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ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“Öê ²Ö¤ü»ÖŸÖê Ã¾Ö¹ý¯Ö
¯ÖÏÖ. ›üÖ.ò ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö úÖÓ²Öôêû
´Ö¸üÖšüß ×¾Ö³ÖÖ$Ö ¯ÖÏ´Öã&Ö,
Ø¤ü›üÖê¸üß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ³ÖÖ¸üŸÖ
'ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ' Æüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ •Öß¾Ö−ÖÖ¿Öß •ÖÖê›ü»Öê»Öß ¾Ö ²ÖÆãü•Ö−Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ´Ö−ÖÖê¸üÓ •Ö−Ö ú¸üÖÖ¸üß ´Ö¸üÖšü´ÖÖêôûß
»ÖÖêúú»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Æüß ÃÖÓŸÖÖÓ“Öß †Ö×Ö ¾Öß¸üÖ“Ó Öß ³Öæ´Öß, †¿ÖÖ ³Öæ´ÖßŸÖ µÖÖ »ÖÖêúú»Öê“ÖÖÆüß ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüßµÖ−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ−Öê ú¬Öß ×²Ö‘Ö›»ÖÖ −ÖÖÆüß ¾Ö úßŸÖÔ−ÖÖ−Öê ú¬Öß ÃÖã¬ÖÖ¸ü»ÖÖ −ÖÖÆüß, †ÃÖê Æüß ²ÖÖê»Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ µÖÖ
ú»Öê»ÖÖ ×ŸÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ¾Ö ‹ú ¾ÖêÖôûß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ †ÖÆêü. Æüß ú»ÖÖ •Öß¾ÖÓŸÖ ¸üÖÆüÖ¾Öß, ×ŸÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß Æü•ÖÖ¸üÖê ú»ÖÖÓŸÖÖÓ−Öß
ÆüÖ›üÖ“Öß úÖ›êü ¾Ö ¸üŒŸÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß êú»Öê»Öê ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê. µÖÖ ú»Öê“Öß •ÖÖê¯ÖÖÃÖ−ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖÖÓ−Öß ¾ÖêôûÖ¾ê Öêôûß —ÖÖ»Öê»Öß ˆ¯Öê3ÖÖ,
†¾Ö´ÖÖ−Ö ¾Ö †¾ÖÆêü»Ö−ÖÖ ÃÖÆü−Ö ú¸üŸÖ µÖÖ ú»Öê¾Ö¸ü ¯ÖÏ´ê Ö êú»Öê. †Ö•Ö µÖÖ ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“ÖÖ ´Öæôû œüÖ“ÖÖ“Ö ²Ö¤ü»ÖŸÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖ †ÖÆêü, †Ö×Ö ŸÖÖê
µÖÖ ú»ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ»ÖÖ ´ÖÖ¸üú †ÖÆêü.
ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“Öß •Ö›ü-Ö-‘Ö›ü-Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òüß»Ö »ÖÖê ú −ÖÖ™üµÖÖ“ÖÖ ‹ ú ¯ÖÏ úÖ¸ü ´ÆüÖ•Öê ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ. ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ ú¹ý−Ö ¤üÖÖ×¾ÖÖÖ·µÖÖ»ÖÖ ŸÖ´ÖÖÃÖ"Öß¸ü †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ´Ö¸üÖšüß
×¾ÖÀ¾Ö úÖê¿ÖÖŸÖ ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ ÆüÖ ¿Ö²¤ü ´Öæôû“ÖÖ ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö −ÖÃÖæ−Ö ŸÖÖê ˆ¤ãÔüŸÖæ−Ö ´Ö¸üÖšüßŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü ¾Ö ŸÖê¸üÖ-“ÖÖî¤üÖ“ÖÖ ¿ÖŸÖ úÖ¸üŸÖ ¤ü. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ
´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖ−Öß †Ó´Ö»Ö ÃÖã¹ý —ÖÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ´Ö¸üÖšüßŸÖ ŸÖÖê †Ö»ÖÖ. †ÃÖÖ ˆ»»ÖêÖ †ÖœüôûŸÖÖê ŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃ éúŸÖß úÖê¿ÖÖŸÖ ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ ÆüÖ ¿Ö²¤ü
†¸ü²Öß †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ“ÖÖ †£ÖÔË ¯ÖÏê6ÖÖßµÖ ¥ü¿µÖ †ÃÖÖ †ÖÆêü. ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“ÖÖ ×¿Ö»¯Ö úÖ¸ü †¸ü ²Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖ−ÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖŸÖæ−Ö ˆ¤üµÖÖ»ÖÖ †Ö»Öß †ÃÖÖ¾Öß †ÃÖÖ úÖÆüß ×¾Ö«üÖ−ÖÖÓ“ÖÖ úµÖÖÃÖ †ÖÆêü. (ˆ¤üÖ. ÁÖß. êú. úÖôêû, ÁÖß. −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ¾Æü™ü ú¸ü, ÁÖß.
×¾ÖÀ¾Ö−ÖÖ£Ö Ø¿Ö¤êü ‡.) ÃÖÓŸÖ ‹ ú−ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ‹ úÖ ³ÖÖ¹ý›üÖŸÖ ‘²Ö›êü-²Ö›êü ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ ¤êüÖê’ †¿ÖËß †Öêôû †ÖÆêü. ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ ´ÆüÖ•Öê 'ˆ‘Ö›üÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ'
†ÃÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ †ÖÆêü. ³ÖŒŸÖß †Ö×Ö ÁÖé"ÖÖÓ¸ü µÖÖ ¤üÖêÆüÖêÓ“µÖÖ ÃÖÓµÖÖê"ÖÖŸÖæ−Ö ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“ÖÖ •Ö−´Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ¯Öæ¾Öá“µÖÖ úÖôûß µÖã«üÖ“µÖÖ
´ÖÖê×Æü´Öê¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´Ö¸üÖšüÖ ÃÖî×−Ö úÖÓ−ÖÖ ´Ö×Æü−Öê“µÖÖ ´Ö×Æü−Öê ²ÖÖµÖ úÖ´Öã»ÖÖÓ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¤æü¸ü ¯ÖÖî•Öß ŸÖôûÖÓ¾Ö¸ü ¸üÖÆüÖ¾Öê »ÖÖ"Öê. †¿ÖÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô "Ö›üµÖÖÓ“Öß
ú¸ü´ÖÖæ ú ú¸üµÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖ−Öê ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“µÖÖ "Ö´ÖŸÖß“ÖÖ ÆêüŸÖãŸÖ •Ö−´Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê úÖÆüß ×¾Ö«üÖ−ÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ †ÖÆêü. ¾Ö¸ü¾Ö¸ü ¯ÖÖÆüŸÖÖ
ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ µÖÖ ÖêôûÖŸÖ ³Ö›ü ú ÁÖËé"ÖÖÓ¸ü ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖã¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ¿ÖÖÆüß¸ü ¯Ö÷êü ²ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ²Ö§ü»Ö †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ úß,
»ÖÖîú¸ü µÖÖ¾Öê ×ÃÖ¬¤ü ÖÖê¿ÖÖ †ÖŸÖ´Ö¬µÖê úßŸÖÔ−Ö ¾Ö¹ý−Ö ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ.
ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ úÃÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ Æêü ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ´Ö¸üÖšüß ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö−Öê¯ÖÖÃÖæ−Ö Öê›üµÖÖ¯ÖÖ›üµÖÖŸÖ úÖêÖŸµÖÖ »ÖÖê ú ú»ÖÖ ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ
ÆüÖêŸµÖÖ †Ö×Ö úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖ−Öê ŸµÖÖŸÖ úÖêÖ- úÖêÖŸÖê ±ú¸ü ú ÆüÖêŸÖ "Öê»Öê Æêü ¯ÖÖ×Æü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
Ã¾Ö¹ý¯Ö - ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ³ÖÖ"ÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê »ÖÖê ú−ÖÖ™üµÖ ¯ÖÏ úÖ¸ü †Öœüôæû−Ö µÖêŸÖÖŸÖ ˆ¤üÖ. †¢Ö¸ü ¾Ö ´Ö¬µÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ¸üÖ´Ö×»Ö»ÖÖ,¸üÖÃÖ×»Ö»ÖÖ, Ã¾ÖÖÓ"Ö, −ÖÖî™Óü úß, ‡. "Öã•Ö¸üÖŸÖ-³Ö¾ÖÖ‡Ô, ²ÖÓ"ÖÖ»Ö-×²ÖÆüÖ¸ü´Ö¬µÖê •Ö¡ÖÖ, "ÖÓ³Öß¸üÖ, úßŸÖÔ−ÖßµÖÖ ‡.¤ü×6ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ-µÖ6Ö"ÖÖ−Ö,
×¾Ö£Öß−ÖÖ™ü ú´Ö úÖ´Ö−Ö úÖê™ü ‡. ŸÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ-ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ, Öêôû, Ö›üß"ÖÓ´ÖŸÖ ‡. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“Öê Öêôû ²Ö-µÖÖ“Ö¤üÖ ÆüÖêôûßÃÖÖ¸üµÖÖ
ÃÖÖÖŸÖ Ø ú¾ÖÖ Öê›üµÖÖ¯ÖÖ›üµÖÖŸÖß»Ö •Ö¡ÖÖ-ˆŸÃÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ"Öß ÆüÖêŸÖ µÖÖ ÖêôûÖ»ÖÖ ¯Ö›ü¤üµÖÖ“Öß †£Ö¾ÖÖ −Öê¯Ö£µÖÖ "Ö¸ü•Ö −Ö¾ÆüŸÖß. ‹ÖÖ¤üµÖÖ
Ø¯Ö¯ÖôûÖ“µÖÖ ¯Ö¸üÖÃÖÖ¸üµÖÖ ‹îÃÖ¯ÖîÃÖ ˆÓ“Ö •ÖÖ"Öê¾Ö¸ü Ø ú¾ÖÖ ¯Ö¸üÖÓ"ÖÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖ Öêôû ¸Óü"ÖŸÖ †ÃÖê. ÁÖé"Ó ÖÖ¸ü ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö »ÖÖ¾ÖµÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê ¾Ö ŸµÖÖ
†−ÖãÂÖÓ"ÖÖ−Öê ÁÖéÓ"ÖÖ¸ü ÆüÖÃµÖÖŸ´Ö ú †¿Öß ú¸ü´ÖÖæ ú ú¸üÖê Æêü ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“Öê Ã£Öæ»Ö Ã¾Ö¹ý¯Ö ÆüÖêµÖ.
ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“ÖÖ ˆ¤üµÖ −Öê´Ö úÖ ú¬Öß, úÖêšêü ¾Ö úÖêÖŸµÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ —ÖÖ»ÖÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓ´Ö¬µÖê ´ÖŸÖ³Öê¤ü †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ
−ÖÖ¾ÖÖ¹ý¯ÖÖ»ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ ŸÖÖê ¯Öê¿Ö¾ÖÖ‡ÔŸÖ“Ö µÖÖŸÖ úÃÖ»Öê“Ö ´ÖŸÖ³Öê¤ü −ÖÖÆüßŸÖ. ¯Öê¿Ö¾Öê úÖ×»Ö−Ö ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ»ÖÖ œüÖê»Ö úß“µÖÖ ŸÖÖ»ÖÖ¾Ö¸ü ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ ´ÆüÖŸÖ. µÖÖ
úÖôûÖŸÖ ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“ÖÖ ´ÖãµÖ ³ÖÖ¸ü −ÖÖ“Ö"ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü, ÃÖÖë"ÖÖ›üµÖÖ †Ö×Ö −ÖÖ“µÖÖ µÖÖ ×ŸÖ‘ÖÖÓ¾Ö¸ü“Ö ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“Öê µÖ¿Ö-†¯ÖµÖ¿Ö †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö
†ÃÖŸÖê "ÖÖ"ÖÖîôûÖ, »ÖÖ¾ÖµÖÖ, ³Öê×¤ü ú ú¾ÖÖê ¾Ö ´Öã•Ö¸üÖ Æüß ¯Öê¿Ö¾Öê úÖ×»Ö−Ö ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“Öß ¯ÖÏ´ÖãÖ ¯ÖÖ“Ö †Ó"Öê ÆüÖêŸÖß.
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¯Öê¿Ö¾ÖÖ‡Ô −ÖÓŸÖ¸ü“ÖÖ ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ - ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“ÖÖ †ÖŸ´ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ‘¾Ö"Ö’ ÆüÖ ¾Ö"Ö“Ö ´ÖãôûÖŸÖ 1860 −ÖÓŸÖ¸ü •Ö−´ÖÖ»ÖÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ¯Öê¾Ö¿Öê úÖ»Öß−Ö
ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖŸÖ »ÖÖ¾ÖÖß †Ö×Ö ¿ÖÖÆüß¸üÖÓ“Öê ±Óú›ü ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖŸÖ ¯Ö÷êü ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö, ˆ´ÖÖ²ÖÖ¯Öæ, ÃÖÖôû•Ö ú¸ü, ×¿Ö¾ÖÖÃÖÓ³ÖÖ úÖî»ÖÖ¯Öæ¸ü ú¸ü, †•ÖãÔ−Ö¸üÖ¾Ö
¾ÖÖ‘ÖÖê»Öß ú¸ü, ³ÖÖˆ ¾Ö ²ÖÖ¯Öæ −ÖÖ¸üÖµÖÖ"ÖÖ¾Ö ú¸ü ‡. ¯Öê¿Ö¾Öê úÖ»Öß−Ö »ÖÖ¾ÖÖß ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ÃÖÓ"ÖßŸÖ ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“Öê ¸Óü•Ö−Ö¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö, ¾Ö"Ö¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖŸÖ
¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü êú»Öê †ÃÖê ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê, ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖÖ−Öß ˆ¤üÖ. Æü×¸ü³ÖÖˆ ¾Ö›ü"ÖÖÓ¾Ö ú¸ü, ¸üÖ´ÖÖ ãÓú³ÖÖ¸ü ¾Ö¬ÖÔ−Ö"Ö›ü ú¸ü, ²ÖÖ²Öã¸üÖ¾Ö
ãú¸üÖ ú¸ü, ŸÖã úÖ¸üÖ´Ö Öê›ü ú¸ü †−Öê ú ŸÖ´ÖÖÃÖ ×"Ö¸üÖÓ−Öß ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ»ÖÖ ¸Óü•Ö−Ö¹ý¯Ö¤êü¾Öæ−Ö ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“Öê úÖµÖÔ Îú´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ³Ö¸ü ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê ¾Ö"Ö
−ÖÖ™üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü •µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖÖ´Öãôêû ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ Ö·µÖÖ †£ÖÖÔ−Öê Ø•Ö¾ÖŸÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖê ŸÖê ¯ÖÖ¡Ö 'ÃÖÖêÓ"ÖÖ›üµÖÖ' µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö úÖÃÖ
—ÖÖ»ÖÖ Æêü ´ÖÖ−µÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ"ÖŸÖê.
ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“Öê ²Ö¤ü»ÖŸÖê Ã¾Ö¹ý¯Ö :- ¯Öê¿Ö¾ÖÖ‡ÔŸÖ −ÖÖ¾ÖÖ•Ö»Öê»Öê ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ¿ÖÖÆüß¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ ú¸ü, ¯Ö¸ü¿Ö¸üÖ´Ö, ¸üÖ´Ö•ÖÖê¿Öß, †−ÖÓŸÖ ±Óú¤üß, ÃÖ"Ö−Ö³ÖÖ‰ú, ÆüÖê−ÖÖ•Öß
²ÖÖôûÖ ‡. ‡. ÃÖ. 1850 ¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖéŸµÖã ¯ÖÖ¾Ö»Öê»Öê ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖŸÖ. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•Öß¸üÖ¾ÖÖ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ»ÖÖ úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¸üÖ•ÖÖÁÖµÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê ‡Ó"ÖÏ•Öß ¸üÖ•Ö¾Ö™üßŸÖ ŸÖã™üŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖê. µÖÖ“Ö ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ÁÖêÂšü −ÖÖ™ü ú úÖ¸ü ×¾ÖÂÖæ ¤üÖÃÖ ³ÖÖôûµÖÖÓ−Öß −ÖÖ™ü úÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ
‘ÖÖŸÖ»ÖÖ ŸµÖÖ“Öê ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü −Ö¾Öê ÃÖÖÓÃ éú×ŸÖ ú ú¸ü´ÖÖã úß“Öê µÖã"Ö †¾ÖŸÖ¸üµÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ ÆüÖ êú¾Öôû "ÖÏÖ´ÖßÖ †ÃÖÓÃ éúŸÖ
»ÖÖê úÖÓ“µÖÖ ú¸ü´ÖÖã úß“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö —ÖÖ»Öê µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ú úß, úÖµÖ ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖŸÖ †¿»Öß»ÖŸÖÖ Îú´ÖÖÖê ¾ÖÖœüŸÖ "Öê»Öß. ˆ¢ÖÖÖ ÆüÖ¾Ö³ÖÖ¾Ö †Ö×Ö
ˆ¢ÖÖÖ "ÖÖÖß "ÖÖŸÖ −ÖÖ“ÖÖÖ·µÖÖ êú¾Öôû ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ÃÖÓ"ÖßŸÖ ²ÖÖ¸üß ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖŸÖ »ÖÖê ú¯ÖÏßµÖ ²Ö−Ö»Öß, ŸÖ²Ö»ÖÖ, ¾ÖÖ¤ü ú, œüÖê»Ö úß ¯Ö¼èü, ¯Öê™üß¾ÖÖ»ÖÖ,
ÃÖã¸üŸµÖÖ †Ö×Ö ÃÖÖÓê"ÖÖ›üµÖÖ µÖÖÓ“ÖµÖÖ ´Ö¤üŸÖß−Öê µÖÖ µÖÖ ²ÖÖ¸üßŸÖß»Ö Ã¡ÖßµÖÖ •Öã−µÖÖ ¿ÖéÓ"ÖÖ¸üß ú »ÖÖ¾ÖµÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †×»Ö ú›ü“µÖÖ ´Ö¸üÖšüß ²ÖÖê»Ö¯Ö™üÖŸÖß»Ö
¿ÖéÓ"ÖÖ¸üß ú "ÖÖÖßÆüß "ÖÖ‰ú »ÖÖ"Ö»µÖÖ. ˆ¢ÖÖÖŸÖê´Öãôêû ¯ÖîÃÖÖ ×´Öôãû »ÖÖ"Ö»ÖÖ, ¯Öî¿ÖÖÃÖÖšüß“Ö ˆ¢ÖÖÖ ÆüÖ¾Ö³ÖÖ¾Ö ¾Ö †Û¿»Ö»ÖŸÖê“ÖÖ •Ö−´Ö ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖŸÖ
—ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖÖ¾Öê »ÖÖ"Öê»Ö. ¯ÖîÃÖ ‘µÖÖµÖ»ÖÖ −ÖÖ“Öß†Ö»Öß úß, ×ŸÖ“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †Ó"ÖÖ»ÖÖ Ã¯Ö¿ÖÔ ú¹ý−Ö ×ŸÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö¾Ö›üß“Öß
»ÖÖ¾ÖÖß ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖ ÃÖÖÓ"ÖÖê, µÖÖ ¯ÖÏ úÖ¸üÖ»ÖÖ ¤üÖî»ÖŸÖ•ÖÖ¤üÖ †ÃÖêÆüß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ“Öê ¾ÖÖœüŸÖê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ²Ö‘Öæ−Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü úÖôûÖŸÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô
ÃÖ¸ü úÖ¸ü−Öê ‡. ÃÖ. 1948 ´Ö¬µÖê ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß Ã£ÖÖ¯Öæ−Ö ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖŸÖß»Ö †×−ÖÂ™ü ¯ÖÏ úÖ¸üÖÓ−ÖÖ †ÖôûÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ
"Öê»ÖÖ.
ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“Öê "ÖÖ, "ÖÖîôûÖ, ²ÖŸÖÖ¾ÖÖß, ¸Óü"Ö²ÖÖ•Öß, ±úÖÃÖÔ, ¾Ö"Ö, ´Öã•Ö¸üÖ (¤üÖî»ÖŸÖ•ÖÖ¤üÖ, ³Öê×¤ü ú ú¾Ö−Öê, ”û ú ú›ü, ÃÖÓ"ÖßŸÖ²ÖÖ¸üß,
¹ý•ÖÖ²ÖÖ•Ö, †•Ö»Öê¾ÖÖ) ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ †Ö•Ö ×¤üÃÖŸÖ −ÖÖÆüß, ¯Öæ¾Öá "ÖÖ-"ÖÖîôûÖßÃÖ "ÖÖê¯Öß éúÂÖÖ“µÖÖ »Öß»ÖÖÓ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ "ÖÖîôûÖß ¯ÖÏê6Ö úÖÓ“µÖÖ
¯Ö×¸ü“ÖµÖÖ“µÖÖ †ÃÖ»µÖÖŸÖ¸üß ŸµÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖŸÖ ×−ÖŸµÖ −Ö¾ÖÖ ¸Óü"Ö ³Ö¹ý−Ö ŸÖÖê ¸Óü•Ö−Ö ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö úÃÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö µÖÖ ú›êü »Ö6Ö ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖ. †Ö•Ö
´ÖÖ¡Ö ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÃÖ»Ö "ÖÖ¾Ö¸üÖŸÖ ¿Ö²¤ü êú ú ÆüÖ ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“Öß −ÖÖ•Ö úŸÖÆüß ú´Öß ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ‹¾Öœêü“Ö −Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü œüÖê»Ö úß, ŸÖãÖŸÖãµÖÖ‹ê¾Ö•Öß
†ÖŸÖÖ ²ÖÓê•ÖÖê“ÖÖ †ÖòŒ™üÖê¯Öò›ü“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÖÆêü.
"ÖÖ-"ÖÖîôûÖß»ÖÖ ±úÖ¸üÃÖÖ ¾Öêôû ×¤ü»ÖÖ •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖŸÖ»Öß ´Ö•ÖÖ −ÖÖÆüß¿Öß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. "ÖÖîôûÖß−ÖÓŸÖ¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏ úÖ¸ü“µÖÖ
×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¿ÖéÓ"ÖÖ×¸ü ú »ÖÖ¾ÖµÖÖ "ÖÖµÖÖ“ÖÖ úÖµÖÔ Îú´Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. †Ö•ÖÆüß ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖŸÖ ÃÖÓ"ÖßŸÖ »ÖÖ¾ÖÖß, ¸Óü"Ö²ÖÖ•Öß ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öß •ÖÖŸÖê. ´ÖÖ¡Ö
»ÖÖ¾ÖÖß“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖÖÖ»Öß ×ÃÖ−Öê´ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê ú×¯ÖÏµÖ ×"ÖŸÖ Ø ú¾ÖÖ †ÖµÖ™ü´Ö ÃÖÖÑ"Ö ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö•Ö“ÖÖ ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ †×ŸÖ ˆ¢ÖÖÖ
†£Ö¾ÖÖ †Û¿»Öê»ÖŸÖê ú›êü —Öã úŸÖÖÓ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê †ÖÆêü.
¾Ö"Ö ´ÆüÖ•Öê ‹ ú ¯ÖÏ úÖ¸ü“Öê −ÖÖ™ü ú“ÖË, †Ö¬Öã×−Ö ú ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“ÖÖ ˆ¢Ö¸Óü"Ö ´ÆüÖ•Öê ¾Ö"Ö ÆüÖêµÖ. ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖŸÖ ¾Ö"ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü
ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö £ÖÖê›êü ²Ö¤ü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê. ¸Óü•Ö−Ö ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖŸÖæ−Ö ¾Ö"ÖÖ´Öãôêû úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯ÖÏ²ÖÖê¬Ö−Ö ÆüÖê¾Öæ »ÖÖ"Ö»Öê †ÖÆêü, ŸµÖÖŸÖ
¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖ−Öê †ÖÖ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü, ¿ÖÖ×Æü¸ü ÃÖÖ²Öôêû µÖÖÓ−Öß ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß µÖÖ úÖ´Öß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»Öß. Öê›üµÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖ‰ú²ÖÓ¤ü úß, ¤üÖê−Ö
²ÖÖµÖ úÖÓ“ÖÖ −Ö¾Ö¸üÖ, ‡Â ú²ÖÖ•Öß“Öê ¤ãüÂ¯Ö×¸üÖÖ´Ö, ¤üÖ¹ý²ÖÖ•Öß µÖÖÓÃÖÖ¸üÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö ú ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü“Öê ¾Ö"Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ÆüÖê¾Öæ »ÖÖ"Ö»Öê. −ÖÖ™ü ú, ×ÃÖ−Öê´ÖÖ ÆüÖ
ŸÖß−Ö ŸÖÖÃÖÖÓ“ÖÖ Öêôû ´ÖÖ¡Ö ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ ¸üÖ¡Öß ÃÖã¹ý —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ÃÖ úÖôû¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖã¹ý †ÃÖÖµÖ“ÖÖ †Ö•Ö ´ÖÖ¡Ö "ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖ"ÖÖŸÖ "ÖÖ-"ÖÖîôûÖ ¾Ö
¸Óü"ÖÖ²ÖÖ•Öß —ÖÖ»Öß úß,»ÖÖê ú ‘Ö¸üß •ÖÖŸÖÖŸÖ. †×»Ö ú›êü ¾Ö"Ö ±úÖ¸üÃÖÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß úÖ¸üÖ ¯Öæ¾ÖáÃÖÖ¸üÖê ŸÖÖ úŸÖß“Öê ¾Ö"Ö ×»Ö×ÆüŸÖ •ÖÖŸÖ
−ÖÖÆüßŸÖ. ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ŸÖ¸ü ¾Öêôêû“Öê ²ÖÓ¬Ö−Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖß−Ö ŸÖÖÃÖÖŸÖ •Öê ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü ŸÖê“Ö ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê •ÖÖŸÖê ŸÖê£ÖêÆüß ¾Ö"Ö ™üÖôû»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÖÆêü.
ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ †Ö•Ö Ö·µÖÖ †£ÖÖÔ−Öê Æü¸ü¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü úß úÖµÖ? †ÃÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö ¯Ö›üŸÖÖê?
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†×¬Ö úÖ†×¬Ö ú ¿ÖéÓ"ÖÖ×¸ü ú ¾Ö ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖ ú ú¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ²Ö¤ü»ÖŸÖê †ÖÆêü. ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ, −ÖÖ™ü ú, ÃÖÓ"ÖßŸÖ ²ÖÖ¸üß †Ö×Ö
•ÖÖ"Ö×ŸÖ ú ú¸üÖÖŸÖ †Ö ìúÃ™ÒüÖ †ÃÖê ŸµÖÖ“Ö Ã¾Ö¹ý¯Ö ×¤üÃÖŸÖê. ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“Öê ÆüÖêÖÖ¸êü †Öò ìúÃ™Òüß ú¸üÖ Æêü †ÖÙ£Ö ú ²Ö¤ü»ÖÖ“Öê ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö ú
´ÖÖ−Ö×ÃÖ úŸÖê“ÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖÖ ú ´ÆüÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ"Öê»Ö.
†Ö•Ö“µÖÖ ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖŸÖß»Ö †Ö¬Öã×−Ö ú¾ÖÖ¤üµÖê,»ÖÖ‡Ô™ü ›êü úÖê¸êü¿Ö−Ö —Ö"Ö´Ö"ÖŸÖê Ã™êü•Ö, ×ÃÖ−Öê´ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê ú×¯ÖÏµÖ ¾Ö †ÖµÖ™ü´Ö ÃÖÖÑ"Ö µÖÖ
−ÖéŸµÖÖ“Öê ÃÖÖ¤ü¸üß ú¸üÖ •ÖÖŸÖß¾ÖÓŸÖ ÃÖÖÓê"ÖÖ›üµÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö, "ÖÖ "ÖÖîôûÖß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖÖÃÖÖšüß“ÖÖ ú´Öß —ÖÖ»Öê»ÖÖ ¾Öêôû, µÖÖ ÃÖ"ÖôûµÖÖ "ÖÖêÂ™üß
ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ¸ü ú šü¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖ ú›êü •ÖÖ"Ö×ŸÖ úß ú¸üÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ¯ÖÖÆüÖê µÖÖê"µÖ ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ úÖôûÖ“µÖÖ
¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ −ÖÖ™ü ú ×ÃÖ−Öê´ÖÖ ²Ö¤ü»Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖÆüß ²Ö¤ü»Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ²Ö¤ü»Ö £ÖÖÓ²Ö×¾ÖÖê úÖêÖŸµÖÖÆüß ÆüÖŸÖß −ÖÃÖŸÖê, ´ÖÖ¡Ö ²Ö¤ü»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÆüŸÖ
ÃÖÖ¬ÖÖÖ¸ü †ÖÆêü úß, −ÖÖÆüß ? ŸÖÖê ŸÖÖ¸ü ú †ÖÆêü úß ´ÖÖ¸ü ú, ŸÖÖê × úŸÖ¯ÖŸÖ µÖÖê"µÖ †ÖÆêü Æêü ¯ÖÖÆüÖê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü.
1933 ´Ö¬µÖê ¯Ö›üªÖ¾Ö¸ü ×¤üÃÖÖÖ¸êü ²ÖÖê»Ö¯Ö™ü †Ö»Öê †Ö×Ö −ÖÓŸÖ¸ü 1974 ´Ö¬µÖê ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÓ¤üß ‘ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ´Öãôêû ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“Öê
Ã¾Ö¹ý¯Ö ¯ÖÖ¸ü ²Ö¤ü»Öæ−Ö "Öê»Öê. †−Öê ú ÃÖÓ ú™êü †Ö»Öß ŸÖ¸üßÆüß ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“Öß »ÖÖê ú×¯ÖÏµÖŸÖÖ ú´Öß —ÖÖ»Öß −ÖÖÆüß. ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸ü ú ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ ŸÖ¿ÖÖÆüß
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ×™ü æú−Ö ¸üÖÆüß»ÖÖ. †Ö•Ö †¿Öß úÃÖ»ÖßÆüß ²ÖÓ¬Ö−Öê −ÖÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸ü ú ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ »ÖµÖÖÃÖ •ÖÖŸÖÖê †ÖÆêü. µÖÖ“Öê ¤ãü:Ö ¾ÖÖ™üŸÖê. ‹ ú
úÖôû †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, úß ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“Öê ±ú›ü “ÖÖ»Ö×¾ÖÖÖ¸êü ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖ ¿Öê ú›üÖê“µÖÖ ÃÖÓµÖêŸÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ ‘Öê‰ú−Ö“Ö "ÖÖ¾ÖÖê"ÖÖ¾Öß •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖ ÆüÖêŸÖê. Ø ú²ÖÆãü−ÖÖ †−Öê úÖÓ“Öß •Ö¾ÖÖ−Öß ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÆãü“µÖÖ´Ö¬µÖê“Ö ˆ³ÖÖ¸üß»Ö µÖÖµÖ“Öß †Ö×Ö ×ŸÖ£Öê“Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÓÃ£ÖÖ Æêü
±ãú»ÖÖµÖ“Öê ³Ö™üŒµÖÖ“Öê •Ö"Ö−Öê †Ö×Ö ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖÖÓ“Öê ¸üÖê•Öß ¸üÖò™üß“µÖÖ »ÖœüÖ‡ÔŸÖ ¯Öãœêü ´ÖÖ¡Ö "ÖÖ¾ÖÖê"ÖÖ¾Öß ³Ö™ü úÖê ¤üÖê−Æüß •ÖÖæ ÃÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü“Ö
ÆüÖêŸÖê. ¯Öãœêü ´ÖÖ¡Ö †ÃÖÖ ‹ ú ´ÖÖêšüÖ úÖôû "Öê»ÖÖ †ÖÆêü, •µÖÖ´Ö¬µÖê •Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖ ±ú›ü "ÖÖ•Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ ŸÖÖ´ÖÖ¿Ö ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ™üµÖÖ»ÖÖ †ÖÙ£Ö ú
×¾Ö¾ÖÓ“Ö−ÖÖ †Ö×Ö ¾ÖÓ“Ö−ÖÖ †Ö»µÖÖ, ´ÖÖêšüß ú•Öì úÖœüÖ¾Öß »ÖÖ"Ö»Öß ‹¾Öœêü“Ö −Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ú•ÖÖÔ“µÖÖ †Öê‘µÖÖÖÖ»Öß £Ö ú»Öê»µÖÖ úÖÆüß ´ÖÓ›üôûà−ÖÖ
†Ö¯Ö»Ö ú›ü ×¾Ö úÖ¾Öê »ÖÖ"Ö»Öê. ‡ŸÖ úß ¾ÖÓ“ÖŸÖÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Öß ‘Öê‰ú−ÖÆüß ŸµÖÖ ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖÖ“µÖÖ úÖôû•ÖÖŸÖ ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“Öß“Ö ¬Ö›ü ú−Ö ÆüÖêŸÖß. ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ
ÆüÖ“Ö •ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖîÃÖÖ −ÖÃÖŸÖÖ−ÖÖÆüß ŸµÖÖÓ−Öß ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ»ÖÖ À¾ÖÖÃÖ ´ÖÖ−Ö»ÖÖ. †×»Ö ú›êü úÖÆüß •ÖÖÖÓ−ÖÖ ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖŸÖæ−Ö “ÖÖÓ"Ö»ÖÖ ¯ÖîÃÖÖ
×´ÖôûŸÖÖê †ÖÆêü. ´ÖÖ¡Ö ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖŸÖ –ÖÖ−Ö ¸üÖ×Æü»Öß −ÖÖÆüß. Æêü ¾Öî ú»¯Ö ÃÖÓ¯Ö¾ÖÖµÖ“Öê †−Öê ú, ŸÖ¸ü •µÖÖÓ“µÖÖ ú›êü "ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ †ÖÆêü, ´ÖãôûÖŸÖ ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ µÖÖ
ú»Öê ú›êü •Ö"ÖµÖÖ“Öß ú»ÖÖ, •Öß¾Ö−ÖÖ“Öß ú»ÖÖ µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ¯ÖÖÆüµÖÖ“Öß ÃÖ úÖ¸üÖŸ´Ö ú †ÖÆêü, †ÃÖê ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖ †Ö×Ö †ÃÖê ¸ü×ÃÖ úÆüß −Ö¾ÖµÖÖ−Öê
×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ"ÖŸÖß»Ö. ŸÖê ú¸üÖµÖ“Öê †ÃÖê»Ö, ŸÖ¸ü −Ö¾Ö−Ö¾µÖÖ ‡−Ã™çü´ÖÓê™ü ¾Ö úÖò−™êü−™ü“Öß ÃÖ¸ü×´ÖÃÖ ú¹ý−Ö ŸÖÖ´ÖÖ¿ÖÖ“Öê —ÖÖ»Öê»Öê ÆüÖµÖ²ÖÎß›ü †Ö¬Öß
•Ö´Ö¾ÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê. úÖ¸üÖ ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“ÖÖ ˆ•¾Ö»Ö ²ÖÖ•Ö úÖµÖ´Ö ¸üÖÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖÖ.
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