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 ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»ÖêÓ“µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸ü�Öê“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ 
 

¯ÖÏÖ.›üÖò.¯Ö¤Ëǘ ÖÖ�ú¸ü ×¯Ö™ü»Ö ê. 
´Ö¸üÖšüß ×¾Ö³ÖÖ�Ö ¯ÖḮ Öã�Ö, 

ÁÖß.”û¡Ö¯ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ,ˆ´Ö¸ü�ÖÖ ×•Ö.ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü. 

 
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ :- 
            ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ •µÖÖ ´ÖÆüÖÖ ¯ÖãºþÂÖÖÓ“Öê µÖÖê�Ö¤üÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ´Ö.±ãú»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ 
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü.¬Ö´ÖÖÔ“Öß ×“Ö×�úŸÃÖÖ �êú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ �ãú�ÖßÆüß Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ¯Öã̧ üÖê�ÖÖ´Öß ´Æü�ÖæÖ ‘Öê‰ “Ö ¿Ö�úŸÖ 
ÖÖÆüß.µÖÖ ˆŒŸÖß¯ÖḮ ÖÖ�Öê ´Ö.±ãú»Öê µÖÖÓ“Öê µÖÖê�Ö¤üÖÖ ¯Öã̧ üÖê�ÖÖ´ÖßŸ¾ÖÖ»ÖÖ ¯Öã̧ êüÃÖê †ÃÖê“Ö †ÖÆêü.´Ö.±ãú»Öë“Öê ¾ÖÖ’Ë́ ÖµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö�ÎúÖÓŸÖß“Öê,¾µÖÖ¯Ö�ú 
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“Öê †Ö×�Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£Öê»ÖÖ ÃÖ´ÖŸÖê“Öß ×¤ü¿ÖÖ ¤êü�ÖÖ ȩ̂ü †ÃÖê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öß ¬Ö´ÖÔ×“Ö×�úŸÃÖÖ ÃÖ´ÖŸÖê¾Ö¸ü †Ö×�Ö 
×¾Ö–ÖÖÖ×ÖÂšêü¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †¿Öß †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ºþœü †ÃÖ»Öê»ÖÖ »ÖÖò›Ô ´Öê�úÖ»Öê“ÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ ˆ³ÖÖ ×ÃÖ¬¤üÖÓŸÖ †Ö›ü¾Öê 
�ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ �úÖ´Ö •µÖÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»ÖëÖß �êú»Öê»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Öæ»µÖ×ÖÂšü ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ µÖÖ ¿ÖÖê¬Ö×Ö²ÖÓ¬ÖÖŸÖæÖ �ÖÖ»Öß»Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. 
 

ŸÖéŸÖßµÖ ¸üŸÖ :- 
           ´Ö.±ãú»ÖëÖß ÃÖ¾ÖÔ̄ ÖÏ£Ö´Ö 1855 ´Ö¬µÖê 'ŸÖéŸÖßµÖ ¸üŸÖ' ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÖÖ™ü�ú ×»Ö×Æü»Öê. '' ×¿Ö�Ö�Ö ÆüÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“ÖÖ ×ŸÖÃÖ¸üÖ ›üÖêôûÖ 

†ÖÆêü  ÆüÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»ÖëÖß †Ö¯Ö»µÖÖ µÖÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖæÖ ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü.'' ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•Ö •Öê¾ÆüÖ ×Ö¸ü�Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ 
×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ ´Öæ»Ö´ÖÓ¡Ö ¤êü�µÖÖ“Öê �úÖ´Ö µÖÖ ÖÖ™ü�úÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ¤êü�µÖÖ“Öê �úÖµÖÔ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»ÖÓêÖß �êú»Öê †ÖÆêü. 1855 ÃÖÖ»Öß ¤ü×�Ö�ÖÖ 
¯ÖÏÖ‡Ô•Ö �ú×´Ö™üßÃÖ´ÖÖȩ̂ ü Æêü ÖÖ™ü�ú ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸üÖÃÖÖšüß ÃÖÖ¤ü¸ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê ´ÖÖ¡Ö ŸÖê ×ŸÖ£Öê ÖÖ´ÖÓ•Öã̧ ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¯Öãœêü �Öã»ÖÖ´Ö×�Ö¸üß  
µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�úÖŸÖ µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“ÖÖ ˆ»»Öê�Ö †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.  ÖÖ™ü�úÖ“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ“Ö ×¾Ö–ÖÖÖ×ÖÂšêü“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ³Ö™ü³Ö™ü•Öß , ´ÖÖôûµÖÖ 
�ãú�Ö²µÖÖ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö‡Ô“µÖÖ ˆ¤ü¸üÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ �ú¿Öß ×¯Öôû¾Ö�Öæ�ú �ú¸üŸÖÖŸÖ µÖÖ“Öß ÃÖÖ�Ö µÖÖ ÖÖ™ü�úÖ¾¤üÖ ȩ̂ü ×¤ü»Öê»Öß 
†ÖÆêü. ´Ö.±ãú»ÖëÖß †Ö¯Ö»µÖÖ µÖÖ ÖÖ™ü�úÖŸÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö •µÖÖ †×ÖÂ™ü, ÃÖÓ�ãú×“ÖŸÖ ¯ÖÏ£ÖÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ™üß�úÖ �êú»Öê»Öß †ÖÆêü.  �ÖÖîŸÖ´Ö 
²Öã¬¤üÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ  †»ÖÖî�úß�ú ´ÖÆüÖ¯ÖãºþÂÖÖÓ“µÖÖ “Öôû¾Öôûß •µÖÖÓÖß ´ÖÖê›üßŸÖ �úÖœü»µÖÖ,“ÖÖ¾ÖÖÔ�úÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ²Öã¬¤üß´ÖÖÖß †Ö×�Ö ¬µÖîµÖÔ¿Öß»Ö 
»Ö êÖ�úÖÓ“Öê ²ÖÓ›ü •µÖÓÖÖß ÖÖ´Ö¿ÖêÂÖ �êú»Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß »ÖœüŸÖÖÖÖ ÃÖÖî́ µÖ ³ÖÖÂÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü�Öê ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß ´Æü�ÖæÖ ´Ö.±ãú»ÖëÖß �úšüÖȩ̂ ü †¿ÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ µÖÖ 
»ÖÖê�úÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ÖÖ™ü�úÖ“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ •ÖÖê¿Öß †Ö×�Ö ²ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖŸÖæÖ ÆüÖêŸÖê. Æüß ²ÖÖ‡Ô 
�Ö¸üÖê¤ü¸ü †ÖÆêü †Ö×�Ö Ö¾Ö¸üÖ ‘Ö¸üß ÖÖÆüß †¿Öß ÃÖÓ¬Öß ÃÖÖ¬ÖæÖ •ÖÖê¿Öß ‘Ö¸üÖŸÖ µÖêŸÖÖê.�úÖȩ̂ ü›üµÖÖ ×³Ö�ÖêÖê ´ÖÖ—Öê ¯ÖÖê™ü ³Ö¸ü�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß  µÖÖŸÖæÖ ´Öß 
ŸÖã—Öê �ú»µÖÖ�Ö �úÃÖê Ø“ÖŸÖÖ¾Öê. ¿Öê•ÖÖ·µÖÖ ²ÖÖ‡Ô“Öê ´Öæ»Ö •ÖÃÖê ¤ü�ÖÖ¾Ö»Öê ŸÖÃÖê •Ö¸ü ŸÖã—Öê —ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü †¿Öß ³ÖßŸÖß ¤üÖ�Ö¾ÖŸÖÖê Æêü ™üÖôû�µÖÖÃÖÖšüß 23 
²ÖÎÖÉ�ÖÖÓÖÖ ŸÖǣ Ö¯ÖÖêôûµÖÖ“Öê •Öê¾Ö�Ö, ¤ü×�Ö�ÖÖ, ¬ÖÖêŸÖ¸ü ªÖ¾Öê ´Æü�ÖæÖ �ÖÏÆü¿ÖÓÖŸÖßÃÖÖšüß ²ÖÖ‡Ô“Öß ´ÖÖ:ÛÃ£ÖŸÖß ŸÖµÖÖ¸ü �ú¸üŸÖÖê.Æüß ²ÖÖ‡Ô †Ö¯Ö»µÖÖ 
Ö¾Ö·µÖÖ»ÖÖ Æêü •ÖÖê¿Öß“Öê �ÖÏÆü±ú×»ÖŸÖ ÃÖÖÓ�ÖŸÖê.Ö¾Ö¸üÖ �ú•ÖÔ �úÖœæüÖ Æêü �ÖÏÆü±ú×»ÖŸÖ ¯Öæ�ÖÔ �ú¸ü�µÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß �ú¸üŸÖÖê.¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß Ã¡Öß-
¿Öã¤ÎÖ¾Ö¸ü ´ÖÖÖ×ÃÖ�ú �Öã»ÖÖ´Ö×�Ö¸üß »ÖÖ¤ü»Öß •ÖÖŸÖê. •ÖÖê¿Öß»ÖÖ ¿ÖÖÓŸÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖ“Öß —ÖÖ»Öê»Öß †ÖêœüÖŸÖÖ�Ö, ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖ“ÖÖ 
•ÖÖê¿µÖÖÖê �êú»Öê»ÖÖ †¯Ö´ÖÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ¿Öê¾Ö™üß ¯ÖÖ¤üÎßÖê �êú»Öê»Öß ´Ö¬µÖÃ£Öß µÖÖ ÃÖÖ·µÖÖ ²ÖÖ²Öà“Öê ¯ÖÏÃÖÓ�Ö×“Ö¡Ö�Ö ´Ö.±ãú»Öê †ŸµÖÓŸÖ ÃÖÖ¬µÖÖ ¿Öî»ÖßÖê 
ÃÖÖ�úÖ¸ü �ú¸üŸÖÖŸÖ.´Ö.±ãú»Öê µÖÖÓ“Öê ŸÖéŸÖßµÖ ¸üŸÖ Æêü ÖÖ™ü�ú ×»Ö×Æü�µÖÖ´ÖÖ�Ö“ÖÖ ÆêüŸÖæ ²ÖÎÖÉ�ÖÖÓ“ÖÖ œüÖë�Öß¯Ö�ÖÖ »Ö�ÖÖŸÖ †Ö�ÖæÖ ¤êü�Öê †Ö×�Ö ¬ÖÖ×´ÖÔ�ú 
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ •ÖÖ�ÖéŸÖß ‘Ö›ü¾ÖæÖ †Ö�Ö�Öê, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ´ÖÖÖ×ÃÖ�úŸÖÖ ²Ö¤ü»Ö�Öê ÆüÖ †ÖÆêü.´ÖÖºþŸÖß“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê †Ö¯Ö�Ö ±úÃÖ¾Ö»µÖÖ �Öê»µÖÖ“Öê �ãú�Ö²Öß 
¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖ“µÖÖ »Ö�ÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖÖê ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ´Æü�ÖŸÖÖê,"ÆüÖ ¬ÖÖë›üÖ ¯Öã•Ö�µÖÖÃÖ ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¡Ö ÖÖÆüß“Ö, ¯Ö�Ö †ÖŸÖÖ µÖÖ»ÖÖ ±úÖê›æüÖ µÖÖ“µÖÖ 
Ø“Ö¬Ö›üµÖÖ �úºþÖ ´ÖÖŸÖßŸÖ ×´Öôû¾ÖæÖ µÖÖ“Öß ¸üÖ�Ö ¸üÖÓ�ÖÖêôûß �êú»Öß ´Æü�Ö•Öê ¤ãüÃÖ¸êü �úÖê�Öß ´ÖÖ—µÖÖÃÖÖ¸ü�Öê ³ÖÖêôêû �ÖéÆüÃ£Ö ²ÖÎÖÉ�ÖÖ“Öê ‹ê�æúÖ 
ŸµÖÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ±úÃÖæÖ �ú•ÖÔ²ÖÖ•ÖÖ¸üß ÆüÖê�ÖÖ ü̧ ÖÖÆüßŸÖ"1ü ´ÖæŸÖßÔ³ÖÓ•ÖÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ �úÖê�ÖŸÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ ÖÖÆüß. •Ö¸ü 
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�ãú�Ö²µÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖêÂÖ�ÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ“Ö •Ö¸ü ±úÖê›ü»Öê ŸÖ¸ü •ÖÖê¿Öß �úÖµÖ �ú¸ü�ÖÖ¸ü †ÖÆêü.ÆüÖ ×¾Ö–ÖÖÖ×ÖÂšü ˆ¯ÖÖµÖ ´Ö.±ãú»µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ µÖÖ 
ÖÖ™ü�úÖÓŸÖæÖ ¯ÖÏ�ú™ü �êú»ÖÖ †ÖÆêü. 

           ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ´ÖÖ�ÖæÃÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ�Ö †ÖÆêü ŸÖÖê ²ÖÎÖÉ�Ö †ÃÖÖê †£Ö¾ÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ.µÖÖ ÖÖ™ü�úÖ“µÖÖ 
¿Öê¾Ö™üß ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖ“Öß ¾µÖŒŸÖß ȩ̂ü�ÖÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.�Ö Ó̧ü ŸÖ¸ü ŸÖß ¾µÖŒŸÖß ȩ̂ü�ÖÖ ×¾Ö¤ãüÂÖ�úÖ“Öß“Ö ³Öæ×´Ö�úÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖê.´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖ“µÖÖ ŸÖÖë›ü“Öê 
•Öê ¾ÖÖŒµÖ ×¤ü»Öê †ÖÆê  ŸÖê ´ÖæŸÖßÔ³ÖÓ•ÖÖÖ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ Ã¯ÖÂ™ü �ú¸ü�ÖÖ¸êü ¿ÖÖêÂÖ�ÖÖ“Öê ´Öæ»µÖ ÖÖ�úÖ¸ü�ÖÖ ȩ̂ü“Ö †ÃÖê †ÖÆêü. ´ÖæÃÖ»Ö´ÖÖÖ ´Æü�ÖŸÖÖê,"ŒµÖÖë 
¯ÖÖ¤Îß ÃÖÖÆêü²Ö ×¯Ö“”û»Öê ×¤üÖÖế Öê Æü´ÖÖ ȩ̂ü ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖ¾ÖÖêÖê ØÆü¤æü�êú ²Ö›ü ²ÖãŸÖÖë�æú ±úÖê›ü ›üÖ»ÖêÃÖÖê †“”ûÖ ×�úµÖÖ;µÖê ÃÖ²Ö »ÖÖê�Ö ˆÆüÖë�êú ÖÖ´ÖÃÖë ŸÖÖÖë 
´ÖÖ¸ü-´ÖÖ¸ü�ú¸ü ü̧ÖêŸÖê Æïü" üÃÖÖȩ̂ ü™üß ÃÖÖế ÖÖÖ£Ö“Öß ´ÖæŸÖßÔ ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ ²ÖÖ¤ü¿ÖÖÆüÖê ±úÖê›ü»Öß.ŸµÖÖ»ÖÖ †•ÖæÖ ²ÖÖê»ÖŸÖÖŸÖ ¯Ö�Ö ØÆü¤æü“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ �úÖœæüÖ 
ŸÖß ±úÖê›ü»Öß †ÃÖŸÖß ŸÖ¸ü †ÃÖê —ÖÖ»Öê ÖÃÖŸÖê.†¿Öß ¾Öî“ÖÖ× ü̧�ú ³Öæ×´Ö�úÖ ‘Öê¾ÖæÖ ²ÖÎÖÉ�ÖÖ“Öê ¿ÖÖêÂÖ�ÖÖ“Öê ÆüŸµÖÖ¸ü ´Ö.±ãú»ÖÓÓêÖß �úÖ¯ÖæÖ ™üÖ�ú»Öê 
†ÖÆêü ŸÖê ´Æü�Ö•Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“µÖÖ •ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö¸ü Æß »ÖœüÖ‡Ô ŸÖê Ø•Ö�ú»Öê †ÖÆêüŸÖ. 
 

†�ÖÓ›ü :- 
 ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»ÖëÖß ×¾Ö¯Öã»Ö ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ »Öê�ÖÖ �êú»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü •Öê †Ö¤ü¿ÖÔºþ¯Ö 

´ÖÖ�ÖÃÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö šêü¾Ö»Öê †ÖÆêü ŸÖê ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ÃÖŸµÖ¬Ö´ÖÔ µÖÖ �ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ¯ÖÏ�ú™ü �êú»Öê †ÖÆêü.ŸµÖÖŸÖ»ÖÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´Æü�Ö•Öê ŸµÖÖÓ“Öß †³ÖÓ�Ö ¸ü“ÖÖÖ 
ŸµÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓÖß †�ÖÓ›ü ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü.´Ö¬µÖµÖã�ÖÖŸÖß»Ö †³ÖÓ�Ö¸ü“ÖÖế Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ´Æü�ÖÖ¾Öê ŸÖê¾Öœêü ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß ´Æü�ÖæÖ �úß �úÖµÖ 
•ÖÖêŸÖß¸üÖ¾ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †�ÖÓ›üÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ •ÖÖ�Öê �ú¸ü�µÖÖ“Öê �úÖ´Ö �êú»Öê †ÖÆêü.µÖÖ †�ÖÓ›üÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ 
ŸµÖÓÖÖß ¯Ö¤ü¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖšüß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ †Ö�ÖÏÆü ¬Ö¸ü»ÖÖ †ÖÆêü.ÃÖ´ÖŸÖê“ÖÖ ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü �êú»ÖÖ †ÖÆêü,µÖÖµÖÖ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß �êú»Öß †ÖÆêü. 
´ÖÖÖ¾ÖŸÖê“ÖÖ ¯Öã�úÖ¸üÖ �êú»ÖÖ †ÖÆêü,ŸÖÃÖê“Ö ¬Ö´ÖÖÔŸÖ»µÖÖ ¿ÖÖêÂÖ�ÖÖ»ÖÖ †Ö¾ÆüÖÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêü.´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»ÖëÖß µÖÖ †�ÖÓ›üÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ 
†×ŸÖ¿ÖµÖ ´ÖÖî×»Ö�ú, �ÎúÖÓŸÖß¤ü¿ÖßÔ,†Ö×�Ö ×ÆüŸÖ�úÖ¸üß †ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ †�ÖÓ›üÖŸÖæÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú †Ö¿ÖµÖ 
¯Öæ�ÖÔ̄ Ö�Öê ¯ÖÏ�ú™ü —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ †�ÖÓ›üÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖÖ´ÖÖŸÖæÖ ´Ö.±ãú»µÖÖÓ“Öß ¾Öî“ÖÖ×¸ü�ú ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾ÖŸÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. µÖÖ †�ÖÓ›üÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß 
¾Öî“ÖÖ×¸ü�ú —Öê̄ Ö ×�úŸÖß ´ÖÖêšüß †ÖÆêü Æêü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ »Ö�ÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖÆü�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß. 

' ´ÖÖÖ¾ÖÓÖ“ÖÖ ‹�ú ¬Ö´ÖÔ ' µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ †�ÖÓ›üÖŸÖæÖ ÃÖ¾ÖÔ¬Ö´ÖÔÃÖ´Ö³ÖÖ¾Ö Æêü ¾ÖîÀ¾Öß�ú ×“Ö¸ÓüÓŸÖÖ ´Öæ»µÖê ¯ÖÏ�ú™ü ÆüÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖê. 
´Ö¬µÖµÖã�ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê †Ö•ÖŸÖÖ�ÖÖµÖŸÖ †Öê�úÖÓÖß ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ¾µÖÖ�µÖÖ �êú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß •Öß ¬ÖÖ¸ü�ÖÖ �ú¸üŸÖÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ¬Ö´ÖÔ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê 
†ÖÆêü. ¿Öê¾Ö™üß ´ÖÖÖ¾ÖÖ“Öê ×ÆüŸÖ Æêü“Ö ¬Ö´ÖÖÔ“Öê †Ó×ŸÖ´Ö ÃÖŸµÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´Ö.±ãú»µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ †�ÖÓ›üÖŸÖæÖ ´ÖŸÖ ¯ÖÏ�ú™ü �êú»Öê 
†ÖÆêü ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ †�ÖÓ›üÖŸÖ ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ, 

ÃÖ¾ÖÖÕÓ“ÖÖ ×Ö×´ÖÔ�ú †ÖÆêü ‹�ú ¬ÖÖß | ŸµÖÖ“Öê ³ÖµÖ ´ÖÖß ¬Ö¸üÖ ÃÖ¾ÖÔ ||1|| 
µÖÖµÖÖÖê ¾ÖÃŸÖãÓ“ÖÖ ˆ¯Ö³ÖÖê�Ö ‘µÖÖ¾ÖÖ | †ÖÖÓ¤ü �ú¸üÖ¾ÖÖ ³ÖÖÓ›æü ÖµÖê ||2|| 
¬Ö´ÖÔ ¸üÖ•µÖ ³Öê¤ü ´ÖÖÖ¾ÖÖ ÖÃÖÖ¾Öê | ÃÖŸµÖÖÖê ¾ÖŸÖÖÔ¾Öê ‡¿ÖÖÃÖÖšüß||3|| 

ÃÖ¾ÖÔ ÃÖã�Öß ¾ÆüÖ¾Öê ×³Ö�ÖÖ Æüß ´ÖÖ�ÖŸÖÖê | †ÖµÖÖÔÃÖß ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖê | •µÖÖêŸÖß ´Æü�Öê ||4||  
(´Ö.±ãú»Öê ÃÖ´Ö�ÖÏ ¾ÖÖ’Ë́ ÖµÖ ¯Öé.535) 

           ¬Ö´ÖÔ ÆüÖ ‹�úÖ“Ö ×Ö×´ÖÔ�úÖÖê ´Æü�Ö•Öê ‡ÔÀ¾Ö¸üÖÖê ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ †ÖÆêü.ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê �úÖê�ÖŸµÖÖ“Ö ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¤ãü•ÖÖ³ÖÖ¾Ö 
�ú¸üßŸÖ ÖÖÆüß ŸµÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ŸµÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öê †Ö“Ö¸ü�Ö �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖ-´ÖÖ�ÖÃÖÖ´Ö¬µÖê¤êü�Öß»Ö ¤ãü•ÖÖ³ÖÖ¾Ö ÖÃÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß µÖÖ †�ÖÓ›üÖ“µÖÖ 
´ÖÖ¬µÖÖ´ÖÖŸÖæÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. ¯Ö�Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ µÖÖ ˆ»Ö™ü“Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. �ãú�Öß  •ÖÖŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü µÖÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖ»ÖÖ 
Öß“Ö ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖê. ŸÖ¸ü �ãú�Öß –ÖÖÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ�ÖÃÖÖ-´ÖÖ�ÖÃÖÖŸÖ ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö �ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖê. �ãú�Öß ¬ÖÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ ȩ̂ü ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö �ú¸üŸÖÖê, 
¾ÖÖÃŸÖ×¾Ö�ú ´Ö.±ãú»µÖÖÓÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ�ú›æüÖ Æêü �ú¬ÖßÆüß †¯Öê×�ÖŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ´ÖÖÖ¾ÖÖÖê †ÃÖÖ ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö �ú¸ü�Öê ´Æü�Ö•Öê ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“µÖÖ 
×¾Öºþ¬¤ü †Ö×�Ö ´ÖÖ�ÖãÃÖ�úß»ÖÖ ÃÖÖê›æüÖ •ÖÖ�Öê ÆüÖêµÖ. ´ÖÖ�ÖæÃÖ ÆüÖ ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“Öß ×Ö×´ÖÔŸÖß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê †£Ö¯ÖÖÃÖæÖ ‡×ŸÖ¯ÖµÖÕÓŸÖ ÃÖÖ¸ü�ÖÖ“Ö 
†ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê †Ö×�Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ŸÖÃÖÖ ŸÖÖê ´ÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ›üÖò.¤ü.ŸÖÖ.³ÖÖêÃÖ»Öê ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ,"¬Ö´ÖÔ,³ÖÖÂÖÖ,³Öǽ Öß,ÃÖÓÃ�éúŸÖß †Ö×�Ö 
¸üÖ•Ö¾Ö™ü µÖÖÓ“µÖÖŸÖ ³Öê¤ü †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ´ÖÖ�ÖÃÖÖŸÖ ³Öê¤ü †ÃÖ�µÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö ÖÖÆüß. �úÖ¸ü�Ö ‡ÔÀ¾Ö¸üÖÖê Æêü ³Öê¤ü �êú»Öê»Öê ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖê ' 
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´ÖÖ�ÖæÃÖ¯Ö�ÖÖ»ÖÖ ' ˆ¯ÖµÖÖê�Öß šü¸ü�ÖÖ¸êü ÖÖÆüßŸÖ.,µÖÖ ³Öê¤üÖ´Öãôêû“Ö ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“Öß ²Öã¬¤üß ÃÖÓ�ãú×“ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ²Ö¬Öß¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ �úŸÖéÔŸ¾ÖÖ»ÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ 
¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“Öê ¾µÖÖ¯Ö�ú¯Ö�Ö �ú´Öß ÆüÖêŸÖê †¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öê ³Öê¤ü ´Æü�Ö•Öê ¾ÖÖÆüŸµÖÖ ¯ÖÖ�µÖÖ»ÖÖ ²ÖÖÓ¬Ö ‘ÖÖ»Ö�µÖÖÃÖÖ¸ü�Öê †ÖÆê.ü" £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ 
´ÖÖ�ÖÃÖÖÖê †Ö¯Ö»Öê •Öß¾ÖÖ �Öôû�ÖôûŸµÖÖ ¯ÖÖ�µÖÖÃÖÖ¸ü�Öê ¿Öã¬¤ü šêü¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÃÖŸµÖ¯Öæ�ÖÔ †Ö“Ö¸ü�Ö ÆüÖ“Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü ‹�ú´Öê¾Ö ˆ¯ÖÖµÖ 
†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. 
            ×¾Öªê“Öß ´ÖÆüŸÖß ±ãú»µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †�ÖÓ›üÖŸÖæÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öß †ÖÆêü . ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †Ö•Ö †Öê�ú ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖ †Ö¿ÖµÖÖÖß 
³Ö¸ü»Öê»Öß ÃÖæ¡Öê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖß»Ö •Öß †Ö•Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾ÖÖÖŸÖ ¯ÖÏŸµÖê�úÖ“µÖÖ ´Öã�ÖÖŸÖ ÃÖã³ÖÖ×ÂÖŸÖ¾Ö•ÖÖ ÆüÖê¾ÖæÖ ²ÖÃÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ 
†Ö×�Ö ŸÖß ÃÖ¾ÖÖÕÓÖÖ ´Öã�Ö¤Ëü�ÖŸÖ ÆüÖê¾ÖæÖ ²ÖÃÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ‹�ú ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖæ¡Ö ´Ö.±ãú»Öë“µÖÖ †�ÖÓ›üÖŸÖæÖ ¯ÖÏ�ú™ü —ÖÖ»Öê ŸÖê ´Æü�Ö•Öê –ÖÖÖÖ“Öê 
´ÖÆüŸ¾Ö ÃÖÖÓ�Ö�ÖÖ¸êü †ÖÆêü. ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“µÖÖ †»ÖÖêî�úß�ú ²Öã¬¤üß»ÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öß •ÖÖê›ü ×´ÖôûÖ»µÖÖÃÖ ŸÖÖê ŸµÖÖ†Ö¬ÖÖ ȩ̂ü Ã¾ÖŸÖ:“Öß ¯ÖÏ�ÖŸÖß �úºþ ¿Ö�êú»Ö 
†ÃÖê ´Ö.±ãú»µÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê ´Æü�ÖæÖ ŸÖê ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ, 

×¾Öªê×¾ÖÖÖ ´ÖŸÖß �Öê»Öß | ´ÖŸÖß×¾ÖÖÖ ÖßŸÖß �Öê»Öß | 
ÖßŸÖß×¾ÖÖÖ �ÖŸÖß �Öê»Öß | �ÖŸÖß×¾ÖÖÖ ×¾Ö¢Ö �Öê»Öê | 

×¾Ö¢Ö×¾ÖÖÖ ¿Öæ¤Î �Ö“Ö»Öê | ‡ŸÖ�êú †Ö£ÖÔ ‹�úÖ †×¾ÖªêÖê �êú»Öê | 
 

           ÃÖ�ÖôûµÖÖ“Ö †–ÖÖÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †¬Ö¯ÖŸÖÖÖÖ“Öê ‹�ú´Öê¾Ö �úÖ¸ü�Ö ´Æü�Ö•Öê ´Æü�Ö•Öê †×¾ÖªÖ. ×¾Öªê»ÖÖ ´Ö.±ãú»µÖÓÖÖß 
ŸÖéŸÖßµÖ ¸üŸÖ,Öê¡Ö †ÃÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öê †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÓ×�Ö�Ö ×¾Ö�úÖÃÖÖÃÖÖšüß •Öß ´Öæ»µÖê †Ö¯Ö�Ö Ã¾Öß�úÖ ü̧»Öê»Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü“Ö 
ŸÖß ¯ÖÏÆüÖ¸ü �ú¸üŸÖê. �úÖ¸ü�Ö –ÖÖÖÖ“ÖÖ Ã¯Ö¿ÖÔ Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ ²Öã¬¤üß»ÖÖ ³Ö»Öê-²Öã̧ êü µÖÖŸÖ»ÖÖ ±ú¸ü�ú �úôûŸÖ ÖÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÖßŸÖß ¸üÖÆüŸÖ 
ÖÖÆüß ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ´Ö•ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. •Öß¾ÖÖÖŸÖ ÖßŸÖß×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖÏ�ÖŸÖß»ÖÖ �úÖÆüß †£ÖÔ ˆ¸üŸÖ ÖÖÆüß ´Æü�ÖæÖ 
›üÖò.¤ü.ŸÖÖ.³ÖÖêÃÖ»Öê ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ,"ÃÖ´ÖÖ•Ö ˆ®ÖŸÖß“ÖÖ ´Öã�µÖ �ëú¤üÎØ²Ö¤æ †Ö×�Ö ´ÖÖ¯Ö¤Óü›ü ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖÖ ÆüÖ“Ö †ÃÖŸÖÖê. ¿Öã¤üÎ, �Ö ü̧ß²Ö, 
†Ö×�Ö ˆ¯Öê×�ÖŸÖ •ÖÖŸÖÖ ×�úŸÖß ÃÖã�Öß †ÖÆêü, ×�úŸÖß ÃÖÓ̄ Ö®Ö †ÖÆêü, †Ö×�Ö ×�úŸÖß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÖÆêü, µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †ÖË ¸üÖÂ™üÒÖ“Öê ¾Öî³Ö¾Ö 
†¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê. †¿Öß Æüß ¿Öæ¤üÎ,†×ŸÖ¿Öæ¤üÎ •ÖÖŸÖÖ µÖÖµÖ,ÃÖ´ÖŸÖÖ,²ÖÓ¬Öã³ÖÖ¾Ö, ×Ö³ÖÔµÖŸÖÖ, ÖßŸÖß´Ö¢ÖÖ †Ö×�Ö ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ µÖÖ ÃÖÖ¸ü�µÖÖ 
´Öæ»µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ ȩ̂ü †Ö¯Ö»Öß ÃÖ¾ÖÖÕÓ�Öß�Ö ¯ÖÏ�ÖŸÖß ×�úŸÖß �úºþÖ ‘ÖêŸÖê Æêü ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. ´Ö.±ãú»µÖÖÓÖÖ Æüß ´Öæ»µÖê •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÓ�Öß�Ö 
¯ÖÏ�ÖŸÖßÃÖÖšüß †ŸµÖÓŸÖ †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. †Ö×�Ö Æüß ÃÖÖ¸üß ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖ †ÖË ×ÆüŸÖ�úÖ¸üß ´Öæ»µÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖÆü•Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ 
ÆüÖê�µÖÖÃÖÖšüß ÃÖ´ÖŸÖÖ ÖÖÓ¤ü»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖŸÖæÖ ÃÖ¾ÖÖÕÓÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ ÃÖÓ¬Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê, ŸµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ´ÖÖ•Ö –ÖÖÖÃÖÓ̄ Ö®Ö —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê, 
ŸÖÖê –ÖÖÖÃÖÓ̄ Ö®Ö ÆüÖê�µÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÖÕÓÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö ×´ÖôûÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê, ŸµÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖÃÖÖšüß �Ö¸üß²Ö †Ö×�Ö ˆ¯Öê×�ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö¿ÖêÂÖ »Ö�Ö 
�ëú¤üÎßŸÖ �êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. µÖÖ“ÖÖ †ÃÖÖ †£ÖÔ ÆüÖêŸÖêÖ �úß, µÖÖ ÃÖÖ·µÖÖ �Öã�ÖÖÓ“Öê, ´Öæ»µÖÖÓ“Öê †Ö×�Ö ¾Öî³Ö¾ÖÖ“Öê ´Öæôû ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê»ÖÖ 
×´Öôû�ÖÖ·µÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖŸÖ ¤ü›ü»Öê»Öê †ÖÆêü. ¿Öã¤üÎ-†×ŸÖ¿Öã¤üÎÖÓÖÖ ×´Öôû�ÖÖ¸êü ×¿Ö�Ö�Ö Æêü ÃÖÖ·µÖÖ ˆ®ÖŸÖß“Öê †Ö×�Ö ÁÖß´ÖÓŸÖß“Öê ´Öæôû †ÖÆêü, µÖÖ¾Ö¸ü 
´Ö.±ãú»µÖÖÓ“ÖÖ ¥üœü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ †ÖÆêü."  ±ãú»µÖÖÓ“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ´Öæšü³Ö¸ü »ÖÖê�úÖÓÖÖ“Ö ×¾ÖªÖ †¾Ö�ÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ´Æü�ÖæÖ“Ö †Ö¯Ö�Ö �ú´ÖÖ»Öß“Öê ´ÖÖ�ÖÖÃÖ 
²ÖÖ»ÖÖê †Ö×�Ö ‡Ó�ÖÏ•ÖÖÓ“Öê �Öã»ÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖê. †–ÖÖÖÖ´Öãôêû ÃÖ´Ö•ÖÖŸÖ ¾Öê�Ö¾Öê�ÖôûµÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. Æêü †Ö£ÖÔ 
‹�úÖ †×¾ÖªêÖê �êú»Öê †ÃÖê ´ÖŸÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓÖß ¿Öê¾Ö™üß ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêü. ÃÖÖ´ÖÖµÖÖŸÖ»µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖ»ÖÖ ×¾ÖªÖ Ö »ÖÖ³Ö�Öê µÖÖŸÖ 
µÖÖ ÃÖÖ·µÖÖ †Ö£ÖÖÔ“Öê, ¤ãü:�ÖÖ“Öê, ¤îüµÖÖ“Öê ´Öæôû †ÖÆêü ´Æü�ÖæÖ ŸÖê ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ, 

×¾ÖªÖ ×¿Ö�úÖê×ÖµÖÖ �ÖÖ¾ÖÖê�ÖÖ¾Ö ×±ú¸üÖ| 
ˆ¯Ö¤êü¿Ö �ú¸üÖ | ¿Öã¤üÎÖ×¤ü�úÖÓ|| 

           ´Ö.±ãú»µÖÖÓÖß †Ö¤ü¿ÖÔ •Öß¾ÖÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö ȩ̂ü�ÖÖ™ü»Öê †ÖÆêü ŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ †�ÖÓ›üÖŸÖæÖ ¯ÖÏŸÖßŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ 
Ã¾Ö¯ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ÆüÖ ÃÖŸµÖ, ÃÖ´ÖŸÖÖ, ÖßŸÖß †Ö×�Ö ´ÖÖÖ¾Ö¯ÖÏế Ö µÖÖ �ÖÖêÂ™üß¾Ö¸ü ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ 
†Ö×�Ö ¿ÖÖêÂÖ�Ö´ÖãŒŸÖß µÖÖÓ“ÖÖÆüß ŸµÖÖÓÖß †Ö�ÖÏÆü ¬Ö¸ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ×Ö×´ÖÔ�úÖ¾Ö¸ü ´Æü�Ö•Öê ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ¾Ö¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ, ÃÖŸµÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö †Ö×�Ö 
ÖßŸÖß´Öæ»µÖÖÓ“Öß •ÖÖê̄ ÖÖÃÖÖÖ  µÖÖ ×¡Ö¯ÖßšüÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“Öß †´ÖÖê‘Ö †¿Öß ÁÖ¬¤üÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ •Öß¾ÖÖ •Ö�ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖ»ÖÖ 
Ã¾ÖÖ£ÖÔ �ú¬ÖßÆüß ÃÖã™ü»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß. �ú´Öß †×¬Ö�ú ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ¯ÖÏŸµÖê�úÖ»ÖÖ“Ö Ã¾ÖÖËü£ÖÔË ÆüÖ ×“Ö�ú™ü»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê“Ö. ŸÖÖê ÃÖŸÖŸÖ ÃÖã�ÖÖ“Öß •ÖÖÃŸÖßŸÖ 
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•ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖß ¾ÆüÖ¾Öß µÖÖÃÖÖšüß ÃÖŸÖŸÖ ¬Ö›ü¯Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖÖê ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¿ÖŒŸÖß“ÖÖ �Öî̧ ü¾ÖÖ¯Ö¸ü �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖê. Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ 
ÃÖã�ÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖê ‡ŸÖ¸üÖÓÖÖ ¤ãü:�Öß �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖê ´Ö.±ãú»ÖÓê“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ŸÖÖê †¬Ö´ÖÔ“Ö †ÖÆêü. ´Æü�ÖæÖ ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ †�ÖÓ›üÖŸÖ ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ, 

�úÖê�ÖÖÃÖ Ö ×¯Ö›üß �ú´ÖÖ¾Ö»Öê �ÖÖ‡Ô | ÃÖ¾ÖÔ ÃÖã�Ö ¤ê‡Ô | †ÖÖÓ¤üÖŸÖ || 
�Ö¸üß Æüß“Ö ÖßŸÖß ´ÖÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ | ²ÖÖ�úß“Öê †¬Ö´ÖÔ | •ÖÖêŸÖß ´Æü�Öê ||  

 (´Ö.±ãú»Öê ÃÖ´Ö�ÖÏ ¾ÖÖ’Ë́ ÖµÖ ¯Öé.541) 

           £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ: �úÂ™ü �ú¸üÖ¾Öê ¯ÖÏÖ´ÖÖ×�Ö�ú¯Ö�Öê †Ö¯Ö�Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ»ÖÖ ¡ÖÖÃÖ Ö ¤êüŸÖÖ •Öß¾ÖÖ •Ö�ÖÖ¾Öê †ÃÖê ±ãú»µÖÖÓÖß 
ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü. ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ¯Öã̧ üŸÖÖ ÃÖã�Öß †ÃÖæÖ “ÖÖ»ÖŸÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ»ÖÖ ÃÖã�Öß �ú¸ü�µÖÖŸÖ •ÖÖê ¬ÖµÖŸÖÖ ´ÖÖÖŸÖÖê •ÖÖê ¤ãüÃÖ·µÖÖ“Öê ¤ãü:�Ö 
�ú´Öß �ú¸ü�µÖÖŸÖ ¬ÖµÖŸÖÖ ´ÖÖÖŸÖÖê ŸÖÃÖê“Ö •ÖÖê ¤ãüÃÖ·µÖÖ“Öê ¤ãü:�Ö ¤æü¸ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ ÃÖã�Ö ´ÖÖÖŸÖÖê ŸÖÖê ¿Ö¸üß¸ü ÃÖã�ÖÖ¯Öê�ÖÖ †ÖÛŸ´Ö�ú †Ö×¬Ö�ú 
´ÖÆüŸ¾Ö ¤êüŸÖÖê ŸÖÖê“Ö ´ÖÖ�ÖæÃÖ ÃÖŸµÖÖê̄ ÖÖÃÖ�ú, ÖßŸÖß´ÖÖÖ †Ö×�Ö ¬Ö´ÖÔ×ÖÂšü ÆüÖêµÖ †ÃÖÖ ´Ö.±ãú»µÖÖÓÖÖ µÖÖŸÖæÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö ªÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ 
‹�ú †Ö¤ü¿ÖÔ •Öß¾ÖÖ �úÃÖê •Ö�ÖÖ¾Öê µÖÖ“ÖÖ ¾ÖÃŸÖã̄ ÖÖšü µÖÖ †ÖêôûßŸÖæÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»µÖÖÓÖß ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 

           £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ •Öß¾ÖÖ •Ö�ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ã¾ÖŸÖ:ÃÖÖšüß •Ö�ÖŸÖ •Ö�ÖŸÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖÃÖÖšüß •Ö�Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê 
¯Ö¸üÖê̄ Ö�úÖ¸üÖ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ �Öã̄ Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß †ÃÖÖ¾Öß »ÖÖ�ÖŸÖê Æêü ´Ö. ±ãú»µÖÖÓ“µÖÖ †�ÖÓ›üÖŸÖæÖ ÃÖŸÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.†Ö¯Öã»µÖÖ¾ÖºþÖ •Ö�Ö 
†Öêôû�ÖÖ¾Öê|ŸµÖÖ“µÖÖ¿Öß ¾ÖŸÖÖÔ¾Öê | ÃÖŸµÖ ŸÖê“Ö µÖÖ †�ÖÓ›üÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ¤ãüÃÖ·µÖÖ²Ö§»Ö ´ÖÖÖ´Ö¬µÖê ÖêÆü´Öß �ú�Ö¾Ö †ÃÖÖ¾Öß. µÖÖ ±ãú»µÖÖÓ“µÖÖ 
ˆŒŸÖß¯ÖḮ ÖÖ�Öê ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•Ö ÖßŸÖßÖê “ÖÖ»ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸÖÖê ÖŒ�úß“Ö ´Öæ»µÖ×ÖÂšü ÃÖ´ÖÖ•Ö‘Ö›ü�ÖßŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê µÖÖê�Ö¤üÖÖ ¤êü�ÖÖ¸êü  šü ȩ̂ü»Ö 
†ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ´Ö.±ãú»µÖÖÓÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öß †Öê�ú×¾Ö¬ÖŸÖÖ, ´ÖæŸÖßÔü“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ, ¬ÖÖ×´ÖÔ�ú �ú´ÖÔ�úÖÓ›ü, µÖÖ ÃÖ�ÖôûµÖÖ“Ö �ÖÖêÂ™üß ×Ö¸ü£ÖÔ�ú 
†¿ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖŸÖ ´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ †�ÖÓ›üÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ×¯ÖÃÖê ÆüÖê¾Öæ ¤êü¾Öæ Ö�úÖ †ÃÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 
†Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÖÖÓ¤ü�ÖÖ¸üß ¾Ö�ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ,µÖÖµÖ, ´ÖÖ�ÖãÃÖ�úß †Ö×�Ö ²ÖÓ¬Öã³ÖÖ¾Ö µÖÖÓÖÖ ”êû¤ü ¤êü�ÖÖ¸üß †ÃÖ»µÖÖÖê ±ãú»Öê ŸµÖÖ¾Ö¸ü 
ÃÖ¸üôû †Ö�Öê̄ Ö ‘ÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.  

           †–ÖÖÖß ´ÖÖ�ÖÃÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ�ÖæÃÖ¯Ö�Ö ¤üÖ�Ö×¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß ×¿Ö�Ö�ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ´ÖÖ�ÖÔ“Ö ¸üÖÆü�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ×¿Ö�Ö�ÖÖŸÖæÖ 
´ÖÖ�ÖÃÖÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ¾Ö †ÖŸ´Ö³ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ �úºþÖ ¤êü�Öê Æêü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê“Ö �úÖµÖÔ †ÖÆêü †ÃÖê ´Ö.±ãú»Öê µÖÖ †�ÖÓ›üÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ 
ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. 
 

�Öã»ÖÖ´Ö×�Ö¸üß ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ÃÖŸµÖ¬Ö´ÖÔ:- 
            ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¯Ö Ó̧ü¯Ö¸üÖ�ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖÓÃ£ÖÖ“µÖÖ ×¾Öºþ¬¤ü ²ÖÓ›ü �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂ü ¯Ö×Æü»Öê ¯ÖãºþÂÖ ´Æü�Ö•Öê •ÖÖêŸÖß²ÖÖ ±ãú»Öê ÆüÖêŸÖ. †¿ÖÖ 
µÖÖ ²ÖÓ›üÖ“Öß ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ ŸµÖÓÖÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßÖê ×Ö´ÖÖÔ�Ö �úºþÖ ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ¾ÖÖ¤üß ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖÓÃ£ÖÖ“Öß ¾Ö µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖÓÃ£ÖÖ“µÖÖ 
×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öß ¯Ö�ú›ü Æü•ÖÖ¸üÖê ¾ÖÂÖì µÖê£Öß»Ö •ÖÖ´ÖÖÖŸÖ ¯ÖŒ�úß ‘Ö¸ü �úºþÖ ²ÖÃÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ Æüß ‡ÔÀ¾Ö¸üß ÃÖÓ�êúŸÖÖÖê µÖÖ 
×šü�úÖ�Öß ¯ÖÖôû»Öß •ÖÖŸÖÖÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. µÖÖ ‡ÔÀ¾Ö¸üß ÃÖÓ�êúŸÖÖ“Öß ‰ �ú»Ö �ú¸ü�µÖÖ“Öê �úÖ´Ö ×¾Ö–ÖÖÖ×ÖÂšêü“µÖÖ “ÖÂ´µÖÖŸÖæÖ 
†Ö×�Ö ¯Ö Ó̧ü¯Ö¸üÖ�ÖŸÖ ¬Ö´ÖÔ�ÖÏÓ£ÖÖ“µÖÖ Ö¾µÖÖÖê �êú»Öê»µÖÖ ¯Ö¸üß¿Öß»ÖÖÖŸÖæÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.�Öã»ÖÖ´Ö×�Ö¸üß ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ÃÖŸµÖ¬Ö´ÖÔ 
µÖÖ ¤êüÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�ËúÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ²ÖÆæüÃÖÓ�µÖ •ÖÖŸÖê“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¿ÖÖêÂÖ�Ö ²ÖÓ¤ü �úºþÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖ¾ÖÖÓÖÖ ´ÖãŒŸÖ 
�ú¸ü�ÖÖ¸üÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒ�úÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖêµÖ. �Öã»ÖÖ´Ö×�Ö¸üßŸÖß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü Æêü ¯ÖÏÖ´Öã�µÖÖÖê ×¾Ö¬¾ÖÓÃÖ�ú †¿ÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. 
�Öã»ÖÖ´Ö×�Ö¸üßŸÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×¾Ö¬¾ÖÓÃÖ�ú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öê ˆ¢Ö¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ÃÖŸµÖ¬Ö´ÖÔ µÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�úÖŸÖ ×´ÖôûŸÖÖÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ 
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. �Öã»ÖÖ´Ö×�Ö¸üßŸÖß»Ö ÃÖÓ¤êü¿Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ�ÖŸÖ, ²ÖÎÖÉ�Ö¯ÖÏ¬ÖÖÖ, ¬ÖÖ×´ÖÔ�ú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖÓÃ�éúŸÖß“µÖÖ 
×¾Öºþ¬¤ü ˆšüÖ¾Ö �ú¸ü�µÖÖÃÖ ¯ÖÏȩ̂ üßŸÖ �ú¸üŸÖÖê. �Öã»ÖÖ´Ö×�Ö¸üß ÆüÖ �ÖÏÓ£Ö ŸµÖÖÓÖß †´Öê×¸ü�êúŸÖß»Ö ×Ö�ÖÏÖëÖÖ ´Ö¤üŸÖ �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ �ÎúÖÓŸÖß�úÖ¸ü�úÖÓÖÖ †¯ÖÔ�Ö 
�êú»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ µÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�úÖ“µÖÖ †¯ÖÔ�Ö ¯Ö×¡Ö�êúŸÖ ŸÖê ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ,"µÖãÖÖµÖ™êü›ü Ã™êü™üÃÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖ¤üÖ“ÖÖ¸üß »ÖÖê�úÖÓÖß �Öã»ÖÖ´ÖÖÃÖ 
¤üÖÃµÖŸ¾ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖãŒŸÖ �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †Öî¤üÖµÖÔ, ×Ö¸ü¯Öê�ÖŸÖÖ, ¯Ö¸üÖê̄ Ö�úÖ¸ü ²Öã¬¤üß ¤üÖ�Ö¾Ö»Öß, µÖÖÃŸÖ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖÖÖ£ÖÔ Æêü »ÖÆüÖÖÃÖê 
¯ÖãÃŸÖ�ú ŸµÖÖ ¯Ö¸ü´Ö¯ÖÏßŸÖßÖê Ö•Ö¸ü �ú¸üŸÖÖê †Ö×�Ö ´ÖÖ—Öê ¤êü¿Ö²ÖÖÓ¬Ö¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸµÖÖ ÃŸÖãŸµÖ�éúŸµÖÖ“ÖÖ ×�ú¢ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¿Öæ¤üÎ ²ÖÖÓ¬Ö¾ÖÓÖÃÖ ²ÖÎÖÉ�Ö 
»ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ ¤üÖÃµÖŸ¾ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖãŒŸÖ �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ �úÖ´ÖÖÓŸÖ ‘ÖêŸÖß»Ö †¿Öß †Ö¿ÖÖ ²ÖÖôû�ÖŸÖÖê,"  µÖÖ †¯ÖÔ�Ö ¯Ö×¡Ö�êú“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ 
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³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Öß¾ÖÖÖ�ú›êü ¯ÖÖÆü�µÖÖ“ÖÖ †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™üÒßµÖ ¾ÖÃŸÖã×ÖÂšü ¥üÛÂ™ü�úÖêÖ ŸÖ¸ü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖÖê“Ö. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü �Öã»ÖÖ´Ö×�Ö¸üß»ÖÖ ¤êü¿Ö�úÖôûÖ“µÖÖ 
´ÖµÖÖÔ¤üÖ ŸÖÃÖê“Ö ¬Ö´ÖÔ•ÖÖŸÖß“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ÖÃÖŸÖÖŸÖ ÆêüÆüß ŸÖê ÃÖÖÓ�ÖæÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ²Ö¤ü»ÖæÖ ŸµÖÖ •ÖÖ�Öß Ö¾Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö 
�ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ±ãú»µÖÖÓÖß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ÃÖŸµÖ¬Ö´ÖÖÔŸÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öß †ÖÆêü. �Öã»ÖÖ´Ö×�Ö¸üßŸÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê ÃÖŸµÖ Æêü †¬ÖÔÃÖŸµÖ †ÖÆêü. 
ŸµÖÖ“Öß ¤ãüÃÖ¸üß ²ÖÖ•Öã »Ö�ÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ Æêü †¬ÖÔÃÖŸµÖ ´ÖÆüÖ³ÖµÖÓ�ú¸ü ºþ¯Ö ¬ÖÖ¸ü�Ö �úºþ ¿Ö�úŸÖê Æüß ³Öæ×´Ö�úÖ »Ö�ÖÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß 
¿ÖÖ¸üß×¸ü�ú ¾µÖ£ÖÖ ÃÖÆüÖ �ú¸üßŸÖ ŸµÖÖÓÖß Æêü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ÃÖŸµÖ¬Ö´ÖÔ Æêü ¯ÖãÃŸÖ�ú ×»ÖÆæüÖ �úÖœü»Öê †ÖÆêü. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ÃÖŸµÖ¬Ö´ÖÔ Æêü ¯ÖãÃŸÖ�ú 
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß �ÎúÖÓŸÖß“ÖÖ •ÖÖÆüß¸üÖÖ´ÖÖ †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒ�úÖ“Öß ÃÖÖ¤ü ´Æü�ÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú 
ÃÖŸµÖ¬Ö´ÖÔ µÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�úÖ�ú›êü ¯ÖÆüÖ¾Öê »ÖÖ�ÖŸÖê. ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖ •Ö�ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ÆüŒ�úÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ×¾ÖÀ¾Ö� ™ãÓ²ÖÖ“Öß ÃÖÓ�ú»¯ÖÖÖ 
×Ö´ÖÖÔ�Ö ÆüÖê�µÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ �ú¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸“ÖÖ ¾ÖŸÖÔÖ�Îú´Ö ¾Ö �ú¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öß ¾Öî“ÖÖ×¸ü�ú ³Öæ×´Ö�úÖ Ã¾Öß�úÖ¸ü»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê 
µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ÃÖŸµÖ¬Ö´ÖÔ µÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�úÖŸÖ 33 �ú»Ö´Öß ×ÖµÖ´Ö ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÓ“µÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö�úŸµÖÖÔÖê 
¯ÖÏÖ�Öß´ÖÖ¡ÖÖÓÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸üŸÖê¾Öêôûß ´ÖÖãÂµÖÖÃÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¯ÖÏÖ�Öß ´Æü�ÖæÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒ�úÖ“ÖÖ ¬ÖÖß �êú»Öê †ÖÆêü. 
†Ö¯Ö�ÖÖÃÖ Ã¡Öß ¯ÖãºþÂÖÖÃÖ ‹�Óú¤ü¸ü ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ¸üÖ•Ö�úßµÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡ÖŸÖÖ ×¤ü»Öß †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ“µÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö�úŸµÖÖÔÃÖ ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¤êü�µÖÖÃÖÖšüß 
�êú»Öê»Öê ¾ÖŸÖÔÖ ´Æü�Ö•Öê ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ÃÖŸµÖ ÆüÖêµÖ. ´ÖÖÖ¾Ö ²ÖÓ¬Öã²Ö¸êüÖ²Ö¸ü ÃÖŸµÖ †Ö“Ö¸ü�Ö �ú¸üß»Ö ŸÖß ÖßŸÖß ÆüÖêµÖ. Æêü ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öë“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü 
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß“µÖÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖêŸÖ †Ö»Öê»Öê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖß»Ö. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖê“Öß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ ¾ÖÖ“Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖ“ÖÖ 
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ¸üÖÂ™üÒ µÖÖ ÃÖÓ�ú»¯ÖÖê“Öß ŸµÖÖÓ“Öß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ³Öæ×´Ö�úÖ †ÖÆêü. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ÃÖŸµÖ¬Ö´ÖÔ ¯ÖãÃŸÖ�úÖ“µÖÖ 
ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß»ÖÖ“Ö ÃÖ´Ö£ÖÔ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖÖ“µÖÖ ÃÖŸµÖ¾Ö“ÖÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¤êü¾ÖæÖ ÃÖŸµÖ ¾ÖŸÖÔÖ �êü »µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÖÖ¾Ö¯ÖÏÖ�Öß •Ö�ÖÖŸÖ ÃÖã�Öß ÆüÖê�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß 
†ÃÖê ¯ÖḮ ÖÖ�Ö ×¤ü»Öê †ÖÆêü. �Öã»ÖÖ´Ö×�Ö¸üß ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ÃÖŸµÖ¬Ö´ÖÔ µÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏÖ´Öã�µÖÖÖê ×¾Ö–ÖÖÖ×ÖÂšüÖ, Ã¡Öß¯ÖãºþÂÖ ÃÖ´ÖÖÖŸÖÖ,¾Ö ŸÖÃÖê“Ö  
ÃÖ´ÖŸÖÖ, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ²ÖÓ¬ÖãŸÖÖ, µÖÖµÖ  µÖÖ »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß ´Öæ»µÖÖÓ“Öß ˆ³ÖÖ¸ü�Öß µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖæÖ �êú»Öê †ÖÆêü. ´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ 
�ÎúÖÓŸÖß“Öê •ÖÖ�ú †ÃÖê ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. 
 

¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖ“ÖÖ †ÃÖæ›ü :- 
 ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»µÖÓÖÖß ÆüÖ �ÖÏÓ£Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öß Æü»ÖÖ�Öß ¾Ö ¤ãü:�Öê ¯ÖÏ�ú™ü �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ×»Ö×Æü»ÖÖ †ÖÆêü. ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öß 
¯Öæ¾ÖÔÛÃ£ÖŸÖß, ÃÖªÛÃ£ÖŸÖß, ŸµÖÖÓ“Öê ÆüÖê�ÖÖ ȩ̂ü  ¿ÖÖêÂÖ�Ö †Ö×�Ö ŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ µÖÖ ŸÖßÖ ²ÖÖ²Öà“Ö ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ŸµÖÖÓÖß µÖÖ �ÖÏÓ£ÖÖŸÖ �êú»ÖÖ 
†ÖÆêü. ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ ¤üÖºþ�Ö ÛÃ£ÖŸÖß“Öê �úÖ¸ü�Ö †×¾ÖªÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû –ÖÖÖÖ“Öß �úÖÃÖ ¬Ö¸ü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ Æüß ×¯Öôû¾Ö�Öæ�ú £ÖÖÓ²Ö�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß 
†ÃÖÖ ‡¿ÖÖ ü̧Ö ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»µÖÖÓÖß ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. •ÖÖêŸÖß²ÖÖÓÖß 1883 ´Ö¬µÖê ÆüÖ �ÖÏÓ£Ö ×»ÖÆæüÖ ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ •Ö�ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö“Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ 
´ÖÖ�ÖÃÖÖ“µÖÖ ÆüßÖ-¤üßÖ ÛÃ£ÖŸÖß“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö¾ÖÖ¤üß ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›ü×¾Ö»Öê. •ÖÖêŸÖß²ÖÖ •µÖÖ¾ÖêôêûÃÖ ÆüÖ �ÖÏÓ£Ö ×»Ö×ÆüŸÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ ¤üµÖÖÖÓ¤ü ÃÖ¸üÃ¾ÖŸÖß 
ÃÖŒŸÖß“µÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ ¾Ö �Öã�Ö�ú´ÖÔ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ×¬ÖÛÂšüŸÖ “ÖÖŸÖã¾ÖÔ�µÖÖÔ“ÖÖ ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü �ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÁÖ¬¤êü“ÖÖ ˆ�Ö´Ö“Ö ´Öãôûß ¤ãü:�ÖÖŸÖæÖ —
ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû †ÁÖæÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ³ÖÖ�ú¸üß“Öê ŸÖã�ú›êü •µÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü �ÖÖŸÖêÖ, ŸµÖÖ ¤üßÖ-¤ãü:�Öß ²ÖÖÓ¬Ö¾ÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö�Ö ×¾ÖÃÖºþ ÖµÖê †ÃÖê ¾ÖßÃÖ ¾ÖÂÖÖÔ“Öê 
×¾Ö¾Öê�úÖÖÓ¤ü ÃÖÖÓ�ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.  
 ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖ“ÖÖ †ÃÖæ›ü “µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖêŸÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ×»Ö×ÆüŸÖÖŸÖ,"¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖ“Öê ŸÖßÖ ³Öê¤ü †ÖÆêüŸÖ. ¿Öæ¤üÎ ¿ÖêŸÖ�ú¸üß 
†£Ö¾ÖÖ �ãú�Ö²Öß, ´ÖÖôûß ¾Ö ¬ÖÖ�Ö¸ü. ¯Öãœêü ×¾Ö¾Öê“ÖÖÖŸÖ µÖÖÃÖÆü ´ÖÖôûß, �úÖêÂ™üß,´ÖÆüÖ¸ü, ´ÖÓÖ�Ö µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÓÖÖ ¿Öæ¤üÎ-†×ŸÖ¿Öæ¤üÎ ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖæÖ ±úŒŸÖ 
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤îüµÖÖ¾ÖÃ£Öê“Öê ¾Ö�ÖÔÖ �úºþÖ ŸµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ²Ö“ÖÖ¾Ö �ú¸üŸÖÖ µÖÖ¾ÖÖ ´Æü�ÖæÖ µÖÖ �ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ ÃÖã“Ö×¾Ö�µÖÖŸÖ 
†Ö»Öß †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖ �úÂ™ü �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓÖß µÖÖ �ÖÏÓ£Öºþ¯Öß “ÖÖ²Öã�úÖ“ÖÖ (†ÃÖæ›ü) ˆ¯ÖµÖÖê�Ö Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ²Ö“ÖÖ¾Ö 
�ú¸ü�µÖÖ�ú×¸üŸÖÖ �ú¸üÖ¾ÖÖ †¿Öß ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»ÖëÖÖ †¯Öê�ÖÖ †ÖÆêü. ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ˆ®ÖŸÖßÃÖÖšüß ¯ÖÏ£Ö´Ö ×¾ÖªÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ �ú¸üÖ¾Öß 
×¾Öªê×¿Ö¾ÖÖµÖ ²Öã¬¤üß“ÖÖ �úÖÆüß ˆ¯ÖµÖÖê�Ö ÖÖÆüß. ²Öã¬¤üß ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¬ÖæŸÖÔ ¾Ö Ã¾ÖÖ£ÖßÔ ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓÖß ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öê»µÖÖ •ÖÖôûµÖÖÓŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü 
¯Ö›ü�µÖÖ“Öß µÖãŒŸÖß ÃÖã“Ö�Öê ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß. µÖãŒŸÖß †ÃÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖ»ÖÖ –ÖÖÖ ×´Öôû�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß †Ö×�Ö –ÖÖÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖ»ÖÖ 
¿ÖŒŸÖß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê�ÖÖ¸üü ÖÖÆüß.  –ÖÖÖ Æüß“Ö ‹�ú ´ÖÆüÖÖ ¿ÖŒŸÖß †ÖÆêü.†Ö•Ö –ÖÖÖÖ“Öß ¿ÖŒŸÖß ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¿Öæ¤üÎ-†×ŸÖ¿Öæ¤üÎ ÆüÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú �Öê¡ÖÖŸÖ 
¯Ö¸üÖ×•ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê †ÖÆêü.´ÖÖ�Öê ¯Ö›üŸÖÖê †ÖÆêü. †¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸êü ØÆü¤æüÃ£ÖÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¤ãü:�Öê ±úŒŸÖ ‹�úÖ ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ –ÖÖÖÖ´Öãôêû 
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×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ, †ÃÖê Ö´Öæ¤ü �úºþÖ ŸµÖÖÓÖß µÖÖ �ÖÏÓ£ÖÖŸÖ Æü•ÖÖ ȩ̂üÖ ¾ÖÂÖÖÔ̄ ÖÖÃÖæÖ µÖê£Öß»Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸üß •µÖÖ ¿ÖÖêÂÖ�ÖÖ“µÖÖ •ÖÖôûµÖÖŸÖ 
ÃÖÆü•Ö�ÖŸµÖÖ †›ü�ú»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ �úºþÖ ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. ¿ÖÖêÂÖ�Ö´ÖãŒŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üŸÖÖÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ²Ö»Ö¿ÖÖ»Öß 
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