ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. úß,
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¥ü¿µÖÖ¾Ö¸ü •¯Ö´ÖÖ - •Ÿ¯ÖÏêÖÖÓ‚Öß •¬ÖôûÖ ú¸üÖÖ¸üß ²ÖÖ»Öú¾Öà‚Öß ×ÖÃÖ•ÖÔ ³ÖŒŸÖß ÃÖ´ÖÖê¸ü‚µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ¯ÖêÖÖ Ã¾ÖŸÖ:‚µÖÖ ú»¯ÖÖê‚ÖÖ‚Ö †×¬Öú ¾Öê¬Ö
‘ÖêÖÖ¸üß †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖÖ ×ÖÃÖÖÖÔ¯ÖêÖÖ ×ÖÃÖÖÖÔ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß‚Öê †ÃÃÖß´Ö ¯ÖÏê´Ö ŸÖê‚Ö ŸµÖÖÓ‚µÖÖ úÖ¾µÖÖ‚Öß ¯ÖÏê¸üÖÖ †ÖÆêü‛ ²ÖÖ»Öú¾Öà‚ÖÖ ×ÖÃÖÖÔ ÆüÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö †ÃÖµÖÖ¯ÖêÖÖ
ŸµÖÓÖ‚µÖÖ ú»¯ÖÖêŸÖæÖ †ÖúÖ¸ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
‚²ÖÖ»Öú¾Öà‚ÖÖ ×ÖÃÖÖÔ ÆüÖ ŸµÖÓÖ‚ÖÖ Ã¾ÖŸÖ :‚ÖÖ ×ÖÃÖÖÔ †ÖÆêü. ŸÖÖê ŸµÖÖÓ‚µÖÖ Ã¾Ö¯ÖŸÖ¸ü»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖêŸÖæÖ “Ö´Ö»Öê»ÖÖ †Ö×Ö ÖÖ“ÖæÖ, ŸÖ»Ö´Ö ¿Ö²¤ü¹ý¯ÖÖŸÖ
±ãú»Ö»Öê»ÖÖ ×ÖÃÖÖÔ †ÖÆêü. ×ÖÃÖÖÖÔ‚µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖŸÖ ²ÖÖ»Öú¾Öß ‹úŸÖ¸ü Ã¾Ö¯Ö¾Öê›üê ²ÖÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ “Öß×¾Ö‚Öê ³ÖÖ¾Ö ŸµÖÖšüÖµÖß úÛ»¯ÖŸÖÖŸÖ, ×ÖÃÖÖÔ¾ÖÖÔÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö
ÖÖÆüß, Æêü ¾Ö¸üß»Ö ´ÖŸÖÖ¾Ö¹ýÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê.
²ÖÖ»Öú¾Öß“µÖÖ ú×¾ÖŸÖêŸÖß»Ö ˆ¤üÖÃÖßÖŸÖÖ :²ÖÖ»Öú¾Öß‚µÖÖ úÖ¾µÖÖŸÖæÖ “ÖÖÖ¾ÖÖÖ¸üß •¤üÖÃÖßÖŸÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ‚Öß ×¾ÖÂÖÖ¾Öé¢Öß ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü “ÖÖÖ¾ÖŸÖê. ¸êü¾Æü. ÖÖ. ¾ÖÖ. ×™üôûú µÖÖÓ‚µÖÖ ÁÖ¬¤üÖÓ“Ö»Öß¯Ö¸ü
»ÖêÖÖŸÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. úß, µÖÖ‚Öê ´ÖãµÖ úÖ¸üÖ Æêü úß, ŸµÖÖÓÖÖ †ÖÓ»Öú¾Öß Öã¦ü úÖ¸üÖÖ´Öãôêû Øú¾ÖÖ ú¬Öß ú¬Öß ×ÖÂúÖ¸üÖÃÖã¬¤üÖ ×“Ö¾ÖÖ»ÖÖ Óú™üÖôûµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ
×¾Ö´ÖÖÃú ÆüÖê‣úÖ ²ÖÃÖµÖÖ‚ÖÖ ×¾ÖúÖ¸ü “Ö›ü»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ‛ ŸÖ¸ü Ö. ¡µÖÓ. ´ÖÖ›üÖÖê»Öú¸ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ úß, ŸµÖÖÓ‚µÖÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ Öî¸üÖ¿µÖÖ‚Öß “Öß ×¾Ö»ÖÖÖ ¾µÖÖ¬Öß
“Ö›ü»Öß ÆüÖêŸÖß, ×ŸÖ‚µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ‚Öß úŸÖéÔ¢¾Ö¿ÖŒŸÖß †Ö¤üß »Öæôûß ÆüÖê‣úÖ Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ‚Öê ¾Öî¸üÖµÖ ×¾Ö‚ÖÖ¸ü ‡ŸÖêú •‚‛ÓûéÖ»Ö ÆüÖêŸÖê úß, †ÖÖ¤üß †ŸÖß¾Ö¸ü´µÖ
×ÖÃÖÖÔ ¥ü¿µÖ ¯ÖÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÃÖã¬¤üÖ ŸÖê ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖê›üßŸÖ ÖÃÖŸÖ: •»Ö™ü, ŸµÖÖÓ‚Öß ³Ö¸üŸÖß †ÃÖÆüµÖ ÆüÖê‣úÖ ŸÖê ú×¾Ö¢¾Ö¹ý¯ÖÖÖê ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖ’.
²ÖÖ»Öú¾Öß‚µÖÖ úÖ¾µÖÖŸÖ ëú×¦ü³ÖæŸÖ †ÃÖê “Öê ¤üÖêÖ ´ÖÖÖê¸êü •³ÖÖ¸ü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖ¯Öîúß ¤ãüÃÖ·µÖÖ ÃÖÓÃÖéŸÖß‚µÖÖ ‹ê ×Æüú ´ÖÖÖê·µÖÖ¾Ö¸ü ‚ÖœüÖ¾Öê ŸÖÖê ×“Öú›êü ×ŸÖú›êü
•×«üÖŸÖÖ, •¤üÖÃÖßÖŸÖÖ, ¾Öî¸üÖµÖ, Öî¸üÖ¿µÖ, ¾ÖîŸÖÖÖ µÖÖÓ‚Öê‚Ö ¸üÖÖ ³ÖºþÖ Öê»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê‛! †ÃÖê ´ÖŸÖ êú. ´Ö. ÃÖÖêÖÖôûú¸ü úÖœüŸÖÖŸÖ.
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²ÖÖ»Öú¾Öß †Ö×Ö ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú †³µÖÖÃÖ

________________________________________________________________________________________

‘´ÖÖÖê¸Óü“ÖÖ’ ´ÖÖ×ÃÖúÖ‚Öê ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú úÖ×¿ÖÖÖ£Ö ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö ×´Ö¡Ö µÖÖÓÖß 1918 ´Ö¬µÖê ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ ²ÖÖ»Öú¾Öß¾Ö¸üß»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÁÖ¬¤üÖÓ“Ö»Öß¯Ö¸ü »ÖêÖÖŸÖ
‚ò±ãú»ÖÖÓ¯ÖÖÖÖÓŸÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÆüÖ»Ö‚ÖÖ»Öß ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ, ×Ö„ÖÔ¸ü - „Öãôû„ÖãôûÖßŸÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÖßŸÖê ‹êæú µÖêŸÖÖŸÖ, ‚ÖÓ¦ü -ŸÖÖ¸üúÖÓ‚ÖÖ »Ö¯ÖÓ›üÖ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê.
´ÖÖ¡Ö Æêü ÃÖ¾ÖÔ ŸµÖÖÓÖÖ ‹úÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ³ÖÖ¾ÖÖêŸÖ ÖÏÓ×£ÖŸÖ „ÖÖ»Öê»Öê ³ÖÖÃÖŸÖê ¾Ö ŸÖß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ´ÆüÖ“Öê ¯ÖÏê´Ö-ÃÖÖï¤üµÖÖÔ‚Öê, ¯ÖÏê´Ö †ÖÖÓ¤üÖ‚Öê, ¯ÖÏê´Ö -†Ö¸ü ÃÖ´Ö³ÖÖ¾ÖÖê‚Öê, ¯ÖÏê´ÖúÖêÖŸÖêÆüß ¯ÖÏê´Ö! ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ, †Ö¸ü, ×™üôûú Æêü ÃÖéÂ™üßú›êü ‡ŸÖŒµÖÖ úÖêÖŸµÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖêÖê ¯ÖÆüÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ, ŸÖ¸ü ×¾ÖÀ¾Ö¾µÖÖ¯Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖÓ‚Öß ÃÖéÂ™üß‚µÖÖ “Ö›ü ¯Ö¤üÖ£ÖÖÔŸÖ
†ÃÖÖÖ¸üß ÖÖÓ¤üÖæú ŸµÖÖÓÖÖ ³ÖÖÃÖŸÖê, ¯Ö™üŸÖê ¾Ö šüÃÖŸÖê‛.
×¾Ö.»Ö.²Ö¸ü¾Öê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ‚ÖÖ ×ÖÃÖÖÖÔú›êü ¯ÖÖÆüµÖÖ‚ÖÖ ¥üÂ™üßúÖêÖ ×ÖÃÖÖÖÔ‚ÖÖ ú¾Öß ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ µÖÖ‚µÖÖ ¥üÂ™üßúÖê -ÖÖÆæü-Ö ×³Ö®Ö ÆüÖêŸÖÖ. ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ‚µÖÖ
¥üÂ™üßÖê ×ÖÃÖÖÔ ´ÖÖãÂµÖÖ‚ÖÖ Öã¹ý †ÃÖæÖ ŸµÖÖÓ‚µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¯ÖÖ¿Öß ²ÖÃÖæÖ ´ÖÖãÂµÖÖÓÖß ¬Ö›êü ‘ÖêŸÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü“ÖêŸÖ. ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ»ÖÖ ×ÖÃÖÖÖÔ´Ö¬µÖê ¯Ö¸ü´Öê¿ÖÖ‚ÖÖ ³ÖÖÃÖ ÆüÖê‡Ô.
²ÖÖ»Öú¾ÖàÖÖ ÃÖéÂ™üß †Ö¾Ö›üŸÖê ŸÖß êú¾Öôû ×ŸÖ‚µÖÖ ÃÖÖï¤üµÖÖÔ´Öãôêû. ³ÖÖ. »Ö. ¯ÖÖ™üÖÖú¸üÖÓ‚Öê ´ÖŸÖê †ÃÖê ÆüÖêŸÖê úß, ×ÖÃÖÖÖÔú›êü ¾Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö ×³ÖÖ ×³ÖÖ
‚Ö´ÖŸúÖ¸üÖú›êü ¯ÖÖÆüµÖÖ‚Öß ŸµÖÖÓ‚Öß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¥üÂ™üß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ‚ÖîŸÖµÖÖ‚ÖÖ ÃÖÖÖÖŸúÖ¸ü ÆüÖê‡Ô. ×ÖÃÖÖÖÔ ‚Öê ×Ö¸üÖÖ ú¸üŸÖÖ ú¸üŸÖÖ ŸÖê ŸµÖÖÓ‚µÖÖ¿Öß
ŸÖÖ¤üÖ´µÖ ÆüÖêŸÖ. ×ÖÃÖÖÖÔ¿Öß ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖ ú¹ýÖ “ÖÖŸÖê»ÖÖ ŸÖŸ¾Ö”ÖÖÖ ×¿Öú×¾ÖµÖÖ‚ÖÖ ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖÓÖÖ ×ŸÖ™üúÖ¸üÖ †ÃÖê. ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓ‚µÖÖ úÖ¾µÖÖŸÖ ÃÖéÂ™üßŸÖ ¸êüÖß¾Ö
¸êüÖÖ×‚Ö¡Öê ¥üÂ™üßÃÖ ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖŸÖ ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ‚µÖÖ úÖ¾µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Ø‚ÖŸÖÖ †£Ö¾ÖÖ •¯Ö¤êü¿Ö µÖÖÓ‚Öê ¤ü¿ÖÔÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß‛.
³Ö. ÁÖß. ¯ÖÓ×›üŸÖ ²ÖÖ»Öú¾Öß †Ö ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ‚µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÖÖ»Öß»Ö ¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ‚×ÖÃÖÖÖÔ‚µÖÖ ×¾Ö»ÖÖê»Ö ´ÖÖê×ÆüÖßÖê ³Öã¸üôû ‘ÖÖŸÖ»µÖÖ´Öãôîû ŸµÖÖÓ‚µÖÖ
¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ŸÖê“ÖÖÖê ×¤ü¯ÖæÖ Öê»µÖÖÖê ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ “µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×ÖÃÖÖÖÔú›êü †Öêœü»ÖÖ Öê»ÖÖ ¾Ö ×ÖÃÖÖÖÔ‚ÖÖ ú¾Öß ´ÆüÖæÖ ÖÖî¸ü×¾Ö»ÖÖ Öê»ÖÖ, ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ²ÖÖ»Öú¾ÖßÖÖ (“Ö¸üß
¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ¯ÖÏÖ´ÖÖê ŸµÖÖÓÖß ×ÖÃÖÖÖÔ¯ÖÖÃÖæÖ ¬Ö›êü úÖœü»Öê ÖÖÆüßŸÖ ŸÖ¸üß) ×ÖÃÖÖÖÔ‚ÖÖ ú¾Öß ´ÆüÖæÖ ÖÖî¸ü×¾ÖŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß‛.
¯Ö¤ü´ÖÖÖ³Ö ™üÖêôêû ´ÆüÖŸÖÖŸÖ ‚ ÃÖéÂ™üßŸÖß»Ö ¥ü¿µÖÖÓ‚Öê ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö¤üß Æãü²ÖêÆüã²Ö †Ö×Ö µÖ£ÖÖ¾ÖŸÖ ×‚Ö¡Ö ¸êüÖÖ™ü»Öê, †ÃÖê ²ÖÖ»Öú¾Öß‚µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
Œ¾Ö×‚ÖŸÖ‚Ö ‘Ö›ü»Öê. ‘ÁÖÖ¾ÖÖ ´ÖÖÃÖ’, ‘¯ÖÖ¸ü¾ÖÖ’, ‘†Öî¤æÓü²Ö¸ü’, µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ úÖÆüß šüôûú ú×¾ÖŸÖÖÓŸÖ ŸµÖÖÓÖß ×ÖÃÖÖÖÔŸÖß»Ö ‘Ö™üÖê»ÖÖ ×ŸÖ‚µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖãÓ¤ü¸ü
ŸÖ¯Ö¿Öß»ÖÖÓÃÖÆü ¾ÖÖ‚ÖúÖÓ‚µÖÖ ›üÖêôûµÖÖÓ¯Öãœêü •³Öê êú»Öê. ‹¸ü¾Æüß ŸµÖÖÓ‚µÖÖ ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö ×ÖÃÖÖÔÖßŸÖÖÓ‚Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ú»¯ÖÖÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ‚Ö ¸üÖ×Æü»Öê. ŸÖ¸ü †. ÖÖ. ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›üê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ
†¿ÖÖ ¹ý¯ÖÖŸÖ †µÖ ÃÖ×´ÖÖúÖÓ‚µÖÖ »ÖêÖÖŸÖ ²ÖÖ»Öú¾Öß‚Öß ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ¿Öß ŸÖã»ÖÖÖ êú»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. µÖÖ ŸÖã»ÖÖê‚Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ŸÖÃÖê ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ‚Ö †ÖÆêü. ŸÖ¸üßÆüß µÖÖ
¤üÖêÆüÖÓ‚ÖÖ ×ÖÃÖÖÖÔú›êü ¯ÖÖÆüµÖÖ‚ÖÖ ¥üÂ™üßúÖêÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓ‚µÖÖ úÖ¾µÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ×ÖÃÖÖÔ ×‚Ö¡ÖÖÖ‚Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ‚ÖÖ ±ú¸üú µÖÖ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ
Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ‚µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖæÖÆüß Öê´Öêú¯ÖÖÖÖê ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
²ÖÖ»Öú¾Öß‚Öê Ã£ÖÖÖ †Û¾¤üŸÖßµÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖÖê ×¾Ö´ÖÖÃú ¾Öé¢Öß‚ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ²ÖÖ»Ö³ÖÖ¾ÖÖê‚ÖÖ ú¾Öß ÆüÖêŸÖÖ. 1907 ÃÖÖ»Öß “ÖôûÖÖ¾Ö µÖê£Öê ú¾Öß ÃÖÓ´Öê»ÖÖ
³Ö¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê ›üÖò. ×úŸÖáú¸ü ÃÖÓ´Öê»ÖÖÖ¬µÖÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß‚Ö ŸµÖÖÓÖÖ ²ÖÖ»Öú¾Öß ¯Ö¤ü¾Öß ×¤ü»Öß. ‡ÓÖÏ“Öß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ ×ÖÃÖÖÔú¾Öß ´ÆüÖæÖ ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ‚Öê “Öê Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü
ŸÖê‚Ö ´Ö¸üÖšüß úÖ¾µÖÖŸÖ ²ÖÖ»Öú¾Öà‚Öê †ÖÆêü. †ÃÖê “Ö¸üß †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¤üÖêÆüÖë‚µÖÖ ×ÖÃÖÖÔ×‚Ö¡ÖÖŸÖ ±ú¸üú †ÖÆêü. ²ÖÖ»Öú¾ÖàÖß “Öß ×ÖÃÖÖÔ ¥ü¿µÖê ×‚ÖŸÖÖ¸ü»Öß †ÖÆêüŸÖ ŸÖß
ÃÖŸµÖ ÃÖéÂ™üßŸÖß»Ö ÖÃÖæÖ ú»¯ÖÖÖ ÃÖéÂ™üßŸÖß»Ö †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ‚Öß ×ÖÃÖÖÔ¾ÖÖÔÖê ´ÖÖ¡Ö ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ¾ÖÖ¤üß †ÖÆêüŸÖ. ×ÖÃÖÖÖÔŸÖß»Ö ¾ÖÃŸÖæ ŸµÖÖ»ÖÖ “Ö¿ÖÖ
×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ¿ÖÖ‚Ö ŸµÖÖÓÖê ¾ÖÖÔÖ êú»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ´ÆüÖ“Öê‚Ö ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ Öê Ã¾Ö¯Ö ÃÖéÂ™üß‚ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß. ×ÖÃÖÖÖÔ‚µÖÖ µÖ£ÖÖŸÖ£µÖ ×‚Ö¡ÖÖÖ»ÖÖ
¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔÖê Imagination †ÃÖê ÖÖÓ¾Ö ×¤ü»Öê †ÖÆêü †Ö×Ö ¾ÖÃŸÖæ “ÖÖŸÖÖ‚µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ¹ý¯ÖÖú›êü ´Öã¤ü¤üÖ ¤ãü»ÖÔÖ úºþÖ †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:‚µÖÖ ´ÖÖÖŸÖß»Ö
³ÖÖ¾ÖÖÖÓ‚ÖÖ †Ö¸üÖê¯Ö ŸµÖÖÓ‚µÖÖ¾Ö¸ü ú¸üÖê µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓÖê Fancy (±òúÃÖß) †ÃÖê ÖÖ¾Ö ×¤ü»Öê †ÖÆêü. ²ÖÖ»Öú¾Öß‚µÖÖ ‹Óú¤ü¸ü ú×¾ÖŸÖê‚Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö To Hold
a Mirror to Nature †ÃÖê ÖÃÖæÖ To Hold a Nature as a Mirror †ÃÖê †ÖÆêü. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ‚Öß ³Öæ×´ÖúÖ •¯Ö¤êü¿ÖúÖ‚Öß †ÖÆêü.
×ÖÃÖÖÖÔ‚µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ úÖ¾µÖÖÓŸÖæÖ ´ÖÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ²ÖÖê¬Ö †£Ö¾ÖÖ •¯Ö¤êü¿Ö ú¸üµÖÖ‚Öê úÖ´Ö êú»Öê †ÖÆêü.
I Show Like Known as a Teacher and niting else †ÃÖê ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ ´ÆüÖŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ²ÖÖ»Öú¾ÖßÖß ×ÖÃÖÖÖÔ‚µÖÖ ¾¤üÖ¸êü
´ÖÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß •¯Öê¤ü¿Ö êú»ÖÖ ÖÖÆüß. ²ÖÖ»Öú¾Öà‚µÖÖ úÖ¾µÖÖŸÖß»Ö ×ÖÃÖÖÔ ÆüÖ ²ÖÖê¬Ö Ö ú¸üÖÖ¸üÖ ×ÖÃÖÖÔ †ÖÆêü.
†Ö¬Öã×Öú ´Ö¸üÖšüß úÖ¾µÖÖ‚µÖÖ Öê¡ÖÖ´Ö¬µÖêê Ö·µÖÖ-Öã·µÖÖ ×ÖÃÖÖÔ ú×¾ÖŸÖÖ ×»Ö×ÆüµÖÖÃÖ “ÖÖÖß¾Ö¯Öæ¾ÖÔú ¯ÖÏµÖŸÖ ²ÖÖ»Öú¾ÖàÖß êú»ÖÖ. ²ÖÖ»Öú¾Öß
´ÆüÖ“Öê‚Ö ×ÖÃÖÖÔú¾Öß †Ö×Ö ²ÖÖ»Öú¾Öß‚Öê ×ÖÃÖÖÔ úÖ¾µÖ ´ÆüÖ“Öë‚Ö ²ÖÖ»Öú¾Öß Æêü ÃÖ´Ößú¸üÖ ´Ö¸üÖšüß ¾ÖÖ‚ÖúÖÓ‚µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ¥üœü ÆüÖê‣úÖ ²ÖÃÖ»Öê †ÖÆêü
²ÖÖ»Öú¾Öà‚µÖÖ êú¾Öôû ÖÖ´ÖÖê‚µÖÖ¸üÖÖêÆüß ŸµÖÖÓ‚µÖÖ †ÖÖÓ¤üß †ÖÖÓ¤ü Ö›êü, †¹ýÖ, ×Ö„ÖÔ¸üÖÃÖ, ÁÖÖ¾Ö•Ö´ÖÖÃÖ, ±ãú»Ö¸üÖ•Öß, ²ÖÖ»Ö•ú¾Öß ‡ŸµÖÖ¤üß ú×¾ÖŸÖÖ
›üÖêôûµÖÖÓÃÖ´ÖÖê¸ü •³µÖÖ ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ²ÖÖ»Öú¾Öß‚Öß ×ÖÃÖÖÔúÖ¾µÖê Æüß ´Ö¸üÖšüß ¾ÖÖ‚ÖúÖÓ‚µÖÖ †ÖÖÓ¤üÖ‚Öß †Ö×Ö †×³Ö´ÖÖÖÖ‚Öß ÃÖÓêúŸÖ Ã£Öôêû †ÖÆêŸÖü. ²ÖÖ»Öú¾Öß †Ö×Ö
‡ŸÖ¸ü ú¾Öß µÖÖÓŸÖ ±ú¸üú †ÃÖÖ úß, ‡ŸÖ¸ü ú¾Öß ÃÖ´ÖÖê¸ü ×¤üÃÖÖÖ·µÖÖ Øú¾ÖÖ úÖ¾µÖÖÖê ŸÖê •³µÖÖ êú»Öê»µÖÖ ÃÖéÂ™üß‚Öê ¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü ²ÖÖ»Öú¾Öß Ã¾ÖŸÖ:ÆüÖ‚Ö
ŸµÖÖ ÃÖéÂ™üßŸÖ “ÖÖæ ×¾Ö¹ýÖ “ÖÖŸÖÖŸÖ, ¸ü´Ö´ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ ‚ú¾Öß‚Ö „ÖÖ»ÖÖ ÃÖéÂ™üß ÃÖÖ¸üß ÃÖéÂ™üß „ÖÖ»Öß ú¾Öß‛ †¿Öß ÃÖÖï¤üµÖÖÔ‚Öß ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖµÖã“µÖŸÖÖ »ÖÖ³ÖŸÖ †ÃÖŸÖê
µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ úß™ÃÖË µÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ‡ÓÖÏ“Öß ú×¾Ö‚Öß †Öšü¾ÖÖ ÆüÖêŸÖê. ²ÖÖÆêü¸ü ¤üÖÖê ×¤ü¯ÖÖÖ·µÖÖ ×‚Ö´ÖµÖÖ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ úß úß™üÃÖ»ÖÖ ¤êüÖß»Ö †Ö¯ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:ÆüÖ‚Ö ¤üÖÖê
×™ü¯ÖŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ †ÃÖÖ ³ÖÖÃÖ ÆüÖê‡Ô.
²ÖÖ»Öú¾Öß‚Öß ×¿Ö¿ÖæÖßŸÖê :²ÖÖ»Öú¾ÖàÖß úÖÆüß ×¿Ö¿ÖæÖßŸÖê †Ö×Ö †ÓÖÖ‡ÔÖßŸÖêÆüß ×»Ö×Æü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ²ÖÖ»Ö´ÖÖÖ‚Öê †ÖúÂÖÔÖ, ŸµÖÖ‚Ö¾Öêôûß ŸµÖÖÓ‚Öß ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü „ÖÖ»Öê»Öß ÃÖãÓ¤ü¸ü
×¿Ö¿ÖæÖßŸÖê †Ö×Ö ×™üôûúÖÓ‚µÖÖ ²ÖÖ»Ö²ÖÖê¬Ö´Öê¾µÖÖ’ ú×¸üŸÖÖ ú×¾ÖŸÖÖ ×»Ö×ÆüµÖÖ‚ÖÖ †Ö»Öê»ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ •Ö µÖÖ ÖÖêÂ™üß ²ÖÖ»Öú¾Öß‚µÖÖ ×¿Ö¿ÖæÖßŸÖ »ÖêÖÖÖ»ÖÖ úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ
„ÖÖ»µÖÖ †ÃÖÖ¾µÖÖŸÖ ÆüÖ ¯ÖÏÖ. ¸üÖ. ÁÖß. “ÖÖêÖÖÓ‚ÖÖ †Ó¤üÖ“Ö Ö¸üÖ †ÖÆêü. ‘†ÓÖÖ‡ÔÖßŸÖê’ ‘¸üÖÖÖê²ÖÖ †Ö»ÖÖ’ ¯ÖÖôûÖÖ Æüß ´Öã»ÖÖÓÖÖ •¤ü¤êü¿ÖæÖ ×»Ö×Æü»Öê»Öß ÖßŸÖê
×Ö:ÃÖÓ¿ÖµÖ ÖÖê›ü †ÖÆêüŸÖ. ‘‘ÖÖê›üÖ ‘ÖÖê›üÖ’, ‘´ÖÖ¬ÖÖ ³ÖÖ‣ú’ ‘‚ÖÖÓ¤üÖê²ÖÖ ´Ö“Ö»ÖÖ ¤êü‡Ô’ µÖÖÖßŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ²ÖÖ»µÖÃÖÆü“Ö ²ÖÖê²Ö›üß ³ÖÖÂÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü» Öê»Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
ŸµÖÖŸÖ †×¬Öú Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾ÖúŸÖÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
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‘¤üÖî»ÖŸÖ¸üÖ¾ÖÖÓ‚Öß ´ÖÓ“ÖãôûÖ’ ‘´ÖÖê×ÆüÖß’ ‘¿ÖÖÆüß¸ü’ ‘×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ’ ‘´Öæœü ´ÖÖ»ÖŸÖß’, ‘£Ö›üµÖÖŸÖß»Ö ¸ü´ÖÖß’, ‡ŸµÖÖ¤üß ú×¾ÖŸÖÖ ú£ÖÖŸ´Öú †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ
ú×¾ÖŸÖÖÓ¾Ö¹ýÖ ²ÖÖ»Öú¾ÖàÖÖ ú¹ýÖ¾Öß¸ü ¿ÖéÓÖÖ¸ü ¸üÃÖÖŸ´Öú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ‚Öê, ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ‘Ö™üÖê¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»Öê, †¤ü³ÖæŸÖ¸ü´µÖ ‘Ö™üÖê¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»Öê, ÖÓ›üúÖ¾µÖ
×»ÖÆüÖ¾ÖµÖÖ‚Öê ÆüÖêŸÖê. †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. †¿ÖÖ ú×¾ÖŸÖÖÓŸÖ ŸµÖÖÓ‚Öß ¥üÂ™üß ×ÖÃÖÖÖÔŸÖß»Ö ¸üÖî¦ü ÃÖÖï¤üµÖÖÔú›êü ¾Öôû»Öê»Öß ×¤üÃ ÖæÖ µÖêŸÖê. †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ‚Ö ú×¾ÖŸÖÖ †¯ÖæÖÔ
¸üÖ×Æü»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ²ÖÖ»Öú¾ÖàÖÖ ¤üß‘ÖÖÔµÖãÂµÖ »ÖÖ³Ö»Öê †ÃÖŸÖê ŸÖ¸ü, ŸµÖÖÓ‚µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ³Öê»ÖÖ ú£ÖÖúÖ¾µÖÖ‚µÖÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß‚µÖÖ ¹ý¯ÖÖÖê Ö¾ÖÖ‚Ö ²ÖÆü¸ü †Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, †ÃÖê
´ÖŸÖ ¯ÖÏÖ. †. ÖÖ. ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›üê úÖœüŸÖÖŸÖ.
²ÖÖ»Öú¾Öß“Öß ¯ÖÏ´ê Ö ú×¾ÖŸÖÖ :²ÖÖ»Öú¾Öà‚Öß ¯ÖÏê´Öú×¾ÖŸÖÖ ‘×¤ü¾µÖ’ ×¾ÖÂÖµÖú ú»¯ÖÖêŸÖ †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ ÆüÖêÖÖ¸üß ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖÀ¾ÖÖ²Ö¤ü¤ü»Ö‚Öß ‹ú ¾µÖÖ¯Öú ´Ö¬Öã¸ü ³ÖÖ¾ÖÖÖ µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÏßŸÖß‚ÖÖ
•»»ÖêÖ ŸµÖÖÓ‚µÖÖ ú×¾ÖŸÖêŸÖ ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü †Ö»ÖÖ †ÃÖ»ÖÖ, ŸÖ¸üßÆüß ×“Ö‚µÖÖŸÖ ¯Ö×ŸÖ - ¯ÖÛŸÖ Øú¾ÖÖ ×¯ÖÏµÖú¸ü - ¯ÖÏêµÖ¿Öß µÖÖÓ‚µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖîœü †Ö×Ö ¯ÖŒ¾Ö ¯ÖÏê´ÖÖ‚Öß “ÖÖÖ
¾µÖŒŸÖ „ÖÖ»Öß †ÖÆêü, †¿Öß ú×¾ÖŸÖÖ ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖê“Öúß‚Ö ×»Ö×Æü»Öß †ÖÆêü. ×ŸÖ£ÖêÆüß ¯ÖÏê´Ö³ÖÖ¾ÖÖê‚Öê ×“Ö¾ÖÓŸÖ ×‚Ö¡Ö •´Ö™üµÖÖ¯ÖêÖÖ ¯ÖÏê´ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß‚µÖÖ úÖÆüß ×¾Ö‚ÖÖ¸üú»¯ÖÖÖÓ‚ÖÖ‚Ö •‚‚ÖÖ¸ü „ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ‹Óú¤ü¸üßÖê ²ÖÖ»Öú¾Öß‚Öß ¯ÖÏê´ÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ú×¾ÖŸÖÖ £ÖÖê›üß †Ö×Ö ×ŸÖ‚Öê µÖ¿Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÆæüÖ £ÖÖê›êü †ÃÖê ´ÖŸÖ ²ÖÖ»Öú¾Öß‚µÖÖ
¯ÖÏê´Ö×¾ÖÂÖµÖú ú×¾ÖŸÖê²Ö¤ü¤ü»Ö ¯ÖÏÖ. éú. ²Ö. ×Öãú´²Ö ¾µÖŒŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. úÖÆüß †¯Ö¾ÖÖ¤ü ´ÆüÖæÖ ‘¯ÖÏê´Ö»ÖêÖ’ ‘“ÖÖ¤æüÖÖ×¸üÖß’ ‘³Ö™üúÖê’ µÖÖ ú×¾ÖŸÖÖ ¯ÖÏê´Ö×¾ÖÂÖµÖ•ú
†ÖÆêüŸÖ.
ÃÖ´ÖÖ¸üÖê¯Ö :²ÖÖ»Öú¾Öß ´ÆüÖ“Öê ×ÖÃÖÖÔú¾Öß, ÃÖéÂ™üß‚Öêê ÖÖµÖú, •¯ÖÖÃÖú †ÖÆêüŸÖ. ²ÖÖ»Öú¾Öß‚µÖÖ ú×¾ÖŸÖêŸÖß»Ö ×ÖÃÖÖÖÔ‚Öê ¾ÖÖÔÖ ú»¯ÖÖÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ †Ö×Ö
‚ÖêŸÖÖÖÖãÖµÖãŒŸÖ †ÖÆêü. ÃÖÖï¤üµÖÔ¯ÖÏê´Öß †ÃÖÖÆüß ŸµÖÖÓ‚ÖÖ •»»ÖêÖ •ú¸üÖê µÖÖêµÖ‚Ö šü¸üŸÖê.
²ÖÖ»Öú¾Öß‚Öß ŸÖã»ÖÖÖ ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ‚µÖÖ úÖ¾µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸üÆüß êú»Öß “ÖÖŸÖê. ¯ÖÖ ¤üÖê‘ÖÖŸÖ ±ú¸üú “ÖÖÖ¾ÖŸÖÖê. ²ÖÖ»Öú¾Öà‚ÖÖ ×ÖÃÖÖÔ ÆüÖ ŸµÖÖÓ‚µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:‚ÖÖ ×ÖÃÖÖÔ †ÖÆêü.
²ÖÖ»Öú¾Öß‚µÖÖ ú¾ÖßŸÖÖ •¤üÖ×ÃÖÖŸÖêÖê ×ÖÖŸÖêÖê ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ÆêüÆüß ŸµÖÖÓ‚Öê ¾ÖêÖôêû¯ÖÖ ¤üÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ. ²ÖÖ»Öú¾Öà‚µÖÖ úÖÆüß ú×¾ÖŸÖÖ µÖÖ ú£ÖÖŸ´Öú †ÖÆêüŸÖ.
×ÖÃÖÖÔ‘Ö™üúÖÓ‚Öê ´ÖÖÖ¾Ößú¸üÖ ú¸üµÖÖ‚ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ²ÖÖ»Öú¾Öß ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
²ÖÖ»Öú¾Öà‚Öê Ã£ÖÖÖ †Û¾¤üŸÖßµÖ ÆüÖêŸÖê. ÆüÖ •ú¾Öß ×¾Ö´ÖÖÃú ¾Öé¢Öß‚ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ²ÖÖ»Ö³ÖÖ¾ÖÖê‚ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. 1907 ÃÖÖ»Öß “ÖôûÖÖÓ¾Ö µÖê£Öê ú¾Öß ÃÖÓ´Öê»ÖÖ
³Ö¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ›üÖò ×úŸÖáú¸ü ÃÖÓ´Öê»ÖÖÖ¬µÖÖ ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖÓÖß‚Ö ²ÖÖ»Öú¾Öß ¯Ö¤ü¾Öß ×¤ü»Öß. ×¾Ö¾ÖÖÆü ÃÖÖîµÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ „ÖÖ»Öê -ÖÖÆüß. ²ÖÖ»Ö•ú¾Öß ´ÆüÖ“Öê ×ÖÃÖÖÔú¾Öß ÆüÖêµÖ.
‡ÓÖÏ“Öß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ ÆüÖ ×ÖÃÖÖÔú¾Öß ÆüÖêŸÖÖ †Ö¬Öã×Öú ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ¾Ö¸ü ‡ÓÖÏ“Öß‚µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ‚ÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ. ²ÖÖ»Öú¾Öß‚Öß ×ÖÃÖÖÔú×¾ÖŸÖÖ
ÃÖÓµÖêÖê †Ö×Ö ÖãÖÖÖê ¤ü“Öì¤üÖ¸ü ¾ÖÖ™üŸÖê ²ÖÖ»Öú¾Öß ×ÖÃÖÖÔ ú×¾ÖŸÖê‚Öê “ÖÖú ´ÖÖÖ»Öê “ÖÖŸÖÖŸÖ. “ÖÃÖê †Ö¬Öã×Öú ú×¾ÖŸÖê‚Öê “ÖÖú êú¿Ö¾ÖÃÖãŸÖ ŸÖÃÖê
²ÖÖ»Öú¾Öß‚Öß ¬ÖÖ¸üÖÖ †¿Öß ÆüÖêŸÖß úß ´ÖÖÖ¾Öß “Öß¾ÖÖÖŸÖ “ÖÖê †ÖÖÓ¤ü ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß ŸÖÖê ÃÖéÂ™üßŸÖ ×ÖÃÖÖÖÔŸÖ ×´ÖôûŸÖÖê. ÃÖéÂ™üßŸÖ ¾¤êüÂÖ, Ã¾ÖÖ£ÖÔ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸÖÖê
×Ö:Ã¾ÖÖ£ÖÔ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ‚µÖÖŸÖ ´ÖŸÃÖ¸ü ÖÖÆüß. ÃÖÓ¾Öê¤üÖÖ´ÖŸÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»Ö¾Öé×ŸÖ Æêü ²ÖÖ»Öú¾Öß‚µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾ÖÖ‚Öê ¾Öî×¿ÖÂ™ü µÖê †ÖÆêü. ×ÖÃÖÖÖÔŸÖ»µÖÖ ‘Ö™üÖÖÓ¾Ö¸ü ´ÖÖÖ¾Öß
“Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ‘Ö™üÖÖÓ‚Öê ŸÖê ¹ý¯Öú ²ÖÃÖ×¾ÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ‚Öß ŸÖß ‹ú »Öú²Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ‚µÖÖ ×ÖÃÖÖÔ ×‚Ö¡ÖÖÖ»ÖÖ úÖÆüß †ÓÖ³ÖæŸÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ †ÖÆêüŸÖ. ×ÖÃÖÖÔ ÃÖÖî¤üµÖÖÕ‚Öß
†ÖŸµÖÓ×ŸÖú †Öêœü Æüß ŸµÖÖÓ‚µÖÖ úÖ¾µÖÖ‚Öß Ö¸üßÖã¸üß ¯ÖÏê¸üÖÖ †ÖÆêü. ²ÖÖ»Öú¾Öß‚Öß ×ÖÃÖÖÔ ú¾ÖßŸÖÖ ´ÆüÖ“Öê †Ö¬Öã×Öú ´Ö¸üÖšüß ú×¾ÖŸÖê»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öß ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüß
¤êüÖÖß †ÖÆêü.
•êú¿Ö¾ÖÃÖãŸÖÖÖÓŸÖ¸ü ¸êü.ÖÖ.¾ÖÖ. ×™üôûú, ‹ .¯ÖÖ. ¸êüÓ¤üÖôûú¸ü µÖÖÓÖß ×ÖÃÖÖÔ ú×¾ÖŸÖÖ ×»Ö×Æü»µÖÖ †Ö¬Öæ×Öú ´Ö¸üÖšüß ú×¾ÖŸÖê‚µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ Ö·µÖÖÖã·µÖÖ
×ÖÃÖÖÔ ú×¾ÖŸÖÖ ×»Ö×ÆüüµÖÖ‚ÖÖ “ÖÖ×Ö¯Öæ¾ÖÔú ¯ÖÏµÖŸÖ ²ÖÖ»Öú×¾ÖÖß êú»ÖÖ. ²ÖÖ»Öú¾Öß ´ÆüÖ“Öê ×ÖÃÖÖÔ ú¾Öß †Ö×Ö ×ÖÃÖÖÔ ú¾Öß ´ÆüÖ“Öê ²ÖÖ»Öú¾Öß Æêü
ÃÖ´Ößú¸üÖ ¾ÖÖ‚ÖúÖÓ‚µÖÖ, ¸ü×ÃÖúÖÓ‚µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ¥üœü ÆüÖê‣úÖ ²ÖÃÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ÖãÃÖŸµÖÖ ÖÖ´ÖÖê•‚ÖÖ¸üÖÖê ÃÖã¬¤üÖ ŸµÖÖÓ‚µÖÖ †ÖÖÓ¤üß †ÖÖÓ¤ü Ö›êü, †¹ýÖ, ×Ö„ÖÔ¸üÖÃÖ,
±ãú»Ö¸üÖÖß, ÁÖÖ¾ÖÖ´ÖÖÃÖ, †Öî¤ãÓü²Ö¸ü, ²ÖÖ»Ö×¾ÖÆüÖ, ¯ÖÖ¸ü¾ÖÖ ‡. ú¾ÖßŸÖÖ ›üÖêôûµÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü •³µÖÖ ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ÃÖÖî¤üµÖÖÔ‚ÖÖ ÃÖÖÖÖŸúÖ¸ü Æêü ŸµÖÖÓ‚µÖÖ ×“Ö×¾ÖŸÖÖ‚Öê ¬µÖêµÖ ÆüÖêŸÖê.
ÃÖéÂ™üß‚µÖÖ ¸ü´ÖÖßµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ µÖÖ ÃÖÖî¤üµÖÖÔ‚ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖÖÖŸúÖ¸ü ÆüÖê‡Ô. ÃÖéÂ™üßŸÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ÃÖÖî¤ÓüµÖÔ ¾Ö †ÖÖÓ¤ü ³Ö¸ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖÖÃÖÖ‚µÖÖ ¯Ö¸ü´ÖÖê‚‚Ö †ÖÖÓ¤üÖ‚Öê
×Ö¤üÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ÖÃÖæÖ ×ÖÃÖÖÖÔ‚µÖÖ ×Ö¸üÖ´ÖµÖ †×¾ÖÂúÖ¸üÖŸÖ †ÖÆêü. †¿Öß ŸµÖÖÓ‚Öß ¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ‚µÖÖ ÃÖÖî¤üµÖÔ ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖ †Ö×Ö ÃÖÖî¤üµÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖêŸÖ
×ÖÃÖÖÖÔŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ‚Öê Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü. ×ÖÃÖÖÔ ÆüÖ‚Ö ŸµÖÖÓ‚µÖÖ ú×¾ÖŸÖê‚ÖÖ •¤üËÖÖŸÖÖ †ÖÆêü.
‡ÓÖÏ“Öß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ´Ö¬µÖê ×ÖÃÖÖÔ ú¾Öß ´ÆüÖæÖ ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ‚Öê “Öê Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü ŸÖê‚Ö ´Ö¸üÖšüß ú¾µÖÖ´Ö¬µÖê ²ÖÖ»Öú¾Öà‚Öê †ÖÆêü. †ÃÖê “Ö¸üß †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß
¤üÖê‘ÖÖÓ‚µÖÖ ×ÖÃÖÖÔ ×‚Ö¡ÖÖÖŸÖ ±ú¸üú †ÖÆêü. ²ÖÖ»Ö ú¾ÖàÖß “Öß ×ÖÃÖÖÔ ¥ü¿µÖê ×‚ÖŸÖÖ¸ü»Öß †ÖÆêüŸÖ. ŸÖß ÃÖŸµÖ ÃÖéÂ™üßŸÖß»Ö ÖÃÖæÖ ú»¯ÖÖÖ ÃÖéÂ™üßŸÖß»Ö †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã
¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ‚Öß ×ÖÃÖÖÔ ¾ÖÖÔÖê ´ÖÖ¡Ö ¯ÖãÖÔ¯ÖÖê ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö¾ÖÖ¤üß †ÖÆêüŸÖ. ×ÖÃÖÖÖÔŸÖß»Ö ¾ÖÃŸÖã ŸµÖÖ»ÖÖ “Ö¿ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêüŸ Ö ŸÖ¿ÖÖ‚Ö ŸµÖÖÖê ¾ÖÖÔÖ êú»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
´ÆüÖ“Öê‚Ö ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔÖê Ã¾Ö¯Ö ÃÖéÂ™üß‚ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ×ÖÃÖÖÖÔ‚µÖÖ µÖÖ ŸÖÖŸÖŸµÖ ×‚Ö¡ÖÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÖê Imagination †ÃÖê ÖÖ¾Ö ×¤ü»Öê †ÖÆêü. †Ö×Ö
¾ÖÃŸÖã “ÖÖŸÖÖ‚µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ¹ý¯ÖÖú›êü ¤üæ»ÖÔÖ úºþÖ †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ‚µÖÖ ´ÖÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖ¾ÖÖÖÓ‚ÖÖ †¬µÖÖ¸üÖê¯ Ö ŸµÖÖ‚µÖÖ¾Ö¸ü ú¸üÖê µÖÖ¯ÖÏúÖ¸üÖ»ÖÖ ŸµÖÖÖê ±òúÃÖß †ÃÖê
ÖÖ¾Ö ×¤ü»Öê †ÖÆêü. ²ÖÖ»Öú¾Öà‚Öß ú×¾ÖŸÖÖ ±òúÃÖß µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ ´ÖÖê›üŸÖê. ²ÖÖ»Öú¾Öß‚µÖÖ ×ÖÃÖÖÔ ú×¾ÖŸÖê‚Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ‘To Hold a mirror To Nature
†ÃÖê ÖÃÖæÖ To Hold a Nature as a mirror †ÃÖê †ÖÆêü.’ ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ‚Öß ³Öæ×´ÖúÖ •¯Ö¤êü¿ÖúÖ‚Öß †ÖÆêü. ×ÖÃÖÖÖÔ‚µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔÖê
†Ö¯Ö»µÖÖ ú×¾ÖŸÖêŸÖæÖ ´ÖÖÖ¾Ö»ÖÖ ²ÖÖê¬Ö †£Ö¾ÖÖ •¯Ö¤êü¿Ö ú¸üµÖÖ‚Öê úÖ´Ö êú»Öê †ÖÆêü. I Should Like Known as a Teacher and niting
else †ÃÖê ¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ ´ÆüÖŸÖÖê ¯Ö¸ÓüŸÖã ²ÖÖ»Öú¾ÖàÖß ×ÖÃÖÖÖÔ‚µÖÖ¾¤üÖ¸êü ´ÖÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß •¯Ö¤êü¿Ö êú»ÖÖ ÖÖÆüß. ²ÖÖ»Öú¾Öà‚µÖÖ ú×¾ÖŸÖêŸÖß»Ö ×ÖÃÖÖÔ ÆüÖ ²ÖÖê¬Ö
Ö ú¸üÖÖ¸üÖ ×ÖÃÖÖÔ †ÖÆêü. ‹ÖÖ¤êü »ÖÆüÖÖ ´Öã»Ö “µÖÖ †Ö¿‚ÖµÖÖÔ×ŸÖ¸êüúÖÖê, †ÖÖÓ¤üÖÖê ¾ÖÖ ŸÖ´ÖµÖŸÖêÖê ‹ÖÖ¤üµÖÖ Ö¾ÖßÖ ÖÖêÂ™üßú›êü ¯ÖÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ‚Ö ¾Öé¢ÖßÖê
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²ÖÖ»Öú¾Öß ×ÖÃÖÖÖÔ‚µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö Ã¾Ö¹ý¯ÖÖú›êü ¯ÖÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖ. ²ÖÖ»Öú¾Öà‚Öß Æüß ¾Öé¢Öß †Ö¤üß †Öê¸ü ¯ÖµÖÕŸÖ ‹ÖÖ¤üµÖÖ ×Ö¸üÖÖÃÖ ´Öã»ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †»»Ö›ü ¸üÖÆüß»Öß.
šüÖë²Ö¸êü ²ÖÖ»Öú¾Öß ÆüÖêŸÖÖ ¯ÖÖ ŸÖÖê ú¾Öß †ÃÖµÖÖ¯ÖêÖÖ ²ÖÖ»Ö†×¬Öú ÆüÖêŸÖÖ. ÆüÖ »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô ×™üôûúÖÓ‚ÖÖ •¤ËüÖÖ¸ü ÃÖã¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü †ÖÆêü. †Ö×Ö ŸÖÖê Ö¸üÖ Æüß †ÖÆêü.
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÖÏ£Ó Ö ÃÖæ“Öß :1) ²ÖÖ»Ö•ú¾Öß ÃÖ×´Ö•ÖÖ (1918-1990) ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü•ú - ¯ÖÏÖ.‹ÃÖ.‹ÃÖ. ÖÖ›üúÖá
2) ²ÖÖ»Ö×¾ÖÆüÖ (²ÖÖ»Öú¾Öà‚µÖÖ ×Ö¾Ö›üú ú×¾ÖŸÖÖÓ‚ÖÖ ÃÖÓÖÏÆü) - ¾Æüß-ÖÃÖ ¯ÖÏ•úÖ¿Ö-Ö ¯Öã•Öê 1968- ¯ÖÖêŸÖ¤üÖ¸ü †Öã¸üÖ¬ÖÖ
3) ²ÖÖ»Öú¾Öà‚Öß ú×¾ÖŸÖÖ -‹ú ¸üÃÖÖÃ¾ÖÖ¤ü - Ö¾ÖÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ (²ÖêôûÖÖ¾Ö) 1972 - ØÖ›êü.¾ÖÖ.¯Öã
4) ±ãú»Ö¸üÖÖß (²ÖÖ»Öú¾Öà‚Öß ×Ö¾Ö›üú ú×¾ÖŸÖÖ) - úÖò×™üÖë™ü»Ö ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ ¯ÖãÖê 1968 - ãúÃÖã´ÖÖÖÏ“Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ - ›üÖò. ¸üÖ. ¿Ö. ¾ÖÖØôû²Öê.
5) ²ÖÖ»Öú¾Öà‚Öê úÖ¾µÖ×¾ÖÀ¾Ö - ¯ÖÖ™üß»Ö ´Ö. ÃÖã
6) ²ÖÖ»Öú¾Öà‚Öß ÃÖ´ÖÖÏ ú×¾ÖŸÖÖ - ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú ¯ÖÖ™üÖú¸ü ³ÖÖ. »Ö
7) ²ÖÖ»Öú¾Öà‚Öß ú×¾ÖŸÖÖ - •ÖÓ•ÖÖ¬Ö¸ü •ÖÖ›üÖßôû
8) ÃÖ´Ö•ÖÏ ²ÖÖ»Ö•ú¾Öß - ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü•ú - ÁÖß´ÖŸÖß šüÖë²Ö¸êü
9) ¯ÖÖ‚Ö ú¾Öß - ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü•ú - ´Ö. ×¾Ö. ¸üÖ“ÖÖ¬µÖÖ
10) †Ö¬Öã×Öú ú¾Öß¯ÖÓ‚Öú - Ö. ¡µÖÓ. ´ÖÖ›üÖÖê»Öú¸ü
11) ¯ÖÏ¤ü×•Ö•ÖÖ - ¸üÖ. ÁÖß. “ÖÖêÖ
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