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ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¯Öê¿Ö¾µÖÖÓ“µÖÖ “Öã�úß“µÖÖ ¬ÖÖê¸ü�ÖÖ´Öãôêû ´Ö¸üÖšüÖ †Ö¸ü´ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ÖÖ¿Ö  

 
 

¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ �úÖêšêü 

 

‡×ŸÖÆüÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖ�Ö ¯ÖḮ Öã�Ö , ÁÖß ×¿Ö¾ÖÖ„Öß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, †Ö�úÖê™ü. 

 

साराांश - ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ�ú›êü ¯ÖÖÆüß»Öê ŸÖ¸ü ¤ü×�Ö�Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ “ÖÖê»ÖÖÓ“Öß ÃÖŸŸÖÖ ÃÖÖ´Öã¦üß�ú ¿ÖŒŸÖß ÃÖÖšüß ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü †ÃÖ»µÖÖ“Öê 

×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öê †Ö¸ü´ÖÖ¸ü •Ÿ�éúÂ™ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ ³Ö¸ü¾Ö¿µÖÖ¾Ö ü̧“Ö ŸµÖÖÓÖß †Ö�ÖêµÖ †Ö×¿ÖµÖÖŸÖß»Ö †Öê�ú ²Öê™üÖÓ¾Ö¸ „Ö¾Öôû „Ö¾Öô 100 

¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ ¸üÖ„µÖ �êú»Öê ÆüÖêŸÖê. 12 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖÖÓŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ¢ÖÖ×¬Ö¿ÖÖÓÖß ÃÖ´Öã¦ü×�úÖÖ·µÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö »Ö�ÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖæ 16 ¾µÖÖ 

¿ÖŸÖ�úÖŸÖ „Ö�ÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ ÃÖÖ�Ö¸üß ¾ÖÖÆüŸÖæ�úß»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê. ¯ÖÖêŸÖãÔ�Öß„Ö, ›ü“Ö, ±Ïëú“Ö, ‡Ó�ÖÏ„Ö ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ×¤ ü»Öê. µÖÖ 

ÃÖ¢ÖÖÓÖß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×�úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ¾µÖÖ¯ÖÖ ü̧ß ¾Ö ÃÖÖ´Öã¦üß�ú ¿ÖŒŸÖß �ëú¦üê ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öß. ŸÖê ÃÖÖ´Ö£µÖÔÃÖÓ¯Ö®Ö ¾Ö ¿ÖŒŸÖß¿ÖÖ»Öß †ÃÖ»µÖÖÖê ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ 

¿ÖÖÃÖ�úÖÓÖß »Ö�Ö Ö ×¤ü»µÖÖÖê ÃÖ´Öã¦ü×�úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö¸ü�úßµÖ ÃÖ¢ÖÖÓ“Öê ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ×¯ ÖŸÖ —ÖÖ»Öê. 17 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖŸÖ ”û¡Ö¯ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ„Öß 

´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖÓÖß Ã¾Ö¸üÖ„µÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸üŸÖÖÓÖÖ µÖÖ ¯Ö¸ü�úßµÖ ÃÖ¢ÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ —ÖÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¸ü´ÖÖ¸üÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö »Ö�ÖÖŸÖ †Ö»Öê. µÖÖ ÃÖ¢ÖÖÓÖÖ 

†™ü�úÖ¾Ö �úê»ÖÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öê �ÖÓ³Öß¸ü ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö ‘Ö›æüÖ µÖê‡Ô»Ö Æêü †Öêôû�Ö�ÖÖ¸üÖ ŸÖÖê ¯Ö×Æü»ÖÖ ¿ÖÖÃÖ�ú ÆüÖêŸÖÖ. ´Æü�ÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓÖß ÖÖî¤ü»Ö 

×ÖÙ´ÖŸÖß�ú›êü »Ö�Ö ×¤ü»Öê. ×¿Ö¾ÖÖ„ÖßÖê ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öê»µÖÖ ¿ÖŒŸÖß¿ÖÖ»Öß ÖÖî¤ü»ÖÖÖê ¯Ö¸ü×�úµÖ ÃÖ¢ÖÖÓ¾Ö¸ü †Ó�æú¿Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ. ŸµÖÖ“Öê †Öê�ú 

¯Öã̧ üÖ¾Öê ¯Ö¸ü�úßµÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖæ µÖÖ ¯Ö¸ü×�úµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ¬Ö›ü�úß ³Ö¸ü�ÖÖ·µÖÖ †Ö¸ü´ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¯Öê¿ Ö¾µÖÖÓÖß ´ÖÖ¡Ö ÖÖ¿Ö •êú»ÖÖ 

¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ ¾Öê�ÖôûÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»ÖÖ. ÆüÖ ´Ö¸üÖšüÖ †Ö¸ü´ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ÖÖ¿Ö ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¯Öê¿Ö¾µÖÖ �úÖôûÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÃÖ 

¤ãü¸ü¥üÂ™üß“ÖÖ, ´ÖãŸÃÖ§üß, “ÖÖÖÖ�Ö ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü ŸÖê ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß  Ì ÆüÖ µÖÖ ¿ÖÖê¬Ö×Ö²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ †ÖÆêü.  

 

प्रस्तावना- 
   

   †Öê�ú ‡×ŸÖÆüÖÃÖ�úÖ¸üÖÓÖß ´Ö¸üÖšüµÖÖÓ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¯Öê¿Ö¾µÖÖÓ“Öß ´ÖãŒŸÖ�ÓúšüÖÖê ÃŸÖãŸÖß, ¾ÖÖÆü¾ÖÖÆü �êú»Öê»Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. �úÖÆüß ‡×ŸÖÆüÖÃÖ�úÖ ü̧ÖÓÖß ŸÖ¸ü 

×¿Ö¾ÖÖ„Öß ÖÓŸÖ¸ü ×Ö´ÖÖÔ�Ö †ÖÖ»Öê»ÖÖ ´ÖÆüÖ¯ÖãºþÂÖ ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öê †ÖÆêü. ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ´Ö¸üÖšêü¿ÖÖÆüßŸÖ ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸ü�ÖÖ ¤ãü¸ü¥üÂ™ üß“ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ¯Öê¿Ö¾ÖÖ †ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß †ÃÖêÆüß 

ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ´Ö¸üÖšêü¿ÖÖÆüß»ÖÖ •¢ÖãÓ�Ö ×¿Ö�Ö¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖêÆü“Ö×¾Ö�ÖÖ¸üÖ, ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ×Æü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ´Ö¸üÖšüµÖÖÓ“Öß ØÆü¤ãü¯Ö¤ü¯ÖÖ¤ü¿ÖÖÆüß ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú ü̧�µÖÖ“Öê Ã¾Ö¯Ö 

²ÖÖôû�Ö�ÖÖ¸üÖ ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ“µÖÖ“Ö �úÖ¸ü�úß¤üáŸÖ ´Ö ü̧ÖšüµÖÖÓÖß †™ü�êú¾Ö¸ü †Öë›êü »ÖÖ¾Ö»Öê.
1
 ´Æü�ÖæÖ“Ö �úÖÆüß ‡×ŸÖÆüÖÃÖ�úÖ¸üÖÓÖß ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ ×¤×ü�¾Ö„ÖµÖß ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öê 

†ÖÆêü. ¸üÖ„Ö¾ÖÖ›êü ÃÖÖ¸ü�Öê ‡×ŸÖÆüÖÃÖ�úÖ¸ü †ÖÓ�ÖÏê ¯ÖÏ�ú¸ü�ÖÖŸÖ „‹¾ÖœüÖ “ÖÖ�ÖÖ�Ö ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¯Öê¿Ö¾ÖÖ ¯Ö�Ö ŸÖÖê �úÃÖÖ “Ö�ú»ÖÖ‟2 †ÃÖê •¤Ëü�ÖÖ¸ü �úÖœüŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü ´Ö�Ö 

�Ö¸üÖê�Ö¸ü“Ö ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¯Öê¿Ö¾ÖÖ ¤ãü¸ü¥üÂ™üß“ÖÖ, “ÖÖ�ÖÖ�Ö, ´ÖãŸÃÖ§üß ÆüÖêŸÖÖ �úÖµÖ? µÖÖ´Öãôêû“Ö ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖ“µÖÖ �úÖ¸ü ×�ú¤üáŸÖß»Ö �úÖÆüß ‘Ö™üÖÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ™üÖ�ú�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú 

†ÖÆêü.  ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¯Öê¿Ö¾ÖÖ ¤ãü¸ü¥üÂ™üß“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ †ÃÖê ´Æü�Ö�ÖÖ·µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ�úÖ¸üÖÓÖÖ ¯Öê¿Ö¾Öê-†ÖÓ�ÖÏê ¯ÖÏ�ú¸ü�ÖÖŸÖ ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖ„Ö¾Öôû ×�úŸÖß ¤ãü¸ü¥üÂ™üß ÆüÖêŸÖß? ÆüÖ ÃÖ²Öôû 

¯Öã̧ üÖ¾ÖÖ ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖÖê. „µÖÖ ¤ãü¸ü¥üÂ™üßÖê ×¿Ö¾ÖÖ„Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ„ÖÖÓÖß †Ö¸ü´ÖÖ¸üÖ“Öß 1658-59 ´Ö¬µÖê ²ÖÖÓ¬Ö•Öß •êú»Öß.
3

 ŸµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú ü̧ŸÖÖ ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¯Öê¿Ö¾µÖÖÓ“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ 
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´Ö¸üÖšüµÖÖÓ“Öê ¸üÖ„µÖ „Öê¾Öœêü ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÖê ×¿Ö¾ÖÖ„Öß“Öê ×�úŸÖß? µÖÖ“Öê •¢Ö¸ü †ÃÖê“Ö ×´Öôêû»Ö �úß, �êú¾Öôû ×™ü“ Ö³Ö¸ü. ¯Ö Ó̧üŸÖæ ¸üÖ„µÖ¸ü�Ö�ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¥üÂ™üß 

‹¾Öœüß ×ŸÖ��Ö ÆüÖêŸÖß �úß ŸÖê Ã¾ÖŸÖ: ¤êü¿ÖÖ¾Ö¸ü ü̧Ö²Ö�ÖÖ ȩ̂ü ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¸ü´ÖÖ¸üÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öß.
4

 ×¿Ö¾ÖÖ„Öß»ÖÖ ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖÖ“µÖÖ ÖÖî�úÖµÖÖ ‟ÖÖÖÖ“Öß ¯Öæ�ÖÔ 

„ÖÖ�Öß¾Ö ÆüÖêŸÖß †Ö×�Ö ´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ¿ÖŒµÖ ŸÖß �Ö™ü¯Ö™ü �úºþÖ ¿Ö¡ÖãÃÖ ¤üÆü¿ÖŸÖ ¾ÖÖ™ü�µÖÖÃÖÖ¸ü�Öê †Ö¸ü´ÖÖ¸ü •³ÖÖºþÖ šêü¾Ö»Öê. †Ö¸ü´ÖÖ¸üÖê“Ö ´ÖÆüŸ¾Ö ¾Ö ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖÖÓ“Öß µÖÖ 

�ú»ÖêŸÖß»Ö ¯ÖÖ¸Óü�ÖŸÖŸÖÖ µÖÖ“Öß �êú¾Öœüß ”ûÖ¯Ö ×¿Ö¾Ö�úÖ»ÖßÖ ¯ÖÏ¬ÖÖÖÖÓ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖß µÖÖ“Öê •¤üÖÆü¸ü�Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü¯ÖÓ ŸÖ †´ÖÖŸµÖÖ“µÖÖ ¸üÖ„Ö×ÖŸÖßŸÖß»Ö „†Ö‟ÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖ‟ ¾ÖÖ“ÖÖ¾Öê. ŸµÖÖÓÖß 

†Ö¸ü´ÖÖ¸üÖ×¾ÖÂÖµÖß ×�úŸÖß †×³Ö´ÖÖÖ ²ÖÖôû�ÖÖ¾ÖÖ? †Ö×�Ö Æüß“Ö ÖÖ×¾Ö�ú ¯Ö Ó̧ü¯Ö¸üÖ †ÖÓ�ÖÏê“µÖÖ ‘Ö¸üß †Ö»Öß. ŸÖãôûÖ„Öß ÆüÖ ÃÖÓ³Ö Ö„Öß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê“Ö ‡Ó�ÖÏ„ÖÖÓ“ÖÖ �ú¼ü¸ü ¿Ö¡Öæ ÆüÖêŸÖÖ.
5 

†ÖÓ�·µÖÖÃÖ ŸµÖÖÖê ‹¾Öœêü ²Ö»Ö¿ÖÖ»Öß �êú»Öê �úß ŸµÖÖ“Öß ´Ö¤üŸÖ ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖÖÓÖÖ ÃÖã̈ üÖ Æü×¾Ö¿Öß ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖß. Æêü †Ö¯Ö�ÖÖ»ÖÖ ‡Ó�ÖÏ„Ö-±Ïëú“Ö µÖã̈ üÖŸÖ (†ÖÖÓ¤ü ¸Óü�Ö ×¯Ö»»Öê µÖÖÖê 

ÃÖÖŸÖ Æü„ÖÖ ü̧ ŸÖãôûÖê„Öß“Öê †Ö¸ü´ÖÖ¸ü ŸÖê»Öß“Öȩ̂ üßÃÖ ±Ïëú“ÖÖ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖß»ÖÖ †Ö»Öê ÆüÖ êŸÖê †¿Öß ÖÖë¤ü †ÖÆêü) ‘ÖêŸÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. †¿ÖÖ †ÖÓ�·µÖÖÃÖ †Ö×�Ö ŸÖêÆüß  †ÖÓ�·µÖÖÃÖ 

‡Ó�ÖÏ„ÖÖ“Öß ´Ö¤üŸÖ ‘Öê‣úÖ ²Öã›ü×¾Ö�Öê µÖÖ ‡ŸÖ�úß ´ÖãŸÃÖ§êü�Öß¸üß“Öß ²ÖÖ�Ö ¤üÖ�Ö×¾Ö�ÖÖ¸üß ¤ãüÃÖ¸üß �ÖÖêÂ™ü ¯Öê¿Ö¾µÖÖÃÖ �ú¸ü�Ö ê ¿ÖŒµÖ Ö¾ÆüŸÖê. ŸÖ¸üß ×¸üµÖÖÃÖŸÖ�úÖ¸üŸÖ ÃÖ¸ü¤êüÃÖÖ‡Ô µÖÖ 

²ÖÖ²ÖŸÖ ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ, “ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÖê ´Ö¸üÖšüµÖÖÓ“Öê †Ö¸ü´ÖÖ¸ü ²Öã›ü×¾Ö»Öê” Æêü ×¾Ö¬ÖÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖÖêŒŸÖ ÆüÖêµÖ. ¸üÖ„Ö¾ÖÖ›üµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯Öãœêü †Öê�úÖÓÖß ¯Öê¿Ö¾µÖÖÃÖ ¤üÖêÂÖ ¤êü‣úÖ ²Ö¸üÖ“Ö 

ÃÖŸµÖÖ»ÖÖ¯Ö �êú»ÖÖ †ÖÆêü. Æêü ±úÖ¸üÃÖê �úÖê�ÖÖ“µÖÖ »Ö�ÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ×¾Ö„ÖµÖ¤ãü�ÖÔ“Öê ²ÖÓ¤ü¸üÖŸÖ ŸÖãôûÖê„Öß“Öß ÃÖÖšü »ÖœüÖ‣ú „ÖÆüÖ„Öê „ÖôæûÖ �ÖÖ�ú †ÖÖ»Öß Æêü �éúŸµÖ ‡Ó�ÖÏ„ÖÖÓÖß 

�êú»Öê. ŸµÖÖÓÖÖ“Ö µÖÖ „ÖÆüÖ„ÖÖÓ“ÖÖ „ÖÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖ. ¯Öê¿Ö¾µÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖ�Ö ŸÖãôûÖê„Öß¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö¸ü´ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü Ö¾ÆüŸÖÖ. ‡Ó�ÖÏ„ÖÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ ¿Ö¡Öã“Öß ´Ö¤üŸÖ ‘Öê‣úÖ ¯Öê¿Ö¾µÖÖÖê 

†ÖÓ�·µÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüßÃÖê �êú»Öê ÆêüÆüß ×¾Ö¬ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃ¾Öß �Ö¸êü ÖÖÆüß. ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ¾Öêôûß ‡Ó�ÖÏ„ÖÖÓ“Öß �Ö�ÖÖÖ ¿Ö¡Öã¾Ö�ÖÖÔŸÖ Ö¾ÆüŸÖß. ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖÖÓ“Öß ¬ÖÖê¸ü�Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖ´Ö£µÖ Ô 

µÖÖ“Öß „ÖÖ�Öß¾Ö ‹êŸÖ¤êü¦ü¿ÖßµÖÖÓÖÖ †ªÖ¯Ö ¾ÆüÖµÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. Æêü ¯Ö ü̧�êú ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß �ãú¿Ö»Ö ¤üµÖÖÔ¾Ö¤üá ÆüÖŸÖê Æêü ¯Öê¿Ö¾µÖÖÃ Ö ´ÖÖÆüßŸÖß ÆüÖêŸÖê. ¯Ö�Ö ×Æü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ´Öã»Öæ�Ö Ø„Ö�æúÖ 

¸üÖ„µÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ �ú¸üÖ¾Öß Æüß �ú»¯ÖÖÖ ŸµÖÖ¾Öêôûß �Öã§ü ŸµÖÖÓÖÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ“Ö Ö¾ÆüŸÖß ŸÖ¸ü ´Ö�Ö ¯Öê¿Ö¾µÖÖ»ÖÖ �ú¿Öß †ÃÖÖ¾Öß! ...... †ÃÖê ´ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ �êú»Öê †ÖÆêü. 

    µÖÖ ÃÖ¸ü¤êüÃÖÖ‡Ô“µÖÖ ´ÖŸÖÖŸÖ ×�úŸÖß ŸÖ£µÖ †ÖÆêü, ŸµÖÖÓÖß �êú»Öê»Öê ÃÖ´Ö£ÖÔÖ ×�úŸÖß »ÖÓ�Ö›êü †ÖÆêü Æêü ŸÖŸ�úÖôû ×¤üÃÖæÖ µÖê ŸÖê. ŸÖê ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ, “¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖÖÓ“Öß ¬ÖÖȩ̂ ü�Öê 

†Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ µÖÖ“Öß „ÖÖ�Öß¾Ö ‹êŸÖ§êü¿ÖßµÖÖÓÖÖ †ªÖ¯Ö ¾ÆüÖµÖ“Öß ÆüÖêŸÖß”. †ÃÖê †ÖÆêü ŸÖ¸ü ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö ÃÖ¢Öê¾Ö¸ü µÖê�µÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö „†Ö‟ÖÖ¯Ö¡ÖÖ‟ŸÖ „„Ö»Ö“Ö¸üÖ‟ 

×¾ÖÂÖµÖß ³Öê¤ü�ú ×™ü�úÖ µÖêŸÖê ŸÖß �ú¿Öß?
6

 „Ö»Ö“Ö¸üÖÓ“Öß ¸üÖ„µÖê †ÖÆêüŸÖ †Ö×�Ö ¸üÖ„µÖ �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖÃÖ Ã£Öôû »ÖÖê³Ö ÖÖÆüß †ÃÖê �úÖµÖ ‘Ö›üÖê ¯ÖÖÆüŸÖê? †ÃÖÖ ¯ÖÏ¿Ö Æüß ŸµÖÖ ÓÖÖ 

Ã¯ÖÂ™ü¯Ö�Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü †´ÖÖŸµÖ ´Æü•ÖŸÖÖŸÖ „ŸµÖÖÓ“Öß „ÖÖŸÖ ×“Ö¾Ö™‟ ü †Ö×�Ö „‘ÖêŸÖ»Öê»Öß „ÖÖ�ÖÖ ŸÖê ´Öê»µÖÖÖêÆüß ÃÖÖê›ü�ÖÖ¸ 

ÖÖÆüßŸÖ‟7
 †ÃÖê ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê¾ÆüÖ „‡Ó�ÖÏ„ÖÖÓ“Öß �Ö�ÖÖÖ ŸµÖÖ¾Öêôûß ¿Ö¡Öã¾Ö�ÖÖÔŸÖ Ö¾ÆüŸÖß‟ Æêü ÃÖ¸ü¤êüÃÖÖ‡Ô µÖÖÓ“Öê ×¾Ö¬ÖÖÖ �úÃÖê ×™ü�úÖ¾Öê? µÖÖ“Ö ¾Öêôûß ´Ö¦üÖÃÖ“µÖÖ ×•úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ 

‡Ó�ÖÏ„Ö-±Ïëú“ÖÖ“Öê µÖã¨ü ÃÖãºþ ÆüÖê‣úÖ ¤ü×�Ö�ÖêŸÖß»Ö ¸üÖ„Ö�úÖ¸ü�ÖÖŸÖ Ö¾µÖÖ ¯Ö�ÖÖ“ÖÖ •¤üµÖ †ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. (›ãü¯»Öê“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê“Ö “ÖÓ¦üÖÃÖÖÆêü²ÖÖÖê †�úÖÔ™ü“ÖÖ Ö²ÖÖ²Ö 

†¾Öºþ¤Ëü¤üüßÖ µÖÖÃÖ 1749 “µÖÖ †Öò�ÖÂ™ü ´Ö¬µÖê šüÖ¸ü �êú»Öê) ‡Ó�ÖÏ„ÖÖÓ“µÖÖ ³Öê¤ü×ÖŸÖß“Öß ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÃÖ “ÖÖÓ�Ö»Öß �ú»¯ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß. Æêü ×¸üµÖÖÃÖŸÖ�úÖ¸üÖÓÖß“Ö †µÖ¡Ö ¤üÖ�Ö¾ÖæÖ 

×¤ü»Öê †ÖÆêü. ¸üÖ„Ö¯ÖæŸÖÖµÖÖŸÖß»Ö „ÖµÖ¯Öæ̧ ü“µÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖÖ ¯ÖÏ�ú¸ü�ÖÖŸÖ Ø¿Ö¤êü †Ö×�Ö ÆüÖêôû�ú¸ü ÊÖÓ“µÖÖŸÖ ¾ÖÖ�ú›êü †Ö»Öê ŸÖê¾Æ üÖ ŸµÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö ×»ÖÆüŸÖÖê, “×Æü¤ãüÃ£ÖÖÖ 

¤ãü¸ü»ÖÖî�úß�ú ÆüÖê‣úÖ �úÖµÖÔÖÖ¿Ö ÆüÖê‣ú ¿Ö�úŸÖÖê. •´Ö¤êü-•´Ö¤êü ´ÖÖÃÖã²µÖÖÃÖ †ÓŸÖ¸ü ¯Ö›æüÖ ×�úŸµÖê�ú ×±úŸÖ¾Öê †Ó�ÖÏê„Ö »ÖÖê�úÖÃÖ ²ÖÖê™êü ‘ÖÖ»ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ „ÖÖ�ÖÖ ÆüÖêÖÖ¸ †ÃÖê 

×“ÖŸÖÖŸÖ µÖêŸÖê” Æêü ¯ÖÖ¸üÃÖ×ÖÃÖ ÃÖÓ�ÖÏÆüÖŸÖß»Ö †¯ÖÏ�úÖ¿ÖßŸÖ ¯Ö¡Ö ×¸üµÖÖÃÖŸÖ�úÖ ü̧ÖÓÖß“Ö •¤ü¬ÖæŸÖ �êú»Öê †ÖÆêü. ŸÖê¾ÆüÖ ‡Ó�ÖÏ„ÖÖ“Öß ¸üÖ„ÖÖßŸÖß �úÖµÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öß ÆüÖêŸÖß ÆüµÖÖ“Öß 

�ú»¯ÖÖÖ ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÃÖ ‡.ÃÖ. 1747 ¯Öã¾Öá ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ÆüÖêŸÖß †Ö×�Ö Æêü ×¸üµÖÖÃÖŸÖ�úÖ¸üÖÓÖÖÆüß ´ÖÖÆüßŸÖ †ÖÆêü.
8

 (´Ö¸üÖšüß ×¸üµÖÖÃÖŸÖ: ´Ö¬µÖ ×¾Ö³ÖÖ�Ö 2, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 1921 ¯Öé. 

68) †Ö×�Ö ŸÖ¸üßÆüß ŸÖê ÆüµÖÖ šüß�úÖ�Öß ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖ»ÖÖ ‡Ó�ÖÏ„ÖÖ“Öß “ÖÖ»Ö šüÖ‣ú�ú Ö¾ÆüŸÖß †ÃÖê �Öã¿ÖÖ»Ö ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ ! ŸÖÃÖê“Ö ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖ»ÖÖ ŸÖãôûÖê„Öß“Öê †Ö¸ü´ÖÖ¸ü 

²Öã›ü¾ÖÖµÖ“Öê Ö¾ÆüŸÖê: ±úŒŸÖ ŸÖãôûÖê„Öß“ÖÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ �ú ü̧ÖµÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, Æêü ´Æü�Ö�µÖÖŸÖ ŸÖ¸üß �úÖµÖ †£ÖÔ †ÖÆêü? ŸÖÃÖê ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸ü, ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÖÓ ‡Ó�ÖÏ„ÖÖÓ¿Öß ±úŒŸÖ ŸÖ ãôêûÖ„Öß»ÖÖ 

¯Ö�ú›üÖµÖ“Öê †ÃÖÖ“Ö �ú¸üÖ¸ü �úÖ �êú»ÖÖ ÖÖÆüß. ´Ö�Ö �ú¿ÖÖ»ÖÖ ŸÖãôûÖê„Öß †ÖÓ�ÖÏê ÆüµÖÖÓ“Öß „Öß „ÖÆüÖ„Öê �úÖ²Öß„Ö ÆüÖê ŸÖß»Ö ŸÖß ‡Ó�ÖÏ„Ö †Ö×�Ö ¯Öê¿Ö¾µÖÖÓÖß ÃÖÖ¸ü�Öß ¾ÖÖ™æüÖ ‘µÖÖ¾Öß 

Æêü �ú»Ö´Ö ‘ÖÖŸÖ»Öê.
9

 „Öß †¬Öá „ÖÆüÖ„Öê ‡Ó�ÖÏ„ÖÖÓ“µÖÖ Æüß¿ÖÖ»ÖÖ „ÖÖ�ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß ŸÖß �úÖ ´Ö¸üÖšüÖ †Ö¸ü´ÖÖ¸üÖ“Öß Ö¾ÆüŸÖß? ŸµÖÖ“µÖÖ ‹�úÖÆüß „ÖÆüÖ„ÖÖ»ÖÖ ÆüÖŸÖ »ÖÖ¾ÖÖµÖ“ÖÖ ÖÖÆüß 

†ÃÖÖ �ú¸üÖ¸ü �úÖÓ ÖÖÆüß �êú»ÖÖ? ‡Ó�ÖÏ„ÖÖÓÖÖ ŸÖãôûÖ„Öß“Öê †Ö¸ü´ÖÖ¸ü �Öã̄ ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê ´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¾Öê¿ÖÖÖê ŸÖê ²Öã›ü×¾Ö»Öê Æêü �Ö¸êü †ÖÆêü ¯Ö�Ö ¯Öê¿Ö¾µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ¤üÖêÃŸÖß 

�úºþÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×¾Ö„ÖµÖ¤ãü�ÖÖÔ̄ ÖµÖÕŸÖ Öê»Öê ´Æü�ÖæÖ“Ö Æêü ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖã»Ö³Ö †ÖÖ»ÖêÖÖ? 
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    ´Ö¸üÖšüÖ †Ö¸ü´ÖÖ¸ü ×¿Ö¾ÖÖ„ÖßÖê ´ÖÖêšüµÖÖ ¤ãü¸ü¥üÂ™üßÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ �úºþÖ „ÖÖȩ̂ üÖŸÖ †Ö�ÖæÖ šêü×¾Ö»Öê 
10 

ŸÖê ŸµÖÖÖê ²Öã›ü×¾Ö»Öê. �úÖê�ú�ÖÖŸÖ»Öê �úÖêôûß ¾Ö ³ÖÓ›üÖ¸üß ÆüµÖÖ 

ÃÖÖ¸ü�Öê �Ö»ÖÖ¿Öß ¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü Œ¾Ö×“ÖŸÖ ÃÖÖ¯Ö›üŸÖß»Ö. ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÖÛ¿“ÖŸµÖÖÓ“Öê ÖÖî�úÖÖµÖÖ ×¿Ö�ú¾Öß»Öê †ÃÖŸÖê ŸÖ¸ü ¸üÖ„µÖÖÃÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ²Öôû�ú™üß †Ö»Öß †ÃÖŸÖß. 

†ÖÖ¤üß�úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÖÖî�úÖÖµÖÖÖŸÖ ×Æü¤ãüÃ£ÖÖÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö ¯ÖḮ Öã�Ö †ÃÖãÖ µÖÖ“Ö ×¾Öªê“µÖÖ „ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö¸ü ØÆü¤ãüÖß †ÖµÖÔ ÃÖ ã¬ÖÖ¸ü�ÖÖ ¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü ¯ÖÃÖ ü̧»Öß. ×ŸÖ“ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ 

†¾Ö¿ÖêÂÖ ×¿Ö¾ÖÖ„ÖßÖê ´ÖÖêšüµÖÖ ¯Ö×¸üÁÖ´ÖÖÖê ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ×�úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ü̧Ö�Ö»ÖÖ. †¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öê ´Ö¸üÖšüß †Ö¸ü´ÖÖ¸ü ²ÖÖôûÖ„Öß ²ÖÖ„Öß¸üÖ¾ÖÖÖê (ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö) ‡Ó�ÖÏ„ÖÖÓ“Öß ´Ö¤üŸÖ 

‘Öê‣úÖ ²Öã›ü×¾Ö»Öê. ŸµÖÖÖ ŸÖãôûÖ„Öß †Ö�ÖÏê ÖÖÆüßÃÖÖ �êú»ÖÖ. †Ö¯Ö»Öê �úÖ´Ö �ú¸ü�µÖÖÃÖ ¿Ö¡Öã“Öß ´Ö¤üŸÖ ‘Öê‣ú ÖµÖê Æêü ´ÖÖêšêü ŸÖŸ¾Ö ²ÖÖôûÖ„ÖßÖê »Ö�ÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ÖÖÆüß. †šü¸üÖ¿Öê 

ÃÖ¢ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÓ›üÖŸÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ‡Ó�ÖÏ„ÖÖÓ“Öß ¬ÖÖÓ¤ü»Ö •›üÖ»Öß †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ±ÏúÖÃÖ“ÖÖ ¸üÖ„ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ Öê̄ ÖÖê»ÖßµÖÖ µÖÖÖê ‡Ó�ÖÏ„Ö ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ´ÖÓ›üôûÖÃÖ †ÃÖê ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê �úß ´Öß ‹�ú 

†Ö¸ü´ÖÖ¸ü �úºþÖ ŸÖã́ Ö“µÖÖ ´Ö¤ü×ŸÖ»ÖÖ ¯ÖÖšü¾ÖßŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ‡Ó�ÖÏ„ÖÖÓÖß Æüß ±ÏúÖÃÖ“Öß ´Ö¤üŸÖ ÛÃ¾Ö�úÖ¸ü»Öß ÖÖÆüß. ÆüµÖÖŸÖß»Ö ´Ö´ÖÔ ¬µÖÖÖÖŸÖ šêü¾Ö�µÖÖ„ÖÖê�Öê †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖæ µÖÖ �ú›êü 

ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÖê ¤ãü»ÖÔ•Ö •êú»Ö ê. ŸÖ¸üß ¸üÖ„Ö¾ÖÖ›êü µÖÖ ¯ÖÏ�ú¸ü�ÖÖ¾Ö¸ü ×»ÖÆüŸÖÖŸÖ, “‹¾ÖœüÖ “ÖÖ�ÖÖ�Ö ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¯Öê¿Ö¾ÖÖ, ¯Ö�Ö ŸÖÖê �úÃÖÖ “Ö�ú»ÖÖ.” †Ö´Æüß †¿Öß †�Ö´µÖ 

“Öã�ú �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖÃÖ “ÖÖ�ÖÖ�Ö ´Æü�ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÖÖÆüß. †¿Öß “Öã�ú ¯Öê¿Ö¾µÖÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖæÖ ‘Ö›ü�µÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö ‹�ú“Ö, ŸµÖÖÓ“Öê �ÖÖœü †‟ÖÖÖ ÆüÖêµÖ. 

    †ÖÓ�ÖÏê“ÖÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ ÆüÖ ¯Öê¿Ö¾µÖÖ“µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÆüÖŸÖß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¢ÖÖ ‹�ú¾Ö™ü�µÖÖ“µÖÖ •ªÖê�ÖÖ“ÖÖ“Ö ‹�ú ³ÖÖ�Ö ÆüÖêŸÖÖ. ¤üÖ³ÖÖ› êü, �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü, ÖÖ�Ö¯Öæ̧ ü�ú¸ü, 

³ÖÖêÃÖ»Öê ÆüµÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê“Ö ŸÖãôûÖê„Öß»ÖÖÆüß µÖÖ“Öß „ÖÖ�ÖÖ ¤üÖ�Ö¾ÖÖµÖ“Öß ÆüÖ“Ö ¯Öê¿Ö¾µÖÖ“ÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ´Æü�ÖæÖ ´ÖÖÖÖ„Öß»ÖÖ ÃÖÆüÖµµÖ �ú¸ü�Öê ¯Öê¿Ö¾µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ÃÖÖêµÖß“Öê Æ üÖêŸÖê 

†Ö×�Ö µÖÖŸÖæÖ“Ö ÆüÖ †Ö£ÖÔ ‘Ö›ü»ÖÖ. 

    ¯Öê¿Ö¾µÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ �úÖôûÖŸÖ ×¿Ö¾ÖÖ„Öß“Öê »ÖœüÖ‣ú „ÖÆüÖ„Ö ¾Ö ÖÖîÃÖêÖÖ ÖÂ™ü †ÖÖ»Öß. ¯Öê¿Ö¾µÖÖÓÖß „Ö¸ü ×¿Ö¾ÖÖ„ÖßÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ �êú»Öê»µÖÖ µÖÖ •Ÿ�éúÂ™ü ÖÖî¤ü»ÖÖ“ÖÖ 

•¯ÖµÖÖê�Ö µÖÖê�µÖ ×¸üŸÖßÖê �êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖ¸ü ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ ‹�ú Ö×¾ÖÖ µÖã�ÖÖ»ÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ †ÖÖ»Öß †ÃÖŸÖß †Ö×�Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖ �úÖÆüß ×Ö¸üÖôûÖ ¸üÖÆüß»ÖÖ 

†ÃÖŸÖÖ.  

    ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ¯Öê¿Ö¾ÖÖ‡Ô“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ ü̧ �ú¸üŸÖÖ ŸµÖÖŸÖÆüß ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ �úÖ¸ü�úß¤üáŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ¾Ö �ú¤üÖ“ ÖßŸÖ †Ö¯Ö�ÖÖÆæüÖ ¾Ö ü̧“Öœü ÆüÖêŸÖß»Ö 

´Æü�ÖæÖ ¸üÖ„µÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¸üÖ�Îú´Öß ´ÖÖÖÃÖÖÃÖ ÃÖ¤üÖ šêü“ÖßŸÖ ¸üÖÆü�ÖÖ·µÖÖ ¯Öê¿Ö¾µÖÖ“µÖÖ ¬ÖÖê¸ü�ÖÖ´Öãôêû“Ö ¯Öê¿Ö¾ÖÖ‡Ô �ú´Ö�ãú¾ÖŸÖ ¸üÖÆüß»Öß †Ö×�Ö ÆüÖ †Ö£ÖÔ ‘Ö›æüÖ †Ö»ÖÖ.
11

 

¾µÖŒŸÖß“ÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔ „Ö¸ü ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ²ÖôûÖ¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü �úŸÖÔ¾µÖ ×ÖÂšüÖ �úÖêšêü ¸üÖÆü�ÖÖ¸ü? †Ö¯Ö�Ö ÃÖ¾ÖÔ ‹�ú, †Ö¯Ö»µÖÖ  ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ÆüßŸÖ ‹�ú“Ö. Æüß ³ÖÖ¾ÖÖÖ „Ö¸ü 

ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖæÖ ÖÂ™ü †ÖÖ»Öß ŸÖ¸ü “ÖÖ¸ü »ÖÖê�ú ‹�úÖ ´ÖÖ�ÖÖÔÖê �úÃÖê „ÖÖ�ÖÖ¸ü? †¿Öß“Ö �úÖÆüß ÛÃ£ÖŸÖß ŸµÖÖ �úÖôûß ÆüÖêŸÖß. ¤ãü¤ìü¾ÖÖÖê †Ö´Ö“µÖÖŸÖÆüß  ŸÖß ŸÖ¿Öß“Ö †Ö„ÖÆüß �úÖµÖ´Ö 

†ÖÆêü. †¿Öß �ú»¯ÖÖÖ ŸµÖÖ �úÖôû“Öê †ÃÖ»Ö »Öê�Ö ¾ÖÖ“Ö�ÖÖ·µÖÖÓ“Öß ÆüÖêŸÖß. Æêü �úÖ»Ö´ÖÖŸ´µÖ ŸµÖÖ �úÖôûß †Öêôû�ÖæÖ ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÖê ×¿Ö¾ÖÖ„Öß“ÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´Ö †Ö�Ö»ÖÖ 

¯ÖÖÆüß„Öê ÆüÖêŸÖÖ. ¯Ö�Ö ŸÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ¬Ö»Öê»Ö»Öê ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß Æêü“Ö ×Ö¿�úÂÖÖÔŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. 
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