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‹´Ö.‹.¯Öß‹“Ö.›üß , ÃÖÆüÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ›êüŒúÖ úÖò»Öê•Ö †×³Ö´ÖŸÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü, ¯ÖãÖê.
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ :ú´ÖÔúÖÓ›ü, Öã»ÖÖ´Ö×Ö¸üß, ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖê¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ²ÖÎÖ´ÆüÖß ¬Ö´ÖÖÔ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖãŒŸÖß ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
ŸÖ£ÖÖÖŸÖ ÖÖîŸÖ´Ö ²Öã¬¤üÖÓÖß ²ÖÓ›ü úºþÖ ÃÖ´ÖŸÖê¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ¬Ö´´ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. ´ÖÖÖ¾Ö ¾Ö
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¤ãü:ÖÖ“Öß úÖ¸üÖê ¿ÖÖê¬Ö»Öß. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü“Ö ŸµÖÖÓÖß †ÖµÖÔ †ÖÂ™üÖÓ×Öú ´ÖÖÖÔ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»ÖÖ. ÆüÖ
†ÖÂ™üÖÓ×Öú ´ÖÖÖÔ ´ÆüÖ•Öê“Ö ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖêÖê ÖÏÖÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖšüß ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“Öê ¯ÖÏ¾ÖÖÆüß ÆüŸµÖÖ¸ü †ÖÆêü.
†ÖÂ™üÖÓ×Öú ´ÖÖÖÔ ´ÆüÖ•Öê ÃÖ´µÖú ¥üÂ™üß, ÃÖ´µÖú ÃÖÓú»¯Ö, ÃÖ´µÖú ¾ÖÖ“ÖÖ, ÃÖ´µÖú ú´ÖÔ, ÃÖ´µÖú
†×•Ö×¾ÖúÖÃÖ, ÃÖ´µÖú ¾µÖÖµÖÖ´Ö, ÃÖ´µÖú Ã´ÖéŸÖß ¾Ö ÃÖ´µÖú ÃÖ´ÖÖ¬Öß ÆüÖêµÖ. ¤ãü:ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖãŒŸÖßÃÖÖšüß
²Öã¨üÖÓÖß •ÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÓ“Ö¿Öß»Ö ŸÖ¢¾ÖÖ“ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ÃÖÆü†ÛÃŸÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö ×¤ü»ÖÖ. µÖÖúÖôûß ÃÖ´ÖÏÖ™ü †¿ÖÖêúÖÓÖß
²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü êú»ÖÖ. ¬Ö´´ÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü úºþÖ •ÖÖ³Ö¸ü ¬Ö´´Ö¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ¾Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸ü êú»ÖÖ. •µÖÖ-•µÖÖ
¤êü¿ÖÖÓÖß ¬Ö´´Ö Ã¾ÖßúÖ¸ü»ÖÖ ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ ¤êü¿Ö ¯ÖÏÖŸÖß“µÖÖ ™üÖêúÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ´ÖÏÖ™ü †¿ÖÖêúÖÖê ¬Ö´´Ö Ã¾ÖßúÖ¸ü êú»ÖÖ †Ö •ÖÖ³Ö¸ü ŸÖÖê ¯ÖÖêÆüÖê“Ö¾Ö»ÖÖ. ›üÖò.
²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ¤üß ¬Ö´´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ØÆü¤æ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ŸµÖÖÖ úºþÖ »ÖÖÖÖê †ÖãµÖÖµÖÖÓÃÖÆü ¬Ö´´Ö ¤üßÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ¬Ö´´Ö ¤üßÖÖ ‘Öê‰úÖ
Ö¾ÖßÖ •ÖÖµÖÖ“Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß †¾Ö»ÖÓ²Ö»Öß. »ÖÖÖÖê ²ÖÖî¨ü ²ÖÖÓ¬Ö¾ÖÖÓÖß ¾µÖŒŸÖßÖŸÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •Öß¾ÖÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÎúÖÓŸÖß êú»Öß.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ³ÖÖî×ŸÖú ¯ÖÏÖŸÖß êú»Öß. ¯Ö¸ÓüŸÖã Öî×ŸÖú ¯ÖÖŸÖôûß ‘ÖÃÖ¸üŸÖê †ÖÆêü. ²Öã¬¤üÖÓ“µÖÖ Ö×ŸÖ¾ÖÖ¤üÖÖê ´ÆüÖ•Öê 'ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüß †ÖÆêü' µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖÖê
•ÖÖÖú›êü ¯ÖÖÆüµÖÖ“ÖÖ ¾ÖêÖôûÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ. ²ÖÖÊ •ÖÖ Æêü ²Ö¤ü»ÖÖÖ¸êü †ÖÆêü, µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß. ²Öã¨üÖÓ¯Öæ¾Öá †ÖŸ´ÖÖ †Ö×Ö
¿ÖÖÀ¾ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß •ÖÖ Æêü ²Ö¤ü»ÖÖÖ¸êü †ÖÆê, Æêü ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖµÖ“Ö Ö¾ÆüŸÖê. µÖÖ •ÖÖÖŸÖ ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖ †ÃÖê úÖÆüß ŸÖ¸üß †ÖÆêü, ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›üŸÖÖê †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß ÁÖ¨üÖ
ÆüÖêŸÖß. ˆ»Ö™ü ²Öã¬¤üÖÓÖß •ÖÖ Æêü ²Ö¤ü»ÖŸÖÖ µÖêŸÖê †ÃÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯Ö™ü¾ÖæÖ ×¤ü»ÖÖ. ²Öã¨üÖÓ“µÖÖ Ö×ŸÖ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ †Ö•Ö“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ
†ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †ÃÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖê“Öê úÖ¸üÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÃÖÖê²ÖŸÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖµÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü¿Öß †ÖÆêü. ¬Ö´´Ö ¾µÖŒŸÖßÖŸÖ
•Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö †Ö“ÖÖ¸üÖÖ¾Ö¸ü •ÖÃÖÖ ³Ö¸ü ¤êüŸÖÖê, ŸÖÃÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ¿Öß»Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ´µÖú ¥üÂ™üß ¾Ö ÃÖ´µÖú ÃÖÓú»¯Ö ú´ÖÖÔ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüŸÖÖê. Ö×ŸÖ¾ÖÖ¤ü
´ÖÖÖÖÖ¸üÖ ²Öã¨ü '²ÖÆãü•ÖÖÖÓ“Öê ×ÆüŸÖ ¾Ö ²ÖÆãü•ÖÖÖÓ“Öê ÃÖãÖ' Æüß“Ö ‡Â™üÖ×ÖÂ™üŸÖê“Öß úÃÖÖê™üß ´ÖÖÖŸÖÖê. ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Öê¡ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¬Ö´´Ö ŸÖ¢¾ÖÖÓ“Öê ÆüŸµÖÖ¸ü ¯ÖÖ•ÖôæûÖ šêü¾ÖµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ ÖÖÆüß.
×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¾Ö †Ó×ŸÖ´Ö '¾ÖÖÃŸÖ¾Ö' †ÖÆêü. ²Öã¨ü¤ü¿ÖÔÖ ¾Ö ÆêüÖ»Ö“µÖÖ ŸÖ¢¾Ö¯ÖÏÖÖ»Öß´Ö¬µÖê ÃÖÖ¸üÖê¯ÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖêÖÖ“Ö¸ü ŸÖ¢¾Ö–
ÖÖÖÖ´Ö¬Öß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü (×¾Ö–ÖÖÖ) ÆüÖ ÖµÖÖŸ´Öú ¾Ö †³ÖÖî×ŸÖú †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã, ÖÖîŸÖ´Ö ²Öã¨ü ¾Ö ÆêüÖ»Ö ´ÖÖ¡Ö '×¾Ö“ÖÖ¸ü' Æüß †Ó×ŸÖ´Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖŸÖÖ †ÖÆêü, †ÃÖê ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ.
•µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÓ“Öß ˆ³ÖÖ¸üÖß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü êú»Öß •ÖÖŸÖê ŸÖÖê ÃÖ´ÖÖ•Ö †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¸ü“ÖÖÖ ¯ÖÏÖŸÖß¿Öß»Ö †ÃÖŸÖê. ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖŸÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ Ö¾Öß
×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü. ÃÖ´ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ÃÖ´ÖÖ•Ö¸ü“ÖÖêÃÖÖšüß ÖÖîŸÖ´Ö ²Öã¨ü µÖÖÓ“ÖÖ ¬Ö´´Ö ÆüÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“Öê ¯ÖÏ¾ÖÖÆüß ÆüŸµÖÖ¸ü †ÖÆêü.
²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÔ •Öß¾ÖÖÖú›êü Öã»Öê¯ÖÖÖÖê †Ö×Ö †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÏÖµÖÖê×Öú ¯ÖÏ¾Öé¢ÖßÖê ¯ÖÖÆüŸÖÖê. •µÖÖŸÖ ¤üÖ¾Öê †Ö×Ö ¯Ö¸üß¯ÖÏêµÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“µÖÖ ¾Ö
†Öã³Ö¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ¿ÖÖôêûŸÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ»Öê •ÖÖŸÖß»Ö. µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖ“Öê ×¤ü¤ü¿ÖÔÖ †Ö¬Öã×Öú ×¾Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ ×¤ü¤ü¿ÖÔÖÖ¯ÖêÖÖ ¾ÖêÖôêû šü¸üŸÖ ÖÖÆüß. ×¾Ö–ÖÖÖÖŸÖ •ÖÃÖÖ
×ÖÂúÂÖÖÔÖÖ ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖß ´ÖÖÓ›üÖß ´ÖÖÖæÖ ŸµÖÖŸÖ ¯Öãœêü ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¾Ö †ÃÖŸÖÖê, ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÖÔŸÖÃÖã¨üÖ úÖêÖŸÖê“Ö ×ÖÂúÂÖÔ '†Ó×ŸÖ´Ö ÃÖŸµÖ'
´ÖÖÖ»Öê»Öê ÖÖÆüßŸÖ.
²ÖÖî¨ü ¯Ö¸Óü¯Ö¸êüÖê †Ö¯Ö»Öß †ÓŸÖÔ¥üÂ™üß ÃÖÓ¸ü“ÖÖÖŸ´Öú †Ö×Ö ÃÖÓÃ£ÖÖŸ´Öú ¯ÖÖŸÖóµÖÖÓ¾Ö¸üÃÖã¬¤üÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü. ²ÖÖî¬¤ü ¬Ö´ÖÔ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ
•ÖÖ×Ö¾Öê»ÖÖ ´ÖãŒŸÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ¬Öß“Öê ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖ ú¸üŸÖÖê ŸµÖÖ“Öß µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ †¿Öß úß, ¾µÖÛŒŸÖÖŸÖ •ÖÖÖß¾Ö Æüß
†ÆÓü³ÖÖ¾ÖÖÖê ³Ö¸ü»Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖß ¤ãü:ÖÖ“ÖÖ Ã¡ÖÖêŸÖ †ÖÆêü ´ÖÖ¡Ö ŸÖß ¯ÖÏ–ÖÖ †Ö×Ö ú¹ýÖêÖê '‹ú¯ÖÖÖ' µÖÖ •ÖÖ×Ö¾Öê´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»ÖÖŸÖ µÖê‰ú ¿ÖúŸÖê. µÖÖ
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²Ö¤ü»Ö»Öê»µÖÖ •ÖÖ×Ö¾ÖêÖê ¾µÖŒŸÖß Æüß ÃÖÖÆü×•Öú“Ö ¤ãü:Ö ØÆüÃÖÖ, Ö×¸ü²Öß, µÖã¨ü µÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾ÖîÖãµÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ¯Ö¸üÖ¾Öé¢Ö ÆüÖê‡Ô»Ö. ¯ÖÖ ŸµÖÖŸÖæÖ ŸÖß ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ
ÃÖÓ¸ü“ÖÖÖŸ´Öú ¾Ö ÃÖÓÃ£ÖÖŸ´Öú ¾ÖîÖãµÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ú¸üÖµÖ»ÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ¯ÖÖê ÃÖ¸üÃÖÖ¾Öê»Ö †¿Öß †Ö¿ÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
´ÖÖ •Öê¾ÆüÖ ‡Ó×¦üµÖ ×¾Ö»ÖÖµÖÖÃÖ Ã¯Ö¿ÖÔ ú¸üŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ ¿Ö¸üß¸üÖŸÖ ÃÖÓ¾Öê¤üÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖß ÃÖãÖ¤ü †ÃÖ»µÖÖÃÖ »ÖÖê³Ö ¾Ö ¤ãü:Ö¤ü †ÃÖ»µÖÖÃÖ «êüÂÖ ×Ö´ÖÖÔÖ
ÆüÖêŸÖÖê. ¯Ö×¸üÖÖ´Öß ´ÖÖÖ¾Ö ¤ãü:Öß ÆüÖêŸÖÖê. µÖÖ ¯ÖÓ“Ö‡Ó×¦üµÖÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ´ÖÖÃÖã¨üÖ ‹ú ‡Ó×¦üµÖ †ÖÆêü. ´ÖÖÖŸÖ •Öê¾ÆüÖ Ø“ÖŸÖÖ “ÖÖ»ÖŸÖê ŸÖê ÃÖãÖ¤ü †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü »ÖÖê³Ö ¾Ö
¤ãü:Ö¤ü †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü «êüÂÖ ×Ö´ÖÖË¸üÖ ÆüÖêŸÖÖê, Æêü ÃÖã¬¤üÖ ³ÖÖÃÖ´ÖÖÖ ÃÖŸµÖ †ÖÆêü. •µÖÖ-•µÖÖ ¾Öêôûß ´ÖÖÖŸÖ úÖÆüß ˆšüŸÖê ŸµÖÖ-ŸµÖÖ¾Öêôûß ¿Ö¸üß¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¾Öê¤üÖÖ •ÖÖÖŸÖê ÆüÖ
×ÖÃÖÖÖÔ“ÖÖ ×ÖµÖ´Ö †ÖÆêü. •µÖÖ¾Öêôûß ÃÖÓ¾Öê¤üÖÖ •ÖÖÖŸÖÖŸÖ, ŸÖê¾ÆüÖ“Ö ŸµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß »ÖÖê³Ö Øú¾ÖÖ «êüÂÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê.
²Öã¨üÖÓÖß µÖÖ ¸üÖêÖÖ»ÖÖ †ÖêôûÖ»Öê ´ÆüÖæÖ µÖÖ ÃÖÓ¾Öê¤üÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¸üÖÖ ¾Ö «êüÂÖ“Ö ×Ö´ÖÖÔÖ Ö ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß »Öã¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß ´ÖÆüÖÖ ×¾Ö¯Ö¿µÖÖÖ
ÃÖÖ¬ÖÖê“Öß éúŸÖß ¿ÖÖê¬ÖæÖ ´ÖÖÖ¾Ö•ÖÖŸÖß»ÖÖ ¤ãü:ÖÖŸÖæÖ ´ÖãŒŸÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ ¤üÖÖ×¾Ö»ÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ¿Ö¸üß¸üÖŸÖ †Öêú ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ÃÖÓ¾Öê¤üÖÖ •ÖÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ
´ÖÖÖŸÖ ¸üÖÖ, »ÖÖê³Ö, «êüÂÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú ÖµÖê, ´ÆüÖæÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ ‹úÖÖÏ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ÃÖÖ¸üÖ Öêôû ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖÖŸÖæÖ“Ö ú´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö ÆüÖêŸÖÖê.
´ÖÖÖŸÖæÖ“Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ³ÖÖÓ›üµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖÖ¯Ö ¯ÖãµÖÖ“Öê ±úôû ×´ÖôûÖê ÃÖã¹ý ÆüÖêŸÖê. ²Öã¨üÖÓÖß µÖÖ ÖîÃÖÙÖú ÃÖŸµÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü
úß, ´ÖÖÖ“µÖÖ µÖÖ “ÖêŸÖÖêÃÖ“Ö ú´ÖÔ ´ÖÖÖŸÖÖê. ¾ÖÖ×“Öú †Ö×Ö úÖµÖÖÔú ú´ÖÔ Æêü êú¾Öôû ×“Ö¢ÖÖÓ“µÖÖ “ÖêŸÖÖê“Öß ÃÖÓŸÖÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
Ö¸üÖ ×¾Ö¯Ö¿µÖß µÖÖ ÃÖŸµÖÖÃÖ †Öã³ÖæŸÖß«üÖ¸êü“Ö •ÖÖÖæÖ ŸµÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü ú¸üŸÖÖê. ¯Ö×¸üÖÖ´Ö '¯ÖÖ¯Ö-¯ÖãµÖÖ“Öê úÖÆüß“Ö ±úôû ÖÃÖŸÖê.' µÖÖ ÖÖÛÃŸÖúÖÓ“µÖÖ
ÖÖê™ü¶Ö ×¾Ö¬ÖÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ Ã¾ÖŸÖ:ÃÖ ¾ÖÖ“Ö¾Öæ ¿ÖúŸÖÖê. †Ö•Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÖ †Ã¾ÖÃ£Ö †ÖÆêü. »ÖÖêú ú´ÖÔúÖÓ›üÖ“µÖÖ ´ÖÖÖê »ÖÖÖæÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¾Öêôû ¾ÖÖµÖÖ ‘ÖÖ»Ö¾ÖæÖ ¤ãü:Öß
ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¤ãü:Öß ´ÖÖÖ¾Ö•ÖÖŸÖßÃÖ ¤ãü:Ö ´ÖãŒŸÖ ÆüÖêµÖÖÃÖ êú¾Öôû ×¾Ö¯Ö¿µÖÖÖ“Öß ´Ö¤üŸÖ úºþ ¿ÖúŸÖê.
›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ 125 ¾µÖÖ •ÖµÖÓŸÖß×Ö×´Ö¢Ö ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖÓÃÖ¤êüŸÖ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖŸÖ †ŸµÖÓŸÖ
¯ÖÏ×ŸÖÛÂšüŸÖ †¿ÖÖ ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾Ö¸ü »ÖÖò›Ôü ¯Ö™êü»Ö, ÁÖß Öã¹ý ¸ü×¾Ö¤üÖÃÖ, »ÖÖê²Ö»Ö †ÖòÖÔ ÖÖµÖ—Öê¿ÖÖ ±úÖò¸ü ‡Œ¾Ö»Ö ¸üÖ‡Ô™üÃÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ, ¸ü´Öê¿Ö Œ»Öê†¸ü, †¬µÖÖ,
ÃÖ¸ü×“Ö™üÖßÃÖ µÖÖÓ“ÖêÆüß ´Öß †Ö³ÖÖ¸üŸÖ Ö´ÖÖÖŸÖê.
ÃÖÓ¯ÖæÖÔ •ÖÖÖŸÖ †Ö•Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ³ÖÖÖÖÓŸÖ †ŸµÖÓŸÖ ŸÖÖÖ¾Ö¯ÖæÖÔ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öß †ÃÖŸÖÖÖÖ, µÖÖ ™ü¯¯µÖÖÓ¾Ö¸ü ›üÖò. †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“ÖÖ Ã´Ö¸üÖ
ÃÖÖêÆüôûÖ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ †ÖµÖÖê•ÖúÖÓ“ÖêÆüß ´Öß †×³ÖÖÓ¤üÖ ú¸üŸÖê. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê £ÖÖê¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü, ŸµÖÖÓ“Öß ¾µÖÖ¯Öú ¥üÂ™üß, ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ÆüŒúÖÓÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß
ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ×¤ü»Öê»ÖÖ »ÖœüÖ µÖÖ´Öãôêû“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ²Öß›ü ×•Ö»ÊÖÃÖÖ¸üµÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ, ¤ãüÖÔ´Ö ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖæÖ †Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖ—µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ´Ö×Æü»Öê»ÖÖ †Ö•Ö
ŸÖã´Ö“µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ˆ³Öê ¸üÖÆæüÖ ´ÖÖ—Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›üµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûÖ»µÖÖ²Ö§ü»Ö ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ ´Öß †×³Ö¾ÖÖ¤üÖ ú¸üŸÖê. †µÖ£ÖÖ ´Ö»ÖÖ †¿Öß ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûµÖÖ“Öß
ú»¯ÖÖÖÆüß ú¸üÖê, Æêü †¿ÖŒµÖ¯ÖÏÖµÖ“Ö ÆüÖêŸÖê. •ÖÖŸÖß³Öê¤ü, †Ó¬ÖÁÖ¨üÖÓ“Öê †Öê—Öê ×¿Ö¸üÖ¾Ö¸ü ²ÖÖôûÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ŸÖôûÖÖÖôûÖ“µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ´ÖÖÖ
ˆÓ“ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê »ÖœüÖ ¤êü‰úÖ †Ö¬Öã×Öú ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ×ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß úÖµÖ´Ö ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê. †¿ÖÖ µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ
µÖÖêÖ¤üÖÖÖ²Ö§ü»Ö ´Öß ŸÖã´Ö“µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü Ö´ÖÏ¯ÖÖê ²ÖÖê»Öæ ‡Û“”ûŸÖê.
²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Æêü êú¾Öôû ŸÖôûÖÖÖôûÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ“Öê Øú¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¤ü²Ö»Öê»µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê“Ö ´ÖÃÖßÆüÖ Ö¾ÆüŸÖê, ŸÖ¸ü ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖÃÖÖšüß •ÖÖÖ×ŸÖú
ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü »ÖœüÖ ¤êüµÖÖúÖ´Öß ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê †¾Ö‘Öê †ÖµÖãÂµÖ“Ö ¯ÖÖÖ»ÖÖ »ÖÖ¾Ö»Öê. µÖÖúÖ´Öß ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß †ŸÖã»ÖÖßµÖ úÖ´Ö×Ö¸üß †Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖÖÔÖê ×ÃÖ¬¤ü
êú»Öß. ŸµÖÖÓÖß ŸÖ¿Öß ¾µÖÖ¯Öú ¥üÂ™üßÆüß ÆüÖêŸÖß, µÖÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖµÖ ÖÖÆüß.
›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ×²ÖÎ×™ü¿Ö †Ö×Ö †´Öê×¸üúß ´ÖãŒŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¯ÖÖ›üÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖæÖ ¯ÖæÖÔ êú»Öê»Öê ¯Ö¤ü¾Öß
×¿ÖÖÖ, 1913 ŸÖê 1916 ¤ü¸ü´µÖÖÖ úÖê»ÖÓ×²ÖµÖÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖæÖ ×´Öôû¾Ö»Öê»Öß ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öß ›üÖòŒ™ü¸êü™ü, ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü '»ÖÓ›üÖ Ãæú»Ö †Öò±ú úÖò´ÖÃÖÔ †ò›ü
‡úÖòÖÖò×´ÖŒÃÖ' ´Ö¬ÖæÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»Öê»Öß †ÖÖÖß ‹ú ›üÖòŒ™ü¸êü™ü..' ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖÖ¾Ö¿ÖÖÃ¡Ö, ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡Ö, ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö †Ö¤üß ×¾ÖÂÖµÖÖÓŸÖ ŸÖê †ÃÖ¬ÖÖ¸üÖ ÖãÖ¾ÖÓŸÖ
šü¸ü»Öê.
³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ‹ú ×ÖÖÖÔµÖú, †Ó×ŸÖ´Ö ™ü¯¯ÖÖ, Æüß ²ÖÖ²Ö ‹ú ŸÖ•–Ö ´ÆüÖæÖ ŸÖê •ÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ×ÖÂ¯ÖÖ, úÖµÖÔÖ´Ö †¿ÖÖ ×²ÖÎ×™ü¿Ö
¸üÖ•Ö¾Ö™üßŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖúÖ´Öß ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ †×¬Öú ¸üÃÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯ÖÏŸÖß ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“ÖÖ ¥üÂ™üßúÖêÖ úÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖê ´Öß
ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö ¿Ö²¤üÖÓŸÖ ˆ¤Ëü¬ÖéŸÖ ú¸üŸÖê. '‹ú †Ö¤ü¿ÖÔ †¿Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö¸ü“ÖÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ×±ú¸üŸÖß, ²Ö¤ü»ÖŸÖß †ÃÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. †Ö¤ü¿ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•Ö¸ü“ÖÖêŸÖ †Öêú
×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÃÖÖ¾Ö¬Ö¯ÖÖê ×¾Ö³ÖÖÖ»Öê Öê»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ,' ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»Öß Öê»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüß¯ÖÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÆüÖ ´Öã§üÖ ´ÆüÖ•Öê
²ÖÓ¬Öã³ÖÖ¾Ö, •µÖÖ“Öê ¤ãüÃÖ¸êü ÖÖ¾Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß, ¯Ö¸ÓüŸÖã »ÖÖêú¿ÖÖÆüß êú¾Öôû ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ, ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ †ÃÖæ ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓÖÖ •ÖÖê›üÖÖ¸üÖ ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ‘Ö™üú ´ÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¤ãüÃÖ·µÖÖÓ¯ÖÏŸÖß †Ö¤ü¸ü³ÖÖ¾ÖÖÖ, †Ö¯Ö»Öê¯ÖÖÖ ŸµÖÖ´Ö¬ÖæÖ ¬¾Ö×ÖŸÖ ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖÖ.
²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“ÖÖ '•Ö´Ö×¤üÖ' ÆüÖ '–ÖÖÖ×¤üÖ' ´ÆüÖæÖ ÃÖÖ•Ö¸üÖ ú¹ýÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÓÖß ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“ÖÖ †Ö¤ü¸ü¯Öæ¾ÖÔú ÃÖ´ÖÖÖ êú»ÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö ÖÂ™ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß •Öê ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ µÖÖêÖ¤üÖÖ ×¤ü»Öê, ŸµÖÖ“ÖÖ ÖÖî¾Ö¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Æüß“Ö ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÓÖß Æêü
´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ¯ÖÖ‰ú»Ö ˆ“Ö»Ö»Öê, µÖÖŸÖ ¿ÖÓúÖ ÖÖÆüß.
úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖã¬ÖÖ¸ü úÖµÖ¤üÖ, ²Ö×ÆüÂ éúŸÖ Ö™üÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖæÖ ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖÓÖÖ ²Öôû ¤êüÖê, ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ×¿ÖÖÖ †Ö¤üß Öê¡ÖÖŸÖ ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß
êú»Öê»µÖÖ ˆ»»ÖêÖÖßµÖ úÖµÖÖÔ¾Ö¸ü •ÖÖ³Ö¸üÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖÂ™ÒüÖÓÖß ´ÖÖµÖŸÖê“Öß ´ÖÖêÆüÖê¸ü ˆ´Ö™ü¾Ö»Öß †ÖÆüê.
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ŸµÖÖÓ“Öê †ŸÖã»ÖÖßµÖ úÖµÖÔ †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖß µÖÖ´Öãôêû ŸÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ“Ö Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ×¾ÖÀ¾ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓÃÖÖšüß ‹ú †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖŸÖ šü¸ü»Öê.
³ÖÖ¸üŸÖ ¤êü¿Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ¸üÖÂ™Òü ˆ³ÖÖ¸üÖßÃÖÖšüß êú»Öê»µÖÖ †ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ úÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖêÖ¤üÖÖÖ¾Ö¸ü †•ÖæÖÆüß ¾µÖÖ¯Öú “Ö“ÖÖÔ ÃÖã¹ý
†ÃÖŸÖê, ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖã¹ý †ÃÖŸÖê, Æüß ²ÖÖ²Ö ˆ»»ÖêÖßÖµÖ šü¸üŸÖê.
²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú-¸üÖ•ÖµÖúßµÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ÃÖÖÖê»Ö †³µÖÖÃÖ ú¹ýÖ ŸµÖÖÃÖÆü †Öêú ´ÖãªÖÓ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»Öê ÖÖœêü ´ÖŸÖ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü.
ŸµÖÖÓ“Öê Æêü ×¾Ö“ÖÖ¸ü †•ÖæÖÆüß †ŸµÖÓŸÖ ÃÖãµÖÖêµÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖú›êü »ÖÖ ¤êüµÖÖ“ÖßÆüß ×ÖŸÖÖÓŸÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ¡Ö ¤ãü¤ìü¾ÖÖÖê •ÖÖŸÖß³Öê¤ü †Ö×Ö ³Öê¤ü³ÖÖ¾ÖÖÓ´Öãôêû
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †•ÖæÖÆüß, †ŸµÖÖ“ÖÖ¸üÖÓ“Öê ÃÖ¡Ö ÃÖã¹ý“Ö †ÖÆêü. ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖÓÃÖÖšüß †Öêú †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ úÖ´Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖß µÖÖ
ÖÖêÂ™üàú›êü »ÖÖ ªÖ¾Öê, †ÃÖê ´ÖÖ—Öê ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¾ÖÖÆüÖ †ÖÆêü. •ÖÖÖ×ŸÖú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú ¤ü²ÖÖ¾Ö †Ö»ÖÖ úß, ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸êü»Ö, †ÃÖê
¾ÖÖ™ŸÖê.
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