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|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ :Ã¡Öß´ÖãŒŸÖß “Öôû¾Öôûß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ ²Ö·µÖÖ“Ö ¾ÖêôûÖ ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ Ã¡Öß“Öôû¾Öôûß“ÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ´ÖãôûÖŸÖ •ÖÖ‰úÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü ÖÖîŸÖ´Ö
²Öã¬¤üÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö Ã¡Öß´ÖãŒŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¯Ö×Æü»Öê ÎúÖÓŸÖßúÖ¸üß ¯ÖÖ‰ú»Ö ˆ“Ö»Ö»Öê ŸµÖÖÓÖß ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ²ÖÖî¤Ëü¬Ö ÃÖÓ‘ÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¤êü‰úÖ ¯ÖÖ»Öß ³ÖÖÂÖê“Öê –ÖÖÖ
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ×¤ü»Öê. ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸üßÖê ÛÃ¡ÖµÖÖ ¬Ö´´Ö¯ÖÏÃÖÖ¸ü ú¹ýÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê †ÖŸ´Ö³ÖÖÖ •ÖÖÖéŸÖ ú¹ýÖ »ÖÖÖ»µÖÖ. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ,ÃÖ´ÖŸÖÖ †Ö×Ö
†ÖŸ´Ö×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ Æüß ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ“Öß ´Öæ»µÖê ÖÖîŸÖ´Ö²Öã¤Ëü¬ÖÖÓ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ Ã¡Öß»ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öß. µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´Ö¬µÖµÖãÖßÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ´ÖÆüÖÖã³ÖÖ¾Ö ¯ÖÓ£ÖÖ´Ö¬µÖê
ÁÖß.“ÖÎú¬Ö¸ü Ã¾ÖÖ´ÖàÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ×¿ÖÂµÖ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖŸÖ †Öêú ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ú¹ýÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ¾ÖÖ¸üú¸üß ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ´Ö¬µÖê ÛÃ¡ÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ÆüŒúÖ×¾ÖÂÖµÖß
•ÖÖÖéŸÖß ×¤ü»Öß. ´ÖãŒŸÖÖ²ÖÖ‡Ô, •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô, ²Ö×ÆüÖÖ²ÖÖ‡Ô µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ·µÖÖ †µÖÖµÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü †Ö¯Ö»µÖÖ †³ÖÓÖÖ´Ö¬ÖæÖ †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü×¾Ö»ÖÖ
´ÖãŒŸÖÖ²ÖÖ‡Ô µÖÖÓÖß ŸÖ¸ü »ÖÆüÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖ“Ö “ÖÖÓÖ¤êü¾ÖÃÖÖ¸üµÖÖ Æü™Ëü™üß µÖÖêµÖÖ»ÖÖ Ã¡Öß ¤êüÆüÖú›êü ×úŸÖß ÃÖÆü•Ö ¯ÖÆüÖ¾Öê Æêü ×¿Öú×¾Ö»Öê †Ö×Ö “ÖÖÓÖ¤êü¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ×¿ÖÂµÖ
²ÖÖ»Öê. •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÔÖê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖÖ·µÖÖ ×¾ÖÂÖ´Ö ¾ÖÖÖÖãúß×¾Ö¹ý¬¤ü †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü×¾Ö»ÖÖ µÖÖÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üŸÖ ¯ÖÓ×›üŸÖÖ ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Ô, ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¸üÖÖ›êü,
ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê, ŸÖÖ¸üÖ²ÖÖ‡Ô Ø¿Ö¤êü, µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üú ÛÃ¡ÖµÖÖ ÃÖÖê›ü»µÖÖ ŸÖ¸üß ²ÖÖúß“µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö •ÖÖÖ¾ÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖÖÓŸÖ¸ü
ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ¯ÖãÆüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾ÖŸ¾ÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß †Ö×Ö Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ •ÖÖ×Ö¾ÖÖ †×³Ö¾µÖŒŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×ŸÖÖê ×ÖµÖŸÖúÖ×»Öú Æêü ´ÖÖ¬µÖ´Ö ×Ö¾Ö›ü»Öê
¾Ö Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ †×³Ö¾µÖŒŸÖßÃÖÖšüß ×ŸÖÖê ×ÖµÖŸÖúÖ×»Öúß“ÖÖ †×¬ÖúÖ×¬Öú ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»Öê»ÖÖ •ÖÖÖ¾ÖŸÖÖê.
†Öêú ¾ÖÂÖì †Ö¯ÖÖ ´ÖãµÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü ±êúú»ÖÖê Öê»ÖÖê †ÖÆüÖêŸÖ µÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö ÆüÖê‰úÖ, ¯Ö¸Óü¯Ö¸êüÖê ‘ÖÖ»ÖæÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ¯Öã¹ýÂÖÃÖ¢ÖÖú “ÖÖîú™üßŸÖæÖ
´ÖãŒŸÖ ÆüÖê‰úÖ Ã¾ÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö, Ã¾ÖŸÖ:“Öß †ÛÃ´ÖŸÖÖ, Ã¾Ö•ÖÖ×Ö¾ÖÖ, ¬µÖêµÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾ÖæÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü, †Öã³Ö¾Ö, ¯ÖÏ¿Ö ×ÖµÖŸÖúÖ×»ÖúÖŸÖæÖ ¾µÖŒŸÖ
ú¹ý »ÖÖÖ»µÖÖ.
6 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 1832 ´Ö¬µÖê ²ÖÖôû¿ÖÖÃ¡Öß •ÖÖÓ³Öêú¸üÖÓÖß ‘¤ü¯ÖÔÖ’ Æêü ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö ÃÖã¹ý êú»Öê. µÖÖ“Ö ¤ü¸ü´µÖÖÖ 24 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 1841 ¸üÖê•Öß ‘¯ÖÏ³ÖÖú¸ü’ Æêü
¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öê. 1849 ¸üÖê•Öß ‘–ÖÖÖ¯ÖÏúÖ¿Ö’ ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öê. †ÖÖ¸üú¸üÖÓ“ÖÓ ‘ÃÖã¬ÖÖ¸üú’ »ÖÖêú×ÆüŸÖ¾ÖÖ¤üà“Öß ‘¿ÖŸÖ¯Ö¡Öê’ µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖß»Ö
ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓÖß ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ¾Ö¸ü †×ŸÖ¿ÖµÖ ¯ÖÏ´ÖÖ×Öú¯ÖÖê »ÖêÖÖ êú»Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öß ´Ö•Ö»Ö úÖî™ãÓü×²Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê¯Ö»Ößú›êü •ÖÖ‰ú ¿Öú»Öß
ÖÖÆüß. •ÖÖê×ŸÖ¸üÖ¾Ö ±ãú»Öê ¾Ö ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê µÖÖÓ“Öê úÖµÖÔ µÖÖÆæüÖ ¾ÖêÖôêû ÆüÖêŸÖê. ¾ÖÖÔ •ÖÖŸÖß ¾Ö Ã¡Öß“Öß Öã»ÖÖ´Ö×Ö¸üß »ÖÖ¤üÖÖ¸üß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ µÖÖÓÖÖ ”êû¤ü ¤êü‰úÖ
†Ö¯Ö»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖµÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖÖÓÖÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ‘ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü’ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß ÃÖ´ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß, Ã¡Öß¾ÖÖ¤üß ³Öæ×´ÖúÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß Ã¡Öß´ÖãŒŸÖß
ŸÖŸ¾Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö “Öôû¾Öôûà“ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö •ÖÖêŸÖß¸üÖ¾Ö ±ãú»Öê ¾Ö ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ¯ÖÖÃÖæÖ —ÖÖ»ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»Öß ´Öã»Öà“Öß ¿ÖÖôûÖ úÖœüÖÖ¸êü ¤üÖÓ¯ÖŸµÖÖ ŸµÖÖ
úÖôûÖŸÖß»Ö Ã¡Öß ×ÖµÖŸÖúÖ×»ÖúÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ“Öú ¾ÖÖÔ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê.
19 ¾Ö ê¿ÖŸÖú •Ö¸üß ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓ“Öß ´ÖÖÖ»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ·µÖÖ †µÖÖµÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü ¾ÖÖ“ÖÖ ±úÖê›üµÖÖ“Öê úÖ´Ö
µÖÖŸÖ †¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´ú ¯ÖÓ×›üŸÖÖ ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Ô, ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¸üÖÖ›êü, ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê, ŸÖÖ¸üÖ²ÖÖ‡Ô Ø¿Ö¤êü ÃÖÖê›ü»µÖÖ ŸÖ¸ü ¯Öã¹ýÂÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üú •ÖÃÖê ‘Ö›üŸÖ Öê»Öê ŸÖÃÖê
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ‘Ö›ü»Öê ÖÖÆüß. 19 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖß»Ö Ã¡Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓ“ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ‘Öê‰úÖ ¯Öãœüß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖß ²ÖÓ›ü ¯ÖãúÖ¸ü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß.
†Ö¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ·µÖÖ †µÖÖµÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü ²ÖÓ›ü ¯ÖãúÖ¸üµÖÖ¯ÖêÖÖ †Ö¯ÖÖ ´ÖÖÖß»Ö •Ö´ÖÖ“Öê ¯ÖÏÖµÖÛ¿“ÖŸÖ ³ÖÖêÖŸÖÖê †ÖÆüÖêŸÖ †¿Öß •ÖÖÖß¾ÖÆüß ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ
×¿Ö¾ÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖß.×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ²ÖÎÖÉüÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ¸êü †µÖÖµÖ, ²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆü, ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ×¾Ö¾ÖÖÆü, ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ·µÖÖ †µÖÖµÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖß †Ö¾ÖÖ•Ö
ˆšü×¾ÖµÖÖ¯ÖêÖÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÓÖÖ“Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¤üµÖÖßµÖ †¾ÖÃ£ÖÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖß. ‡ÓÖÏ•ÖÖ“µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ²ÖÎÖÉüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓ“Öß ´ÖÖêšüß ¸üÖÓÖ“Ö ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öß
ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ´ÖÖ¡Ö µÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü ²ÖÓ›ü ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖ Ö¾ÆüŸµÖÖ. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖ×Ö¾ÖÖ ÃÖÓ¾Öê¤üÖÖ ²ÖÖê£Ö™ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ •ÖÖê×ŸÖ¸üÖ¾Ö ±ãú»Öê †Ö×Ö
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ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê µÖÖÓÖß ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ †–ÖÖÖÖŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü úÖœüµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖ ×´ÖôûÖ¾Öê, ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ˆ®ÖŸÖß ¾ÆüÖ¾Öß µÖÖÃÖÖšüß †ÆüÖê¸üÖ¡Ö úÂ™ü
‘ÖêŸÖ»Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öß ¯ÖÏê¸üÖÖ ‘Öê‰úÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö Ã¡Öß ×ÖµÖŸÖúÖ×»ÖúÖÓ“Öß ÃÖÖÖôûß ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê µÖÖ´Ö¬µÖê ÛÃ¡ÖµÖÖÓÃÖÖšüß ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öê»Öê ¯Ö×Æü»Öê ´ÖÖ×ÃÖú
Ã¡Öß³ÖæÂÖÖ Æêü 1862 ÃÖÖ»Öß ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öê µÖÖ´Ö¬µÖê ¿ÖŒµÖŸÖÖê ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÔÖ Ã¡Öß ×¿ÖÖÖ, ¯ÖÖú¿ÖÖÃ¡Ö, Ã¡Ößú¸ü´ÖÖæú, ‡Ô¿¾Ö¸ü–ÖÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖã´ÖÖ¸êü 50 ×ÖµÖŸÖúÖ×»Öêú ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öß. 1930 ´Ö¬µÖê ÃÖã¹ý †ÃÖ»Öê»Öê Ã¡Öß Æêü ´ÖÖ×ÃÖú †Ö•ÖÆüß ÃÖã¹ý †ÖÆêü µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖ¹ý —ÖÖ»Öê»Öß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ×ÖµÖŸÖúÖ×»Öêú µÖÖ´Ö¬µÖê Ã¡Öß ×¿ÖÖÖ ‘ “ÖÓ×¦üúÖ’ (1899), ‘ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ´Öî×¡ÖÖ’ (1993), ‘Ã¡Öß–ÖÖÖ ¯ÖÏ×¤ü¯Ö’
(1870), ‘Ã¡Öß ÃÖÖï¤üµÖÔ »Ö×ŸÖúÖ’ (1886), ‘Ã¡Öß ÃÖ¤Ëü²ÖÖê¬Ö Ø“ÖŸÖÖ´ÖÖß ’ (1881), ‘Öé×ÆüÖß ¸üŸÖ´ÖÖ»ÖÖ’ (1916), ‘Öé×ÆüÖß ’ (1887), ‘´ÖÖÖê¸ü´ÖÖ’
(1929), ‘³Ö×ÖÖß’ (1935), ‘´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´Ö×Æü»ÖÖ’ (1901) ‘´ÖÖ¬Öã¸üß’ (1948) †¿Öß †Öêú ×ÖµÖŸÖúÖ×»Öêú µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ´ÖÖ¡Ö
µÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ“Öú ¾ÖÖÔ ˆ““Ö¾ÖÖáµÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖÖ´ÖÖµÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ×¿ÖÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ ×ÖµÖŸÖúÖ×»ÖúÖÓ“ÖÖ ÖÓ¬ÖÆüß ŸµÖÖÓÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ´ÖÖ¡Ö 1920
ÖÓŸÖ¸ü ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü †Ö×Ö ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“µÖÖ “Öôû¾Öôûß´Ö¬µÖê †Öêú ÛÃ¡ÖµÖÖÓ ÃÖÖ´Öß»Ö
—ÖÖ»µÖÖ. 31 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 1920 »ÖÖ ›üÖò.
†ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß ‘´ÖæúÖÖµÖú’ ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü 1927 »ÖÖ ‘²Ö×ÆüÂ éúŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖ’ 1930 »ÖÖ ‘•ÖÖŸÖÖ ¯ÖÏ²Öã¬¤ü ³ÖÖ¸üŸÖ’ ‡ŸµÖÖ¤üß ×ÖµÖŸÖúÖ×»Öêú ÃÖã¹ý êú»Öß. µÖÖ´Ö¬µÖê
¤ü×»ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †ÖÙ£Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ¿Ö †×¬Öú ˆšüÖ¾Ö¤üÖ¸ü¯ÖÖê †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß ´ÖÖÓ›ü»Öê ¯Öã¹ýÂÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖÖŸÖÖ
×´ÖôûÖ¾Öß ´ÆüÖæÖ ØÆü¤æü úÖê›ü ×²Ö»Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ýÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓÃÖÖšüß ÃÖ¢Öê“ÖÖ ŸµÖÖÖ ú¸üÖÖ¸üÖ ÆüÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ÖêŸÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖÆüß ×¿ÖÖÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö
•ÖÖÖ¾Öæ »ÖÖÖ»Öê. µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ×ÖµÖŸÖúÖ×»ÖúÖÓ´Ö¬µÖê ÖãÖÖŸ´Öú ²Ö¤ü»ÖÆüß •ÖÖÖ¾Öæ »ÖÖÖ»ÖÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ‘Ã¡Öß ´ÖÓ›üôû ¯Ö×¡ÖúÖ’ (1935),
‘³Ö×ÖÖß ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯Ö×¡ÖúÖ’ (1936), ‘ÃÖ×¾ÖŸÖÖ’ (1947), ‘´Ö×Æü»ÖÖ’ (1951) ‘³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß ´ÖÓ›üôû ¯Ö×¡ÖúÖ’ (1956), ‘ÃÖÖ×¸üúÖ ’ (1960),
‘´ÖÖÆêü¸’ü (1962), ‘´ÖÖ¬Öã¸üß’ (1964), ‘ÖéÆü»Ö´Öß ’ (1965), ‘²ÖµÖÖ’ (1972) µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖß»Ö ×ÖµÖŸÖúÖ×»ÖúÖÓ´Ö¬ÖæÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê
†ÛÃŸÖŸ¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê, ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ²ÖÖÆüµÖ×¾Ö¿¾ÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö ú¹ýÖ ¤êüÖê µÖÖ“Öê ³ÖÖÖ µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ×ÖµÖŸÖúÖ×»ÖúÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×ŸÖ»ÖÖ —ÖÖ»Öê. µÖÖ“Öß
•ÖÖÖß¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ‘ÖéÆü»Ö´Öß’ µÖÖ ×ÖµÖŸÖúÖ×»ÖúÖÓ“µÖÖ ‘ÖÖêÂÖ¾ÖÖŒµÖÖŸÖæÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê ‘–ÖÖÖß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö Ã¡Öß Æüß ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß ¿ÖŒŸÖß ¾Ö ¾Öî³Ö¾Ö †Ö×Ö ´ÖÖÖ¾Ö
•ÖÖŸÖß“Öê ÃÖÖï¤üµÖÔ ÆüÖêµÖ’. µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖß»Ö ´ÖÖ×ÃÖúÖÖê ÛÃ¡ÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê •ÖÖÖéŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ‘Ã¡Öß’ µÖÖ ´ÖÖ×ÃÖúÖÖê ‘´ÖÖ—Öê •Öß¾ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ’ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÃÖÓ¾ÖÖ¤ü †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ êú»ÖÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê ãúÃÖã´ÖÖ¾ÖŸÖß ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü, ãú´Öæ×¤üÖß ¸üÖÖÖêú¸ü, ‡Ó×¤ü¸üÖ ŸÖê»ÖÓÖ, ú´Ö»Ö ¾ÖÖÖôêû, ¯Ö¤ü´ÖÖ Ø¿Ö¤êü,
†»²Ö™Ôü Ø¯Ö™üÖê µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê †Öã³Ö¾Ö ¾µÖŒŸÖ êú»Öê. ¤ãüÖÖÔ ÖÖê™êü, ¯Ö¤Ëü´ÖÖ ¾ÖŸÖÔú,•ÖÖêŸÃÖÖ ³ÖÖêôêû µÖÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÖŸÖß µÖÖ ×ÖµÖŸÖúÖ×»ÖúÖŸÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ÆüÖê¾ÖæÖ
×“Ö¡Ö¯Ö™ü ¸ÓüÖ³Öæ×´Ö“µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö †Öã³Ö¾Ö×¾Ö¿¾ÖÖ“Öß †ÖêôûÖ Ã¡ÖßµÖÖÓÖÖ —ÖÖ»Öß.
ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™Òü ÃÖÓ‘Ö™üÖêÖê ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓú›êü •ÖÖÖ“Öê »ÖÖ ¾Öê¬ÖµÖÖÃÖÖšüß 1975 Æêü ¾ÖÂÖì †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ¾ÖÂÖÔ ´ÆüÖæÖ ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ êú»Öê. 8
´ÖÖ“ÖÔ 1975 ÆüÖ ×¤üÖ ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ, ×¾ÖúÖÃÖ, ÃÖ´ÖÖÖŸÖÖ µÖÖ ×¡ÖÃÖã¡ÖßÖê •ÖÖ³Ö¸ü ¯ÖÖôûÖ¾ÖÖ †¿Öß ÆüÖú ×¤ü»Öß. ÆüÖ úÖ»ÖÖÓ›ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ
‘ÃÖã¾ÖÖÔ µÖãÖÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖÓ›ü’ ÃÖ´Ö•Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê †Öêú Ã¡Öß “Öôû¾Öôûß“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ŸÖß»ÖÖ Ã¾ÖŸ¾ÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö —ÖÖ»Öß. ×ŸÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öß ¾ÖêÖôûß
†Öã³Ö¾Ö×ÖÂšü ³ÖÖÂÖÖ¿Öî»Öß µÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¹ýÖ ŸÖß »ÖêÖ ú¹ý »ÖÖÖ»Öß. †Ö•ÖÆüß ‘²ÖÖµÖ•ÖÖ’, ‘´ÖÖÖãÂÖß’, ‘Ã¡Öß ˆ¾ÖÖ“Ö’, ‘×´ÖôæûÖ ÃÖÖ·µÖÖ•ÖÖß’ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü Æüß
†Öêú ×ÖµÖŸÖúÖ×»ÖúÖŸÖæÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ »ÖêÖÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏÖ¸üŸÖÖ •ÖÖÖ¾ÖŸÖê. Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ †×³Ö¾µÖŒŸÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ŸÖß µÖÖ ×ÖµÖŸÖúÖ×»ÖúÖÓŸÖæÖ
†Ö•ÖÆüß ú¸üŸÖê.
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÃÖæ“Öß
1) ØÖ¾ÖÃÖ¸üÖ ´ÖÓÖ»Ö
:
2) ú¾Öì Ã¾ÖÖŸÖß
:
3) ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ ×¾ÖªãŸÖ
:
4) †ú»Öã•Öú¸ü ¯ÖÏÃÖ®Öãú´ÖÖ¸ü :

‘Ã¡Öß ´ÖãŒŸÖß “Öôû¾Öô’û †Ö×Ö ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ Ã¾Ö¹ý¯Ö ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü
Ã¡Öß ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ‰ú»ÖÖãÖÖ’ ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, ¯ÖãÖê
Ã¡Öß-¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö’ ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, ¯ÖãÖê
´Ö¸üÖšüß ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÃÖéÂ™üß“Öê †ÓŸÖ¸ÓüÖ’ ÁÖß ×¾ÖªÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, ¯ÖãÖê
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