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´ÖÆüÖŸ´ÖÖ •µÖÖê×ŸÖ²ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓ“Öê ¿ÖîÖ×Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü
¯ÖÏÖ. ›üÖ.ò ´Ö. ÃÖã. ¯Ö$ÖÖ¸êü
¸üÖ•Öæ −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö 'ÖÓ›üÖ¸êü
¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü ¾Ö ´Ö¸üÖšüß ×¾Ö³ÖÖ$Ö ¯ÖÏ´Öã'Ö,
ÃÖÓ¿ÖÖê¬Öú ×¾ÖªÖ£Öá
³ÖÖÂÖÖ †³µÖÖÃÖ ¯ÖÏ¿ÖÖôûÖ ¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ëú¦ü,
´Öã. ¯ÖÖê. ¤ü×Æü$ÖÖÓ¾Ö
ˆ¢Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾ÖªÖ¯Ößšü, •Öôû$ÖÖ¾Ö
ŸÖÖ. −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ, ×•Ö. ²Öã»ÖœüÖÖÖ
•µÖÖê×ŸÖ¸üÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öê ˆ×§üÂ™ü Æêü ÃÖ´ÖŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÆüÖŸê Öê. ¿Öæ¦üÖ−Ó ÖÖ ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê ŸÖ¸ü ´ÖÖ−Ö¾Öß ÆüŒúÖ“Öß
•ÖÖÖß¾Ö ÆüÖê‡»Ô Ö ¾Ö ŸÖê †Ö¯Ö»Öê ÆüŒú ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üŸÖß»Ö †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ²ÖÓ›ü+ÖÖê¸üß ×−Ö´ÖÖÔÖ
ú¸üÖµÖ“Öß −Ö¾ÆüŸÖß ŸÖ¸ü ´ÖÖ−Ö¾ÖŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖµÖ“Öß ÆüÖŸê Öß. Æêü ±úŒŸÖ ×¿ÖÖÖÖ−Öê“Ö ÆüÖê‡»Ô Ö †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê šüÖ´Ö ´ÖŸÖ ÆüÖŸê Öê. ‡Ó-ÖÏ•ÖÖÓ−ÖÖ
¾ÖÖ™üÖµÖ“Öê úß, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¾Ö×¸üÂšü ¾Ö-ÖÖÔ»ÖÖ –ÖÖ−Ö ×¤ü»Öê ´ÆüÖ•Öê ŸÖê –ÖÖ−Ö ú×−ÖÂšü ¾Ö-ÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ ×—Ö¸ü¯ÖŸÖ •ÖÖ‡Ô»Ö ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü +ÖÖê™üÖ šü¸ü»ÖÖ. •µÖÖê×ŸÖ¸üÖ¾ÖÖÓ−Öß ¿ÖêŸÖú¸üß, Ã¡Öß, ¿Öæ¦ü µÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ˆ¯ÖµÖÖê-Öß ¯Ö›êü»Ö †ÃÖê ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü
×¤ü»ÖÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ŸÖôûÖ-ÖÖôûÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ ÃÖŒŸÖß“Öê ú¸üÖ¾Öê †ÃÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ŸµÖÖÓ−Öß ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ
´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ×¿Öú×¾ÖµÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö´Ö¬Öß»Ö ×¿ÖÖú ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê †ÃÖê ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê.
¯ÖÏÖ“Öß−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ¸ü“Ö−Öê“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ •µÖÖ¾Öêôûß ×−ÖÙ´ÖúÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ³ÖŒŸÖß ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ±úŒŸÖ ˆ““Ö ¾ÖÖáµÖÖÓ−ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ, ŸµÖÖ¾Öêôûß ‡ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¿Öß †ÃÖê»Ö µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü −Ö êú»Öê»ÖÖ“Ö ²Ö¸üÖ. úÖôû ŸÖ¸ü ×−Ö‘ÖŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ¯ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ´ÖÖ¡Ö úÖ›üß“ÖÖÆüß ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêŸÖ −Ö¾ÆüŸÖÖ. “ÖÖŸÖã¾ÖÔÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê ‡À¾Ö¸üÖ“µÖÖ ´Ö•Öá ¯ÖÏÖ¯ŸÖß ÃÖÖšüß †−Öêú
¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ¾ÖÎŸÖ ¾Öîú»µÖê êú»Öê •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ¡Ö µÖÖ“Ö ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“µÖÖ ¤ãü²ÖóµÖÖ »Öêú¸üÖÓ−ÖÖ ¯Ö¿ÖãÆüæ−ÖÆüß 6Ö¸üÖ²Ö •Öß¾Ö−Ö •ÖÖµÖÖÃÖ ³ÖÖÖ ¯ÖÖ›ü»Öê •ÖÖŸÖ
ÆüÖêŸÖê. ¿Öã¦ü-†×ŸÖ¿Öã¦üÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ™üÖµÖ“Öê úß ‹ú ¾ÖêôêûÃÖ ¯Ö¿Öã•Ö−´Ö ×´ÖôûÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖ¸ü ²Ö¸êü —ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖê, ¯ÖÖ ÆüÖ ¿Öã¦üÖ“ÖÖ •Ö−´Ö −ÖúÖê.
¬ÖÖÙ´Öú, †ÖÙ£Öú, ¿Öî<Ö×Öú µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö <Öê¡ÖÖŸÖ ¿Öã¦ü-†×ŸÖ¿Öã¦üÖÓ“Öê ¿ÖÖêÂÖÖ “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖê. •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖÖê“Öß›ü ¸üŒŸÖ ¯ÖÏÖ¿Ö−Ö ú¹ý−Ö †Ö¯Ö»Öß
ŸÖãÓ²Ö›üß ŸÖã›Óüæ²Ö ³Ö¸üŸÖê, ŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ²ÖÎÖÉµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß“Öê »ÖÖêú ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¿Öã¦ü-†×ŸÖ¿Öã¦üÖÓ“Öê ¸üŒŸÖ ¯ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖê.
¿Öã¦üÖÓ−ÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö −ÖÖÆüß, ‡ŸÖêú“Ö úÖµÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖã¨üÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö −ÖÖÆüß. ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¾Öê¿Öß“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü úÃÖêŸÖ¸üß ×ú›êü´ÖãÓµÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖÓ−Öß ¸üÆüÖ¾Öê, ÖÖ¾ÖÖŸÖ ×³Ö<ÖÖ ´ÖÖÖÖ¾Öß, »ÖÖú›êü ±úÖê›üÖ¾Öß, ´Öê»Öê»Öß •Ö−ÖÖ¾Ö¸êü ˆ“Ö»ÖÖ¾Öß †Ö×Ö ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ‘ÖÖÖ úÖœüÖ¾Öß. Æêü ÃÖ¾ÖÔ
ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öê šüÃÖêÃÖã¨üÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö •Ö´Öß−Öß¾Ö¸ü ˆ´Ö™æü −ÖµÖê ´ÆüÖæ−Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ú´Ö¸êü»ÖÖ 6Ö¸üÖ™üÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖÖµÖ“ÖÖ. £ÖæÓúÖµÖ“Öê
†ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÖóµÖÖŸÖ ´Ö›üêú †ÃÖÖµÖ“Öê. ¤üÖ›ü ¬ÖÖë›ü¶Ö“ÖÖ ´ÖÖ¸ü ÃÖÆü−Ö ú¸üßŸÖ •Öß¾Ö−Ö •ÖÖÖÖ¸êü Æêü »ÖÖêú ŸµÖÖÓ“Öß †¾ÖÃ£ÖÖ ¾ÖÖ“Öæ−Ö †Ö•ÖÆüß
´Ö−ÖÖ»ÖÖ ¯Ößôû ¯Ö›üŸÖÖê. ¯Öê¿Ö¾ÖÖ‡Ô“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÓú™üúÖÓ“ÖÖ ‰úŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´Ö−Ö´ÖÖ−Öß úÖ¸ü³ÖÖ¸ü ú¹ý−Ö ŸÖê ¯Öê¿Ö¾ÖÖ‡Ô“Öß ´Ö•Öá
×´Öôû×¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ¯Öê¿Ö¾ÖÖ‡Ô“ÖÖ †ÓŸÖ ÆüÖê‰ú−Ö ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖß ÃÖ¢ÖÖ †Ö»Öß. ¤êü¿Ö ¯Ö¸ü×úµÖÖÓ“µÖÖ Öã»ÖÖ´Ö×Ö¸üßŸÖ †›üú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ“ÖÖ
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ úÖ−µÖÖúÖê¯Ö·µÖÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ “Öôû¾Öôûß ˆ³µÖÖ ¸üÖÆüß»µÖÖ. †−Öêú ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖÖÓ−Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏÖÖÖÓ“Öß
†ÖÆæüŸÖß ×¤ü»Öß. ‹úßú›êü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß •ÖÖÖéŸÖß ÆüÖêŸÖ ÆüÖŸê Öß ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üßú›êü †–ÖÖ−Ö, ¤üÖ×¸ü¦ü¶, †Ó¬ÖÁÖ¨üÖ, †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ, ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß
¤îü−µÖÖ¾ÖÃ£ÖÖ †¿ÖÖ ¸üÖêÖÖÓ−Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö ÖÏÖÃÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
µÖÖ ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß¾Ö¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÎúÖÓŸÖß“Öê †ÖÏÖß ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ •µÖÖê×ŸÖ²ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓ“ÖÖ ˆ¤üµÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¿Öêú›üÖê ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖÖÃÖæ−Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¿Öæ¦ü†×ŸÖ¿Öæ¦ü ²ÖÖÓ¬Ö¾ÖÖÓ−ÖÖ •ÖÖê †−µÖÖµÖ ÃÖÆü−Ö ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ŸµÖÖÓ−Öß †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü¾Ö»ÖÖ. "²ÖÖê»ÖÖ“ÖÖ“Ö ³ÖÖŸÖ †Ö×Ö ²ÖÖê»ÖÖ“Öß“Ö
úœüß" µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ •µÖÖê×ŸÖ²ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓ“Öß éúŸÖß −Ö¾ÆüŸÖß, ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»Öß ¾ÖÖ“ÖÖ, »Öê6ÖÖß †Ö×Ö éúŸÖß µÖÖ«üÖ¸êü †´ÖÖ−Ö¾ÖßµÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß ×“Ö¸ü±úÖ›ü êú»Öß. ²ÖÎÖÉµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß−Öê ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê»µÖÖ ¤îü¾Ö¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖÖß´ÖÖÖß»Ö ÃÖŸµÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ŸµÖÖÓ−Öß •ÖÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü
†ÖÖ»Öß ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÏ£Ó ÖÖŸÖæ−Ö ŸÖß ´ÖÓÖ›ü»Öß. ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ú´ÖÔúÖÓ›ü ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¹ý−Ö †Ó¬ÖÁÖ¨üÖ, ¹ýœüß, ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ µÖÖÓ−ÖÖ úÃÖê 6ÖŸÖ¯ÖÖÖß ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê
µÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÏ£Ó ÖÖŸÖæ−Ö ŸµÖÖÓ−Öß ˆ³Öê êú»Öê. µÖÖ ¬Ö´ÖÔ´ÖÖŸÖÕ›üÖÓ−Öß, ÃÖÖ¾ÖúÖ¸üÖÓ−Öß, ×¯Öœü¶Ö−ÖË×¯Öœü¶Ö •Öê †−µÖÖµÖ, †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü, †´ÖÖ−ÖæÂÖ éúŸµÖê
êú»Öê ŸÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖæ−Ö ´ÖÖÓ›æü−Ö ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ •µÖÖê×ŸÖ²ÖÖ ±ãú»Öê £ÖÖÓ²Ö»Öê −ÖÖÆüßŸÖ ŸÖ¸ü µÖÖ †¾ÖÃ£Öê»ÖÖ úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê †–ÖÖ−Ö ¤æü¸ü
ú¸üµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ−Öß ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê-
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×¾Öªê×¾Ö−ÖÖ ´ÖŸÖß $Öê»Öß
´ÖŸÖß×¾Ö−ÖÖ −ÖßŸÖß $Öê»Öß
×−ÖŸÖß×¾Ö−ÖÖ $ÖŸÖß $Öê»Öß
$ÖŸÖß×¾Ö−ÖÖ ×¾Ö¢Ö $Öê»Öê
×¾Ö¢Ö×¾Ö−ÖÖ ¿Öæ¦ü 'Ö“Ö»Öê
‡ŸÖêú †−Ö£ÖÔ ‹úÖ †×¾Öªê−Öê êú»Öê
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ‹úÖ †×¾Öªê´Öãôêû ¿Öæ¦ü-†×ŸÖ¿Öæ¦ü µÖÖÓ“Öß ±úÖ¸ü ¾ÖÖ‡Ô™ü †¾ÖÃ£ÖÖ —ÖÖ»Öß. ²ÖÖî×¨üú <Ö´ÖŸÖÖ −ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß, ¯ÖÏÖŸÖß
£ÖÖÓ²Ö»Öß, †ÖÙ£Öú ¤æü²ÖÔ»ÖŸÖÖ †Ö»Öß. µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ¿Öæ¦ü 6Ö“Ö»Öê ¾Ö Öã»ÖÖ´Ö ²Ö−Ö»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¿Öæ¦ü ¾Ö †×ŸÖ¿Öæ¦ü µÖÖÓ−ÖÖ ×¿Ö<ÖÖ ¤êü‰ú−Ö
×¯Öœü¶Ö−Ö×¯Öœü¶Ö “ÖÖ»Ö»Öê»µÖÖ †−µÖÖµÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ŸµÖÖÓ−Öß ¸üÖØ¿ÖÖ ±ãÓúú»Öê.
‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“µÖÖ µÖêµÖÖ†ÖÖê¤ü¸ü †¬µÖÖÛŸ´Öú ×¿Ö<ÖÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö ˆ““Ö¾ÖÙÖµÖ ¾Ö †ÖÙ£Öú ÃÖã²Ö¢ÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ“Ö
±úŒŸÖ ×¿Ö<ÖÖÖ“Öß ú¾ÖÖ›êü 6Öã»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ´ÖÖÖæÃÖ, ŸÖÃÖê“Ö ¿Öæ¦ü ¾Ö ÛÃ¡ÖµÖÖ Æêü ŸÖ¸ü ×¿Ö<ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö úÖêÃÖÖê ¤æü¸ü ÆüÖêŸÖê. Æüß ¯Ö¨üŸÖ
‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“µÖÖ úÖôûÖ−ÖÓŸÖ¸ü ²Ö¤ü»Ö»Öß. †Ö¯Ö»ÖÖ ¸üÖ•µÖ úÖ¸ü³ÖÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖßŸÖ “ÖÖ»ÖÖ¾ÖÖ µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ−Öß ×¿Ö<ÖÖÖ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß. †Ö¯Ö»Öß
ÃÖ¢ÖÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ−ÖÖ −ÖÖêú¸ü¾ÖÖÔ Æü¾ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ¯ÖÖ µÖÖ´Öæôûê ×¿Ö<ÖÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“ÖÖ úÖÆüß ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ¥üÂ™üßúÖêÖ ÆüÖêŸÖÖ †ÃÖêÆüß
´ÆüÖŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ˆ““Ö¾ÖÖáµÖÖÓ−Öß ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê»Öß ×¿Ö<ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Öß ÆüÖ ÃÖã¨üÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö −Ö¾ÆüŸÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ−ÖÖ †Ö¯Ö»Öß
ÃÖÖêµÖ ú¹ý−Ö ‘µÖÖµÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖæ−Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖê‡Ô−Öê ŸµÖÖÓ−Öß ×¿Ö<ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß.
‡.ÃÖ. 1827 ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ •µÖÖê×ŸÖ²ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓ“ÖÖ •Ö−´Ö —ÖÖ»ÖÖ. ‹úÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ •Ö−´Ö —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸üÆüß ŸµÖÖÓ−Öß
†×ŸÖ¿ÖµÖ ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö úÖôûÖŸÖ ×¿Ö<ÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ‘Ö¸üÖŸÖ ×¿Ö<ÖÖÖ“Öß úÖêÖŸÖßÆüß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ −Ö¾ÆüŸÖß. ¯Ö¸ÓüŸÖã ´ÖæôûÖŸÖ Æãü¿ÖÖ¸ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ •µÖÖê×ŸÖ²ÖÖÓ−Öß
×¿Ö<ÖÖ ¯ÖæÖÔ êú»Öê. µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ−ÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ ×´ÖôûÖ»Öê. ×¿Ö<ÖÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ŸÖºþÖ¯ÖÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ •Öê-•Öê †−Öã³Ö¾Ö µÖêŸÖê ÆüÖêŸÖê
ŸµÖÖ´Ö¬Öæ−Ö ŸÖê ‘Ö›üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ŸÖôûÖÖÖôûÖŸÖß»Ö ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“µÖÖ ¤ãü¸üÖ¾ÖÃ£Öê−Öê ŸµÖÖÓ“Öê »Ö<Ö ¾Öê¬Öæ−Ö ‘ÖêŸÖ»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ
ÃÖ´ÖÖ•Ö¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß. ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ−Ö¾ÖÖú›æü−Ö“Ö ×´ÖôûÖÖ¸üß ¾ÖÖÖÖæú ¯ÖÖÆæü−Ö ŸµÖÖÓ“Öê ´Ö−Ö Ö×Æü¾Ö¸üŸÖ
ÆüÖêŸÖê. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö, £ÖÖò´ÖÃÖ ¯Öê−Ö, •ÖÖò•ÖÔ ¾ÖÖò×¿Ö™ü−Ö µÖÖÃÖÖ¸ü6µÖÖ £ÖÖê¸ü ×¾Ö³ÖæŸÖà“ÖÖ ŸµÖÖÓ−Öß †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß´Öãôêû
±ãú»Öë−ÖÖ ‡ÓÖÏ•Öß ÃÖ¢Öê²Ö§ü»Ö ‘ÖéÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú−Ö Æüß ÃÖ¢ÖÖ ˆ»Ö™æü−Ö ™üÖúÖ¾Öß †ÃÖê ŸÖ¹ýÖ¯ÖÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¸üÖ•ÖúßµÖ
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖ¯Öê<ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ÆüÖê Öê ŸµÖÖÓ−ÖÖ †Û¬Öú †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™ü»Öê. ¸Óü•Ö»Öê ÖÖÓ•Ö»Öê µÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖ−Ö¾Öß ÆüŒú ×´Öôû¾Öæ−Ö ¤êüÖê
ŸµÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ¾ÖÖ™ü»Öê ¾Ö ÆüÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö¬Öã×−Öú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê ‡ÓÖÏ•Ö Æêü ˆ¯ÖµÖÖêÖß šü¸üŸÖß»Ö †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ²Ö−Ö»Öê.
¿Öæ¦ü-†×ŸÖ¿Öæ¦ü, ÛÃ¡ÖµÖÖ, ¿ÖêŸÖú¸üß µÖÖÓ“µÖÖ ¤æü¸üÖ¾ÖÃ£Öê»ÖÖ úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ †–ÖÖ−Ö¹ý¯Öß ¸üÖêÖÖ¾Ö¸ü ×¿Ö<ÖÖ Æêü“Ö †ÖîÂÖ¬Ö †ÖÆêü
Æêü ŸµÖÖÓ−Öß †Öêôû6Ö»Öê. ×¿Ö<ÖÖÖ´Öãôêû ¿Öæ¦ü-†×ŸÖ¿Öæ¦üÖÓ“Öß †ÛÃ´ÖŸÖÖ •ÖÖÖéŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“ÖÖ šüÖ´Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ. ×¿Ö<ÖÖÖ“Öê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ
†Öêôû6Öæ−Ö ŸµÖÖÓ−Öß ÊÖ ²ÖÆæü•Ö−ÖÖÓ“µÖÖ ×¿Ö<ÖÖ ÎúÖÓŸÖß¯Ö¾ÖÖÔ»ÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ êú»Öß.
"´Ö−Öæ−Öê •ÖÖÆüß¸ü êú»Öê»µÖÖ úÖµÖªÖÓ−Öß ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ×¿Ö<ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯Öæœüß»Ö úÖôûÖŸÖ ±úÖ¸üúŸÖ —ÖÖ»Öß."1 •µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ
¤êü¾ÖŸÖê“Öê ¯Öã•Ö−ÖßµÖ Ã£ÖÖ−Ö †ÖÆêü ŸµÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ Öã»ÖÖ´Ö ²Ö−Ö×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. µÖÖ»ÖÖ ´Ö−ÖæÃÖÖ¸ü6µÖÖÓ−Öß ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê»Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß
úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ šü¸ü»Öß. ÛÃ¡ÖµÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÖ¯ÖÖ“Öß 6ÖÖÖ †ÖÆêü, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖ−Öê ¯Öã¹ýÂÖ ³ÖÏÂ™ü ÆüÖŸê ÖÖê, ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ×šüúÖÖß †−Öêú ¤ãüÖãÔÖ
†ÃÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¾Öê¤üÖ¬µÖµÖ−ÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü −ÖÖÆüß †¿ÖÖ †±ú¾ÖÖÓ−Öß Ã¡Öß »ÖÖ ±úÖ¸ü ÆüÖ»Ö †¯ÖêÂ™üÖ ÃÖÆü−Ö ú¸üÖ¾µÖÖ »ÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. Æüß
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß •µÖÖê×ŸÖ²ÖÖÓ“µÖÖ −Ö•Ö¸êüŸÖæ−Ö ÃÖã™ü»Öß −Ö¾ÆüŸÖß †Ö×Ö ´ÆüÖæ−Ö“Ö •Ö¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ²Ö¤ü»Ö¾ÖÖµÖ“Öê †ÃÖê»Ö, ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ú¸üÖµÖ“Öê
†ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö †×ŸÖ¿ÖµÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ‘Ö™üú ŸÖÖê ´ÆüÖ•Öê `Ã¡Öß` µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ´Ö¬µÖê ¾Ö ÛÃ£ÖŸÖß´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
Æêü ´Ö´ÖÔ •ÖÖÖæ−Ö ŸµÖÖÓ−Öß †¯Ö»µÖÖ ×¿Ö<ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ †Ö¸Óü³Ö ‡.ÃÖ. 1848 ´Ö¬µÖê ¯ÖãÖê µÖê£Öê ´Öã»Öà“Öß ¯Ö×Æü»Öß ¿ÖÖôûÖ ÃÖã¹ý ú¹ý−Ö êú»ÖÖ.
´ÖÆüÖŸ´ÖÖ •µÖÖê×ŸÖ²ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»Öê ×´Ö¡Ö ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ÖÖê¾ÖÓ›üê µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö −ÖÖ¸ü´Ö¬µÖê †´Öê×¸üú−Ö ×´Ö¿Ö−Ö ´Ö¬Öß»Ö
×´ÖÃÖ ±ú¸üÖ¸ü µÖÖÓ−Öß úÖœü»Öê»µÖÖ ´Öã»Öà“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ ¯ÖÖÆüß»µÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ŸµÖÖÓ−Öß µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖÖ ÆüÖŸÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ. µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô
±ãú»Öê µÖÖÓ−ÖÖ ×¿Ö×<ÖúÖ ²Ö−Ö×¾Ö»Öê. ÃÖÆüÖ•Ößú“Ö µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖêÂ™üà´Öãôêû ÃÖ−ÖÖŸÖ−µÖÖÓ“ÖÖ †ÓÖÖ“ÖÖ ×ŸÖôû¯ÖÖ¯Ö›ü —ÖÖ»ÖÖ. ``×¾ÖªÖ ¿Öæ¦üÖ‘Ö¸üß “ÖÖ»Ö»Öß.``

46
For Details visit our website – www.researchjourney.net

‘Research Journey’ International Multidisciplinary E- Research Journal

´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖÖÓú

Vol. 2 Issue. 3

ISSN :2348-7143
(Online)
July-Sept.- 2015

´ÆüÖæ−Ö ŸµÖÖÓ−Öß ²ÖÖë²ÖÖ²ÖÖë²Ö êú»Öß. ¯Ö¸ÓüŸÖã ±ãú»Öë−Öß −Ö ›üÖ´ÖÖŸÖÖ, ´Ö−Öæ−Öê ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖŸÖ ™üÖú»Öê»µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ²ÖÓ¬Ö−ÖÖ“µÖÖ ²Öê›ü¶Ö ŸÖÖê›æü−Ö
™üÖú»µÖÖ.
•µÖÖê×ŸÖ²ÖÖÓ−ÖÖ ¾Ö ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Õ−ÖÖ ¤üÖ›ü ¬ÖÖë›ü¶Ö“ÖÖ ´ÖÖ¸ü 6ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖê ´ÖÖÖê ÃÖ¸ü»Öê −ÖÖÆüßŸÖ. µÖÖ“Ö¾Öêôûß ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾ÖÖÓ−Öß
•µÖÖê×ŸÖ²ÖÖÓ−ÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖæ−Ö ²ÖÖÆêü¸ü úÖœü»Öê. †ÖŸÖÖ´ÖÖ¡Ö •µÖÖê×ŸÖ²ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü ´Öã»Öà“µÖÖ ×¿Ö<ÖÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¯Öê“Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã †Ö¯Ö»µÖÖ
×´Ö¡ÖÖ“µÖÖ ÃÖÆüÖµµÖÖ−Öê •µÖÖê×ŸÖ²ÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ“Öê ¿Öî<Ö×Öú úÖµÖÔ ¯ÖæœüêÆüß “ÖÖ»Öæ šêü¾Ö»Öê. ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê Æêü ×¿Ö×<Öêú¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Öã»Öà“µÖÖ †Ö‡ÔÆüß
—ÖÖ»µÖÖ. †ÖŸÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ´Öã»Öà“Öß ÃÖÓ6µÖÖ ¾ÖÖœæü »ÖÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôûê ¯Öã−ÆüÖ •ÖÖÖê“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖê¾ÆüÖ, `•µÖÖê×ŸÖ¸üÖ¾ÖÖÓ“Öê
ÎúÖÓŸÖßúÖµÖÔ ‹úÖ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖ−Ö ÖéÆüÃ£ÖÖ»ÖÖ ×³Ö›ü»Öê ¾Ö ŸµÖÖ−Öê †Ö¯Ö»Öß ´ÖÖêšüß •ÖÖÖÖ ¿ÖÖôêûÃÖ ×¤ü»Öß.`2 •Öã»Öî 1851 ´Ö¬µÖê ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü¯ÖêšêüŸÖ ¿ÖÖôûÖ
ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öß.
¿ÖÖôêûŸÖ ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê ×¿Öú¾ÖßŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ŸÖê ŸµÖÖÓ“Öê úÖµÖÔ ×¾Ö−ÖÖ¾ÖêŸÖ−Ö ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ‡ŸÖ¸ü ×¿Ö<Öú ´ÖÖ¡Ö ú´Öß ¾ÖêŸÖ−ÖÖŸÖ
úÖ´Ö ú¸üÖµÖ“Öê, ´ÆüÖ•Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¾ÖêŸÖ−ÖÖ“µÖÖ −ÖÖêú·µÖÖ Æü¾µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. úÖµÖÔúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûÖ“Öß †ÖÙ£Öú ÛÃ£ÖŸÖß
“ÖÖÓÖ»Öß −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû µÖÖ ×¿Ö<ÖúÖÓ−ÖÖ ´ÖÖêšêü ¾ÖêŸÖ−Ö ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê. µÖêÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú †›ü“ÖÖß¾Ö¸ü ´ÖÖŸÖ ú¸üŸÖ •µÖÖê×ŸÖ²ÖÖ †Ö¯Ö»Öê úÖµÖÔ
ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¿ÖÖôêûŸÖ Ö×ÖŸÖ, ¾µÖÖú¸üÖ, ‡×ŸÖÆüÖÃÖ , ³ÖæÖÖê»Ö µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ¾ÖÖ“Ö−Ö, »Öê6Ö−ÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. •µÖÖê×ŸÖ¸üÖ¾Ö ¾Ö
ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô µÖÖÓ−Öß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß “ÖÖÓÖ»Öß ¯ÖÏÖŸÖß êú»Öß. Æüß ¯ÖÏÖŸÖß ¯ÖÖÆæü−Ö ×¿Ö<ÖÖ 6ÖÖŸµÖÖ“Öê ´Öê•Ö¸ü Ñú›üß µÖÖÓ−ÖßÃÖã¨üÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ¿ÖÓÃÖÖ êú»Öß.
×¿Ö<ÖÖÖ´Öãôêû êú¾Öôû ¾ÖÖ“Ö−Ö, ×»Ö×ÆüŸÖÖ µÖêÖê ‹¾Öœêü“Ö ¬µÖêµÖ ŸµÖÖÓ“Öê −Ö¾ÆüŸÖê ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ−ÖÖ •ÖÖÖ¹ýú −ÖÖÖ×¸üú ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖµÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
´ÆüÖæ−Ö ŸµÖÖÓ−Öß ×¿Ö<ÖÖÖ»ÖÖ ¯Öæ¸üú †ÃÖÖÖ·µÖÖ ÖÖêÂ™üà−ÖÖÃÖã¨üÖ “ÖÖ»Ö−ÖÖ ×¤ü»Öß. ¤×<ÖÖÖ ±Óú›üÖŸÖ ×¿Ö»»Öú †ÃÖ»Öê»Öß ¸üŒú´Ö ‡ŸÖ¸ü¡Ö ¾ÖÖµÖ±úôû
6Ö“ÖÖÔ¯Öê<ÖÖ ´Ö¸üÖšüßŸÖß»Ö −Ö¾µÖÖ, Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ¸üÖŸ´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÃÖÖšüß ŸÖß 6Ö“ÖÔ ú¸üÖ¾Öß †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ−Öß ¯ÖÖØšü²ÖÖ ×¤ü»ÖÖ.
`×¿Ö<ÖÖ Æêü ÃÖÖ´ÖÖ−µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖêŸÖæ−Ö ×¤ü»Öê •ÖÖ¾Öê µÖÖ ×¿Ö<ÖÖÖ“µÖÖ ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖÃÖ •µÖÖê×ŸÖ¸üÖ¾Ö µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖÖ“µÖÖ ×−Ö×´Ö¢ÖÖ−Öê ˆ“Ö»Öæ−Ö
¬Ö¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê.`3 •µÖÖê×ŸÖ¸üÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ×¿Ö<ÖÖ ‘ÖêÖÖ¸êü ×¾ÖªÖ£Öá Æêü †×ŸÖ¿ÖµÖ Ö¸üß²Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¾ÖŸÖÔ´ÖÖ−Ö¯Ö¡ÖÃÖã¨üÖ ×¾ÖúŸÖ ‘Öê‰ú ¿ÖúŸÖ
−ÖÖÆüß µÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖæ−Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê –ÖÖ−Ö ¾ÆüÖ¾Öê ¾Ö ¾ÖÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ−Öß ¾ÖÖ“Ö−ÖÖ»ÖµÖ úÖœü»Öê. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ.
‡ÓÖÏ•ÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ úÖ´ÖÖ“Öß ¤ü6Ö»Ö ‘Öê‰ú−Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÖÖî¸ü¾ÖÖÛ−¾ÖŸÖ êú»Öê. 16 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1852 ¸üÖê•Öß ŸµÖÖÓ−ÖÖ ‹úÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖŸÖ
¿ÖÖ»Ö•ÖÖê›üß †¯ÖÔÖ ú¹ý−Ö ÃÖ−´ÖÖ−ÖßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. 19 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖß»Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¿Öî<Ö×Öú ‡×ŸÖÆüÖÃÖ úÖÆüß ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ¿Öß
×−ÖÖ›üßŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖ¸ü Æêü−¸üß ¿ÖÖ¯ÖÔ µÖÖÓ−Öß µÖ£ÖÖ£ÖÔ¯ÖÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. •µÖÖê×ŸÖ¸üÖ¾Ö ±ãú»Öê Æêü ŸµÖÖ¯Öîúß ‹ú ÆüÖêŸÖê. `ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ˆ¨üÖ¸üúŸÖÖÔ`
´ÆüÖæ−Ö ŸÖê †ÖŸÖÖ †Öêôû6Ö»Öê •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
‡ÓÖÏ•ÖÖÓ−Öß •Ö¸üß •µÖÖê×ŸÖ¸üÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖŸúÖ¸ü êú»ÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß `±úÖê›üÖ ¾Ö —ÖÖê›üÖ` Æüß ŸµÖÖÓ“Öß ×−ÖŸÖß ÆüÖêŸÖß. ŸÖê ³Öê¤ü³ÖÖ¾ÖÖÃÖ “ÖÖ»Ö−ÖÖ
¤êüÖÖ¸êü ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ´ÖÖÖÃÖÖú›êü ¤æü»ÖÔ<Ö ú¸üÖÖ¸êü ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ×−ÖŸÖß−ÖãÃÖÖ¸ü“Ö ŸµÖÖÓ−Öß ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê, •Öê ±úŒŸÖ ²ÖÎÖÉÖ ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß“Ö
ÆüÖêŸÖê ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ ØÆü¤æÓü−ÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖÃÖ 6Öã»Öê êú»Öê. ²ÖÎÖÉÖÖÓ−ÖÖ Æüß ÖÖêÂ™ü ¹ý•ÖÖÖ¸üß −Ö¾ÆüŸÖß ŸµÖÖ´Öæôêû ¯Öã−ÆüÖ ŸµÖÖÓ−Öß †ÖÖ¯ÖÖ6Ö›ü ÃÖã¹ý êú»Öß. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯Öãœêü
¯ÖÏÃÖÖ¸ü´ÖÖ¬µÖ´Ö ¾Ö •Ö−ÖŸÖê¯Öãœêü ŸµÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÖ‘ÖÖ¸ü ‘µÖÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß.
•µÖÖê×ŸÖ¸üÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ ×¿Ö<ÖÖÖ“Öê ˆ×§üÂ™ü Æêü ÃÖ´ÖŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ¿Öæ¦üÖÓ−ÖÖ ×¿Ö<ÖÖ ×¤ü»Öê ŸÖ¸ü ´ÖÖ−Ö¾Öß ÆüŒúÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö
ÆüÖê‡Ô»Ö ¾Ö ŸÖê †Ö¯Ö»Öê ÆüŒú ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üŸÖß»Ö †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ²ÖÓ›ü6ÖÖê¸üß ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖµÖ“Öß −Ö¾ÆüŸÖß
ŸÖ¸ü ´ÖÖ−Ö¾ÖÖŸÖ ´ÖÖ−Ö¾ÖŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖµÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. Æêü ±úŒŸÖ ×¿Ö<ÖÖÖ−Öê“Ö ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ãú™ãÓü²Ö Æüß ´Öã»ÖÖÓ“Öß ¯Ö×Æü»Öß ¿ÖÖôûÖ
†ÃÖŸÖê ´ÆüÖæ−Ö ŸµÖÖÓ−Öß µÖÖ ´ÖÆüÖ−Ö úÖµÖÖÔ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ Ã¡Öß ×¿Ö<ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö êú»Öß. ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ™üÖµÖ“Öê úß, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¾Ö×¸üÂšü ¾ÖÖÖÔ»ÖÖ –ÖÖ−Ö
×¤ü»Öê ´ÆüÖ•Öê ŸÖê –ÖÖ−Ö ú×−ÖÂšü ¾ÖÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ ×—Ö¸ü¯ÖŸÖ •ÖÖ‡Ô»Ö ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü 6ÖÖê™üÖ šü¸ü»ÖÖ. •µÖÖê×ŸÖ¸üÖ¾ÖÖÓ−Öß ¿ÖêŸÖú¸üß, Ã¡Öß, ¿Öæ¦ü µÖÖÓ−ÖÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖß ¯Ö›êü»Ö †ÃÖê ×¿Ö<ÖÖ ¤êüµÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ŸÖôûÖÖÖôûÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö<ÖÖ
ÃÖÛŒŸÖ“Öê ú¸üÖ¾Öê †ÃÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ×¿Öú×¾ÖµÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö´Ö¬Öß»Ö ×¿Ö<Öú ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê †ÃÖê ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ
†ÃÖê. ãúÖßÆüß ×¿Ö<ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾ÖÓ“ÖßŸÖ ¸üÖÆæü −ÖµÖê ´ÆüÖæ−Ö ²ÖÖê›üâÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾µÖÖ †ÃÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ŸµÖÖÓ−Öß ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ.
‡.ÃÖ. 1882 ´Ö¬µÖê ×¿Ö<ÖÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ •Öê ÆÓü™ü¸ü ú×´Ö¿Ö−Ö −Öê´Ö»Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ³Öê¯ÖãœüêÆüß ŸµÖÖÓ−Öß ¿Öæ¦üÖÓ−ÖÖ ×¿Ö<ÖÖ ÃÖÛŒŸÖ“Öê
ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖµÖ¤üÖ ú¸üÖ¾ÖÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ŸµÖÖÓ−Öß ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. ‡.ÃÖ. 1888 ´Ö¬µÖê †Ö»Öê»µÖÖ ›ü¶æú µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü
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ŸµÖÖÓ−Öß ×−Ö¬ÖÔ−Ö, ¤ü×¸ü¦üß, ¿Öæ¦ü, ¿ÖêŸÖú¸üß µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬ÖŸ¾Ö ú¸üŸÖÖ−ÖÖ µÖÖ ¿Öæ¦ü ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖêÆêü¸üÖ¾ÖÖÃÖÖ¸ü6ÖÖ ¯ÖêÆêü¸üÖ¾Ö ú¹ý−Ö ÃÖŸµÖ
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü †ÖÖ»Öß †Ö×Ö ×¿Ö<ÖÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ¯Ö™ü¾Öæ−Ö ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß. ˆ““Ö ¾ÖÙÖµÖÖÓ−ÖÖ ˆ““Ö ×¿Ö<ÖÖ ¤êüµÖÖ¯Öê<ÖÖ ²ÖÆãü•Ö−ÖÖÓ−ÖÖ
¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö<ÖÖ ¤êüÖê Æêü †ŸµÖÖ¾Ö¿Öú †ÖÆêü µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ³Ö¸ü ÆüÖŸê ÖÖ. –ÖÖ−Ö Æüß ¿ÖŒŸÖß †ÖÆêü, ŸµÖÖÓ−ÖÖ –ÖÖ−ÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö ¯Ö™ü»Öê ÆüÖêŸÖê ´ÆüÖæ−Ö“Ö
ŸµÖÖÓ−Öß, ``ÃÖ¸üúÖ¸ü−Öê ²ÖÆãü•Ö−Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×¿Ö<ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−ÖÖÓ−ÖÖ †ÖÏÎú´Ö ×¤ü»ÖÖ ¯ÖÖÆüß•Öê``4 †ÃÖÖ †ÖÖÏÆü ¬Ö¸ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
×¿Ö<ÖÖÖ«üÖ¸êü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. −µÖÖµÖ, ÃÖ´ÖŸÖÖ ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ µÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÆüÖê‰ú−Ö ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ−Öê ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ¿Öß ¯ÖÏê´ÖÖ−Öê
¾ÖÖÖÖ¾Öê †¿Öß ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“µÖÖ ú»µÖÖÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ“Öß ‡“”ûÖ ÆüÖêŸÖß. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ •µÖÖê×ŸÖ²ÖÖ ±ãú»Öê Æêü ´ÖÖ−Ö¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¤üß ÆüÖêŸÖê ´ÆüÖæ−Ö ´ÖÖ−Ö¾Ö ÃÖã6Öß úÃÖÖ
ÆüÖê‡Ô»Ö? µÖÖ“ÖÖ“Ö ŸÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê.
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÖÔŸÖ •µÖÖê×ŸÖ²ÖÖÓ“Öß ×³ÖÃŸÖ ¯ÖÏÖ´Öã6µÖÖ−Öê »ÖÖêú×¿Ö<ÖÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖß. ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ−Öß •Ö¸ü ´Ö−ÖÖŸÖ šü¸ü×¾Ö»Öê ŸÖ¸ü ŸÖê
†Ã¯Öé¿µÖÖÓ−ÖÖ ×¿Ö<ÖÖÖ“Öê ú¾ÖÖ›êü ˆ‘Ö›üß ú¹ý−Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê úÖ´Ö †Ö¤üß ÃÖÆü•Ö¯ÖÖê ú¹ý ¿ÖúŸÖÖŸÖ †ÃÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ.
†Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖ“Öê ´Ö−Ö ¿ÖÖôêû´Ö¬µÖê ×¿Ö<ÖÖÖÃÖÖšüß ¸ü´Öê»Ö Æêü úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ“Öß †ÖÆêü †ÃÖê ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê.
¯Ö¸ÓüŸÖã, ¸üÖ•µÖúŸÖì“Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ˆ¤üÖÃÖß−Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öß 6ÖÓŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ``×¿Ö<ÖÖÖŸÖ †¿ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê úß •µÖÖ−Öê ¾Ö×¸üÂšü
¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ×−ÖŸÖß ¾Ö ²Öã×¨ü´ÖÓ¢ÖÖ µÖÖÓ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß ˆÓ“Ö ÆüÖê‡Ô»Ö``5 ‡Ã™ü ‡Ó›üßµÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖúÖÓ−Öß êú»Öê»Öê Æêü ×¾Ö¬ÖÖ−Ö ŸÖê¾ÆüÖ“Ö 6Ö¸êü ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖê •Öê¾ÆüÖ
¾Ö×¸üÂšü ¾ÖÖÖÔ´Ö¬µÖê −µÖÖµÖ, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ÃÖ´ÖŸÖÖ, ×¿Ö<ÖÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß †−Öãúæ »Ö ´ÖŸÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ´ÖÆüŸ´ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓ−Öß ²ÖÆãü•Ö−Ö
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ×¿Ö<ÖÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ¯Ö™ü¾Öæ−Ö ¤êü‰ú−Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ−´ÖÖ−ÖÖ−Öê •ÖÖµÖÖ“Öß ×¤ü¿ÖÖ ×¤ü»Öß. ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ−Ö¾Ö Æüß ‹úÖ“Ö ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“Öß »Öêú¸êü †ÃÖæ−Ö
ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú, ¿Öî<Ö×Öú ×¾ÖúÖÃÖ ú¹ý−Ö ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ¸ü6ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÖÆêü. Æüß ÃÖŸµÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ
ú¹ý−Ö ×¤ü»Öß. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ •µÖÖê×ŸÖ²ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖúÖµÖÖÔ¾Ö¹ý−Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿Öî<Ö×Öú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß †Öêôû6Ö ÆüÖêŸÖê.
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ $ÖÏ£Ó Ö
1. šüÖë²Ö¸êü ŸÖÖ−ÖÖ•Öß, ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓ“Öê ¿Öî<Ö×Öú úÖµÖÔ, ¯Öé. 11, »ÖÖêú ¾ÖÖ›Ë´ÖµÖ, ÖéÆü ¯ÖÏúÖ¿Ö−Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-1, ´Öê, 2001.
2. ŸÖ¡Öî¾Ö, ¯Öé. 15
3. ŸÖ¡Öî¾Ö, ¯Öé. 17
4. ÃÖë¤üÖÖê †ÖŸ´ÖÖ¸üÖ´Ö, •µÖÖê×ŸÖ²ÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾ÖÖ¾ÖÖ, ¯Öé. 56, ÃÖãÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÏúÖ¿Ö−Ö, ¯ÖãÖê, 1 ´Öê 2012.
5. úß¸ü ¬Ö−ÖÓ•ÖµÖ, ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ •µÖÖê×ŸÖ¸üÖ¾Ö ±ãú»Öê, ¯Öé. 66, ¯ÖÖò¯µÖã»Ö¸ü ¯ÖÏúÖ¿Ö−Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô, 2012

48
For Details visit our website – www.researchjourney.net

