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´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¿Öî�Ö×�Ö�ú “Öôû¾Öôû †Ö×�Ö ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê  

µÖÖÓ“Öê ¿Öî�Ö×�Ö�ú ×¾Ö“ÖÖ¸ 

 

 

‹ÃÖ. ™üß. ¯ÖÖ™üß»Ö 

 

´Ö¸üÖšüß ×¾Ö³ÖÖ�Ö ¯ÖḮ Öã�Ö ¾Ö ´ÖÖ�ÖÔ¤ü¿ÖÔ�ú , ´ÖÖ. Æü. ´ÖÆüÖ›üß�ú �ú»ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖ×�Ö„µÖ , ´ÖÆüÖ×¾Ö¤üµÖÖ»ÖµÖ ´ÖÖê›üØÖ²Ö , ŸÖÖ. ´ÖÖœüÖ ×„Ö. ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ̧ ü. 

 

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ : 

 

×¿Ö�Ö�Ö Æêü ÃÖ´ÖÖ„Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“Öê ‹�ú ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ„Ö „Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö �Ö¸ü„ÖÖ †Ö¿ÖÖ †Ö�úÖÓ�ÖÖ ¾Ö ¬µÖêµÖ µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ 

±úÖ¸ü „Ö¾Öôû“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû �Öê»µÖÖ ¤üß›ü-¤üÖêÖ¿Öê ¾ÖÂÖÖÔ´Ö¬µÖê †ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×„Ö�ú, ¸üÖ„Ö�úßµÖ ¾Ö †ÖÙ£Ö�ú ¯Ö× ü̧¾ÖŸÖÔÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ¿Öî�Ö×�Ö�ú 

¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÆüß ‘Ö›æüÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ÃÖÖ´ÖÖ×„Ö�ú, ¸üÖ„Ö�úßµÖ ¾Ö †ÖÙ£Ö�ú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖÃÖ Ö¾ÖÖ¾µÖÖ ×¤ü¿ÖÖ ×´ÖôûŸ Ö �Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. Ã¾ÖÖ´Öß 

×¾Ö¾Öê�úÖÖÓ¤ü ŸÖê †Ö“ÖÖµÖÔ ×¾ÖÖÖê²ÖÖ - ‹�ú ¿Öî�Ö×�Ö�ú ÃÖ¾Öì�Ö�Ö µÖÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ´Ö¬µÖê ›üÖò. ¸üÖ. ŸÖã. ³Ö�ÖŸÖ ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ. �úß, ×¿Ö�Ö�Ö Æüß ‹�ú ÃÖ´ÖÖ„Ö 

×¾Ö�úÃÖÖ¿Öß»Ö ¯ÖÏ×�ÎúµÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ„Ö ×¾Ö�úÖÃÖÖ“µÖÖ µÖÖ †�ÖÓ›ü “ÖÖ»Ö�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏ×�ÎúµÖê´Ö¬µÖê „µÖÖ „µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÖß †´Öæ»ÖÖ�ÖÏ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ‘Ö›æüÖ †Ö�Ö»Öê 

†ÖÆêü. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖÖÓ¤ü, Ã¾ÖÖ´Öß ¤üµÖÖÖÓ¤ü, ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê, �Öã¹ý¤êü¾Ö, ¸üØ¾Ö¦üÖÖ£Ö ™üÖ�ÖÖȩ̂ ü, ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬Öß, ›üÖò. ¸üÖ¬ÖÖ�éúÂ�ÖÖ, ›üÖò. †ÖÖ•úß¸ü 

ÆãüÃÖêÖ, ´ÖÆüÂÖá ¬ÖÖë›üÖê �êú¿Ö¾Ö �ú¾Öì, �ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‣ú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, µÖÖê�Öß †¸üØ¾Ö¤ü †Ö×�Ö †Ö“ÖÖµÖÔ ×¾ÖÖÖêê²ÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üßÖÖ †�ÖÏÃ£ÖÖÖ ªÖ¾Öê »ÖÖ•Öê»Ö. •úÖ¸ü•Ö 

Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖÖÓ¤üÖÖß ×¿Ö�Ö�ÖÖŸÖæÖ“Ö ÃÖ´Ö£ÖÔ †ÃÖÖ ´ÖÖ�ÖæÃÖ ‘Ö›ü×¾Ö»ÖÖ. Ã¾ÖÖ´Öß ¤üµÖÖÖÓ¤üÖÓÖß ÃÖ´ÖŸÖÖ ¾Ö ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ µÖÖŸÖæÖ“Ö ×¿Ö�Ö�Ö“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ¯ÖÏÃÖÖ¸ü 

�êú»ÖÖ. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ „ÖÖêŸÖß¸üÖ¾ÖÖÓÖß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ ²ÖÓ¬ÖãŸÖÖ µÖÖŸÖæÖ ÃÖÖ´ÖÖ×„Ö�ú ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ ´Öæ»Ö´ÖÓ¡Ö ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»ÖÖ. �Ö ã¹ý¤êü¾Ö ¸üØ¾Ö¦üÖÖ£Ö ™üÖ�ÖÖȩ̂ ü µÖÖÓÖß ³ÖÖ¾Ö 

³ÖÖÂÖÖ †Ö×�Ö „Öß¾ÖÖ µÖÖÓŸÖæÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ †Ö�ÖÏÆü ¬Ö¸ü»ÖÖ. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓÖ¬Öß µÖÖÓÖß ×¿Ö�Ö�ÖÖŸÖæÖ Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß ÃÖ‟ÖÖÖ ¾Ö ÃÖŸÖê„Ö ²ÖÖ�µÖÖÃÖÖšüß �éúŸÖßµÖãŒŸÖ 

´Öæ»Ö´ÖÓ¡Ö ×¤ü»ÖÖ. ›üÖò. ¸üÖ¬ÖÖ�éúÂ�ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ´Öãôêû ×¿Ö�Ö�ÖÖ“µÖÖ ¬µÖêµÖÖÃÖ ¾µÖÖ¯Ö�ú ŸÖŸ¾Ö‟ÖÖÖÖ“Öê †×¬ÖÂšüÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÖÖ»Öê. ›üÖò. †ÖÖ•úß¸ü ÆãüÃÖêÖ µÖÖÓÖß 

�éúŸÖßµÖãŒŸÖ ×¿Ö�Ö�Ö „ÖÖ´ÖÖ�ÖÃÖÖŸÖ ¹ý„Ö×¾Ö»Öê. ´ÖÆüÙÂÖ ¬ÖÖë›üÖê �êú¿Ö¾Ö �ú¾Öì µÖÖÓÖß ŸÖ¸ü •¯Öê×�ÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖ¸Óü�ÖÖ ŸÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ´Öãôêû †´Öã»ÖÖ�ÖÏ �ÎúÖÓŸÖß 

�êú»Öß. �ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‣ú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓÖß ŸÖ¸ü †¾Ö‘µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü»ÖÖ ‟ÖÖÖ�ÖÓ�ÖêŸÖ ÆüÖ‣ú ‘ÖÖ»Ö�µÖÖ“Öê �úÖ´Ö ×¿Ö�Ö�ÖÖŸÖæÖ �êú»Öê. µÖÖê�Öß †¸üØ¾Ö¤üÖÖß ŸÖ¸ü 

´ÖÖÖ¾Öß ´ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖã̄ ŸÖ ¿ÖŒŸÖß¾Ö¸ü ¯ÖÏ�úÖ¿Ö†ÖÖêŸÖ ™üÖ�ú»ÖÖ. †Ö“ÖÖµÖÔ ×¾ÖÖÖê²ÖÖ µÖÖÓÖß ÃÖÛ““Ö¤üÖÖÓ¤ü Æêü“Ö ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê •×§üÂ™ü ´ÖÖ�ÖæÖ ´ÖÖÖ¾Öß „Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ 

ÃÖ¾ÖÖÕ�Öß�Ö ×¾Ö�úÖÃÖ ÃÖÖ¬Ö»ÖÖ. ´Æü�ÖæÖ ŸÖ¸ü ×¾Ö¾Öê�úÖÖÓ¤ü ŸÖê ×¾ÖÖÖê²ÖÖ ÆüÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú �ÎúÖÓŸÖß“ÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ™ü¯¯ÖÖ ´ÖÖ Ö»ÖÖ „ÖÖŸÖÖê. ´Æü�ÖæÖ ŸÖ¸ü †ÃÖê ´Æü�ÖÖ¾ÖêÃÖê 

¾ÖÖ™üŸÖê �úß, “‟ÖÖÖ¤êü¾Öê ¸ü×“Ö»ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ŸÖã�úÖ †ÖÖ»ÖÖÃÖê •úôûÃÖ” Æüß ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ»ÖÖ »ÖÖ�Öæ ¯Ö›ü�ÖÖ¸üß •ŒŸÖß ²Ö¤ü»ÖãÖ “×¾Ö¾Öê�úÖÓÖÓ¤ü ¸ü×“Ö»ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ 

×¾ÖÖÖê²ÖÖ †ÖÖ»ÖÖÃÖê �úôûÃÖ” Æüß •ŒŸÖß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“µÖÖ ŸÖŸ¾Ö‟ÖÖÖÖ»ÖÖ ŸÖÓŸÖÖêŸÖÓŸÖ »ÖÖ�Öæ ¯Ö›üŸÖê. †ÃÖê ´Æü™ü»µÖÖÃÖ ¾ÖÖ¾Ö�Öê šü¹ý ÖµÖê. 

 †Ö„Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬µÖê ¸üÖ„ÖÂÖá ¿ÖÖÆãü ´ÖÆü¸üÖ„Ö, ×¿Ö�Ö�Ö ´ÖÆüÂÖá Ø¿Ö¤êü, ÃÖÓŸÖ �ÖÖ›ü�Öê ²ÖÖ²ÖÖ, ×¿Ö�Ö�Ö ´ÖÆüÂÖá ²ÖÖ¯Öæ„Öß ÃÖÖôãÓû•Öê, ×¿Ö•Ö•Ö ´ÖÆüÂÖá 

´ÖÖ´ÖÖÃÖÖÆêü²Ö „Ö�Ö¤üÖôêû µÖÖÓ“µÖÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ„Ö ×¾Ö�úÖÃÖÖ“Öê †×¬ÖÂšüÖÖ »ÖÖ³Ö»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ �ú›æüÖ“Ö ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ ‘Öê‣úÖ †Ö„Ö ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ �úÖÖÖ�úÖê̄ Ö·µÖÖŸÖæÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê �úÖµÖÔ †�ÖÓ›ü¯Ö�Öê “ÖÖ»Ö»Öê †ÖÆêü. 

 

´ÖÆüÖŸ´ÖÖ •ÖÖêŸÖß¸üÖ¾Ö ±ãú»Öê µÖÖÓ“Öê ¿Öî�Ö×�Ö�ú ×¾Ö“ÖÖ¸ü :-  

 

“ÖÖŸÖã¾ÖÔ�µÖÖÔ¾Ö¸ü, „ÖÖŸÖß³Öê¤üÖ¾Ö¸ü Æü»»ÖÖ �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂ü, ÃÖ´ÖÖÖŸÖê“Öß ‘ÖÖêÂÖ�ÖÖ �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂ü, ¯Ö¤ü¤ü×»ÖŸÖÖÓ“Öê •¬¤üÖ¸ü �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂ü, ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Ö�ú ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“Öß 

Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂ü, ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ´Æü�Ö„Öê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ²ÖÆãü„ÖÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“µÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂ü ¯Ö×Æü»Öê ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖ ÆüÖêŸÖê. 
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 ´Ö. „µÖÖêŸÖß¸üÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ „Ö´Ö ‡. ÃÖ. 1827 ´Ö¬µÖê †ÖÖ»ÖÖ. †¿ÖÖ �úÖôûÖŸÖ ¯Öê¿Ö¾ÖÖ‡Ô ¸üÃÖÖŸÖôûÖ»ÖÖ �Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ‹êÂÖÖ¸üÖ´Ö, „Öã»Öǽ Ö, ÃÖ¢ÖÖ, ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ 

µÖÖÓÖß ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�Ö �ú»Öã×ÂÖŸÖ †ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ¾Ö×¸üÂšü ¾Ö�ÖÔ ÃÖÖ´ÖÖµÖ „ÖÖŸÖê“Öß ×¯Öôû¾Ö�Öã�ú �ú ü̧ßŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. †¿ÖÖ ¾Öêôûß „ÖÖêŸÖß ´Æü�Ö„Öê ‟ÖÖÖÖ“Öß „µÖÖêŸÖß 

¯ÖÏ„¾Ö×»ÖŸÖ †ÖÖ»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×šü�úÖ�Öß ´Ö´ÖÔ³Öê¤ü�ú ²Öã¬¤üß, ÃÖÖ´ÖÖ×„Ö�ú ¥üÂ™êü¯Ö�ÖÖ ¾Ö ¬ÖîµÖÔ Æêü †»ÖÖî×�ú�ú �Öã�Ö ÆüÖêŸÖê. †ÓŸÖ:�ú¸ü�ÖÖ Öê †×ŸÖ¿ÖµÖ ×Ö´ÖÔôû, 

¤üµÖÖôæû ¾Ö ÃÖŸµÖ¾Ö“ÖÖß ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖê ´ÖÆüÖÖ �úÖµÖÔ �ú¹ý ¿Ö�ú»Öê. ‡ŸÖ¸üÖÓ“µÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖÖÃÖÖšüß ×Ö:Ã¾ÖÖ£ÖÔ ²ÖãÛ¬¤üÖê �úÂ™ü �ú¸ü�ÖÖ¸üÖ ´ÖÆüÖŸ´ ÖÖ ´Æü�Ö„Öê“Ö 

„µÖÖêŸÖß¸üÖ¾Ö ±ãú»Öê ÆüÖêŸÖê. 

  

•Öß¾ÖÖ×¾ÖÂÖµÖ�ú ŸÖŸ¾Ö–ÖÖÖ :-  

 

ÃÖ¤üÖ“ÖÖ¸ü, ×¾Ö¾Öê�ú, µÖÖµÖ×¯ÖÏµÖŸÖÖ, ÃÖ×ÆüÂ�ÖãŸÖÖ Æüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ „Öß¾ÖÖÖ“Öß “ÖŸÖã:ÃÖæ¡Öß ÆüÖêŸÖß. †Ö×�Ö µÖÖ ŸÖ¢¾Ö‟ÖÖÖÖ“Öê †ÖŸ´Ö‟ÖÖÖ ¾Ö 

†ÖŸ´Ö×Ö¸üß�Ö�Ö Æêü †Ö¬ÖÖ¸üÃŸÖÓ³Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖÖ¾ÖŸÖê“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ“Öß ¯Öæ„ÖÖ �êú»Öß. ‡ŸÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü  ÃÖæ›ü •�Ö×¾Ö�ÖÖ¸üÖ, †×¾Ö¾Öê�úß, ¬Ö´ÖÖÔ¾Ö¸ü 

†Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ šêü¾Ö�ÖÖ¸üÖ, †‟ÖÖÖß ¾Ö ×Ö¸ü�Ö ü̧ ´ÖÖ�ÖæÃÖ ´Æü�Ö„Öê ¯Ö¿Öæ ÆüÖêµÖ †ÃÖê ŸÖê ´Æü�ÖŸÖ. ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ ŸÖê ÃÖŸµÖ¬Ö´ÖÔ ´ÖÖÖßŸÖ. Ö´ÖÏŸÖÖ ÃÖŸµÖ ¾Ö •ªÖê�Ö 

Æüß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß „Öß¾ÖÖ´Öã»µÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×šü�úÖ�Öß ÆüÖêŸÖß. ´Æü�ÖæÖ“Ö ²ÖÖÆüµÖ ¯Ö× ü̧Ã£ÖŸÖßÖê �Ö“ÖæÖ Ö „ÖÖŸÖÖ ¬ÖîµÖÖÔÖê ŸµÖÖÓÖß ¯Ö¤ü¤ü×»ÖŸÖÖÓ“µÖÖ •¬¤üÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ 

‘ÖÖŸÖ»ÖÖ. 

 

¿Öî•Ö×•Ö•ú •úÖµÖÔ :-  

 

×¿Ö�Ö�ÖÖŸÖæÖ ´ÖÖÖ¾ÖÖ“Öê †‟ÖÖÖ ÖÖÆüßÃÖê �ú¹ýÖ ´ÖÖÖ¾Öß „Öß¾ÖÖ ÃÖã�Öß ¾Ö ÃÖ´Öé¬¤ü �ú¸ü�Öê, µÖÖê�µÖ - †µÖÖê�µÖ, “ÖÖ�ÖÓ»Öê - ¾ÖÖ‡Ô™ü ÃÖ´Ö„Ö�µÖÖ“Öß 

¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸ü�Öê, †ÖÙ£Ö�ú, ¾Öî“ÖÖ×¸ü�ú, ³ÖÖî×ŸÖ�ú, �Öã»ÖÖ´Ö×�Ö¸üßŸÖæÖ ¯Ö¤ü¤ü×»ÖŸÖÖÓ“Öß ÃÖã™ü�úÖ �ú¸ü�µ ÖÖ“Öê �úÖµÖÔ ŸµÖÖÓÖß �êú»Öê. †‟ÖÖÖ 

´Æü�Ö„Öê †Ó¬ÖÖ¸ü, ‟ÖÖÖ ´Æü�Ö„Öê ¯ÖÏ�úÖ¿Ö, ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖß»Ö †Ó¬ÖÖ¸ü, ²Öã¸üÃÖ™ü»Öê»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü, †×ÖÂ™ü “ÖÖ»Öß×¸üŸÖß, ¹ýœüß, ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ µÖÖ �ÖÖêÂ™üß ×¿Ö�Ö�ÖÖ´Öãôêû ¤æü¸ü 

ÆüÖêŸÖß»Ö †ÃÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ. �úÖ¸ü�Ö ×¿Ö�Ö�Ö ´Æü�Ö„Öê ´ÖÖ�ÖÃÖÖ»ÖÖ �Ö×ŸÖ´ÖÖÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öê ¾Ö ÃÖ´ÖÖ„Ö¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ  �ú¸ü�µÖÖ“Öê ¯ÖḮ Öã�Ö ÃÖÖ¬ÖÖ ÆüÖêµÖ. 

´ÖÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ÃÖ´ÖŸÖÖ, ²ÖÓ¬ÖãŸÖÖ, ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ÆüŒ�ú ¾Ö �úŸÖÔ¾µÖ µÖÖÓ“Öß „ÖÖ�Öß¾Ö ×¿Ö�Ö�ÖÖ´Öãôêû †ÖÖ»Öß. ´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ÛÃ¡ÖµÖÖÓÃÖÖšüß 

¯Ö¤ü¤ü×»ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖÖÃÖÖšüß ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ¾Ö �úÖ´Ö�ú¸üß µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´Öé¬¤üßÃÖÖšüß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü - ¯ÖÏÃÖÖ¸ü •êú»ÖÖ. 

 

Ã¡Öß ×¿Ö•Ö•Ö : -  

 

ŸÖŸ�úÖ×»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öß ¤üÖ¸êü ²ÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖß. ²ÖÎÖ´Æü�Ö ¾Ö�ÖÖÔ»ÖÖ ×¿Ö�ú�µÖÖ“ÖÖ ¾Ö ×¿Ö�ú×¾Ö�µÖÖ“ÖÖ †Ö×¬Ö�úÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ²ÖÎÖ´Æü�Ö 

Ã¡ÖßµÖÖÓÖÖ ÃÖã¬¤üÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß Ö¾ÆüŸÖß. ¤îü¾Ö¾ÖÖ¤üß, ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ¾ÖÖ¤üß †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖôãæ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ»ÖÖ Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�Ö ¯Ö“Ö�ÖÖ¸êü ¾Ö ¹ý“Ö�ÖÖ¸êü Ö¾ÆüŸÖê. ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖ 

ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß †ŸµÖÓŸÖ ¤üµÖÖßµÖ ¾Ö Æü»ÖÖ�Öß“Öß ÆüÖêŸÖß. Ã¡Öß �êú¾Öôû •¯Ö³ÖÖê�ÖÖ“Öß ¾ÖÃŸÖæ †ÖÆêü ×ŸÖÖê ´ÖÖÖȩ̂ Óü„ÖÖ �ê ú»Öê ¯ÖÖ×Æü„Öê †¿ÖÖ ¥üÂ™üßÖê Ã¡ÖßµÖÖÓ�ú›êü 

¯ÖÖ×Æü»Öê „ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖ´ÖÖ×„Ö�ú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß´Öãôêû Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�Ö, ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü, Ã¡Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖÖŸÖê“Öß ¾ÖÖ�Ö�Öæ�ú †¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖß. Ã¡ÖßµÖÖÓÖÖ 

×¿Ö�Ö�Ö ¤êü�Öê ´Æü�Ö„Öê ¯ÖÖ¯Ö ¾Ö †¬Ö´ÖÔ †ÃÖê ´ÖÖÖ»Öê „ÖÖ‡Ô. ¹ýœüß ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß Ã¡ÖßµÖÖ ³Ö¸ü›ü»µÖÖ„ÖÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. †Ö¿ÖÖ ¾Öêôûß ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê 

µÖÖÓÖß Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü, ×ŸÖ“µÖÖ ÃÖÓ�ÖÖê̄ ÖÖÖ“ÖÖ, ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ¯ÖãÖÙ¾Ö¾ÖÖÆü ÃÖ´ÖÖ„ÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ †ÃÖê ÆüÖêŸÖê �úß, ‹�ú Ã¡Öß ×¿Ö�ú»Öß ŸÖ¸ü 

ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ �ãú™ãÓü²Ö ÃÖã×¿Ö×�ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. Ã¡ÖßµÖÖÓ“µÖÖ •¬¤üÖ¸üÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“Öß ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖ †¿ÖŒµÖ †ÖÆêü. ´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê �úÖµÖÔ ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê. 

Ã¡Öß ¯Öã¹ýÂÖÖ¯Öê�ÖÖ �ú´Öß ÖÖÆüß ´Æü�ÖæÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖÖê ×ŸÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ �êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü„Öê. ×ŸÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ×¿Ö�Ö�Ö ×¤ü»Öê ¯ÖÖ×Æü„Öê, ŸÖ¸ü“Ö ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ¾Ö 

×ŸÖ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ ¾ÖÖœêü»Ö †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ¾Öê¤üÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ¾Öê¤ü �úÖôûÖ´Ö¬µÖê Ã¡Öß µÖÖÓÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÆüÖêŸÖê. ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öß ÃÖ´ÖÖÖ 

ÃÖÓ¬Öß ÆüÖêŸÖß. 

 Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ¯Ö™ü¾ÖæÖ ¤êü�µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ¯Öã�Öê µÖê£Öê ‡. ÃÖ. 1848 ´Ö¬µÖê ´Öã»Öà“Öß ¯Ö×Æü»Öß ¿ÖÖôûÖ ÃÖã¹ý �ê ú»Öß. µÖÖ ¿ÖÖôêû´Ö¬µÖ ê 

×¿Ö×�Ö�úÖ ´Æü�ÖæÖ †Ö¯Ö»Öß ¯ÖŸÖß ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê µÖÖÓ“Öß Öế Ö�Öæ�ú �êú»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÖ×¾Ö¡Ö²ÖÖ‡ ÔÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»Öß ×¿Ö×�Ö�úÖ ´Æü�ÖæÖ 

†Öêôû�Ö»Öê „ÖÖŸÖê. †¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸êü „ÖÖêŸÖß¸üÖ¾ÖÖÓÖß Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öß “Öôû¾Öôû ÃÖã¹ý �ú¹ýÖ Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö �êú»ÖÖ.  

 

†Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öê ×¿Ö�Ö�Ö ¾Ö •ÖÖŸÖß³Öê¤ü ×Ö´ÖæÔ»ÖÖ :-  
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ŸÖ¢�úÖ»ÖßÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ´Ö¬µÖê •““Ö ¾Ö�ÖáµÖ »ÖÖê�ú †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖ ŸÖã“”û ´ÖÖÖßŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ÆüßÖ ÃÖ´Ö„Ö»Öê „ÖÖ‡Ô. •““Ö ¾Ö�ÖáµÖÖÓ“Öß ÃÖê¾ÖÖ 

�ú¸ü�Öê ÆüÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ Ö¾ÆüŸÖê. ÃÖÖ¾ÖÔ„Ö×Ö�ú ×šü�úÖ�Öß ŸµÖÖÓÖÖ ²ÖÓ¤üß ÆüÖêŸÖß. ×¾ÖÆü ß¸ü, ŸÖôûß, ¯ÖÖÖ¾ÖšüÖ, ´ÖÓ¤üß¸ü, ¿ÖÖôûÖ µÖÖ 

×šü�úÖ�Öß ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸµÖÖÓÖÖ Ã¯Ö¿ÖÔ �ú¸ü�Öê ´Æü�Ö„Öê ¯ÖÖ¯Ö ÃÖ´Ö„Ö»Öê „ÖÖ‡Ô. †¿ÖÖ �úÖôûÖŸÖ ×¯Öœüß„ÖÖŸÖ ¤üÖ×¸ ü¦üµÖ, †‟ÖÖÖ, ´ÖÖ•ÖÖÃÖ»Öê̄ Ö•Ö 

†ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“ÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ „ÖÖêŸÖß¸üÖ¾ÖÖÓÖß •¬¤üÖ¸ü �êú»ÖÖ. ‹¾Öœêü“Ö ÖÖÆüß ŸÖ¸ü Ã¾ÖŸÖ:„ÖÖêŸÖß¸üÖ¾Ö ±ãú»Öê †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÃŸÖßŸÖ 

¸üÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ �Öê»Öê. †Ö×�Ö ŸµÖÖ ×šü�úÖ�Öß ¿ÖÖôûÖ ÃÖã¹ý �êú»Öß. †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê ¤ü¸ü¾ÖÖ„Öê �Öã»Öê �êú»Öê. ´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ´Æü™ü»Öê „ÖÖŸÖê. 

ÃÖÖ´ÖÖ×„Ö�ú ÃÖ´ÖŸÖÖ, ¾µÖŒŸÖß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ´ÖÖ�ÖãÃÖ�úß µÖÖÃÖÖšüß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öß �Ö¸üß �Ö¸ü„Ö †ÖÆêü. †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ×¿Ö�Ö•ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÖãÂµÖ 

Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß †Ö×�Ö Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖÖÖê „Öß¾ÖÖ „Ö�Öæ ¿Ö�úŸÖ ÖÖÆüß. †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.  

 “ÖÖÓ�Ö»Öê „Öß¾ÖÖ „Ö�Ö�µÖÖÃÖÖšüß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öß �Ö¸ü„Ö †Öêôû�ÖæÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú ¿ÖÖôûÖ ÃÖã¹ý �êú»µÖÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß 

´Öã»Öê ×¿Ö�Ö�Ö ‘Öê‣ú »ÖÖ�Ö»Öß. „ÖÖêŸÖß¸üÖ¾Ö ±ãú»Öê µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ�µÖÖ“ÖÖ ÆüÖî¤ü ¾Ö ×¾ÖÆüß¸ü †Ã¯Öé¿µÖÖÓÃÖÖš üß �Öã»Öß �êú»Öß. ŸÖ¢�úÖ»ÖßÖ  

ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖß»Ö •““Ö ¾Ö�ÖáµÖ ´Æü�Ö„Öê“Ö ²ÖÎÖ´Æü�Ö ¾Ö ¯Öã̧ üÖêÆüßŸÖ µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¹ý¬¤ü ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ú¹ýÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓÃÖÖšüß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Ö ê ±úÖ¸ü ´ÖÖêšêü �úÖµÖÔ �êú»Öê. „ÖÖŸÖß³Öê¤ü, 

†Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ¾Ö †×ÖÂ™ü “ÖÖ»Öß¸üßŸÖß¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß �ú›üÖ›æüÖ Æü»»ÖÖ �êú»ÖÖ. µÖÖŸÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ“Öê ´ÖÖêšêü¯Ö�Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. 

 

¿ÖêŸÖ�ú¸üß †Ö×�Ö �úÖ´Ö�ú¸üß µÖÖÓ“Öê ×¿Ö�Ö�Ö :-  

 

†Ã¯Öé¿µÖÖÓ¯ÖḮ ÖÖ�Öê“Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸üß †Ö×�Ö �úÖ´Ö�ú¸üß µÖÖÓ“µÖÖ �ú¸üßŸÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê „Öß¾ÖÖ Ã¾ÖÖ¾Ö»Ö Ó²Öß „Ö�ÖÖ¾Öê 

µÖÖÃÖÖšüß �úÖµÖÔ �êú»Öê. ÃÖ´ÖŸÖê“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü •³ÖÖ ¸üÖÆü�µÖÖ�ú¸üßŸÖÖ ¾Ö ¿ÖÖêÂÖ�Ö¸üÆüßŸÖ ÃÖ´ÖÖ„Ö¸ü“ÖÖêÃÖÖšüß ²ÖÆãü„ÖÖ ÃÖ´Ö Ö„ÖÖ“µÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. 

×¾Öªê×¿Ö¾ÖÖµÖ »ÖÖê�úÖÓ“Öê ×�úŸÖß ÆüÖ»Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ Æêü ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖêŸÖ•ú-µÖÖÓ“µÖÖ †ÃÖæ›ü µÖÖ �ÖÏÓ£ÖÖŸÖæÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü. ŸÖê ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ., “×¾Öªê×¾ÖÖÖ ´ÖŸÖß 

�Öê»Öß, ´ÖŸÖß×¾ÖÖÖ ×ÖŸÖß �Öê»Öß” ×ÖŸÖ×¾ÖÖÖ �ÖŸÖß �Öê»Öß, �ÖŸÖß ×¾ÖÖÖ ×¾Ö¢Ö �Öê»Öê, ×¾Ö¢ÖÖ×¾ÖÖÖ ¿Öæ¦ü �Ö“Ö»Öê, ‡ŸÖ�êú †Ö£ÖÔ ‹�úÖ †×¾ÖªêÖê �êú»Öê.”  

 ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓÖß ¿ÖêŸÖ�ú-µÖÖÓ“Öß, �úÖ´Ö�ú-µÖÖÓ“Öß ´Öã»Öê ¿ÖÖôêûŸÖ ¯ÖÖšü×¾Ö�µÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ �êú»Öß. ²ÖÆãü„ÖÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“Öê ×¿Ö�Ö�Ö †

ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ ×Ö�úÖ»Ö ÆüÖê�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ¤üÖ×¸ü¦üµÖ, †‟ÖÖÖ, †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ, ´ÖÖ�ÖÖÃÖ»Öê̄ Ö�Ö, �ú„ÖÔ²ÖÖ„ÖÖ¸üß¯Ö�Ö, �Öã»ÖÖ´Ö×�Ö¸üß, †µÖÖµÖ µÖÖ´Öãôêû �Ö“ÖãÖ 

�Öê»Öê»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ»ÖÖ „ÖÖ�Öê �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö �êú»ÖÖ. �Ö×¸ü²Ö ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆêü †ÃÖÖ¾ÖßŸÖ, ¯Ö¤ü¤ü×»ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖÃÖÖšüß 

¯Ö¤ü¤ü×»ÖŸÖ ×¿Ö�Ö�ú †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ×¿Ö�Ö�ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ´Öã»ÖÖÓÖÖ ¬ÖÓ¤êü¾ÖÖ‡Ô�ú ×¿Ö�Ö�Ö ×¤ü»Öê „ÖÖ¾Öê †ÃÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ †Ö�ÖÏÆü ÆüÖêŸÖÖ.  

 

ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Ö�ú ÃÖ´ÖÖ•Ö :-  

 

²ÖÆãü„ÖÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖ „ÖÖ�ÖéŸÖß �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Ö�ú ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ �êú»Öß. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÓ�ú›æüÖ „ÖÖê ¿ÖêŸÖÃÖÖ¸üÖ •ÖÖêôûÖ •êú»ÖÖ 

„ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖê²Ö¤ü»µÖÖŸÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¤êü�µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê. †Ö¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸êü ŸµÖÖÓÖß ²ÖÆãü„ÖÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“µÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖÃÖÖšüß †Ö™üÖê�úÖ™ü ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»Öê. 

ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖ †‟ÖÖÖ, †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ, †¬Ö´ÖÔ, †×ÖŸÖß ‡ŸµÖÖ¤üß �ÖÖêÂ™üß ¤æü¸ü �ú ü̧�µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓÖß  •““Ö ¾Ö�ÖáµÖÖ ×¾Ö¹ý¬¤ü ²ÖÓ›ü 

¯Öã�úÖ¸ü»Öê. ÃÖ´ÖÖ×„Ö�ú �Öã»ÖÖ´Ö×�Ö¸üßŸÖæÖ »ÖÖê�úÖÓ“Öß ´ÖãŒŸÖŸÖÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß , ¬ÖÖÙ´Ö�ú µÖÖµÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êü�µÖÖÃÖÖšüß, µÖÖê�µÖ †µÖÖê�µÖ ¯Ö™ü¾ÖæÖ ¤êü�µÖÖÃÖÖšüß, 

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ÃÖ´ÖŸÖÖ, ²ÖÓ¬ÖãŸÖÖ, ¯Ö¸üÖê̄ Ö�úÖ ü̧, ´ÖÖ�ÖæÃÖ�úß, ÆüÖ“Ö �Ö¸üÖ ÃÖŸµÖ ¬Ö´ÖÔ †ÖÆêü. Æêü ¯Ö™ü¾ÖæÖ ¤êü�µÖÖÃÖÖšüß ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Ö�ú  ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ �êú»Öß. 

´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓÖß   †‟ÖÖÖß »ÖÖê�úÖÓÖÖ �Ö¸üÖ ¬Ö´ÖÔ ÃÖÓ×�ÖŸÖ»ÖÖ. ´ÖÖ�ÖæÃÖ ´Æü�ÖæÖ „Ö�Ö�µÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß ×¿Ö�Ö�Ö ×¤ü»Öê. ¯Ö¤ü¤ü×»ÖŸÖ, �ÖÖȩ̂ ü�Ö×¸ü²Ö, 

¿ÖêŸÖ�ú¸üß, �úÖ´Ö�ú¸üß µÖÖÓÖÖ µÖÖµÖ ¤êü�µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �êú»ÖÖ. Æêü �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ �Öã̄ Ö ¡ÖÖÃÖ ÃÖÆü Ö �ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ�Öß 

×¾Ö¸üÖê¬ÖÆüß ¯ÖŸ�ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ•Ö»ÖÖ. ŸÖ¸üß ÃÖã¬¤üÖ ŸÖê ÃÖÓ�ú™üÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü �Öê»Öê †Ö×�Ö ´Ö¸ü�Öôû»Öê»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖ ‟ÖÖÖÖ“Öß „µÖÖêŸÖ ŸµÖÖÓÖß »ÖÖ¾Ö»Öß µÖÖŸÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ 

´ÖÆüÖŸ´ÖÖ µÖÖ ¯Ö¤ü¾Öß“Öê ´ÖÖêšêü¯Ö�Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. 

 

ÃÖ´ÖÖ¸üÖê¯Ö :-   

 

‟ÖÖÖ Æüß ‹�ú ¿ÖŒŸÖß †ÖÆêü. ×¿Ö�Ö�Ö Æêü ÃÖ¾ÖÖÕ�Öß�Ö ÃÖã¬ÖÖ¸ü�Öê“Öê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö¾¤üÖ¸ü †ÖÆêü. ´Ö. ±ãú»Öê µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ »Öê�ÖÖÖŸÖ †Ö×�Ö ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Ö�ú 

“Öôû¾ÖôûßŸÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ»ÖÖ †�ÖÏÃ£ÖÖÖ ×¤ü»Öê. ¿Öæ¦ü ¾Ö †×ŸÖ¿Öæ¦ü ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ŸµÖÖÓÖß •¯Ö»Ö²¬Ö �ú¹ýÖ ×¤ü»Öß. 

�ÖÏÖ´Öß�Ö „ÖÖŸÖê�ú›êü ŸµÖÖÓ“Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ »Ö�Ö ÆüÖêŸÖê. ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ÆüÖ �ÖÏÖ´Öß�Ö „Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ �ëú¦üØ²Ö¤æü †ÖÆêü. ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Ö ß ÆüÖ»ÖÖ�Öß, ¤ãü²ÖÔ»ÖŸÖÖ, †‟ÖÖÖ, 

†×¿Ö×�ÖŸÖ¯Ö�ÖÖ, �Öã»ÖÖ´Ö×�Ö¸üß µÖÖÓŸÖãÖ ŸµÖÖ“Öß ´ÖãŒŸÖŸÖÖ �ú¸üÖµÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ×¿Ö�Ö�ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸÖ¸ü�ÖÖê¯ÖÖµÖ ÖÖÆüß. †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ‡Ó�ÖÏ„Ö 

ÃÖ¸ü�úÖ ü̧“Öê ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê ¬¾Ö¸ü�Ö ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖµÖ Ö¾ÆüŸÖê. ŸÖê �êú¾Öôû †µÖÖµÖ�úÖ¸ü�ú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü¾ÖÖ¤üß ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¸ü�úÖ¸ü •““ Ö ¾ÖÙ�ÖµÖÖÓ“µÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖãÂ�úôû 
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¯ÖîÃÖÖ �Ö“ÖÔ �ú¸üŸÖê. �Öê›üµÖÖŸÖß»Ö �úÂ™ü�ú¸üß „ÖÖŸÖê“µÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ´ÖÖ¡Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ „ÖÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸµÖÖÓÖÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ  ÆüÖêŸÖê �úß, 

×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü - ¯ÖÏÃÖÖ¸ü �ÖÖ»ÖãÖ ¾Ö¸ü �Öê»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü„Öê, ¾Ö¹ýÖ �ÖÖ»Öß µÖêŸÖÖ �úÖ´ÖÖ ÖµÖê. ŸµÖÖÓÖÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê �úß, ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ ÃÖ´ÖÖ„Ö ¸ü“ÖÖêŸÖ 

¾Ö×¸üÂšüÖÓ�ú›æüÖ †Ã¯Öé¿µÖ ¾Ö�ÖÖÔ�ú›êü ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü µÖê‣ú“Ö ¿Ö�ú�ÖÖ ü̧ ÖÖÆüß. †Ã¯Öé¿µÖ †Ö×�Ö ²ÖÆãü„ÖÖ ÃÖ´ÖÖ„Ö ÃÖ´ÖÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Ö 

´Æü�ÖæÖ ŸÖê ¯Öãœêü ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ. �úß, “×¾Öªê×¾ÖÖÖ ´ÖŸÖß �Öê»Öß, ´ÖŸÖß×¾ÖÖÖ Öß×ŸÖ �Öê»Öß | Öß×ŸÖ×¾ÖÖÖ �ÖŸÖß �Öê»Öß, �ÖŸÖß ×¾ÖÖÖ ×¾Ö¢Ö�Öê»Öê| ×¾Ö¢ÖÖ×¾ÖÖÖ ¿Öæ¦ü �Ö“Ö»Öê, 

‡ŸÖ�êú †Ö£ÖÔ ‹�úÖ †×¾ÖªêÖê �êú»Öê| 

 ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ¸üÖ. ŸÖã. ³Ö�ÖŸÖ ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ �úß, „µÖÖê×ŸÖ¸üÖ¾ÖÖÓÓ“Öê ÖÖÓ¾Ö „ÖÖêŸÖß ÆüÖêŸÖê. „ÖÖêŸÖß ´Æü�Ö„Öê ‟ÖÖÖ „µÖÖêŸÖ. „µÖÖê×ŸÖ¸üÖ¾ÖÖÓÖÖ µÖÖ     ‟ÖÖÖ„µÖÖêŸÖßÖê 

ÃÖÖ´ÖÖ×„Ö�ú ÃÖ´ÖŸÖÖ, ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ, ×¾ÖÖµÖ, ×¾Ö¾Öê�ú, ²ÖÓ¬Öæ³ÖÖ¾Ö µÖÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ™üÖ�æúÖ ¸ üÖÂ™ÒüÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖãµÖÖÔ“µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê �Ö×ŸÖ´ÖÖÖ ²ÖÖ¾ÖÖµÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. 

²ÖÆãü„ÖÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖß»Ö ¤üßÖ ¤ãü²ÖôûµÖÖÓÖÖ, ¯Ö¤ü¤ü×»ÖŸÖÖÓÖÖ ¿ÖÆüÖ�Öê �ú¸üÖµÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. Ã¡Öß»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¤üê‣úÖ ×ŸÖ“µÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖôêû“Öê ¤ü¸ü¾ÖÖ„Öê •‘Ö›êü �ú¹ýÖ 

ªÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ¾Ö �úÖ´Ö�ú¸üß µÖÖÓ“µÖÖ ¤ãü:�ÖÖ“Öê ¾Ö ¤üÖ×¸ü¦üµÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö ´Æü�Ö„Öê †‟ÖÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ‟ÖÖÖ �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê.×¿Ö�Ö�ÖÖŸÖæÖ 

ÃÖ´ÖÖÖŸÖê“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü Ö¾ÖÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ �ú ü̧Ö¾ÖµÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. „ÖÖŸÖß³Öê¤üÖ¾Ö¸ü Æü»»ÖÖ �ú¹ ýÖ ÃÖ¾ÖÔ „ÖÖŸÖß „Ö´ÖÖŸÖßÃÖÖšüß ¿ÖÖôûÖ �Öã»Öß �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß 

ÆüÖêŸÖß. ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“µÖÖ ¾Öê¤üÖê¾Ö¸ü, ¤ãü:�ÖÖ¾Ö¸ü •¯ÖÖµÖ ´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß »ÖÖê�ú×¿Ö�Ö�ÖÖÃÖÖšüß ™üÖÆüÖê ±úÖê›ü»ÖÖ ´Æü�ÖæÖ“Ö Ÿµ ÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ„Ö�ÎúÖÓŸÖß�úÖ¸ü�ú, 

»ÖÖê�ú×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê ‹�ú ×¿Ö»¯Ö�úÖ¸ü ´Æü�ÖŸÖÖÖÖ †×³Ö´ÖÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖê. �Ö¸üÖê�Ö¸ü“Ö „µÖÖê×ŸÖ¸üÖ¾ÖÖÓÖß ²ÖÆãü„ÖÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖê³Öæ×´ÖŸÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öß ²Öß„Öê ¯Öȩ̂ ü»Öß 

µÖÖŸÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú �úÖµÖÖÔ“Öê, ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê, ¿Öî�Ö×�Ö�ú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“Öê ´ÖÖêšêü¯Ö�Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.  

 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ•ÖÏÓ£Ö ÃÖã“Öß :- 

 

1) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ„Ö ÃÖã¬ÖÖ¸ü�Öê“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ :- „Öß. ‹»Ö. ×³Ö›êü , ‹Ö. ›üß. ¯ÖÖ™üß»Ö 

2) •Öã»ÖÖ´Ö×•Ö¸üß :- ´Ö. ±ãú»Öê 

3) ´Ö. ±ãú»Öê µÖÖÓ“Öê ¿Öî�Ö×�Ö�ú �úÖµÖÔ :- ¯ÖÏÖ. ŸÖÖÖÖ„Öß šüÖê²ÖÓ¸êü  

4) ´Ö. ±ãú»Öê †Ö×�Ö ¬Ö´ÖÔ :- †Ö. Æü. ÃÖÖôãÓû�Öê  

5) „µÖÖêŸÖß¸üÖ¾Ö ±ãú»µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖ¾ÖÖ¤ü :- ¯ÖÏÖ. ›üÖò. Ößôû�Óúšü ²ÖÖȩ̂ üÖ›êü 

6) ´Ö. „µÖÖêŸÖß²ÖÖ ±ãú»Öê :- ¾Öß�ÖÖ �ú·ÆÖ›êü 

7) ´Ö. „ÖÖêŸÖß¸üÖ¾Ö  ±ãú»Öê :- ¬ÖÖÓ„ÖµÖ �úß¸ü 

8) ´Ö. ±ãú»Öê ¾µÖÛŒŸÖŸ¾Ö †Ö×�Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü :- ¯ÖÏÖ. •ÖÓ. ²ÖÖ. ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü 

 


