.
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®ççj Mçyo
uççíuçkçÀçlçÓvç (çÆÒçPçcçd cçOçÓvç) mçÓ³ç&çÆkçÀjCçb DççjHççj içíuççÇ kçÀçÇ l³ççlçuçí mçHlçjbiç GpçUÓvç çÆvçIçlççlç. kçÌÀ.mçoççÆMçJç
çÆJçvçç³çkçÀ yççHçì ³ççb®³çç uççíkçÀcççv³ç çÆìUkçÀçb®³çç ` DççþJçCççÇ DçççÆCç DççK³çççÆ³çkçÀç ' ³çç oçívç Kçb[çb®çbnçÇÇ lçmçb®ç Dççní. mç. çÆJç.
yççHçìçbvççÇ çÆ®çJçìHçCçí, DçHçÀçì cçínvçlç IçíTvç ¿çç DççþJçCççR®³çç ªHççvçí uççíkçÀcççv³ççbvçç DççHçu³ççmçcççíj kçÀç³çcç®çb çÆpçJçblç kçíÀuçb.
MçyokçÀUçb®çç SkçÀ HçálçUç®ç pçCçÓ! ¿çç DççþJçCççÇ uççíkçÀçbkçÀ[Óvç iççíUç kçÀjC³ççmççþçÇ l³ççbvççÇ mçç[ílççÇvç npççj pççí[kçÀç[&í uççíkçÀçbvçç
HççþJçuççÇ. l³ççlçu³çç HçÀkçwlç 17 kçÀç[ç¥vçç GÊçjb DççuççÇ. l³ççlççÇuç 9 uççíkçÀçbvççÇ DççþJçCççÇ HççþJçç³ç®ççÇ Jç®çvçb çÆouççÇ. 5 uççíkçÀçbvççÇ
oámçN³ççbkçÀ[í yççíìb oçKçJçuççÇ DçççÆCç Gjuçíu³çç çÆlçIççbkçÀ[Óvç HçÀkçwlç DççÌHç®çççÆjkçÀ cçpçkçÓÀj Dççuçç. HçCç yççHçìçbvççÇ çÆ®çkçÀçìçÇ mççí[uççÇ
vççnçÇ. DçvçíkçÀ uççíkçÀçbvçç iççþÓvç l³ççb®³ççkçÀ[Óvç DççþJçCççÇ kçÀç{Óvç Içílçu³çç. oámçN³çç Kçb[ç®³çç JçíUçÇ mçç[ímçnçMçí uççíkçÀçbvçç MççíOçÓvç
l³ççb®³ççkçÀ[Óvç DççþJçCççÇ kçÀç{Óvç IçíC³ççmççþçÇ 2872 Hç$çb çÆuççÆnuççÇ. DçççÆCç çÆJçMçí<ç ní kçÀçÇ Òçl³çíkçÀ cçpçkçÓÀj sçHççÇuç vç kçÀjlçç
Òçl³çíkçÀ Hç$ç nçlççvçí çÆuççÆnuçb. l³ççb®³çç ³çç DçHçÀçì HççÆjÞçcççbcçáUí®ç Dççpç DççHçu³ççuçç uççíkçÀcççv³ç kçÀUlç Dççnílç. mç. çÆJç. yççHçìçb®çí
GHçkçÀçj DçiççÆCçlç Dççnílç.
uççíkçÀcççv³ççbJçj YçjHçÓj çÆuçKççCç Pççuçb. vç. çÆ®çb. kçíÀUkçÀjçbvççÇ ®ççÆj$ç Kçb[çbcçOçí KçÓHç uçíKçvç kçíÀuçb. l³çç mçJçç¥cçOçÓvç
uççíkçÀcççv³ççb®çí mçHlçjbiç, vçJní- mçnðççÆkçÀjCçb PçiçcçiçÓvç yççníj Hç[uççÇ. HçCç uççíkçÀcççv³ççb®³çç yççuçHçCççHççmçÓvç®ççÇ cçççÆnlççÇ l³ççlç
çÆcçUlç vççnçÇ. l³çç®çb oíMçkçÀç³ç&, l³ççb®çí çÆJç®ççj, l³ççb®çí DçûçuçíKç, FbûçpççbMççÇ uç{C³çç®çç l³ççbvççÇ Içílçuçíuçç Jçmçç, ¿çç®çç lççí FçÆlçnçmç
Dççní. `jçä^Hçá©<ç çÆìUkçÀ ' DçççÆCç ` mJçjçp³ç nç cççPçç pçvcççÆmçOo nkçwkçÀ Dççní ' Dçmçb cnCçCççjí uççíkçÀcççv³ç SJç{çÇ oçívç®ç
Jççkçw³çb uççíkçÀcççv³ççbyçÎuç cççnçÇlç Dçmçuçíu³çç Dççlçç®³çç çÆHç{çÇuçç uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ pçJçUÓvç DççíUKç JnçJççÇ cnCçÓvç nç uçíKçvç ÒçHçb®ç!
cççPçí Lççíjuçí yçbOçÓ DçççÆCç içá© kçÌÀ. [ç@. Jçç. o. çÆoJçíkçÀj ³ççb®³ççkçÀ[Óvç cçuçç uççíkçÀcççv³ççb®³çç DççþJçCççR®çç oámçjç Kçb[ HçÀçj
cççÌu³çJççvç FmìíìçÇ®³çç ªHççvçí çÆcçUçuçç nçílçç HçCç HççÆnu³çç Kçb[çmççþçÇ HçáCçí ûçbLççuç³ççlç pççTvç l³ççlçu³çç çÆvçJç[kçÀ DççþJçCççÇ
çÆuçnÓvç kçÀç{lççbvçç lçí jçípç®çí Hçç®ç Hçç®ç lççmç HçáC³çJççvç nçíTvç içíuçí.
mç. çÆJç.yççHçìçb®³çç HçámlçkçÀçJ³ççÆlççÆjkçwlç, vç. çÆ®çb. kçíÀUkçÀj, çÆMç. uç. kçÀjboçÇkçÀj ³ççb®³ççnçÇ uçíKçvçç®ççÇ cçolç PççuççÇ. kçÌÀ.
[ç@. Jçç. o. çÆoJçíkçÀjçbvççÇ çÆuççÆnuçíu³çç uççíkçÀcççv³ççb®³çç uçb[vçcçOççÇuç JççmlçJ³çç®³çç HçámlçkçÀç®ççnçÇ uççíkçÀcççv³ç kçÀUC³ççmç uççYç
Pççuçç. çÆoJçíkçÀjçbvçç uçb[vç®³çç cçákçwkçÀçcççlç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ JççHçjuçíuçb yçmç®çb çÆlçkçÀçÇìnçÇ Hçnç³çuçç çÆcUçuçb. pçvcçYçj uççíkçÀcççv³ççbvçç
Dçç³çá<³ç mJçmLçHçCçí IççuçJçÓ vç oíCççN³çç FbûçpççbvççÇ nçÇ mçíJçç cçç$ç HçÀçj sçvç kçíÀuççÇ. ³çç ®ççÆj$ççlç kçbÀmççlç çÆouçíuçí çÆJç®ççj cççPçí
Dççnílç. SkçÀç DçLçç&vçí uççíkçÀcççv³ççb®³çç J³ççqkçwlçiçlç Dçç³çá<³ççlççÇuç HçÀkçwlç cçnlJçç®³çç Iç[çcççí[çR®çç nç mççjçbMç Dççní. uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ
çÆvçoçvç SJç{çÇ lçjçÇ cçççÆnlççÇ nJççÇ FlçHçlç®ç nçÇ lççW[DççíUKç Dççní. l³ççcçáUí, mçájlç kçÀçBûçímç - nçícç©uç DçMçç jçpçkçÀçÇ³ç
HçìuççJçj®³çç l³çç®³çç Dçç³çá<³ççlççÇuç cçnlJçç®³çç Içìvççb®çç l³ççlç çÆJçmlç=lç GuuçíKç vççnçÇ. kçÀçjCç lççí oíMçç®çç FçÆlçnçmç Dççní.
³çç HçámlçkçÀç®çb mçáboj cçáKçHç=ÿ MçÌuçWê HçjçbpçHçí ³ççbvççÇ lç³ççj kçíÀuçb. lçíJç{çÇ®ç l³çç®³çç nçlçÓvç uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ mçíJçç
kçÀjC³çç®çb Yççi³ç Dçmçb Jççìlçb.
ní uçíKçvç mçJçç¥vçç DççJç[íuç ³çç®ççÇ HçÓCç& Kçç$ççÇ Dççní.
[ç@. çqmcçlçç oçcçuçí.
smitasuhas67@rediffmail.com
suhasdamle341@hotmail.com
Mobile: 9867364634
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mçÓ³ç&&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
mçÓ³çç&uçç uççíkçÀcççv³çlçç uççíkçÀcççv³ççb®³çç SJç{çÇ kçÀçÇ uççíkçÀcççv³ç mçÓ³çç&SJç{í lçípçmJççÇ?
oçívnçÇ Kçjb.
kçÀçíkçÀCççlçu³çç oçHççíuççÇpçJçU®³çç çÆ®çKçuçiççJç iççJççlç çÆìUkçÀ Kççílççb®çb IçjçCçb ®ççj-Hçç®ç çÆHç{îççbHççmçÓvç mLçççÆ³çkçÀ
Pççuçíuçb nçílçb. l³çç®ç IçjçC³ççlçu³çç HççJç&lççÇyççF& vççJçç®³çç SkçÀç lçHççqmJçvççÇ yççF&vçí Hçá$çÒççHlççÇmççþçÇ mçÓ³çç&®ççÇ Kç[lçj DççjçOçvçç kçíÀuççÇ.
³ççíi³ç mçcç³ççÇ ÒçmçÓlç nçíTvç Hçá$çjlvç pçvcçuçí. 23 pçáuçÌ 1856, Dçç<çç{ kç=À<Cç <çÿçÇ, mçÓ³ççxo³ççvçblçj oçívç IççÆìkçÀç, ³çç çÆoJçMççÇ
jlvçççÆiçjçÇ®³çç mçoçíyçç iççíjí ³ççb®³çç Jçç[îççlç ní yççU pçvcççuçç Dççuçb. yççUç®çb vççJç HççUC³ççlç `` kçíÀMçJç `` þíJçC³ççlç Dççuçb. DççF&
uçç[çvçb yççU cnCçç³çuçç uççiçuççÇ DçççÆCç l³çç®ç vççJççvçb ní yççU pçiçÒççÆmçOo Pççuçb. DççF&vçí Òçícççvçí þíJçuçíuçb vççJç ní Mççðççvçí
þíJçuçíu³çç vççJççHçí#çç kçÀcççÇ ³ççíi³çlçí®çb vççnçÇ, ní mJçlç: çÆ®çjbpççÇJççbvççÇ®ç þjJçuçb DçççÆCç kçÀç³çcç®çb mJççÇkçÀçjuçb.
l³çç yççUç®çb vççJç yççU içbiççOçj çÆìUkçÀ.
içbiççOçjHçblççbvçç HççÆnu³çç lççÇvç cçáuççÇ Pççu³çç. yççuçJç³ççlç uçivç kçÀjC³çç®çç lççí kçÀçU nçílçç. uççíkçÀcççv³ççb®³çç pçvcçç®³çç
JçíUçÇ Lççíju³çç cçáuççÇ®çb uçivç Pççuçíuçb nçílçb. çÆlç®çç®ç cçáuçiçç OççW[çíHçblç çÆJçÜçbmç Hçá{í DççHçu³çç cççcçç®çí kçÀç³çcç®çí GpçJçç nçlç yçvçuçí.
uççíkçÀcççv³ççb®çí Jç[çÇuç içbiççOçjHçblç çÆMç#çCç Kççl³ççlç FvmHçíkçwìj. mçiçUí l³ççbvçç vççvçç cnCçlç. l³ççb®³çç lç©CçHçCççÇ jlvçççÆiçjçÇ ní iççJç
FbûçpççÇ, cçjçþçÇ DçççÆCç mçbmkç=Àlç çÆMç#çCç HçÀçj ®ççbiçuçb çÆMçkçÀJçuçb pççC³ççmççþçÇ ÒççÆmçOo nçílçb. cçábyçF& ³çáçÆvçJnçÆmç&ìçÇlç HççÆnu³çç ÒçLçcç pçí
Scç.S. Pççuçí lçí jçcçkç=À<Cç Yççb[çjkçÀj ní l³çç jlvçççÆiçjçÇ®³çç MççUílç ní[cççmlçj nçílçí. l³çç MççUílç uççíkçÀcççv³ççb®çí Jç[çÇuç
içbiççOçjHçblç ní iççÆCçlç çÆMçkçÀJçlç. l³ççcçáUí uççíkçÀcççv³ç DçççÆCç Yççb[çjkçÀjçb®çç JççÆ[uçkçÀçÇ®³çç vççl³çç®çç Dçkç=ÀçÆ$çcç pçávçç mvçín.
içbiççOçjHçblç iççÆCçlççlç HçÀçj náMççj nçílçí. `` mçkçw³çá&uçj çÆì^içç@vçç@cçíì^çÇ '' Jçj l³ççbvççÇ HçámlçkçÀ çÆuççÆnuçí nçí lçí lçí HçÀçj ÒççÆmçOo nçílçí.
J³ççkçÀjCççJçjnçÇ l³ççbvççÇ HçámlçkçÀ çÆuççÆnuçí nçílçí. uççíkçÀcççv³ççbvçç lçíJnç mçiçUí jlvçççÆiçjçÇlçuçí uççíkçÀ `` içá©pççR®çç yççÈ³çç '' ³çç®ç
vççJççvçí DççíUKçlç. uççíkçÀcççv³ççbvçç l³çç®çí Jç[çÇuç Hçnçìí Hçnçìí GþJçÓvç DçcçjkçÀçíMçç®çí lççÇvçnçÇ Kçb[ DçççÆCç Flçj mçbmkç=Àlç MuççíkçÀ,
Hçáª<çmçÓkçwlç, Hççþ kçÀªvç Içílç. FlçjnçÇ HççÌjççÆCçkçÀ ûçLççb®çç HççÆj®ç³ç kçÀªvç oílç. IçjçÇ kçáÀCççÇ iççÆCçlççÇ Dççuçç kçÀçÇ içbiççOçjHçblç l³ççbvçç
yççUuçç iççÆCçlçb Iççuçç³çuçç mççbiçç³ç®çí. yççUnçÇ lççW[çÇ®ç lççÇ iççÆCçlçb mççí[Jçlç Dçmçí.
uççíkçÀcççv³ç Hçç®ç Jç<çç&®çí Pççu³ççJçj 1861 ®³çç omçN³çç®³çç cçánÓlçç&Jçj l³ççbvçç jlvçççÆiçjçÇ®³çç MççUílç Iççlçuçb. 1864
mççuççÇ l³ççb®ççÇ DççþJ³çç Jç<çça cçábpç PççuççÇ. l³ççvçblçj oçívç Jç<çç¥vççÇ 1866 cçOçí içbiççOçjHçblç DççÆmçmìbì [í. FvmHçíkçwìj nçíTvç
HçáC³ççlç Dççuçí. DçççÆCç cçáuçç®çb çÆMç#çCç HçáC³ççlç çÆmçìçÇmkçÓÀuçcçOçí mçáª Pççuçb. oçívç Jç<çç&lç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ lççÇvç F³çÊçç Hççj kçíÀu³çç.
l³çç®ç Jç<çça 1866 cçOçí uççíkçÀcççv³ççb®³çç DççF&®çb çÆvçOçvç Pççuçb.
cçáuçiçç lçípçmJççÇ. GiçJçl³çç mçÓ³ç&çÆyçbyççmççjKçç. iççÆCçlç DçççÆCç mçbmkç=Àlç çÆJç<ç³ççJçj DçHçÀçì HçkçÀ[. mçiçUí®ç çÆJç<ç³ç mççíHçí®ç
Jççìlç l³ççuçç. mçiçUb lççW[Hççþ. mçiçUb®ç l³ççuçç mçnpç mççíHçb nçílçb. ÒçKçj yçáOoçÇ pçvcçpççlç çÆcçUçuççÇ nçílççÇ. çÆMç#çkçÀçbvççÇ iççÆCçlç
mççí[Jçç³çuçç çÆouçb kçÀçÇ uççíkçÀcççv³ç lçí lççW[çÇ®ç mççí[Jçlç, HççìçÇ kçÀMççuçç HçççÆnpçí Dçmçb Jçj Guçì cççmlçjçbvçç®ç çÆJç®ççjlç.
MççUílç 12-13 Jç<çç&®çç Dçmçlççbvçç®ççÇ iççíä. Hçç®ç DççíUçR®³çç uçíKçvççcçOçíí mçblç Mçyo lççÇvç JçíUç Dççuçç. yççUvçí lççí lççÇvç
ÒçkçÀçjí çÆuççÆnuçç. mçblç–mçvçdlç-mçvlç. cççmlçjçbvççÇ SkçÀ Mçyo yçjçíyçj çÆouçç, oçívç ®çÓkçÀ. DççpçJçj çÆMç#çkçÀçbvççÇ çÆJçÐççL³çç&vçç
ní[cççmlçjçbkçÀ[í v³çç³ç®ççÇ HçOolç. HçCç lççÇ cççí[uççÇ DçççÆCç 12 Jç<çç&®çb lçí Hççíj DççHçu³çç v³çç³ççmççþçÇ çÆMç#çkçÀçbvçç IçíTvç
ní[cççmlçjçbkçÀ[í içíuçb. DçççÆCç l³ççvçb DççHçuçb Kçjb kçÀªvç Içílçuçb. ní[cççmlçjçbvççÇ lççÇvçnçÇ Mçyo yçjçíyçj þjJçuçí. p³çç kçÀçUçlç
Içjçlçu³çç Jç[çÇuçOççN³ççbmçcççíj yççíuçC³çç®ççÇ çÆnbcçlç vçmçç³ç®ççÇ l³çç kçÀçuççlç nç cçáuçiçç çÆMç#çkçÀçbMççÇ Yççb[lç nçílçç. v³çç³³ç
cççiçCççÇmççþçÇ. nçÇ iççíä DççpçnçÇ IçjçIçjçlç cççnçÇlç Dççní.
SkçÀoç cççmlçjçbvççÇ SkçÀç mçbmkç=Àlç MuççíkçÀç®çb Yçç<ççblçj kçíÀuçb DçççÆCç cçáuççbvçç Hççþ kçÀjç³çuçç uççJçuçb. ní çÆ®çjbpççÇJç içHHç
yçmçuçí nçílçí. `` lçÓ MuççíkçÀ kçÀç vççnçÇ cnCçlç Dççnímç? '' cççmlçjçbvççÇ çÆJç®ççjuçb. çÆìUkçÀ cnCççuçí, `DççHçCç mJçlç: kçíÀuçíuçb Yçç<ççblçj
HçìkçÀvç uç#ççlç jçnlçb. cççÇ cççPçb Yçç<ççblçj kçÀªvç Hççþ kçÀjçÇvç.` onçJ³çç Jç<çç&Hç³ç¥lç l³ççb®çb mççO³çç MuççíkçÀçb®³çç HççÆuçkçÀ[®çb
mçbmkç=Àlç DçO³ç³çvç Pççuçb®ç nçílçb. lçí mJçlç: IçjçÇ Dçmçu³çç mççíH³çç MuççíkçÀçb®çb Yçç<ççblçj kçÀjç³ç®çí. MççUílçuçb mçbmkç=Àlç KçÓHç mççíHçb
nçílçb. çÆJç<ç³çç®çç HçÓCç& DçY³ççmç kçÀjç³ç®çç DçççÆCç cçiç mJçlç:uçç Hçìíuç lçí kçÀjç³ç®çb ní®ç pçvcçYçj ®ççuçuçb. ³çç yççU®çb iççÆCçlç DçççÆCç
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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mçbmkç=Àlç HçjçkçÀçíìçÇ®çb GÊçcç. l³ççcçáUí Jçiçç&lçuççÇ cçáuçb l³ççuçç®ç DççHçu³çç DçY³ççmççlçu³çç mçcçm³çç mççbiçç³ç®ççÇ DçççÆCç çÆJç<ç³ç
mçcçpççJçÓvç I³çç³ç®ççÇ. yççUuççnçÇ cçáuççbvçç çÆMçkçÀJçC³çç®ççÇ cççíþçÇ nçÌmç. SkçÀ çÆoJçmç SkçÀç cçáuççvçí kçÀçnçÇlçjçÇ Kççí[çÇ kçÀç{uççÇ. ní[cççmlçj
mçblççHçuçí. pçíkçÀyç l³ççb®çb vççJç. Kççí[çÇ kçÀjCççjç cçáuçiçç mççHç[ívçç lçíJnç mçiçÈ³çç cçáuççbvçç oçívç oçívç s[îççb® ççÇ çÆMç#çç mçáª PççuççÇ.
yççUvçí mçJç& çÆcç$ççbvçç s[îçç IçíT vçkçÀç cnCçÓvç mççbçÆiçlçuçb. HçCç cçáuççbvççÇ s[îçç Kççu³çç. yççU®çç vçbyçj Dççuçç. nçlç Hçá{í vç kçÀjlçç
s[çÇ I³çç³çuçç vçkçÀçj oílç yççU þçcçHçCçí GYçç jççÆnuçç. içávnç kçíÀuçç vççnçÇ lçj çÆMç#çç kçÀç cnCçÓvç? ní[cççmlçj DççCçKççÇ mçblççHçuçí.
pçíkçÀyç cççmlçjçbvççÇ yççUuçç yççníj IççuçJçuçb. l³ççyçjçíyçj l³çç®³çç cççiçí mçiçUçÇ cçáuçb çÆvçIçÓvç içíuççÇ. ní[cççmlçj SkçÀìí Jçiçç&lç jççÆnuçí.
Hçjlç SkçÀoç pçíkçÀyç ³ççb®³ççMççÇ Yççb[Cç Pççuçb lçíJnç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ lççÇ MççUç mççí[uççÇ DçççÆCç yççyçç iççíKçu³ççb®³çç MççUílç pçç³çuçç
uççiçuçí. pçíkçÀyç ³ççbvççÇ pçíJnç MççUç mççí[uççÇ DçççÆCç kçábÀìí ní ní[cççmlçj Pççuçí lçíJnç ní JççÇj Hçjlç HççÆnu³çç MççUílç Dççuçí.
çÆpçLçí Dçv³çç³ç, çÆlçLçí mçbIç<ç&. nç®ç Jçmçç Hçá{í lç©CçHçCççÇnçÇ Fbûçpççb®³çç HçjkçÀçÇ mçÊçíMççÇ ®ççuçÓ jççÆnuçç.
Jç³çç®³çç 15 J³çç Jç<çça, F.mç. 1871 ®³çç JçÌMççKççlç uççíkçÀcççv³ççb®çb uçivç uçç[Içj®³çç yççUçb®³çç IçjçC³ççlçu³çç
lççHççÇyççF¥MççÇ Pççuçb. uçivççvçblçj l³ççb®çb vççJç mçl³çYççcçç þíJçuçb. içbiççOçjHçblççbvççÇ DççHçuçí çÆcç$ç Dçmçuçíu³çç ³çç yççUçbkçÀ[í DççHçuçí Dççþ
npççj ªHç³çí J³ççpçyçìdìîççmççþçÇ þíJçuçí nçílçí. l³ççb®çç ³çç uççíkçÀçbMççÇ pçJçU®çç mvçín. uççíkçÀcççv³ççb®çb uçivç kçÀjç³ç®çb þjuçb lçíJnç ³çç
çÆcç$ççvçí DççHçuççÇ yçnçÇCç uçivçç®ççÇ Dççní, lçácç®³çç cçáuççmç kçÀªvç I³çç Dçmçb mçá®çJçuçb. içbiççOçjHçblççbvççÇ kçÀçMççÇmç Dçmçuçíu³çç DççHçu³çç
JççÆ[uççb®çç mçuuçç Içílçuçç. yççUuçç mçámJçªHç cçáuççÇ mççbiçÓvç ³çílç Dççnílç.. .. náb[çnçÇ ®ççbiçuçç çÆcçUíuç, lçj kçÀç³ç kçÀª Dçmçç mçuuçç
çÆJç®ççjuçç. JççÆ[uççb®çb GÊçj Dççuçb..`` yççUçb®çb IçjçCçb ®ççbiçuçb Dççní.. cççCçmçb ®ççbiçuççÇ Dççnílç.. DççHçu³ççuçç lçí®ç nJçb, çÆMçJçç³ç
DççHçuçí HçÌmçínçÇ mçáKçªHç jçnlççÇuç. l³ççb®ççÇ®ç cçáuçiççÇ kçÀjç.''.... ní yççUçb®çb ®ççbiçáuçHçCç kçÀç³ç nçílçb?.. ..lçj l³ççkçÀçUçÇ
®ççíjìîççb®³çç GHçêJççcçáUí uççíkçÀ DççHçuçí oççÆiçvçí KçáCçívçí Oççv³çç®³çç [y³ççbcçOçí jç$ççÇ KçáHçmçÓvç þíJçç³ç®çí DçççÆCç mçkçÀçUçÇ kçÀç{Óvç
I³çç³ç®çí. SkçÀoç mçkçÀçUçÇ çÆYçkçÀçjçÇ oçjçÇ Dççuçç. l³ççuçç DççWpçUYçj lççboÓU Iççuçç³çuçç Içjçlçuçç Hçáª<ç yççníj Dççuçç DçççÆCç l³ççlç
SkçÀ oççÆiçvçç çÆvçIççuçç. lççboUçyçjçíyçj pçí kçÀçnçÇ pççF&uç lçí Oçcçç&oç³ç®ç Dçmçç çÆvçJçç&Uç yççUçbvççÇ çÆouçç DçççÆCç çÆYçkçÀçN³ççuçç oççÆiçvçç
çÆcçUçuçç. SjJççÇ®çç oçvçOçcç&, HççnáCç®ççj ®ççuçÓ®ç nçílçç. ( l³ççkçÀçUçlç oççÆiçvçí ûç@cç cçOçí vçmçÓvç Mçíj DçççÆCç lççíÈ³ççbcçOçí Dçmçç³ç®çí.)
mçl³çYççcççyççF& cnCçpçí mçç#ççlç mççOJççÇ. nç mçÓ³ç& l³ççb®³çç Hçojçlç yççbOçuçç HçCç l³ççb®ççÇ PççíUçÇ çÆJçjuççÇ vççnçÇ. Dçç³çá<³çYçj
l³ççbvççÇ uççíkçÀcççv³ççbvçç mççLç çÆouççÇ. l³ççbvçç ®ççj cçáuçiçí, lççÇvç cçáuççÇ Pççu³çç. cççíþç çÆJçéçvççLç, lçªCçHçCççÇ Huçíiç®³çç mççLççÇlç içíuçç.
Jççcçvç uçnçvçHçCççÇ®ç Jççjuçç. jçcç DçççÆCç ÞççÇOçj cçç$ç pçiçuçí. cçáuççÇ uçivç nçíTvç mççmçjçÇ içíu³çç. LççíjuççÇ cçáuçiççÇ kç=À<CççyççF& nçÇ
vçççÆMçkçÀ®çí Hçá{çjçÇ JçkçÀçÇuç içbiççOçj kçíÀlçkçÀj ³ççb®çí çÆ®çjbpççÇJç çÆJçéçvççLç ³ççbvçç çÆouççÇ nçílççÇ. cçLçájç mççvçí DçççÆCç oáiçç& JçÌÐç DçMçç lççÇvç
cçáuççÇ.
uççíkçÀcççv³ççb®³çç Içj®ççÇ mçiçÈ³ççb®ççÇ®ç jçnCççÇ DçiçoçÇ mççOççÇ nçílççÇ. Içjçlç Dçç®ççjçÇ, Içjiç[çÇ vçmçí. Pçç[uççíì kçÀjç³ç®çb
kçÀçcç kçÀ®çíjçÇlçuçç®ç cçáuçiçç kçÀjçÇ. Içjçlç HççnáC³ççb®ççÇ mçoç Jço&U Dçmçí, l³ççb®ççÇ J³çJçmLçç OççW[çíHçblç DçççÆCç l³ççb®çí yçbOçÓ içbiççOçjHçblç
kçÀjçÇlç Dçmçlç. ³çíCççN³çç pççCççN³ççuçç ®çnç oíCçb ®ççuçÓ®ç Dçmçí. Içjçlçuçb mçiçUb mççcççvç oçívç-®ççj içç[îçç YçjlççÇuç SJç{b®ç nçílçb.
uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ DççjçcçKçá®çça, SkçÀ HçámlçkçÀç®çb kçÀHççì. 2 Kçá®³çç&, DçççÆCç SkçÀ [ímkçÀ. mçl³çYççcççyççF¥®çí kçÀHç[í mççOçí®ç Dçmçlç.
®ççÇì, pçjlççjçÇ kçÀHç[í l³ççbvççÇ kçÀOççÇnçÇ JççHçjuçí vççnçÇlç. l³ççbvççÇ Içjç®çç Gbyçjþç kçÀOççÇnçÇ Dççíuççb[uçç vççnçÇ. Içj®³çç cççCçmççbKçíjçÇpç,
³çíCççN³ççbHçÌkçÀçÇ kçáÀCççMççÇnçÇ mçbYçç<çCç kçíÀuçb vççnçÇ. DççíUKççÇ®³çç yçç³çkçÀçbMççÇ yççníj®³çç DççíìçÇJçj yçmçÓvç içHHçç cççjuçíuçb kçáÀCççÇ®ç kçÀOççÇnçÇ
HçççÆnuçb vççnçÇ, FlçkçbÀ®ç kçÀç³ç, çÆvçkçÀì®³çç uççíkçÀçbvççnçÇ l³ççbb®çç DççJççpç kçÀOççÇ SíkçÀç³çuçç Dççuçç Dçmçíuç kçÀçÇ vççnçÇ kçáÀCççmç þçTkçÀ!
mçkçÀçU®³çç pçíJçCççuçç HççíUçÇ Dçmçí HçCç jç$ççÇ cçç$ç mçiçUçÇpçCçb Yççlç®ç Kççlç. uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ ³çíTvç pççTvç ÞççÇcçblççÇ ®çÌvç cnCçpçí
GvnçÈ³ççlç yçHç&À Iççlçuçíuçb mççí[ç Jçç@ìj çÆkçbÀJçç çÆpçbpçjí[. uççíkçÀcççv³ççb®çç HççíMççKç HçÀçíìçílç pççí çÆomçlççí lççí®ç, DçççÆCç lççÇ®ç lççÇ
Hçiç[çÇ. oíMçç®çç mçbmççj kçÀjCççN³çç DççHçu³çç HçlççÇuçç lçá©biççlç pççlççbvçç mçl³çYççcççyççF¥vççÇ HçççÆnuçb. cçb[çuçí®ççÇ mçnç Jç<çç¥®ççÇ çÆMç#çç
PççuççÇ lçíJnçHççmçÓvç mçl³çYççcççyççF& kçÀç³çcç pçç[íYçj[í uçáiç[í vçímçu³çç. l³ççbbvççÇ nçlççlç kçÀç³çcç kçÀçÈ³çç yççbiç[îçç Iççlçu³çç DçççÆCç
içÈ³ççlç kçÀçÈ³çç cçC³ççb®çb cçbiçUmçÓ$ç. SkçÀnçÇ çÆoJçmç yççníj Hç[u³çç vççnçÇlç. uççíkçÀcççv³ç cçb[çuçíuçç içíu³ççJçj ®ççj Jç<çç¥vççÇ ³çç
cçOçácçínç®³çç oáKçC³ççvçí içíu³çç. mççN³çç pçiççuçç uççíkçÀcççv³ççb®³çç mçáboj DççþJçCççÇ, lçj mçl³çYççcççyççF¥®³çç çÆkçÀlççÇ DççþJçCççÇ
DçmçlççÇuç? (DççHçu³çç mçbmkç=ÀlççÇlç Lççíj uççíkçÀçb®³çç HçlvççRvçç uççíkçÀçb®³çç ¢äçÇvçí kçÀçnçÇ®ç çÆkçbÀcçlç vçmçlçí. cçiç lççÇ mççJçjkçÀjçb®ççÇ HçlvççÇ
Dçmççí, uççuçç uçpçHçlçjç³ç ³ççb®ççÇ vççnçÇlçj DçiçoçÇ DççÆuçkçÀ[®³çç JçíCçÓlççF& ®çJnçCç Dçmççílç ! ) uççíkçÀcççv³ç cçb[çuçínvÓ ç Dççuçí lçíJnç
mçl³çYççcççyççF¥®çb çÆvçOçvç nçíTvç oçívç Jç<ç¥ PççuççÇ nçílççÇ. uççíkçÀcççv³ç Jçç[îççlç jçnç³çuçç uççiçu³ççJçj SkçÀ çÆ®ç$çkçÀçj l³ççbvçç
Yçíìç³çuçç Dççuçç DçççÆCç l³ççvçí mJçlç: kçÀç{uçíuçb mçl³çYççcççyççF¥®çb çÆ®ç$ç uççíkçÀcççv³ççbvçç çÆouçb. l³çç çÆ®ç$ççkçÀ[í Hççnçlç Dçmçlççbvçç
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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OççW[çíHçblç cnCççuçí, `` çÆkçÀlççÇ náyçínáyç Dççuçb³ç vççnçÇ '' l³ççJçj uççíkçÀcççv³ç cnCççuçí, `` HçCç ³ççJçb lçmçb vççnçÇ Dççní. '' lçíJnç OççW[çíHçblç
cnCççuçí kçÀçÇ cçuçç lçj náyçínáyç Jççìlçb³ç. HççþçíHççþ Yçjuçíu³çç DççJççpççlç uççíkçÀcççv³ç cnCççuçí, `` Dçjí lççÇ lçáuçç pççmlç cççnçÇlç kçÀçÇ
cçuçç? '' oçÌjí, ÒçJççmç, lçáªbiçJççmç, ³ççlç Dçç³çá<³çYçj yççníj jççÆnuçíuçí GÊçábiç çÆncççuç³ççmççjKçí uççíkçÀcççv³ç jçä^Hçáª<ç Dçmçuçí
lçjçÇ cçvççvçí mçl³çYççcççyççF&b®çí®ç nçílçí.
1872 cçOçí pçuççíojçvçí uççíkçÀcççv³ççb®çí Jç[çÇuç, içbiççOçjHçblç Jççjuçí. lçíJnç uççíkçÀcççv³ç 16 Jç<çç&®çí nçílçí. l³ççmççuç®³çç
çÆ[mçWyçjcçOçí uççíkçÀcççv³ç cç@ì^çÇkçÀ Pççuçí DçççÆCç 1873mççuççÇ [íkçwkçÀvç kçÀç@uçípççlç Dççuçí. DçJçIç[ iççÆCçlçb HçÀkçwlç mççí[Jçç³ç®ççÇ DçççÆCç
Hççmç nçíC³ççHçájlçí cççkç&À çÆcçUJçç³ç®çí, nç®ç Jçmçç kçÀç@uçípçcçOçínçÇ ®ççuçÓ jççÆnuçç. uççíkçÀcççv³ç HçáC³çç®³çç [íkçwkçÀvç kçÀç@uçípçcçOçí
çÆMçkçÀç³çuçç uççiçuçí. HçCç kçÀOççÇnçÇ vççíìyçákçwmç Yçju³çç vççnçÇlç. IççíkçbÀHçfçÇ kçíÀuççÇ vççnçÇ. jç$ççÇ pççiçjCçb kçÀªvç DçY³ççmç kçíÀuçç vççnçÇ.
vçícçkçbÀ nJçb lçíJç{b®ç Jçç®çç³ç®çb. cçiç çÆoJçmçYçj çÆnb[ç³ç®çb.
HççÆnuçb Jç<ç& ` oíJççuçç oíC³ççkçÀjlçç ' þíJçuçb. cççíþb Hççíì, [çíkçbÀ uçnçvç, nçlçHçç³ç yççjçÇkçÀ, DçMççÇ lçy³çílç mçáOççjç³ç®çç nílçÓ
nçílçç. ìcç& Jçç³çç pççT vç³çí cnCçÓvç Jçiçç&lç pççTvç yçmçç³ç®çb SJç{b®ç. mçkçÀçU mçiçUçÇ lççuççÇcç kçÀjC³ççlç, 200 pççíj yçÌþkçÀç
kçÀç{C³ççlç, vçoçÇJçj HççínC³ççlç pçç³ç®ççÇ. lççmçvçd lççmç Hççínç³ç®çb. SkçíÀkçÀ lççmç GlççCçb lçjbiçç³ç®çb DçççÆCç lçíJnç®ç nçlççbvççÇ YççkçÀjçÇ
Kçç³ç®ççÇ...cçiç yççíçÆìbiç kçÀjç³ç®çb.. SkçÀìîççvçí®ç yççíì JçunJçlç oÓjHç³ç¥lç pçç³ç®çb. jç$ççÇ kçáÀþínçÇ kçÀmçbnçÇ ®ççuçlç jçnç³ç®çb DçççÆCç
Hçjlçç³ç®çb. oÓOç H³çç³ç®çb.. Hç®çJçç³ç®çb. JçmçlççÇiç=nçlçu³çç cçáuççbvçç FlçkçbÀ sUç³ç®çb kçÀçÇ l³ççb®çb vççJç [íçqJnuç®ç Hç[uçb. sUç³ç®çb
cnCçpçí kçÀç³ç? Lçb[çÇJççN³ççuçç IççyçjCççN³çç cçáuççbvçç $ççmç Ðçç³ç®çç. l³ççbvçç pççíj yçÌþkçÀç kçÀjç³çuçç uççJçç³ç®çb. cççiç®³çç yççpçÓvçí Jçj
®ç{Óvç KççíuççÇlç çÆMçjç³ç®çb DçççÆCç J³çmçvççÇ cçáuççbvçç HçkçÀ[ç³ç®çb. kçÀç@uçípçcçOçí Dçmçlççbvçç mççíJçUb vçímçÓvç pçíJçCççN³ççb®çç SkçÀ kçwuçyç nçílçç.
SkçÀoç kçÀçnçÇ Jç´çl³ç cçáuççbvççÇ l³ççb®çb mççíJçUb uçHçJçÓvç þíJçuçb. uççíkçÀcççv³ççbvççÇ pçíJçç³çuçç pçç³ç®³çç DççOççÇ mççíJçUb MççíOçuçb HçCç çÆcçUçuçb
vççnçÇ, lçíJnç DççbIççíU kçÀªvç Dççu³ççvçblçj Dççíu³çç kçÀHç[îççbvççÇ®ç pçíJçç³çuçç yçmçuçí. nç Flçj cçáuççb®çç Kççí[ mççUHçCçç l³ççb®³çç
uç#ççlç Dççuçíuçç nçílçç. lçí JçjkçÀjCççÇ vç oçKçJçlçç lçí pçíJçuçí DçççÆCç KççíuççÇJçj içíuçí. mçbO³ççkçÀçUçÇ mçJç& cçáuçb çÆHçÀjç³çuçç, KçíUç³çuçç
yççníj Hç[u³ççJçj lçí Òçl³çíkçÀç®³çç KççíuççÇlç HççìçaMçvçJçªvç G[îçç cççjlç Dççlç çÆMçjlç DçççÆCç kçÀ[îçç uççJçÓvç oámçN³çç KççíuççÇlç pççlç.
mçiçUçÇ cçáuçb jç$ççÇ IçjçÇ Dççu³ççJçj kçáÀCçç®çb®ç oçj GIç[ívçç. oçj HçÀçí[ç³ç®ççÇ JçíU DççuççÇ lçíJnç mçiçÈ³ççbvçç uççíkçÀcççv³ç nmçlç GYçí
Dçmçuçíuçí çÆomçuçí. mçkçÀçU®³çç DççHçu³çç Kççí[çÇ®çç nç Jç®çHçç Dççní ní kçÀUç³çuçç l³ççbvçç JçíU uççiçuçç vççnçÇ.
uççíkçÀcççv³ç mJçlç: GvnçÈ³ççlç içjcç kçÀHç[í DçççÆCç Lçb[çÇlç HççlçU kçÀHç[í IççuçÓvç yçmçç³ç®çí. kçÀç lçj mvçç³çÓb®ççÇ
mçnvçMçkçwlççÇ Jçç{uççÇ HçççÆnpçí. [íkçwkçÀvç kçÀç@uçípçcçOçí Dçmçlççbvçç SkçÀoç kçÀç@uçípç®³çç iç®®ççÇJçj mçiçUí çÆJçÐççLçça pçcçuçí nçílçí.
HçíMçJççF&lçu³çç Hçjç¬çÀcçç®³çç içHHçç jbiççlç Dççu³çç nçíl³çç. lçíJnç SkçÀç cçáuççvçí, DççÊçç FLçÓvç vççnçÇmçí Jnç³ç®ççÇ Jçí U DççuççÇ lçj kçÀçíCç
kçÀç³ç kçÀjíuç Dçmçb çÆJç®ççju³ççyçjçíyçj mçiçUçÇ ní kçÀmçb Mçkçw³ç Dççní Dçmçb cnCççuççÇ. uççíkçÀcççv³çnçÇ l³ççb®³ççlç®ç nçílçí. cççÇ Dçmçb kçÀjçÇvç
Dçmçb cnCçlç l³ççbvççÇ Dç®ççvçkçÀ kçÀç®çç cççjuçç DçççÆCç 14/15 HçÓÀì KççuççÇ G[çÇ cççjuççÇ. mçiçUí o®çkçÀuçí DçççÆCç l³ççb®çí nçlçHçç³ç
cççí[uçí DçmçlççÇuç ³çç kçÀuHçvçívçí yçIçç³çuçç içíuçí lçj lçí Dççjçcççlç çÆpçv³ççvçí Jçj ³çílç nçílçí. nçÇ SJç{çÇ mçbHçoç l³ççbvççÇ SkçÀç Jç<çç&lç
kçÀcççJçuççÇ. l³ççb®³çç oín³çäçÇlç DççcçÓuççûç yçouç Pççuçç. HçCç.....HççÆjCççcç Jnç³ç®çç lççí®ç Pççuçç. SHçÀ. Jçç³ç. vççHççmç HçCç MçjçÇj
mçá¢{. Dçç³çá<³çYçj lçá©biççlç jçnç³ç®ççÇ lçpçJççÇpç HçÓCç& PççuççÇ nçílççÇ. Jççìíuç lçí kçÀä GHçmçç³çuçç MçjçÇj kçÀCçKçj yçvçuçb nçílçb.
[íkçwkçÀvç kçÀç@uçípçcçOçí kçíÀjçíHçblç s$çí DçççÆCç Òççí.MçÓì ní oçívç ÒççíHçíÀmçj çÆJçÐççL³çç¥®çí DççJç[lçí nçílçí. kçíÀªvççvçç s$çí HçÀçj
cççíþí iççÆCçlççÇ DçççÆCç p³ççíçÆlç<ççÇ. ûçnçb®çí JçíOç mJçlç: IçíCççjí. oíMççÇ-çÆJçoíMççÇ iççÆCçlççlç Hççjbiçlç. mçÓ³çç&®çí [çiç DçççÆCç HççTmç ³ççb®³ççlç
kçÀçnçÇlçjçÇ mçbyçbOç Dççní ní oçKçJçÓvç oíCççjç çÆvçyçbOç l³ççbvççÇ çÆuççÆnuçç. uççíkçÀcççv³ç l³ççb®çí DççÆlçMç³ç uçç[kçíÀ. çÆlçLçí HçÀç@jímì vççJçç®çí
çÆMç#çkçÀ l³ççbvçç çÆMçkçÀJçç³çuçç nçílçí. l³çç®çb FbûçpççÇ ®ççbiçuçb nçílçb HçCç iççÆCçlç çÆMçkçÀJçç³çuçç Dç³ççíi³ç nçílçí, cnCçÓvç oámçN³çç uçç³çkçÀ
cççCçmçç®ççÇ vçícçCçÓkçÀ kçÀjçJççÇ Dçmçç, mçJç& çÆJçÐççL³çç¥vççÇ çÆcçUÓvç SkçÀ Dçpç& çÆÒççqvmçHçç@uç mççníyççbkçÀ[í vç HççþJçlçç kçÀuçíkçwìjkçÀ[í kçíÀuçç
DçççÆCç HççÆnuççÇ mçnçÇ p³çç®ççÇ Dçmçíuç l³ççuçç HçkçÀ[uçí pççF&uç cnCçÓvç çÆJçÐççL³ççbvççÇ DççHçu³çç mç¿çç Jçlçá&UçkçÀçj kçíÀu³çç. DçççÆCç ní
[çíkçbÀ nçílçb DçLçç&lç uççíkçÀcççv³ççb®çb. lçjçÇnçÇ mçJç& cçáuççbvçç çÆMç#çç PççuççÇ DçççÆCç SkçÀ Jç<ç& HçjçÇ#çímç yçboçÇ DççuççÇ.
SkçÀoç MçjçÇj kçÀcççJçu³ççvçblçj uççíkçÀcççv³ç Hçjlç DçY³ççmççkçÀ[í JçUuçí. SHçÀ. Jçç³ç. ®ççÇ HçjçÇ#çç Hççmç Pççuçí. DçççÆCç
1875 cçOçí vçblçj SkçÀ ìcç&Hçájlçí cçábyçF&®³çç SuççÆHçÀvmìvç kçÀç@uçípçcçOçí oçKçuç Pççuçí. lçí 18-19 Jç<çç&®çí Dçmçlççbvçç SuççÆHçÀvmìvç
kçÀç@uçípçcçOçí çÆMçkçÀlç nçílçí. lçíJnç çÆlçLçuçí l³ççb®çí iççÆCçlçç®çí ÒççíHçíÀmçj n@Lççívç&LJçíì ³ççbvççÇ SkçÀoç iççÆCçlççlçuççÇ náMççj cçáuçb çÆvçJç[Óvç
l³ççbvçç kçÀçÆþCççlçuççÇ kçÀþçÇCç iççÆCçlçb IççlçuççÇ. uççíkçÀcççv³ççbvçç FlçjçbHçí#çç kçÀcççÇ cççkç&À çÆcçUçuçí. ÒççíHçíÀmçjçbvççÇ uççíkçÀcççv³ççbvçç yççíuçJçÓvç
l³ççbvçç mççbçÆiçlçuçb,
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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`` lçácç®³çç çÆvç<kçÀçUpççÇHçCççcçáUí lçácnçuçç ní cççÇ kçÀcççÇ cççkç&À oílççí Dççní HçCç lçácç®ççÇ iççÆCçlççlçuççÇ náMççjçÇ Dçmççcççv³ç Dççní.'' vçblçj
l³ççbvççÇ uççíkçÀcççv³ççbvçç mççbçÆiçlçuçb kçÀçÇ cççÇ kçWÀçÆyç´pç ³çáçÆvçJnçÆmç&ìçÇ®ççÇ pçvç&uçmçd DççCçÓvç iççÆCçlçb mççí[Jçlç Dçmçlççí. lççÇ cçuçç mççí[JçÓvç Ðçç.
yçIçç pçcçlççlç kçÀç!. uççíkçÀcççv³ç KççíuççÇJçj Dççuçí DçççÆCç SkçÀç yçÌþkçÀçÇlç l³ççbvççÇ lççÇ mçiçUçÇ iççÆCçlçb mççí[JçÓvç oámçjí çÆoJçMççÇ
ÒççíHçíÀmçjçb®³çç nçlççlç JçnçÇ þíJçuççÇ. ÒççíHçíÀmçj KçÓ<ç Pççuçí DçççÆCç cnCççuçí,
" Oh good chaps, I never thought, you were capable of solving them, in such an
intelligent method.

HçCç ¿çç ÒççíHçíÀmçjçb®çb çÆMçkçÀJçCçb uççíkçÀcççv³ççbvçç HçÀçjmçb ª®çuçb vççnçÇ. lçí Hçjlç [íkçwkçÀvç kçÀç@uçípçuçç Dççuçí. DçççÆCç Hçá{í
mJçlç:®çç mJçlç:®ç iççÆCçlçç®çç DçY³ççmç kçÀªvç 1876 mççuççÇ, yççÇ.S. ®ççÇ HçjçÇ#çç Hççmç Pççuçí lçínçÇ HççÆnu³çç Jçiçç&lç. ní n@Lçç@vç&LJçíì
ÒççíHçíÀmçj pçíJnç uççíkçÀçbvçç, `¿ççuçç cççÇ Iç[Jçuçb, nç cççPçç çÆMç<³ç Dççní' Dçmçb mççbiçç³çuçç uççiçuçí lçíJnç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ l³ççbvçç, `` cççÇ
kçíÀªvççvççb®çç çÆMç<³ç Dççní '' Dçmçb þCçkçÀçJçÓvç ÒççíHçíÀmçjmççníyççb®çç jçí<ç Dççí{JçÓvç Içílçuçç DçççÆCç l³çç®ççÇ pçyçj çÆkçbÀcçlç uççíkçÀcççv³ççbvçç
Scç. S. ®³çç HçjçÇ#çí®³çç JçíUçÇ cççípççJççÇ uççiçuççÇ. Òççí. n@Lççívç&LJçíì ¿çç HçjçÇ#çíuçç HçjçÇ#çkçÀ cnCçÓvç Dççuçí DçççÆCç l³ççbvççÇ uççíkçÀcççv³ççbvçç
vççHççmç kçíÀuçb. l³ççcçáUí 1877 mççuççÇ lçí iççÆCçlçç®ççÇ HçjçÇ#çç vççHççmç Pççuçí. cçiç cçç$ç çÆlçLçí Hçjlç JçUuçí vççnçÇlç. l³ççvçblçj oçívç
Jç<çç&lç Suç.Suç. yççÇ ®çç DçY³ççmç kçÀªvç lççÇ 1879 cçOçí HçoJççÇ IçílçuççÇ. ³çç oçívç Jç<çç¥cçOçí cçáuçb pçíJnç kçÀç³çÐççb® çç®ç HçÀkçwlç DçY³ççmç
kçÀjlç nçílççÇ lçíJnç mçiçUçÇkçÀ[í vççÇpççvççÇpç PççuççÇ kçÀçÇ MççblçHçCçí cçO³çjç$ççÇHç³ç¥lç uççíkçÀcççv³ç çÆnboÓ Oçcç&Mççðç DçççÆCç çÆnboÓ uçç@®çç
DçY³ççmç kçÀjlç Dçmçlç.
Dçmçb ní mçÓ³ç&çÆyçbyç,.... DççYççU kçÀçímçUuçb lçj cççÇ l³çç®³çç sçlççÇJçj GYçç jçnçÇvç Dçmçb þCçkçÀçJçÓvç mççbiçCççjç,... Dçmçç
nç oáo&c³ç Hçáª<ç ..Fbûçpççb®çç YççJççÇ kçÀo&vçkçÀçU þjuçíuçç.. mççN³çç YççjlççÇ³ççb®çç YççJççÇ uççíkçÀçÆÒç³ç vçílçç..mJçjçp³ç mLççHçvçí®ççÇ Dççiç
Ëo³ççlç IçíTvç jçpçkçÀçjCçç®³çç çÆ#çlççÇpççJçj DçJçlçjuçç.
uççíkçÀcççv³ç nç SJç{ç®ç Mçyo G®®ççjuçç lçjçÇ kçÀçíCçl³ççnçÇ YççjlççÇ³ççb®³çç [çíÈ³ççmçcççíj uççíkçÀcççv³ç yççU içbiççOçj çÆìUkçÀ®ç
³çílççlç. l³ççb®ççÇ Hçiç[çÇ, DçbiçjKçç, Oççílçj, DçççÆCç GHçjCçb nçÇ®ç l³ççb®³çç J³ççqkçwlçcçlJçç®ççÇ DçççÆCç l³ççb®³çç pçvçcççvçmççlçu³çç kçÀçÇlçça®ççÇ
DççíUKç. Yççjlççlçu³çç pçvçlçíuçç pççiçJçÓvç, mJçjçp³ç çÆcçUJçC³çç®³çç ®çUJçUçÇ®çb cçnlJç l³ççb®³çç cçvççJçj çÆyçbyçJçÓvç, l³ççbvçç l³ççb®³çç
nkçwkçÀçb®ççÇ pççCççÇJç kçÀªvç oíTvç FbûçpççbMççÇ uç{C³ççlç l³ççbvççÇ Dçç³çá<³ç Jçí®çuçb. Jçío, Oçcç&Mççðç, iççÆCçlç, kçÀç³çoç, çÆJç%ççvç ³ççlç
DçHçÀçì ÒçKçj yçáOoçÇcçÊçç, cçvçmJççÇ içlççÇ DçmçÓvçnçÇ mJçjçp³ç çÆcçUJçC³ççmççþçÇ®ççÇ l³ççb®ççÇ lçUcçU l³ççbvçç YççjlççÇ³ç mJçjçp³çç®³çç
®çUJçUçÇlç uççíìç³çuçç kçÀçjCç PççuççÇ.
cçvçmJççÇ yçí[j DçççÆCç kçÀCçKçj mJçYççJç, Òç®çb[ DççlcççÆJçéççmç, nçlççlç Içílçuçíuçb kçÀçcç HçÓCç&HçCçí mJçlç:®ç lç[çÇuçç v³çç³ç®ççÇ
lçUcçU, pçí kçÀçcç nçlççlç Içílçuçb l³çç®çç HçÓCç& DçY³ççmç kçÀªvç l³ççJçj lçáìávç Hç[Cçb. Lççí[kçw³ççlç, mHçäHçCçí SkçíÀkçÀç cçáÐçç®çb
mHçäçÇkçÀjCç oílç çÆJçjçíOççÇ Hç#ççuçç vççcççínjcç kçÀjCçb, cççCçmççuçç pçHçCçb, l³ççb®³ççmççþçÇ l³ççbvçç mçcçpçíuç DçMçç Yçç<çílç l³ççbvçç %ççvç
kçÀªvç oíCçb ní l³ççb®çí þUkçÀ içáCç.
çÆìUkçÀ cnCçpçí kçáÀMççûç yçáOoçÇ, kçÀçcç kçÀjC³çç®ççÇ jç#çmççÇ kçÀlç=&lJçMçkçwlççÇ, mçY³ç mççOçíHçCçç, yçnáÞçálçlçç, ®çÌvççÇ ®ççÇ çÆvçÿáj
DçvççmçkçwlççÇ, JççokçáÀMçuçlçç, mçjkçÀçjçÇ DççÆOçkçÀçN³ççbMççÇ çÆOçìçF&®çí JçCç&vç, DççHçCç kçíÀuçíuçí kçÀçíCçlçínçÇ çÆJçOççvç Kçjí®ç ní oçKçJçC³çç®ççÇ
çÆJçuç#çCç nçlççíìçÇ, uççíkçÀçbvçç vç oáKçJçlçç, ÒçmçbiççÇ l³ççbvçç DççJç[íuç Dçmçb®ç yççíuçÓvç uççíkçÀcçlç DççHçu³çç yççpçÓvçí kçÀjC³çç®ççÇ çÆJçuç#çCç
®çlçájçF&, uççíkçÀçbmççþçÇ Hçoj®çç HçÌmçç Kç®ç& kçÀjç³ç®ççÇ lç³ççjçÇ, ³ççcçáUí lçí çÆJçÜçvç, mççcççv³ç, içjçÇyç, kçÀçíì&kçÀ®çíjçÇ®³çç pççÈ³ççlç
Dç[kçÀuçíuçí jçpçkçÀçjCççÇ, ³çç mçJç& Lçjçlçu³çç mçJçç¥vçç DççHçu³çç Hçoj®çç HçÌmçç Kç®ç& kçÀªvç cççiç&oMç&vç kçÀjçÇlç Dçmçu³ççcçáUí, DçççÆCç
mJçjçp³ççmççþçÇ FbûçpççbMççÇ Yççb[Óvç lçá©biçJççmç Yççíiçç³çuçç lç³ççj Dçmçu³ççcçáUí mççN³çç YççjlççÇ³ççb®³ççlç uççíkçÀçÆÒç³ç Pççuçí nçílçí.
uçyçç[çÇ, Yççjlçç®ççÇ uçÓì, YççjlççÇ³ççb®³ççlç Yççb[Cçb uççJçC³çç®ççÇ yçocççMççÇ ní Fbûçpççb®çb Kçjb ªHç nçílçb. pççlççÇ Yçío DçççÆCç
çÆnboÓ - cçáçqmuçcç HçáÀìçÇJçj l³ççbvççÇ DççHçuçç mJççLç& mççOçuçç. çÆnboÓ cçámuççÇcç lçí{ cççíiçuç DçcçoçvççÇlç vçJnlççÇ. nÌêçyçço®³çç çÆvçpççcçç®çç
çÆoJççCç çÆJçruç mçáboj cçnçjçä^çlçuçç yç´çïçCç. çÆMçJççpççÇ cçnçjçpççb®³ççkçÀ[í çÆJçpççHçÓj®çí HçþçCç ®ççkçÀjçÇlç I³çç cnCçÓvç çÆJçvçJçç³çuçç
Dççuçí, lçíJnç iççícççpççÇ HççvçmçbyçU ³ççbvççÇ çÆMçJçjç³ççbvçç mçuuçç çÆouçç nçílçç..jçpçç mçJçç¥®çç DççÞç³çoçlçç. l³ççbvçç ®ççkçÀjçÇlç I³çç.
l³ççcçáUí®ç cççíiçuç Yççjlççlç Dççuçí, jcçuçí DçççÆCç FLçu³çç cççlççÇMççÇ SkçÀªHç Pççuçí Yççjlççlç mççcççJçÓvç içíuçí. HçCç Fbûçpççb®³çç yççyçlççÇlç
lçmçb Pççuçb vççnçÇ. cnCçÓvç®ç l³ççbvçç `` ®çuçí pççJç '' cnCççJçb uççiçuçb. l³ççbvççÇ Yççjlççlçu³çç uççíkçÀçb®³ççlç Yççb[Cçb uççJçÓvç SkçÀcçíkçÀçbvçç
SkçÀcçíkçÀçbçÆJçªOo JççHçjuçb DçççÆCç jçp³ç kçíÀuçb. Fbiuçb[cçOçu³çç jíuJçímççþçÇ Yççjlççlçuçb KççÆvçpç pççT uççiçuçb. YççjlççlçuççÇ pçbiçuçb
lççí[Óvç mççHçÀ nçíT uççiçuççÇ DçççÆCç lçí uççkçÓÀ[ jíuJçí®³çç muççÇHçmç&mççþçÇ yççíìçRcçOçí Yçjuçb pççT uççiçuçb. kçÀçHçmçç®³çç iççþçÇ Fbiuçb[®³çç
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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kçÀçjKççv³ççmççþçÇ vçíCççN³çç yççíìçÇ yçbojçJçªvç mçáìÓ uççiçu³çç. Yççjlçç®ççÇ uçÓì mçáª PççuççÇ nçílççÇ. Kçjb lçj pçíJnç mççjç Yççjlç
Fbûçpççb®³çç Hçá{í nçbpççÇ nçbpççÇ kçÀjlç nçílçç, lçíJnç l³ççb®çb ªHç DççíUKçC³ççlç pçí kçÀçnçÇ Lççí[í uççíkçÀ nçílçí. l³ççb®³ççlç uççíkçÀcççv³ç
mçJçç&lç Hçá{í nçílçí. cnCçÓvç®ç çÆyç´ìçÇMççb®ççÇ çÆpçlçkçÀçÇ cnCçÓvç HçUçHçU kçÀjlçç ³çíF&uç lçíJç{çÇ lçí kçÀjlç.
çÆyç´ìçÇMççbçÆJç©Oo uç{C³çç®ççÇ l³ççb®ççÇ jCçvççÇlççÇ kçÀç³ç nçílççÇ, ní kçÀUuçb lçj l³ççb®³çç ®çlçájçF&uççnçÇ mçuççcç kçÀjçJçç uççiçíuç.
kçÀç³çÐçç®çç kçÀçÇmç kçÀç{lç jçpçkçÀçÇ³ç Kçìu³ççbcçOçí çÆyç´ìçÇMç kçÀçíìç&lç v³çç³ç çÆcçUJçC³çç®çç uççíkçÀcççv³ççbvçç HçÀçj jmç nçílçç.
çÆyç´ìçÇMççbMççÇ mçlçlç uç{lçç, cçç$ç l³ççb®³çç v³çç³ç J³çJçmLçíJçj lçácç®çç çÆJçéççmç kçÀmçç ³ççJçj l³ççbvççÇ çÆouçíu³çç GÊçjçvçí DççpçnçÇ
Fbûçpççbvçç nçojç yçmçíuç. kçÀçjCç l³ççbvçç Kçjb kçÀçjCç kçÀUíuç. uççíkçÀcççv³ç cnCççuçí,
`` cççPçç v³çç³ç mçbmLçíJçj çÆJçéççmç Dççní. cççPçç nç çÆJçéççmç Dçvççþç³ççÇ Dççní Dçmçb KçÓHç uççíkçÀ cnCçlççlç. HçCç l³ççbvçç Kçjb
kçÀUlç vççnçÇ. çÆyç´ìçÇMç uççíkçÀ pççl³çç®ç kçÀç³çÐçç®çí DççÆYçcççvççÇ Dççnílç. Dçv³çç³ç kçÀjç³ç®çç Dçmçuçç lçjçÇ lçí kçÀç³çÐçç®³çç ®ççÌkçÀìçÇlç
kçÀjlççlç. lçíJnç l³ççb®³çç ³çç Mççðçç®çç l³ççb®³çç®ç çÆJç©Oo cççÇ GHç³ççíiç kçÀjlççí. çÆÒçJnçÇ kçÀçÌçqvmçuçHç³ç¥lç Yççb[lç pççC³ççlç, çÆkçbÀJçç
kçÀç³çÐçç®çç kçÀçÇmç kçÀç{lççbvçç cçuçç l³ççb®³çç mJçYççJçç®çb çÆn[çÇmç ªHç uççíkçÀçbHç³ç¥lç Hççí®çJçç³ç®ççÇ mçbOççÇ cçuçç çÆcçUlçí. kçÀçíìç&lç cçuçç
l³ççb®³çççÆJçªOo yççíuçlçç ³çílçb, SJç{çÇ mçbOççÇ kçÀç³ç kçÀcççÇ PççuççÇ kçÀç? uççíkçÀpççiç=lççÇ kçÀjC³çç®çb lçí DçcççíIç Mçðç®ç Dççní. ''
pçáv³çç jçpçJçìçÇ DçççÆCç vçJççÇvç jçpçJçìçÇlç nç®ç HçÀjkçÀ Dççní Dçmçb l³ççb®çb cçlç nçílçb. DçççÆouçMçnç®³çç çÆkçbÀJçç DççÌjbpçíyçç®³çç
ojyççjçlç uçiçí®ç HçÀçMççÇ®ççÇ çÆMç#çç PççuççÇ DçmçlççÇ, çÆkçbÀJçç lççíHçíÀ®³çç lççW[çÇ çÆouçb Dçmçlçb. HçCç ní Fbûçpç Kçìuçç ®ççuçJçlççlç. l³çç®ççÇ
pçiçYçj ÒççÆmçOoçÇ nçílçí. l³çç ÒççÆmçOoçÇuçç jçp³çkçÀl³çç¥vççnçÇ IççyçjçJçb uççiçlçb. nçÇ cçíKç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ yçjçíyçj DççíUKçuççÇ nçílççÇ.
cnCçÓvç®ç lçí Kçìuçí ®ççuçJçÓvç Içílç. l³ççmççþçÇ l³ççb®³çç kçÀç³çÐçç®³çç DçY³ççmçç®çç GHç³ççíiç nçíF&.
cnCçÓvç®ç l³ççbvçç ³çç v³çç³ççuç³çç®³çç çÆHçbpçN³ççlç GYçí jçnÓvç l³ççbvççÇ Fbûçpççbvççb GIç[b vççiç[b kçíÀuçb. DçççÆCç l³çç®ççÇ Jçç®³çlçç
pçiçpççnçÇj kçíÀuççÇ.
Fbûçpççbvçç sUC³çç®ççÇ SkçÀnçÇ mçbOççÇ l³ççbvççÇ mççí[uççÇ vççnçÇ. Fbûçpççbvçç mJçmLçHçCçí jçp³ç kçÀª Ðçç³ç®çb vççnçÇ ³çç®çç l³ççbvççÇ
pçCçÓ çÆJç[ç®ç G®çuçuçç nçílçç, vçJní, l³ççbvçç l³çç®ççÇ KçácçKçácççÇ®ç nçílççÇ. l³ççb®³çç cçvççlçuçb ní içáçÆHçlç SkçÀoç ³ççíiçç³ççíiççvçí yççníj
Dççuçb. nçÇ l³ççb®ççÇ KçácçKçácççÇ, Fbûçpççbvçç çÆ®çLççJçÓvç l³ççbvçç lççW[çJçj Hçç[ç³ç®ççÇ l³çç®ççÇ Jç=ÊççÇ oçKçJçCççjçÇ SkçÀ Içìvçç cnCçpçí,
OççjJçç[®³çç ÒççbçÆlçkçÀ mçYçíuçç pççC³ççmççþçÇ oçpççÇmççníyç Kçjí, vçç. iççíKçuçí DçççÆCç uççíkçÀcççv³ç SkçÀç®ç içç[çÇlçÓvç ®ççuçuçí nçílçí. Jççìílç
oçpççÇ KçN³ççbvççÇ DççHçuçb DçO³ç#ççÇ³ç Yçç<çCç uççíkçÀcççv³ççbvçç oçKçJçuçb. uççíkçÀcççv³ççbvççÇ lçí HçÓCç& Jçç®çuçb DçççÆCç cnCççuçí,
`` Yçç<çCç Glkç=Àä Dççní ³ççlç MçbkçÀç vççnçÇ. HçCç DççHçuççÇ mçJç& cçlçí mçjkçÀçjuçç oçKçJçÓvç mçjkçÀçjuçç çÆvç©Êçj
kçÀjC³ççHçí#çç pççCçÓvç yçápçÓvç SkçÀçob mççcççv³ç çÆJçOççvç Dçmçb kçÀªvç þíJççJçb kçÀçÇ lçí Kççí[C³çç®³çç uççíYççvçí mçjkçÀçjvçí DççHçu³ççJçj
OççJçÓvç ³ççJçí DçççÆCç l³çç®çç HçÀç³çoç IçíTvç kçÀçbìíjçÇ kçábÀHçCççJçj ìçkçÀuçíu³çç JçðççÒçcççCçí l³ççb®ççÇ DçJçmLçç DççHçCç kçÀªvç mççí[çJççÇ.
DçççÆCç cçiç Dçmçb OççíHçìçJçb kçÀçÇ kçÀMççuçç DççHçCç ³ççb®³çç Jççìíuçç içíuççí Dçmçb l³ççbvçç Pççuçb HçççÆnpçí. ''
uççíkçÀcççv³ççbvççÇ DççHçu³çç cççCçmççbmççþçÇ, mççcççv³ççbmççþçÇ kçáÀmçácççoçÆHç kçÀçícçuç DçççÆCç FbûçpççbmççþçÇ JçýççoçÆHç kçÀþçíj Dçmçç Jçmçç
Içílçuçç.
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ÒçKçj yçáOoçÇcçÊçç
l³ççb®³çç mçbiçlççÇlç DçiçoçÇ onç çÆcççÆvçìínçÇ p³ççvçí p³ççvçí IççuçJçuççÇ, l³ççuçç l³ççuçç uççíkçÀcççv³ççb®³çç ÒçKçj DçççÆCç
DçuççÌçÆkçÀkçÀ yçáOoçÇcçÊçí®çç DçvçáYçJç Dççu³çççÆMçJçç³ç jççÆnuçç vççnçÇ. l³ççb®çí çÆJç®ççj mçámHçä, cçlçb çÆvçKççuçmç, kçÀOççÇnçÇ vç yçouçCççjçÇ,
DçY³ççmçHçÓCç& çÆJç®ççj kçÀªvç IçílçuçíuççÇ, DçççÆCç mJçlç:®çç çÆJç®ççj vç kçÀjlçç mçJç&mççOççjCç mçcççpçç®çç çÆJç®ççj kçÀªvç IçílçuçíuççÇ
Dçmçlç. iççÆCçlç DçççÆCç mçbmkç=Àlç ³ççJçj l³ççb®ççÇ çÆJçuç#çCç HçkçÀ[ nçílççÇ®ç HçCç Flçj #çí$ççlçu³çç uççíkçÀçbvççnçÇ kçÀçnçÇ HçÀçj JçíiçUç DçvçáYçJç
vçJnlçç.
lçjçÇnçÇ l³ççbvçç pçíJnç kçáÀCççÇlçjçÇ yçáOoçÇcççvç cnìuçb lçíJnç lçí l³ççuçç cnCççuçí.. cççÇ kçÀmçuçç náMççj ! Kçjí náMççj lçj
cççOçJçjçJç jçvç[í DçççÆCç vççvççmççníyç oíMçcçáKç. lçíí Kçjí çÆpççÆvçDçmç.
SkçÀoç GÊçjí®çç SkçÀ mçbiççÇlçlç%ç l³çç®çç mçbiççÇlççJçj®çç ÒçyçbOç IçíTvç uççíkçÀcççv³çç®çb oMç&vç I³çç³çuçç içç³çkçÀJçç[
Jçç[îççJçj Dççuçç. içç³çkçÀJçç[ Jçç[ç cnCçpçí mçJçç¥mççþçÇ kçÀç³çcç Kçáuçç. oçjçlç SkçÀ YçÌ³³çç Dçmçí. çÆlçLçí mçáj#çç lçHççmçCççÇ JçiçÌjí kçÀçnçÇ
vççnçÇ. l³çç içç³çkçÀçvçí DçbiçCççlçu³çç cççCçmççuçç uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ Yçíì IççuçÓvç Ðçç Dçmçb mççbçÆiçlçuçb. l³çç cççCçmççvçí HççnáC³ççuçç mçjU
Jçj pçç DçççÆCç l³ççbvçç Yçíìç Dçmçç mçuuçç çÆouçç. oçÇ[ oçívç lççmççbvççÇ lççí içç³çkçÀ KççuççÇ Glçjuçç DçççÆCç mçáªJççlççÇuçç Yçíìuçíu³çç
cççCçmççuçç cnCççuçç,
`` cçuçç DçvçíkçÀçbkçÀ[Óvç kçÀUuçb nçílçb kçÀçÇ uççíkçÀcççv³ççbvçç iççC³ççlçuççÇ kçÀçnçÇnçÇ ª®ççÇ vççnçÇ. HçCç içíuçí oçívç lççmç cççP³ççMççÇ lçí FlçkçíÀ
pçávççÇ DççíUKç Dçmçu³ççmççjKçí yççíuçuçí DçççÆCç cççPçç mçiçUç çÆvçyçbOç HççnÓvç Flçkçw³çç mçÓ®çvçç kçíÀu³çç kçÀçÇ cççPççÇ Dççlçç l³ççbvçç
iççC³ççlçuçb kçÀçnçÇnçÇ kçÀUlç vççnçÇ cnCçC³çç®ççÇ sçlççÇ®ç nçíCççj vççnçÇ. ''
Dçmçç®ç SkçÀoç SkçÀ kçÀçHç[ç®çç J³ççHççjçÇ l³ççb®çb oMç&vç I³çç³çuçç Dççuçç. l³çç®³ççMççÇ lçípççÇ-cçboçÇ, Yççb[Jçuç, cççuçç®³çç
çÆkçbÀcçlççÇ ³ççJçj uççíkçÀcççv³ç FlçkçíÀ yççíuçuçí kçÀçÇ lççí cççCçÓmç pççlççbvçç cnCççuçç, Dççcç®çç kçÀçHç[ç®çç çÆHç{çÇpççlç Oçboç HçCç ³ççb®³ççcçáUí
Oçboç kçÀmçç kçÀjçJçç ní çÆMçkçÀuççí. uççíkçÀcççv³ç kçÀçHç[ç®çç J³ççHççjmçá×ç kçÀjlççlç kçÀç?'' DçççÆCç çÆlçkçÀ[í lççí J³ççHççjçÇ çÆvçIçÓvç içíu³ççJçj
uççíkçÀcççv³ç Içjçlçu³ççbvçç cnCçlççlç, nçlççÇ Içílçuçíu³çç çÆJç<ç³ççJçj DçY³ççmç vç kçÀjlçç nçÇ cççCçmçb Dçmçb kçÀmçb Jççiçlççlç?
SkçÀoç SkçÀ cçáuçiçç DççHçu³çç çÆcç$ççuçç cnCççuçç,
`` kçÀç³ç jí! lçÓ vçíncççÇ Jçç[îççJçj pççlç Dçmçlççímç. lçáPçí lçí uççíkçÀcççv³ç IçjçÇ Dçmçlççlç lçíJnç kçÀjlççlç lçjçÇ kçÀç³ç? vçámçlçí
¿çç®³ççMççÇ l³çç®³ççMççÇ yççíuçlç®ç yçmçuçíuçí Dçmçlççlç vçç?''
çÆcç$ççuçç l³çç®çb ní yççíuçCçb DççJç[uçb vççnçÇ. lççí cnCççuçç kçÀçÇ GÐçç cççÇ lçáuçç Jçç[îççJçj IçíTvç pççF&vç. çÆlçLçí yçmçÓvç lçÓ®ç yçIç
lçí kçÀç³ç kçÀjlççlç lçí ! '' oámçjí çÆoJçMççÇ mçkçÀçUçÇ mçç[ímççlç Jççpçlçç oçíIçí Jçç[îççJçj Hççí®çuçí lçíJnç uççíkçÀcççv³ç DçbiçCççlçu³çç
DççjçcçKçá®ççalç yçmçuçí nçílçí. l³ççb®çí SkçÀ pçávçí çÆcç$ç çÆlçLçí Dççuçíuçí nçílçí. oçíIççb®³çç kçÀççÆuçoçmç, YçJçYçÓlççÇ, Yççmç ³ççb®³çç mçbmkç=Àlç
mçççÆnl³ççJçj ®ç®çç& ®ççuçÓ nçílççÇ. Yççmçç®çç kçÀçU kçÀçíCçlçç ³ççJçj oçíIçb l³çç®³çç mçççÆnl³ççJçªvç þjJçlç nçílçí. Flçkçw³ççlç SkçÀ cççCçÓmç
ÒçÓHçbÀ lçHççmçç³çuçç IçíTvç Dççuçç. mçYçí®çç Jç=Êççblç l³ççlç nçílçç. DççOççÇ®³çç ®ç®çxlç Kçb[ Hç[uçç. uççíkçÀcççv³ççbvççÇ lçí çÆuçKççCç
kçÀçUpççÇHçÓJç&kçÀ Jçç®çuçb DçççÆCç cnCççuçí,
`` l³çç oçívç jçJçyçnçoÓjçb®ççÇ vççJçb DççHçu³çç Jç=ÊççblççlçÓvç JçiçUÓvç ìçkçÀç. HççíçÆuçmççbkçÀ[í l³ççb®³çç vççJççb®ççÇ vççWo PççuççÇ
Dçmçíuç HçCç DççHçu³ççkçÀ[í lççÇ vççJçb mççHç[ç³çuçç vçkçÀçílç. '' cçiç Hçjlç Yççmç-kçÀççÆuçoçmç mçáª Pççuçç. DçOçç& lççmç uççíìlççí vç
uççíìlççí, Flçkçw³ççlç SkçÀ iç=nmLç Dççuçí. l³ççb®³çç nçlççlç mçjkçÀçjuçç çÆuççÆnuçíuççÇ SkçÀ Dçpçça nçílççÇ. l³ççb®³çç YççJççuçç pçcç&vççÇlçÓvç
Dççu³ççyçjçíyçj mçjkçÀçjvçí DçìkçÀ kçíÀuççÇ nçílççÇ. l³çç®ççÇ mçáìkçÀç kçÀjçJççÇ Dçmçb mççbiçCççjç Dçpç& l³ççvçí uççíkçÀcççv³ççbvçç oçKçJçuçç.
l³ççbvççÇ lççí Jçç®çuçç DçççÆCç cnCççuçí,
`` lçácç®³çç ¿çç mçáboj FbiuççÇMçvçí mçjkçÀçj YçáuçCççj vççnçÇ. mçjkçÀçjuçí vçícçkçíÀ cçáÎí IççuçÓvç çÆuçnçJçb uççiçíuç. Dçmçb cnCçÓCç l³ççbvççÇ
lççW[çvçí®ç kçÀç³çoíMççÇj Yçç<çí®çç cçpçkçÓÀj mççbçÆiçlçuçç. lççí cççCçÓmç Hçjlç Dçpç& çÆuçnç³çuçç çÆvçIçÓvç içíuçç. Hçjlç YçJçYçÓlççÇ. Flçkçw³ççlç SkçÀ
cçáuçiçç Dççuçç l³çç®³çç nçlççlç SkçÀ kçÀçiço nçílçç. lççí kçÀçiço yççÌOoOçcç&ûçbLççJçj p³ççb®çç DçY³ççmç Dççní DçMçç HççuççÇ Yçç<çí®³çç
HçbçÆ[lççkçÀ[Óvç Dççuçíuçç nçílçç. iççÇlççjnm³çç®³çç oámçN³çç DççJç=ÊççÇlç uççíkçÀcççv³ççbvçç lççí cçpçkçÓÀj Iççuçç³ç®çç nçílçç cnCçÓvç l³çç
HçbçÆ[lççvçí çÆuçnÓvç HççþJçuçç nçílçç.
ní mçiçUb lççÇvç lççmç DçJçuççíkçÀvç kçíÀu³ççJçj oçíIçb Hçjlç DççuççÇ. Hçjlç l³ççJçj SkçÀ MçyonçÇ kçáÀCççÇ kçÀçnçÇ yççíuçuçb vççnçÇ.
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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SkçÀoç SkçÀ jçCçç mçjlççvççÆmçbn vççJçç®çç Dç®çÓkçÀ vçícçyççpç DççHçu³çç çÆ®çjbpççÇJççmçn DçççÆCç 2/3 cççíiçuççF&lçu³çç
çÆvçMççCçyççpççbvçç IçíTvç uççíkçÀcççv³ççbvçç Yçíìç³çuçç Dççuçç. ní mçjlççvççÆmçbn MçyoJçíOççvçí yççCç cççjlç. mçjlççvç®³çç [çíÈ³ççbJçj HçfçÇ
yççbOçÓvç çÆvçjçÆvçjçÈ³çç jbiççvçí jbiçJçuçíuççÇ cç[kçÀçÇ l³ççb®çí mççLççÇoçj l³ççbvçç SkçÀíkçÀ kçÀªvç JççpçJçÓvç oçKçJçlç DçççÆCç vçbl çj kçÀçíCçl³ççnçÇ
¬çÀcççvçí jçbiçílç kçÀMççÇnçÇ cççb[Óvç þíJçlç. cçiç pçí cç[kçbÀ JççpçJçuçb pççF& l³ççJçj vçícç mççOçlç lçí cç[kçbÀ HçÀçí[lç. uççíkçÀcççv³ççbvççÇ l³çç®çb
kçÀçÌlçákçÀ lçj kçíÀuçb®ç, Jçj l³ççuçç cnCççuçí, `` lçácç®³çç KçíUçlç yçboákçÀçÇ®³çç SkçÀç iççíUçÇlçÓvç oçívç iççíäçÇb®çç JçíOç I³çç³ç®çç KçíU þíJçç.
DçMççÇ kçÀuçç mççO³ç kçÀjç. l³ççlç kçÀþçÇCç kçÀçnçÇ®ç vççnçÇ. Lççí[ç DçY³ççmç kçÀjçJçç uççiçíuç. HççÆnu³çç JçmlçÓ®çç JçíOç Içílçuçç kçÀçÇ lççÇ
oámçjçÇJçj pççTvç Hç[íuç Dçmçb yçIçç. [ç³çvçççÆcçkçwmç®³çç Mççðççvçí ní çÆmçOo kçíÀuçíuçb Dççní. iççíUçÇ®çç Jçíiç velocity pççCçÓvç gravity
vçí çÆpçLçí iççíUçÇ Hç[íuç çÆlçLçuçç HçoçLç& HçáÀìíuç. iççíUçÇ mçjU pççlç vçmçlçí ní uç#ççlç þíJçç. nJçí®³çç Iç<ç&Cççvçí lççÇ çÆlçjHççÇ pççlçí DçççÆCç
çÆlç®çç JçíiçnçÇ cçboçJçlççí ní uç#ççlç þíJçÓvç DçY³ççmç kçÀjç. DççcnçÇ l³çç®çç DçY³ççmç kçÀjlç Dçmçlççí. cnCçpçí SkçÀç oiç[çlç oçívç Hç#ççÇ.
çÆlç®³çç JçmlçÓ®³çç Hçá{í DççCçKççÇ SkçÀ JçmlçÓ DçMççÇ þíJçç kçÀçÇ iççíUçÇ®ççÇ çÆoMçç yçouçuççÇ kçÀçÇ HççÆnuççÇ JçmlçÓ oámçN³çç JçmlçÓJçj Hç[Óvç lççÇnçÇ
JçmlçÓ Hç[íuç. ³çájçíHççlç Dççlçç vçJççÇvç çÆvçIççuçíu³çç lççíHçÀç Jçj lççW[ kçÀªvç G[Jçç³ç®³çç nçÇ vçJççÇvç HçOolç DççuççÇ Dççní.
içç³çkçÀJçç[ Jçç[ç yç[çíÐçç®³çç cçnçjçpççbvçç çÆJçkçÀç³ç®çç nçílçç. l³ççbvççÇ çÆuçuççJç HçOolççÇvçí lççí çÆJçkçÀç³ç®çç þjJçuçb.
uççíkçÀcççv³ççbvççÇ pççÇ çÆkçbÀcçlç mçjkçÀçjvçç mççbçÆiçlçuççÇ lççÇ mçJçç&lç çÆkçÀHçÀç³çlçMççÇj yççíuççÇ nçílççÇ cnCçÓvç yç[çíoí mçjkçÀçjçbvççÇ uççíkçÀcççv³ççbvçç
lççí Jçç[ç çÆJçkçÀuçç. içç³çkçÀJçç[ Jçç[îççlç jçnç³çuçç Dççu³ççJçj kçÀçnçÇ kçÀçnçÇ iççíäçÇb®ççÇ [çiç[ápççÇ kçÀjçJççÇ uççiçuççÇ. l³çç kçÀçcççJçj
uççíkçÀcççv³ç mJçlç: uç#ç þíJçlç. Jçç[îçç®³çç yççpçÓ®³çç çÆYçblççÇuçç SkçÀ çÆpçvçç kçÀç{ç³ç®çç Dçmçb uççíkçÀcççv³ççb®³çç cçvççlç Dççuçb. SJç{îçç
uçnçvç pççiçílç uççkçÀ[çÇ JççìçíUç çÆpçvçç çÆvçIçCççj vççnçÇ Dçmçb mçálççj cnCççuçí. cçiç uççíkçÀcççv³ç Hçá{í mçjmççJçuçí. l³ççbvççÇ HçÀÈ³çç kçÀMçç
kçÀçHçç³ç®³çç ní mçálççjçbvçç çÆMçkçÀJçuçb DçççÆCç çÆpçvçç lç³ççj kçÀªvç Içílçuçç. SkçÀç FcççjlççÇlçÓvç oámçN³çç FcççjlççÇlç pççC³ççmççþçÇ HçÓuç
yççbOçç³ç®ççÇ vçJççÇvç kçÀuHçvçç çÆlçLçí l³ççbvççÇ jçyçJçuççÇ. Jçj®³çç cçç[çÇlç oçívç oçuçvççbcçOçí çÆcçUÓvç SkçÀç®ç cççíþçÇ nb[çÇ Gpçí[çmççþçÇ
uççJçç³ç®ççÇ uççíkçÀcççv³ççbvççÇ þjJçuçb. HçCç çÆYçblççÇ®ççÇ pçç[çÇ KçÓHç Dçmçu³ççvçí DçbOççj ³çíF&uç cnCçÓvç l³ççbvççÇ SkçÀ ³çákçwlççÇ kçíÀuççÇ. cçOçu³çç
çÆYçblççÇuçç YççíkçÀ Hçç[uçb nçílçb®ç. çÆlçLçí çÆYçblç oçívnçÇ yççpçÓbvççÇ çÆvçcçáUlççÇ kçíÀuççÇ.
1895cçOçí uççíkçÀcççv³ç kçÀçÌçqvmçuç®³çç çÆvçJç[CçákçÀçÇuçç GYçí jççÆnuçí. lçíJnç kçÀçnçÇ kçÀçiçoHç$çb yçIçç³ç®ççÇ l³ççbvçç pçªj
nçílççÇ. HçCç çÆlçLçuçí cçáK³ç mHçívmç ³çç®çb lçácç®³ççyçÎuç ®ççbiçuçb cçlç vççnçÇ Dçmçb cçáK³ç oHlçjoçj HçW[mçí ³ççbvççÇ uççíkçÀcççv³ççbvçç
mççbçÆiçlçuçb. lçíJnç HçW[Mççb®³çç oyççJççuçç yçUçÇ vç Hç[lçç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ mçjU mHçívmç ³ççb®ççÇ JçíU cççiçÓvç IçílçuççÇ. l³çç YçíìçÇlç mHçívmç
³ççb®ççÇ Yçíì içílçu³ççJçj mHçívmç FlçkçíÀ ÒçYçççÆJçlç Pççuçí kçÀçÇ lçí cnCççuçí,
`` nç cççCçÓmç çÆkçÀlççÇ yçáOoçÇJççvç Dççní! DçççÆCç mHçäJçkçwlçç DçççÆCç HçjKç[nçÇ. Dççcç®çí mçjkçÀçj kçÀç SJç{í ³ççb®³çççÆJç©Oo Dççní kçáÀCççmç
þçTkçÀ!''
cççOçJçjçJç vççcçpççíMççÇ DçççÆCç uççíkçÀcççv³ç oçíIçínçÇ kçÀçÌçqvmçuçj Dçmçlççbvçç mçjkçÀçjMççÇ c³çáçÆvççÆmçHçççÆuçìçÇ®çb Yççb[Cç mçáª
Pççuçb. mçjkçÀçjkçÀ[Óvç Dççuçíu³çç Hç$çç®ççÇ vçkçwkçÀuç oçíIççbvçç Hççnç³çuçç nJççÇ nçílççÇ, HçCç ÒçíçÆmç[WìvççÇ lçí vççkçÀçjuçb DçççÆCç HçÀkçwlç
l³çç®³ççmçcççíj yçmçÓvç Jçç®çç³ç®ççÇ HçjJççvçiççÇ çÆouççÇ. vççcçpççíMççÇ DçççÆCç uççíkçÀcççv³ç l³çç®³ççmçcççíj Jçç®çç³çuçç yçmçuçí. oçíIççbvççÇ DçOçx
DçOçx uç#ççlç þíJçç³ç®çb þjuçb. uççíkçÀcççv³ççbvççÇ lçí kçÀçiço Jçç®çuçí DçççÆCç HçÀçíìçíûçççÆHçÀkçÀ cçícçjçÇ mççjKçí uç#ççlç þíJçuçí lçí oámçjí çÆoJçMççÇ
kçíÀmçjçÇcçOçí Dççuçíu³çç cçpçkçÓÀjçJçªvç kçÀUuçb.
kçÀuçkçÀl³ççlç kçÀçBûçímç®ççÇ mçYçç PççuççÇ. vçíncççÇÒçcççCçí kçÀ[çkçw³çç®çç Jçço JçiçÌjínçÇ Pççuçç. çÆlçLçÓvç uçiçí®ç lçí çÆnboçÇ Yçç<çí®³çç
HççÆj<çoíuçç Dççuçí DçççÆCç çÆnboçÇlç FlçkçbÀ çÆJçÜÊççHçÓCç& DçççÆCç cçççÆnlççÇvçí Yçjuçíuçb Yçç<çCç l³ççbvççÇ kçíÀuçb kçÀçÇ cç. iççbOççÇ ®ççÆkçÀlç Pççuçí. l³ççbvçç
lçí SkçÀ kçÀçí[b®ç Jççìuçb.
pçiçoçÇMç®çbê yççímç ³ççb®çb J³ççK³ççvç Dçç@Hçíjç nçTmçcçOçí nçílçb. DçO³ç#ç nçílçí uççíkçÀcççv³ç. vççcçJçblç Dçmçí KçÓHç YççjlççÇ³ç
DçççÆCç ³çájçíçÆHçDçvç uççíkçÀ Yçç<çCççuçç Dççuçí nçílçí. DççHçu³çç Yçç<çCççlç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ pçiçoçÇMç®çbêçb®ççÇ DçççÆCç pçiçoçÇMç®çbêçb®³çç
mçbMççíOçvçç®ççÇ FlçkçÀçÇ mçáboj DççíUKç kçÀªvç çÆouççÇ kçÀçÇ DççHçu³çç Yçç<çCçç®³çç mçáªJççlççÇuçç uççíkçÀcççv³ççb®çí DççYççj cççvçÓvç yççímç
cnCççuçí kçÀçÇ cççP³çç mçbMççíOçvçç®çb uççíkçÀcççv³ççbvççÇ FlçkçbÀ mçáboj DçççÆCç mHçä mJçªHç oçKçJçÓvç cççPçb kçÀçcç KçÓHç mççíHçb kçÀªvç þíJçuçb³ç.
SKççÐçç J³ççJçmçççÆ³çkçÀ Mççðç%ççuççnçÇ ní pçcçuçb vçmçlçb.
kçáÀCççÇ ûçbLçkçÀlçç& çÆkçÀlççÇnçÇ cççíþç Dçmçuçç lçjçÇ l³çç®çí çÆJç®ççj yçjçíyçj Dççnílç kçÀçÇ vççnçÇlç ³ççkçÀ[í l³ççb®çb uç#ç Dçmçí. kçáÀCççÇ
pçj cnìuçb kçÀçÇ lçácnçÇ l³ççb®³ççHçí#çç pççmlç náMççj kçÀçÇ kçÀç³ç, lçj mHçäHçCçí cnCçlç kçÀçÇ lçínçÇ cççCçÓmç cççÇnçÇ cççCçÓmç. lççí ûçbLçkçÀlçç&
®çÓkçÀ vççnçÇ ní cççÇ kçÀç mçcçpççJçb? cçuçç oíJççvçí yçáOoçÇ çÆouççÇ Dççní l³çç®çç cçiç GHç³ççíiç kçÀç³ç? cnCçÓvç®ç uççíkçÀcççv³ççb®³çç
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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iççÇlççjnm³ççlç HçbçÆ[lççbvççÇ 100 ®çákçÀç kçÀç{u³çç. lçíJnç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ uçiçí®ç GþÓvç DçççÆoMçbkçÀjç®çç³çç¥vççÇnçÇ DçMççÇ J³ççkçÀjCççlçuççÇ
®çÓkçÀ kçíÀuççÇ Dççní ní oçKçJçu³ççyçjçíyçj HçbçÆ[lçnçÇ ®ççÆkçÀlç Pççuçí. Flçkçw³çç yççjkçÀçF&vçí uççíkçÀcççv³ççb®çb Jçç®çvç ®ççuçí.
HçáC³ççuçç kçÀç@uçípçcçOçí çÆMçkçÀlç Dçmçlççbvçç çÆHçÀçÆpçDçç@uçç@pççÇ DçççÆCç Dç@vççìç@cççÇ®çç DçY³ççmç l³ççbvççÇ HçÀçJçu³çç JçíUçlç HçÓCç&
kçíÀuçç DçççÆCç Dç@vççìç@cççÇ kçÀUçJççÇ cnCçÓvç yçÌuçç®çí [çíUí DçççÆCç Ëo³ç KççíuççÇJçj DççCçÓvç l³ççbvççÇ l³çç®çb çÆ[mçíkçwMçvç kçÀªvç yççÆIçlçuçb.
uçb[vçcçOçí Dçmçlççbvçç kçíÀmçjçÇmççþçÇ cçMççÇvç yçIçç³çuçç içíuçí lçj pçí cçMççÇvç yççÆIçlçuçb, l³çç®çç mçiçUç DçY³ççmç kçíÀ uçç DçççÆCç
cçMççÇvç I³çç³ç®çb þjJçuçb. kçÀçjKççvçoçj cnCççuçç, ní cçMççÇvç DçcçíçÆjkçÀvç lç%ççbvççÇ çÆvç©Hç³ççíiççÇ þjJçuçb Dççní. lçjçÇ uççíkçÀcççv³ççbvççÇ l³çç
cçMççÇvç®çç mççÌoç þjJçuçç. uççíkçÀcççv³ç lçí cçMççÇvç Içílç Dççnílç ní kçÀUu³ççyçjçíyçj pççmlç çÆkçbÀcçlç Ðçç³çuçç kçÀçnçÇ DçcçíçÆjkçÀvç lç³ççj
Pççuçí. HçCç mççÌoç uççíkçÀcççv³ççbMççÇ Pççuçíuçç Dçmçu³ççvçí lçí cççiçí jççÆnuçí. kçíÀmçjçÇ®³çç sçHçKççv³ççlç cçMççÇvç çÆyçIç[uçb kçÀçÇ
uççíkçÀcççv³ççbvçç kçÀUJçuçb pççF&, lçí DçmçlççÇuç çÆlçLçÓvç ³çç³ç®çí, cçMççÇvç cçOçí nçlç kçÀçUí kçÀªvç oá©mlç kçÀªvç pçç³ç®çí. l³ççbvçç l³çç
cçMççÇvç®çç Òçl³çíkçÀ m¬çÓÀ cççnçÇlç nçílçç. uçb[vçcçOçí jçnlççbvçç l³ççbvçç çÆlçLçu³çç uççíkçÀuç ì^ívç®çb JçíUçHç$çkçÀnçÇ Hççþ nçíTvç içíuçí nçílçb
DçççÆCç uçb[vç®çç vçkçÀçMççnçÇ.
1818 mççuç®³çç cçç®ç&cçOçuççÇ iççíä. ÒçyççíOçvçkçÀçj þçkçÀN³çç®çb `Jçkçwlç=lJçMççðç' ní HçámlçkçÀ HçáC³çç®³çç çÆ®ç$çMççUílç sçHçuçb
pççlç nçílçb. cnCçÓvç HçámlçkçÀç®³çç kçÀçcçççÆvççÆcçÊç þçkçÀjí çÆlçLçí Dççuçí lçíJnç çÆ®ç$çMççUí®³çç pççíMççÇkçÀçkçÀçbyçjçíyçj uççíkçÀcççv³ç yççíuçlç nçílçí.
pççíM³ççbvççÇ þçkçÀjí-çÆìUkçÀ DççíUKç kçÀªvç çÆouççÇ.
`` lçácç®çb HçámlçkçÀ Jçç®çuçb. sçvç Dççní '' uççíkçÀcççv³ç l³ççbvçç cnCççuçí.
`` HçCç DçpçÓvç lçí yççníj Dççuçíuçb vççnçÇ '' þçkçÀjí.
`` nçí! HçCç ÒçÓHçbÀ yççníj ³çí pçç kçÀjlççlç vçç! HçámlçkçÀ Pççuçb kçÀçÇ cçuçç Ðçç. DççÆYçÒçç³ç oíF&vç.....DççHçCç oíMçmLç kçÀç? ''
`` vççnçÇ! kçÀç³çmLç.''
`` lçjçÇ®ç nçÇ uçíKçCççÇ FlçkçÀçÇ ìCçlkçÀçj kçÀjlçí Dççní. kçÀç³çmLççb®ççÇ uçíKçCççÇ nuuççÇ PççíHççUÓ PççuççÇ Dççní. lççÇ pççiççÇ nçíF&uç lçj
oíMçkçÀç³çç&®çç Jçíiç DççCçKççÇ Jçç{íuç.''
`` Jçç*dcç³ç #çí$ç kçÀçyççÇpç kçÀjCççN³çç yç´çïçCççbkçÀ[Óvç çÆlçuçç ³ççíi³ç lçí GÊçípçvç çÆcçUlç vççnçÇ Dççní.''
`` Dçnçí ! DççcnçÇ yç´çïçCç cnCçpçí çÆYç#çákçÀ. çÆYç#çákçÀçb®³çç DççÞç³çç®ççÇ #ççÆ$ç³ççbvççÇ DçHçí#çç kçÀjçJççÇ ³ççuçç®ç cççÇ PççíHç cnCçlççí Dççní.
kçÀç³çmLç cnCçpçí mJççJçuçbyçvç DçççÆCç Dççlcçlçípç ³ççb®çç DççoMç& nJçç. l³ççvçí kçáÀCçç®³çç DççÆYçÒçç³çç®ççÇ, GÊçípçvçç®ççÇ HçJçç& vç kçÀjlçç
DççlcçyçUçvçí®ç Hçá{í mçjkçÀuçb HçççÆnpçí. çÆMçJççpççÇ®³çç JçíUçÇ MçíkçÀ[çí kçÀç³çmLç oíMçkçÀç³çç&mççþçÇ Hçá{í mçjmççJçuçí lçí kçÀç³ç yç´çïçCçç®³çç
GÊçípçvççvçí kçÀç ? HçámlçkçÀ sçHçÓvç Dççu³ççJçj uççíkçÀcççv³ççbvççÇ l³ççJçj mçáboj DççÆYçÒçç³ç kçÀçÇlç&vç vççJçç®³çç cçççÆmçkçÀçlç sçHçuçç.
yçç@cyçí kçÀç@HççxjíMçvç®çí ÒçíçÆmç[Wì, pççímçíHçÀ yçççqHìmìç ní uççíkçÀcççv³ççb®çí Kççmç çÆcç$ç. uçb[vç®³çç cçákçwkçÀçcççlç lçí SkçÀ$ç
jççÆnuçí. lçíJnç l³ççbvçç kçÀUuçb kçÀçÇ uççíkçÀcççv³ççbvçç yçç³çyçuç lççW[Hççþ nçílçb.

iççÆCçlç
l³ççb®ççÇ iççÆCçlççlçuççÇ yçáOoçÇ HçÀçj cççíþçÇ nçílççÇ. uçnçvçHçCççHççmçÓvç®ç lçí DçvçíkçÀ kçÀçí[çÇ lççW[çÇ®ç mççí[Jçlç. l³ççb®çí Jç[çÇuç
çÆMç#çCç Kççl³ççlç FvmHçíkçwìj nçílçí. kçíÀªvççvçç s$çí ³ççb®çí lçí uçç[kçíÀ çÆJçÐççLçça. kçíÀªvççvççbkçÀ[í YççjlçYçj®çí iççÆ CçlççÇ DççHçu³ççuçç vç
mçáìCççjçÇ iççÆCçlçb IçíTvç ³çç³ç®çí. vççvçç l³çç uççíkçÀçbvçç uççíkçÀcççv³ççbkçÀ[í HççþJçç³ç®çí. SkçÀoç oçÆ#çCçíkçÀ[®çí cnÌmççUkçÀj vççJçç®çí
iççÆCçlççÇ kçíÀªvççvççbkçÀ[í Dççuçí. kçíÀªvççvççbvççÇ l³ççbvçç uççíkçÀcççv³ççbkçÀ[í HççþJçuçb. ³çç Hçþdþîççvçí iççÆCçlç mççí[ JçÓvç çÆouçb. lçíJnç
uççíkçÀcççv³ç HçÀkçwlç 13-14 Jç<çç&®çí nçílçí. kçíÀªvççvççb®çç ³çç çÆMç<³ççJçj DççÆlç uççíYç DçççÆCç çÆMç<³çç®çbnçÇ içá©bJçj HçÀçj Òçícç. kçíÀªvççvçç
DççHçu³çç Flçj çÆJçÐççL³çç&vçç cnCçlç,
`` ní mçÓ³çç&®çb çÆHçuuçÓ Dççní. Dççlçç GiçJçlçç mçÓ³ç& Dççní. kçÀçnçÇ kçÀçUçvçblçj ¿çç®çç cçO³ççvn lçácnçÇ Hçnçuç, lçíJnç

l³çç®³çç PçUç mççímççuç. '' FbûçpççbvççÇ l³çç PçUç mççímçu³çç®ç. kçíÀªvççvççb®çç Dçblç pçJçU Dççuçç lçíJnç l³ççbvçç
çÆJç®ççjuçb kçÀçÇ lçácç®ççÇ iççoçÇ ®ççuçJçCççjb kçÀçíCç Dççní? lçíJnç kçÀçíHçN³ççlç yçmçuçíu³çç uççíkçÀcççv³ççbkçÀ[í yççíì oçKçJçÓvç
lçí cnCççuçí kçÀçÇ nç cçáuçiçç çÆoçqiJçpç³ç kçÀjíuç.
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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jBiuçj HçjçbpçHçí Fbiuçb[nÓvç jBiuçj nçíTvç Dççuçí DçççÆCç HçÀi³ç&ámçvç kçÀç@uçípçcçOçí iççÆCçlç çÆMçkçÀJçç³çuçç uççiçuçí. l³ççb®³çç
Jçiçç&lç uççíkçÀcççv³ççb®çç cççíþç cçáuçiçç çÆJçéçvççLç nçílçç. SkçÀ çÆoJçmç Jçiçç&lç çÆMçkçÀJçlççbvçç HçjçbpçH³ççbvçç iççÆCçlç HçÀÈ³ççJçj cççb[lçç ³çíF&vçç
lçíJnç lçí cçáuççbvçç cnCççuçí kçÀçÇ GÐçç cççÇ lçácnçuçç ní iççÆCçlç mççí[JçÓvç oíF&vç. çÆJçéçvççLççvçí IçjçÇ Dççu³ççJçj lçí iççÆCçlç uççíkçÀcççv³ççbvçç
oçKçJçuçb. uççíkçÀcççv³ççbvççÇ lçí iççÆCçlç 3 mìíHçmçd cçOçí mççí[Jçuçb. oámçjí çÆoJçMççÇ ÒççíHçíÀmçjmççníyççbvççÇ Dççþ-onç Hçç³çN³ççbcçOçí mççí[Jçuçb.
cçiç çÆJçéçvççLççvçí DççHçuççÇ JçnçÇ l³ççbvçç oçKçJçuççÇ lçíJnç iççÆCçlç mççí[Jçç³ç®ççÇ lççÇ HçOolç yçIçÓvç jBiuçj ®ççì Hç[uçí. lçáPçí Jç[çÇuç kçÀçíCç
Dççnílç Dçmçb l³ççbvçç çÆJç®ççjuçb lçíJnç HçjçbpçH³ççbvçç nç uççíkçÀcççv³ççb®çç cçáuçiçç Dççní ní kçÀUuçb.
MççUílç cçáuççbvçç iççÆCçlç çÆMçkçÀJçlççbvçç FlçkçÀb mçáboj çÆMçkçÀJçlç kçÀçÇ oçíN³çç®³çç içávl³çç®çb SkçÀ ìçíkçÀ nçlççÇ ³ççJçb DçççÆCç lçí
Dççí{ç³çuçç uççiçuçb kçÀçÇ içáblçç mçáìÓvç ³ççJçç, lçmçb Jççìç³ç®çb. mçiçUçÇ iççÆCçlçb lççW[çÇ çÆMçkçÀJçlç. SkçÀç lççmççlç JççÇmç- yççJççÇmç iççÆCçlçb
mççí[JçÓvç lçí yççníj Hç[lç DçççÆCç Flçj çÆMç#çkçÀ SkçÀç lççmççlç Hçç®ç-mçnç iççÆCçlçb çÆMçkçÀJçlç. cçnçjçä^çlçu³çç SkçÀç ÒçK³ççlç iççÆCçlççÇuçç
SkçÀ kçÀçí[b mçáìívçç lçíJnç l³ççbvççÇ lçí mçiçÈ³ççbvçç HççþJçuçb. HçCç kçáÀCççuçç mççí[Jçlçç Dççuçb vççnçÇ. Hçá{í lçí kçÀçnçÇ kçÀçcççmççþçÇ HçáC³ççlç
Dççuçíuçí Dçmçlççbvçç l³ççbvççÇ uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ Yçíì IçílçuççÇ DçççÆCç l³çç iççÆCçlççyçÎuç mççbçÆiçlçuçb. uçiçí®ç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ lççí kçÀçiço nçlççlç
Içílçuçç, mççlç-Dççþ çÆcççÆvçìb l³ççJçj SkçÀçûçlçívçí çÆJç®ççj kçíÀuçç DçççÆCç Guçiç[Óvç oçKçJçuçb.
HçÀi³çá&mçvç kçÀç@uçípçcçOçí uççíkçÀcççv³ç YçÓçÆcçlççÇ, yççÇpçiççÆCçlç, DçççÆCç mçbmkç=Àlç çÆMçkçÀJçlç. mçbmkç=ÀlçcçOçí Yçlç=&njçÇ®ççÇ MçlçkçíÀ lçí
çÆJçÐççL³çç¥vçç çÆMçkçÀJçlç. YçÓçÆcçlççÇ çÆMçkçÀJçlççbvçç çÆJçÐççL³çç&uçç HçÀÈ³ççpçJçU yççíuççJçÓvç l³çç®³ççkçÀ[Óvç Dççkç=ÀlççÇ kçÀç{Óvç Içílç DçççÆCç
l³çç®³çç cçpççaÒçcççCçí Dç#çjb Ðçç³çuçç mççbiçlç. uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ HçÀÈ³ççkçÀ[í Hççþ Dçmçí. lçí SkçÀoç Dççkç=ÀlççÇ Hççnçlç DçççÆCç cçiç Hçjlç
Hçjlç JçUÓvç vç yçIçlçç, Dç#çjb O³ççvççlç þíJçÓvç SkçÀç Hçá{í SkçÀ Hçç³çjçÇ çÆyçvç®çÓkçÀ mççbiçlç pççlç DçççÆCç Òçcçí³ç HçÓCç& kçÀjçÇlç Dçmçlç.
çÆJçÐççL³çç¥®³çç MçbkçÀç oÓj kçÀjC³ççlç l³ççbvçç çÆyçuçkçÓÀuç DççUmç vçmçí. Guçì cçáuççb®³çç IççíUkçw³ççlçÓvç lçí l³ççb®³ççMççÇ içHHçç cççjlç pççlç.
lçíJnçnçÇ yççÌçqOokçÀ IçíCçb ®ççuçÓ®ç Dçmçí. kçÀçJ³ç, J³ççkçÀjCç çÆMçkçÀJçlççbvçç içbiçímççjKçç JççCççÇ®çç yçuçJççvç DççíIç ®ççuçÓ Dçmçí.
l³ççb®çí Jçíoçbiç p³ççíçÆlç<çMççðçç®çí %ççvç lçj HçÓCç&HçCçí iççÆCçlççlçu³çç l³ççb®³çç HççbçÆ[l³çç®çç®ç DçççÆJç<kçÀçj nçílçç.
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kçÀç³çoíHçbçÆ[lç
uççíkçÀcççv³ççb®çç kçÀç³çÐçç®çç DçY³ççmç oçb[içç nçílçç. çÆnboÓ Oçcç&MççðççÒçcççCçí çÆnboÓ uçç@@®ççnçÇ DçY³ççmç oçb[içç nçílçç. l³ççcçáUí
l³ççb®³çç Jçç[îççJçj l³ççb®çí kçÀç³çoíçJÆ ç<ç³çkçÀ mçuuçí IçíC³ççmççþçÇ oÓjoÓj®³çç iççJççnÓvç ³çíCççN³çç uççíkçÀçbb®çç mçlçlç jçyçlçç Dçmçí. mçJç&
mçuuçí HçáÀkçÀì. Hçjlç l³ççbvççÇ Dççu³ççmçjMççÇ pçíJçÓvç®ç pçç³ç®çb. YççjlçYçj®çí uççíkçÀ l³ççb®³çç kçÀç³çÐçç®³çç %ççvçç®ççÇ kçÀçÇçÆlç& SíkçÓÀvç
DççHçu³çç kçíÀmçímç IçíTvç l³ççb®³ççkçÀ[í ³çílç. cçiç lççÇ mJçlç:®ççÇ lççF&cçnçjçpç, çÆ®çjçíuç kçíÀmç Dçmççí Jçç mççOççÇ mççcççv³ç cççCçmçç®ççÇ.
çÆJçpççHçÓj çÆpçu¿ççlçu³çç Jçpçvçoçj, mçOçvç mçbmççjçÇ cççCçmççJçj çÆlçLçu³çç mçjkçÀçj®çç jçí<ç Pççuçç DçççÆCç l³çç kçÀuçíkçwìjvçí
l³çç cççCçmçç®ççÇ mçiçUçÇ mçbHçÊççÇ pçHlç kçíÀuççÇ. cçç$ç l³çç®³çç cç=l³çÓvçblçj l³çç®³çç kçáÀìábçÆyç³ççbvçç lççÇ mçbHçÊççÇ çÆcçUC³çç®ççÇ mççí³ç l³ççlç
nçílççÇ. l³çç cççCçmçç®çb mçáKç njHçuçb. l³ççvçí cççíþí cççíþí JçkçÀçÇuç vçícçÓvç oço cçççÆiçlçuççÇ. HçCç kçáÀþí®ç oço uççiçívçç. Dççlçç DççHçu³çç
kçáÀìábyççuçç DçVç çÆcçUç³ç®çb lçj l³çç®³ççmçcççíj l³ççvçí Dççlcçnl³çç kçÀjC³ççJçç®çÓvç Hç³çç&³ç jççÆnuçç vççnçÇ. HçCç SkçÀç MçáYç #çCççÇ l³ççuçç
uççíkçÀcççv³ççb®³çç kçÀçÇlçça®ççÇ DççþJçCç PççuççÇ. cçjC³ççHçÓJçça SkçÀoç Òç³çlvç kçÀªvç HçnçJçç cnCçÓvç lçí iç=nmLç HçáC³ççuçç Dççuçí. l³ççb®ççÇ
mçiçUçÇ nkçÀçÇkçÀlç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ SíkçÓÀvç IçílçuççÇ DçççÆCç cnCççuçí,`` lçácnçÇ cççP³ççmççþçÇ SkçÀ kçÀjçuç kçÀç?'' pççí cççCçÓmç pççÇJç Ðçç³çuçç
lç³ççj nçílçç lççí kçÀçnçÇnçÇ kçÀjç³çuçç lç³ççj nçílçç. uççíkçÀcççv³ççbvççÇ cçiç l³ççuçç mçbv³ççmç I³çç³çuçç mççbçÆiçlçuçb. mçbv³ççmç Içílçuçíu³çç
cççCçmçç®çç HçÓJçç&ÞçcççÇ®³çç l³çç®³çç mLççJçj, pçbiçcç mçbHçÊççÇJçj nkçwkçÀ jçnlç vççnçÇ. mçbv³ççmç Içílçu³ççvçí kçÀç³çoíMççÇjHçCçí lççí cç=lç cnCçÓvç
cççvçuçç pççlççí. ¿çç iç=nmLççvçí mçbv³ççmç IçíTvç kçÀuçíkçwìjuçç kçÀUJçuçb lçíJnç lççí kçÀuçíkçwìj, HçáC³çç®³çç çÆ®çlHççJçvççvçí nç mçuuçç
çÆouçíuçç çÆomçlççí³ç Dçmçb GIç[HçCçí cnCççuçç. MçíJçìçÇ kçÀuçíkçwìjuçç mçJç& mçbHçÊççÇ l³çç iç=nmLççb®³çç kçáÀìábyççuçç ÐççJççÇ uççiçuççÇ.
lççF&cçnçjçpç ÒçkçÀjCççlç l³ççb®ççÇ kçíÀmç ®ççuçÓ nçílççÇ lçíJnç®ççÇ iççíä. HççÇ. HççÇ. Kçjí lççF&cçnçjçpççbkçÀ[Óvç kçíÀmç uç{Jçlç nçílçí.
SkçÀ çÆoJçmç kçÀçíì& mçbHçu³ççJçj, lçácç®³çç pççiççÇ Dçmçlççí lçj kçÀOççÇ®ç nçÇ kçíÀmç çÆpçbkçÀuççí Dçmçlççí Dçmçb uççíkçÀcççv³ç KçN³ççbvçç cnCççuçí.
l³ççb®³ççkçÀ[Óvç %ççvç kçÀç{Óvç I³ççJçí cnCçÓvç KçN³ççbvççÇ l³ççbvçç çÆ®çLççJçuçb DçççÆCç nímçáOoç lççJççlççJççvçí DççHçu³çççÆJçªOo kçÀmçb yççíuççJçb ní
l³ççbvçç çÆMçkçÀJçç³çuçç uççiçuçí. l³ççyçjçíyçj uççíkçÀcççv³ççb®³çç JççÆkçÀuççvçí l³ççb®ççÇ yççnçÇ HçkçÀ[Óvç yççníj kçÀç{uçb DçççÆCç l³ççbvçç jçiççJçuçí.
lçíJnç uççíkçÀcççv³ç MççblçHçCçí DççHçu³çç JççÆkçÀuççuçç cnCççuçí,`` Dçjí, Mç$çÓuçç DççHçuççÇ Mçðç oçKçJçÓvç cçiç l³çç®³ççMççÇ uç{C³ççlç®ç Kçjç
Hçáª<ççLç& Dççní. DçççÆCç ³çáOokçÀçÌMçu³çnçÇ! '' SJç{ç mJçlç:Jçj l³ççb®çç Òç®çb[ çÆJçéççmç nçílçç.
mçjoçj çÆJçb®çÓjkçÀj kçíÀmçcçOçí çÆJçb®çÓjkçÀjçb®³çç JçlççÇvçí ÒççÆmçOo JçkçÀçÇuç ®ççboçíjkçÀj kçíÀmç uç{Jçlç nçílçí. mçKKçç YççT DçççÆCç
mççJç$çYççT ³ççb®³ççlç mçKKçç YççT nç pçJçU®çç Jççjmç þjlççí Dçmçb Dççní. HçCç mççJç$ç ®çáuçlçç DçççÆCç mçKKçç ®çáuçlçç DçMççÇ oÓj
oÓj pççCççjçÇ vççlççÇ DçmçuççÇ lçj lççÇ kçíÀJnç SkçÀç®ç HççlçUçÇJçj cççvçuççÇ pççlççlç ³ççJçj Kçuç mçáª Dçmçlççbvçç, çÆJçb®çÓ jkçÀjçbvççÇ
uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ iççþ IçílçuççÇ. l³ççbvççÇ ®ççboçíjkçÀjçbvçç DççHçu³ççkçÀ[í HççþJçÓvç Ðçç³çuçç mççbçÆiçlçuçb, HçCç ®ççboçíjkçÀjçbvççÇ lçí vççkçÀçjuçb.
lçíJnç uççíkçÀcççv³ç cnCççuçí.. ..l³ççlç kçÀç³ç, ®çuçç,.. cççÇ l³ççbvçç pççTvç Yçíìlççí. uççíkçÀcççv³ççbvççÇ Oçcç&Mççðçç®³çç HççíL³çç kçÀç{Óvç
kçÀç³çoíMççÇj vççlçb kçÀçíCçlçb ³ççJçj mJçlç: DçY³ççmç kçÀªvç çÆvçCç&³ç çÆouçç. DçççÆCç nç mçiçUç KçìçìçíHç mJçlç:®³çç DçbiççJçj IçíTvç
l³ççbvçç cçolç kçíÀuççÇ, FlçkçbÀ®ç vççnçÇ lçj oçívnçÇkçÀ[®³çç Hç#ççbvçç, l³ççbvççÇ kçÀç³ç kçÀç³ç yççíuçç³ç®çb ní IçìJçÓvçnçÇ Içílçuçb. lçjçÇ
®ççboçíjkçÀjçbvçç mçiçUb Gcçiçuçb vççnçÇ. cnCçÓvç çÆJçb®çÓjkçÀjçb®³çç HçjJççvçiççÇvçí mJçlç: uççíkçÀcççv³ççbvçç Yçíìç³çuçç içíuçí. ³ççJçíUçÇ cçç$ç l³ççb®çç
lççþç kçÀcççÇ Pççuçç nçílçç. HçCç lçíJnç®ç uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ Içjçlçuçí çÆlçIçípçCç Huçíiçvçí cç=l³çÓ HççJçuçí nçílçí. l³ççlç l³ççb®çç Lççíjuçç cçáuçiçç
çÆJçéçvççLçnçÇ nçílçç. cnCçÓvç uççíkçÀcççv³ç cçolç kçÀjlççÇuç kçÀçÇ vççnçÇ ³çç®ççÇ ®ççboçíjkçÀjçbvçç Lççí[çÇ MçbkçÀç nçílççÇ. HçCç lçjçÇnçÇ lçí içíuçí.
uççíkçÀcççv³ççb®çç mçuuçç Içílçuçç, HçCç ®ççboçíjkçÀjçbvçç vççÇì mçiçUb mçcçpçuçíuçb vççnçÇ ní l³ççb®³çç uç#ççlç Dççuçb, cnCçÓvç lçí mJçlç: Guçì
yççpçÓ®çí Pççuçí DçççÆCç l³ççbvççÇ ®ççboçíjkçÀjçbkçÀ[Óvç kçíÀmç IçìJçÓvç IçílçuççÇ. DçççÆCç oámçjçÇkçÀ[í çÆJçb®çÓjkçÀjçb®³çç çÆJçªOo Hç#çç®çí JçkçÀçÇuç
nçílçí, uççíkçÀcççv³ççb®çí Hçjcç çÆcç$ç oçpççÇmççníyç Kçjí. SkçÀoç cçolç kçÀjç³ç®ççÇ cnCçpçí kçÀjç³ç®ççÇ. çÆouçíuçç Mçyo Hçjlç kçÀOççÇnçÇ cççiçí
çÆHçÀjuçç vççnçÇ.
uççíkçÀcççv³ç SkçÀoç l³ççb®³çç mçyçpçppç çÆcç$ççkçÀ[í çÆJçÞççblççÇuçç cnCçÓvç içíuçí. ní pçppç DççÆlçMçbkçíÀKççíjHçCççcçáUí içlççÇcçbo
nçílçí. l³ççbvçç l³ççyççyçlç mçcçpçnçÇ çÆcçUçuççÇ Dççní ní uççíkçÀcççv³ççbvçç kçÀUu³ççyçjçíyçj IçjçÇ yçmçu³çç yçmçu³çç l³ççbvççÇ çÆcç$çç®ççÇ mçiçUçÇ
lçábyçuçíuççÇ pçppçcçWìmçd mJçlç: çÆuçnÓvç þíTvç l³ççb®çb kçÀçcç nuçkçbÀ kçíÀuçb.
mççíuççHçÓjçlçuçç SkçÀç çÆìUkçÀ vççJçç®çç cççCçÓmç mìBHç çÆuççÆnC³çç®çç Oçboç kçÀjlç Dçmçí. lççí vçíncççÇ®ç DççHçu³ççpçJçU kçáÀNnç[
yççUiççÇ. uççíkçÀ l³ççuçç kçáÀNnç[çÇ çÆìUkçÀ cnCçlç. SkçÀoç jíJç®çbo jç³ç®çbo vççJçç®³çç içápçjçL³ççMççÇ l³çç®çb kçÀ[çkçw³çç®çb Yççb[Cç Pççuçb
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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DçççÆCç l³ççlç çÆìUkçÀçb®³çç kçáÀNnç[çÇvçí lççí cççCçÓmç cçíuçç. l³çç®³ççJçj Kçìuçç Yçjuçç içíuçç. lçíJnç l³çç çÆìUkçÀçvçí uççíkçÀcççv³ççbvçç Hç$ç
çÆuçnÓvç... ....cççÇ HçÀkçwlç lçácç®çç Dçç[vççJç yçbOçÓ Dççní HçCç cççP³çç nçlçÓvç DçmççDçmçç içávnç Iç[uçç Dççní, lçjçÇ lçácnçÇ cçuçç cçolç
kçÀjçuç kçÀç Dçmçb Hç$ç çÆuççÆnuçb. uçiçí®ç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ l³çç iççJççlçu³çç DççHçu³çç çÆcç$ççbvçç l³çç®çb JçkçÀçÇuçHç$ç I³çç³çuçç mççbçÆiçlçuçb.
DçççÆCç l³çç®³çç ®ççÌkçÀMççÇ®ççÇ lççjçÇKç kçÀUJçç³çuçç mççbçÆiçlçuççÇ. l³ççvçblçj l³çç®³çç ®ççÌkçÀMççÇ®³çç lççjKçímç mJçlç: npçj jççÆnuçí DçççÆCç
GÊçcç cçolç kçÀªvç l³ççuçç oçí<çcçákçwlç kçíÀuçb.
yç[çíÐççuçç yççHçìçb®ççÇ kçíÀmç ®ççuçÓ Dçmçlççbvçç l³ççb®³çç DçJçlççÇYççíJçlççÇ içáHlç HççíçÆuçmççb®çç mçáUmçáUçì Dçmçuçç lçjçÇ
uççíkçÀcççv³ç yçíOç[kçÀ SkçÀìí çÆHçÀjlç. uççíkçÀcççv³ççbvççÇ lçí 5-6 çÆoJçmç mçnvç kçíÀuçb DçççÆCç vçblçj MçíJçìçÇ yç[çíÐçç®³çç çÆoJççCççbvçç çÆ®çrçÇ
çÆuççÆnuççÇ.
`` lçácç®çí ní HççíçÆuçmç çÆkçbÀJçç çÆ[ìíçqkçwìJn®çí çÆMçHççF& cççP³ççcççiçÓvç çÆHçÀjlççlç, Hçjblçá cççÇ kçáÀþí kçáÀþí pççlççí, DçççÆCç kçÀç³ç kçÀç³ç kçÀjlççí lçí
l³ççbvçç kçÀUlç vççnçÇ. cnCçÓvç l³ççb®çí DçççÆCç DççHçuçí Þçcç Jçç®çJçC³ççmççþçÇ cççÇ DççHçuççÇ [ç³çjçÇ, kçÀçíþí içíuççí, kçÀç³ç kçíÀuçí, ³ççyçÎuç®ççÇ
GÐççHççmçÓvç çÆvç³ççÆcçlçHçCçí HççþçÆJçlç pççF&vç '' çÆ®çþdþçÇ Hççí®çu³ççyçjçíyçj HççíçÆuçmççb®çb cççiçícççiçí çÆHçÀjCçb yçbo Pççuçí.
lççF&cçnçjçpç ÒçkçÀjCççlç lçj l³ççbvççÇ DççuççÇ mççjçÇ yçá×çÇ HçCççuçç uççJçuççÇ.
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mçáOççjkçÀ
uççíkçÀcççv³ç Òçç®ççÇvç çÆJçÐçí®çí, mçbmkçÀçjçb®çí ÒçícççÇ. l³ççcçáUí uççíkçÀ l³ççbvçç pçáv³çç çÆJç®ççjmçjCççÇ®çí mçcçpçlç. HçCç pçáv³ççlçuçb
®ççbiçuçb kçÀç³ç DçççÆCç vçJççÇvç vçpçjívçí l³ççkçÀ[í kçÀmçb yçIçlçç ³çíF&uç ní HçÀkçwlç uççíkçÀcççv³ç®ç DçY³ççmçHçÓCç& jçÇlççÇvçí mççbiçÓ MçkçÀlç.
mçáOççjkçÀçbcçOçí DçççÆCç uççíkçÀcççv³ççbcçOçí cçÓuçYçÓlç HçÀjkçÀ nçílçç lççí mçáOççjCççb®³çç içlççÇ®çç. l³ççb®çb lçlJç nçílçb kçÀçÇ uççíkçÀçbvçç çÆYçTvç cççiçí
jçnç³ç®çb vççnçÇ, DçççÆCç uççíkçÀçbvçç ìçkçÓÀvç Hçá{ínçÇ pçç³ç®çb vççnçÇ. uççíkçÀçbvçç mççjKçí lç³ççj kçÀjlç jçnç³ç®çí, DçççÆCç DççHçCç l³ççb®³ççHçá{í
SkçÀ-oçívç HççJçuçb jçnÓvç Hçá{í pçç³ç®çb. `` lçácnçÇ mçáOççjkçÀçbyçjçíyçj mçcççpçmçáOççjCççb®³çç yççyçlççÇlç SkçÀcçlç oçKçJçlçç HçCç kçíÀmçjçÇcçOçí
cçç$ç l³ççb®³çççÆJçªOo çÆuççÆnlçç Dçmçb kçÀç '' Dçmçb l³ççbvçç çÆJç®ççju³ççJçj lçí cnCççuçí,
`` SkçÀlçj mJçjçp³ççmççþçÇ®ççÇ ®çUJçU çÆkçbÀJçç mçcççpçmçáOççjCçç ³ççHçÌkçÀçÇ SkçÀ®ç cççiç& Þçí³çmkçÀj. kçÀçjCç cççÇ oçívnçÇ lç uç#ç
Iççlçuçb lçj kçÀçnçÇ®ç Hçá{í pçç³ç®çb vççnçÇ. oámçjb cnCçpçí cçuçç uççíkçÀçbvçç DççHçu³ççyçjçíyçj IçíTvç Hçá{í pçç³ç®çb Dççní. kçÀçjCç SkçÀoç SkçÀ
kçÀçcç nçlççÇ Içílçuçb kçÀçÇ l³ççlç PççíkçÓÀvç çÆou³çççÆMçJçç³ç cçuçç ®çÌvç Hç[Cççj vççnçÇ. DçççÆCç cçiç cçvçç®ççÇ çÆÜOçç çÆ mLçlççÇ PççuççÇ kçÀçÇ
kçÀçíCçlçb®ç kçÀçcç vççÇì nçíCççj vççnçÇ. oámçjb cnCçpçí ðççÇçÆMç#çCç®ç vçJní lçj Hçç½ççl³ç çÆMç#çCççvçí DççHçCçnçÇ ÞçOoçnçÇvç Pççuççí Dççnçílç.
DççHçu³çç mçbmkç=ÀlççÇlççÇuç Òçl³çíkçÀ G®®ç YççJçvçíyçÎuç Dççlçç DççHçuçí uççíkçÀ mçbMç³ç I³çç³çuçç uççiçuçí Dççnílç. DççHçu³çç mçbmkç=ÀlççÇJçj
çÆvçoçvç DççHçu³çç çqðç³ççb®ççÇ lçjçÇ DçpçÓvç ÞçOoç Dççní. lççÇ IççuçJçÓvç GHç³ççíiç vççnçÇ kçÀçjCç DççHçu³çç çqðç³çç ní DççHçuçb jçä^çÇ³ç Oçvç
Dççní. '
l³ççb®³çç ³çç çÆJç®ççjçlç çÆkçÀlççÇ mçl³ç Dççní ³çç®çç DçvçáYçJç Dççpç mçiçUí®ç Içílç Dççnílç. Lççíj Hçá©<çç®çb êäíHçCç cnCçpçí
kçÀç³ç Dçmçlçb lçí uççíkçÀcççv³ç uçb[vçuçç Dçmçlççbvçç Òçl³ç³ççuçç Dççuçb. uçb[vç®³çç JççmlçJ³ççlç l³ççb®³ççyçjçíyçj®³çç uççí kçÀçbvçç mçiçUçÇkçÀ[í
KçÓHç nç@ìíumç çÆomçuççÇ. pççiççípççiç çÆ[vçj nç@umç, jímìç@jbìmçd, çÆomçuççÇ. l³ççb®³ççyçjçíyçj cççílççÇjçcç JçíuçkçÀj nçílçí. lçí cnCççuçí..Fbûçpç
uççíkçÀkçÀç³ç PççíHçç³çuçç®ç IçjçÇ pççlççlç kçÀçÇ kçÀç³ç? uççíkçÀcççv³ç l³ççbvçç cnCççuçí, `` Fbûçpççbvçç nmçÓ vçkçÀç. Lççí[í çÆoJçmç Lççbyçç.
DççHçu³ççkçÀ[ínçÇ yççníj pçíJçç³ç®ççÇ JçíU uçJçkçÀj®ç ³çíCççj Dççní. mçO³çç®³çç FbûçpççÇ çÆMç#çCçç®çç nç HççÆjCççcç Dççní. Hçá©<ççbÒçcççCçí FkçÀ[í
çqðç³ççnçÇ êJ³ççpç&vç kçÀjlççlç, cçiç IçjçÇ mJç³çbHççkçÀ kçÀçíCççÇ kçÀjç³ç®çç... .. DççHçu³ççkçÀ[ínçÇ nçÇ JçíU ³çíCççj®ç Dççní. kçÀçjCç çqðç³ççbvçç
çÆMç#çCç lçj çÆouçb®ç HçççÆnpçí. DçççÆCç cçiç l³çç êJ³ççpç&vçnçÇ kçÀjCççj®ç.''
l³ççkçÀçU®³çç mçcççpçmçáOççjkçÀçbvççÇ çÆouçíu³çç l³ççb®³çç DççþJçCççRyçÎuç uççíkçÀcççv³ççbyçÎuç lçí mçáOççjCççJççoçÇ nçílçí ní®ç cçlç
çÆuççÆnuçb Dççní. l³ççkçÀçU®çí DçmHç=M³ççíOoçjkçÀ uç#cçCç çÆYç[í ³ççbvççÇ mççbiçuççÇuçç uççíkçÀcççv³ç Hçb®ççbiçHççÆj<çoíuçç Dççuçíuçí Dçmçlççbvçç l³ççbvçç
DççHçu³çç DççÞçcççlç yççíuççJçuçb. çÆYç[í DçmHç=M³ççbmççþçÇ cçnçjJçç[îççlç MççUç ®ççuçJçlç. uççíkçÀcççv³ç Dççuçí DçççÆCç l³ççbvççÇ mçJç&
mçcçáoç³ççmçcççíj mçáboj Yçç<çCç kçíÀuçb. lçí cnCççuçí,
`` cççP³ççyçÎuç pçí içÌjmçcçpç Dççnílç l³çç®çb çÆvçjçkçÀjCç kçÀjC³çç®ççÇ nçÇ ®ççbiçuççÇ JçíU Dççní. DçmHç=M³ççbvçç mHç=M³ç cççvçCççN³ççbHçÌkçÀçÇ cççÇ
SkçÀ Dççní. içCçHçlççÇ GlmçJççlç cççP³çç içCçHçlççÇyçjçíyçj ®ççbYççjçb®çç içCçHçlççÇnçÇ çÆcçjJçCçÓkçÀçÇlç Dçmçlççí. DçmHç=M³ççb®³çç GOoçjç®ççÇ
mçáOççjkçÀçbSJç{çÇ®ç cçuççnçÇ lçUcçU Dççní. HçCç cçlçYçío Dççnílç lçí cççiçç&yçÎuç. SkçÀocç Oçcç&YççíÈ³çç mçcççpççuçç yçb[ kçÀªvç oáKçJççJçí
ní cçuçç cççv³ç vççnçÇ. Hçájçlçvç kçÀçUçHççmçÓvç ®ççuçlç DççuçíuççÇ nçÇ jçÇlç uççíkçÀ HçìkçÀvç cççí[Cççj vççnçÇlç. mHç=M³ç uççíkçÀçb®çbnçÇ cçlç
DçvçákçÓÀuç kçÀªvç IçíC³çç®çç pççíjçlç Òç³çlvç Pççuçç HçççÆnpçí. HçCç l³ççHçí#çç DçmHç=M³ççbvççÇnçÇ yçouçuçb HçççÆnpçí. DççHçuçí oçí<ç kçÀç{Óvç
ìçkçÀuçí HçççÆnpçílç. mJç®s jççÆnuçb HçççÆnpçí. cçíuçíu³çç pçvççJçjç®çí cççbmç KççCçí yçbo kçíÀuçb HçççÆnpçí. çÆMç#çCç Içílçuçb HçççÆnpçí DçççÆCç
çÆMç#çCç Içílçu³ççJçj DççHçuçç J³çJçmçç³ç oíC³çç®ççÇ kçÀçnçÇ içjpç vççnçÇ. HçCç Hççb{jHçíMççbmççjKçí vççíkçÀjçÇlç çÆMçjC³ççHçí#çç lçácç®³çç
J³çJçmçç³ççlç, lççí IççCçíj[ç vç cççvçlçç l³ççlç vçJççÇvç mçáOççjCçç kçÀjç. DçççÆCç cççÇ mçJç&®ç uççíkçÀçbmççþçÇ kçÀçcç kçÀjlç Dçmçu³ççcçáUí
DçÒçl³ç#çHçCçí DçmHç=M³ççb®³ççnçÇ GOoçjçuçç Pçìlççí Dççní nínçÇ uç#ççlç DçmçÓ ÐççJçb.''
SkçÀoç ÞççÇ. cç. cççìí DçççÆCç l³ççb®çí çÆcç$ç nçÆjYççT HçÀçìkçÀçbvççÇ mçJç& çÆnboÓvçç cçákçwlç ÒçJçíMç çÆcçUíuç Dçmçb oíTU yççbOçç³ç®çb
þjJçuçb. cnCçÓvç lçí çÆJçruç jçcçpççÇ çÆMçbÐççbkçÀ[í içíuçí DçççÆCç l³ççbvçç cnCççuçí kçÀçÇ, cççPççÇ DçMççÇ kçÀuHçvçç Dççní. ³ççyçÎuç lçácnçuçç kçÀç³ç
Jççìlçí? lçj çÆMçbÐççbvççÇ kçÀçnçÇ GÊçj oíC³ççDççOççÇ®ç, lçácnçÇ uççíkçÀcççv³ççbkçÀ[Óvç Dççuçç Dççnçlç kçÀç, Dçmçb cççìîççbvçç çÆJç®ççjuçb.
cççìîççbvçç l³çç®çç DçLç& kçÀUívçç. lçí cnCççuçí kçÀçÇ `` vççnçÇ. DççHçCç DçmHç=M³ç çÆvçJççjCç çÆJç<ç³ççlçuçí pççCçlçí cnCçÓvç DççcnçÇ lçácç®³ççkçÀ[í
cççiç&oMç&vççmççþçÇ Dççuççí Dççnçílç. Dççcç®ççÇ DçççÆCç uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ DççíUKçnçÇ vççnçÇ.'' lçíJnç çÆJçruç jçcçpççÇ ³ççbvççÇ cççìîççbvçç
mççbçÆiçlçuçb kçÀçÇ Dçmçb oíTU yççbOçç³ç®ççÇ kçÀuHçvçç uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ Dççní. l³ççmççþçÇ lçínçÇ çÆMçbÐççbvçç Yçíìuçí nçílçí.
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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lçíJnç cççìí oámçjí çÆoJçMççÇ mçkçÀçUçÇ Dççþ Jççpçlçç uççíkçÀcççv³ççb®³çç IçjçÇ içíuçí. DççHçuçç ³çíC³çç®çç nílçÓ mççbçÆiçlçuçç.
uççíkçÀcççv³ççbvççÇ cççìîççbvçç DççHçu³çç mçcççíj yçmçJçÓvç ®ççÌkçÀMççÇ®çí ÒçMvç çÆJç®ççjç³çuçç mçáªJççlç kçíÀuççÇ. cççìí HççunççÆUkçÀ yççíuçç³çuçç
uççiçuçí kçÀçÇ lçí l³ççbvçç LççbyçJçlç DçççÆCç `` lçí çÆvçjçUb '' Dçmçb cnCçÓvç vçícçkçbÀ yççíuçç³çuçç uççJçlç. MçíJçìçÇ cnCççuçí, kçÀçÇ, `` ní oíTU
KçáMççuç yççbOçç. DçççÆCç GiççÇ®ç®ç KççíHçìç®³çç DççkçÀçjçSJç{b yççbOçÓ vçkçÀç. ®ççbiçuçb cççíþb yççbOçç. cçábyçF&®³çç YççìîççuççnçÇ ( Kçç[çÇ) Dççlç
³çílççbvçç mçbkçÀçí®ç JççìCççj vççnçÇ Dçmçb yççbOçç.'' cçiç lçácç®³çç vççJçç®çç pçççÆnjçlççÇmççþçÇ GHç³ççíiç kçÀªvç IçíT kçÀç Dçmçb çÆJç®ççjuçb lçíJnç
KçáMççuç kçÀjç. DçççÆCç cççÇ ³çíF&vç DçççÆCç pçªj lççÇ DçvççTvmçcçWì kçÀjçÇvç Dçmçb ÒççílmççnvçnçÇ çÆouçb.
1893 cçOçí OççW[çí kçíÀMçJç kçÀJ³çç&vççÇ HçávççÆJç&Jççn kçíÀuçç. l³çç®³çç HççvçmçáHççjçÇ mçcççjbYççuçç uççíkçÀcççv³ççbvçç Dççcçb$çCç nçílçb.
DçççÆCç lçí içíuçínçÇ nçílçí. pçí kçÀcç&þ nçílçí l³ççbvççÇ ³çç çÆJçJççnç®çç kçÀ[ç[Óvç çÆvç<çíOç kçíÀuçç nçílçç. HçávççÆJç&Jççnç®³çç mçbyçbOççvçí pçíJnç kçÀJ³çç¥vççÇ
mçáçÆMççÆ#çlççb®ççÇ cçlçb iççíUç kçÀjC³çç®çç Òç³çlvç kçíÀuçç lçíJnç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ HçávççÆJç&JçççÆnlççbyçjçíyçj HçbkçwlççÇÒçHçb®ç kçÀjC³ççmç njkçÀlç vççnçÇ
Dçmçç mHçä uçíKççÇ DççÆYçÒçç³ç çÆouçç nçílçç. l³ççvçblçj kçÀJ³çç¥®³çç Dççcçb$çCççJçªvç lçí DçvççLç yçççÆuçkçÀçÞçcç yçIçç³çuçç içííuçí. DçççÆCç
MçíjíyçákçÀçlç ®ççbiçuçç DççÆYçÒçç³ç çÆuçnÓvç çÆouçç nçílçç. l³ççvçblçj ¿çç DççÞçcçç®ççÇ ÒççÆmçOoçÇ JnçJççÇ cnCçÓvç kçÀJ³çç&vççÇ SkçÀ cççíþç uçíKç
kçíÀmçjçÇlç sçHçç³çuçç çÆouçç. lççí kçíÀmçjçÇvçí sçHçuçç ³ççlç®ç mçiçUb Yçªvç HççJçuçb, kçÀçjCç kçíÀmçjçÇ®çç Jçç®çkçÀ Jçiç& cççíþç nçílçç.
uççíkçÀcççv³ççbvççÇ kçÀçnçÇnçÇ çÆuççÆnuçb Dçmçlçb lçjçÇ DççÞçcçç®ççÇ yçovççcççÇ Jnç³çuçç JçíU uççiçuçç vçmçlçç. pçvçcççvçmçnçÇ yçouçuçb Dçmçlçb.
l³ççcçáUí kçíÀmçjçÇkçÀ[Óvç SJç{çÇ cççíþçÇ cçolç nçíCçb cnCçpçí Dçcçáu³ç cçolç nçílççÇ.
çqðç³ççbvçç çÆMç#çCç oíC³ççyçÎuç®çb l³ççb®çb cçlç kçÀUçJçb cnCçÓvç kçÀJçx SkçÀoç l³ççb®³çç KçvçHçìçÇuçç®ç yçmçuçí. lçíJnç
uççíkçÀcççv³ççbvççÇ mHçä mççbçÆiçlçuçb kçÀçÇ ³çç çÆMç#çCççvçí iç=nmççÌK³ç njJçÓvç pççC³çç®çç cçuçç OççíkçÀç çÆomçlççí³ç. ³çç çÆMç#çCççvçí DççHçCç Hçáª<ç
pçmçí mkçíÀçqHìkçÀ Pççuççí Dççnçílç lçMçç DççHçu³çç çqðç³ççnçÇ nçílççÇuç. ³ççJçj oámçjb kçÀçíCçlçb çÆMç#çCç Ðçç³çuçç HçççÆnpçí ní cçç$ç l³ççbvçç
kçÀUlç vçJnlçb Dçmçb kçÀJ³çç¥vçç Jççìuçb. FbûçpççÇ çÆMç#çCçç®ççÇ lçíJnç vçákçÀlççÇ®ç kçáÀþí mçáªJççlç PççuççÇ nçílççÇ. ( Dççpç 125 Jç<çç¥vççÇ ³çç
çÆMç#çCççvçí `` iç=nmççÌK³ç njJçíuç ''nç l³ççb®çç Dçboçpç çÆkçÀlççÇ yçjçíyçj nçílçç ní DççHçCç®ç DçvçáYçJçlççí³ç.)
uççíkçÀcççv³ççb®³çç cçáuççÇ DççiçjkçÀjçb®çb `` mçáOççjkçÀ '' Jçç®çç³ç®³çç. SkçÀoç l³ççb®ççÇ cçáuçiççÇ uççíkçÀcççv³ççbvçç cnCççuççÇ, ..oçoç,
cçuçç DççiçjkçÀjçb®ççÇ cçlçb Hçìlççlç kçÀçnçÇkçÀçnçÇ! ...uçiçí®ç uççíkçÀcççv³ç çÆlçuçç cnCççuçí, cçiç? náMççj uççíkçÀçb®ççÇ cçlçb vçíncççÇ yçjçíyçj®ç
Dçmçlççlç.. cçiç lçácnçÇ kçÀç l³ççbvçç çÆJçjçíOç kçÀjlçç? Dçmçb çÆlçvçí çÆJç®ççju³ççJçj lçí cnCççuçí, cçuçç jçvççlç pççTvç vççnçÇ Hç[ç³ç®çb.
uççíkçÀçbvçç IçíTvç kçÀçcç kçÀjç³ç®çb³ç!......( l³ççkçÀçUçÇ mçáOççjkçÀçbvçç yççÆn<kç=Àlç kçíÀuçb pçç³ç®çb. uççíkçÀ DçMçç uççí kçÀçbkçÀ[í HççCççÇmçáOoç
H³çç³ç®çí vççnçÇlç.) mJçlç: çÆìUkçÀçbvççÇ DççHçu³çç cçáuççR®ççÇ uçivç GMççÇjç®ç kçíÀuççÇ nçílççÇ. l³ççbvçç MççUç- kçÀç@uçípççlçnçÇ Iççlçuçb nçílçb.
uççíkçÀcççv³ç vçíncççÇ cnCçç³ç®çí,... DççOççÇ DççHçuçb jçä^ çÆJçOçJçç Pççuçb³ç...l³ççuçç Hççjlçb$³ççlçÓvç cçákçwlç kçÀª³çç. cçiç oíMççlçu³çç
uççíkçÀçb®³çç mçáOççjCçç. DççHçuçí Hçáª<ç çÆJçOçJçç Pççuçílç... l³ççbvçç Hçáª<ççLç& iççpçJçç³çuçç oíMç mJçlçb$ç kçÀª.
çÆnbo cççÆnuçç mçcççpççcçOçí uççíkçÀcççv³ç Yçç<çCççuçç içíuçí DçççÆCç l³çç çqðç³ççbmçcççíj Yçç<çCç kçÀjlççbvçç l³ççb®ççÇ kçÀlç&J³çb mççiçlççbvçç
lççÇvç cçáÎí cççb[lç cnCççuçí,
1. çqðç³ççbvççÇ jçä^çÇ³ç Hçáª<ç çÆvçcçç&Cç kçÀjCçb.
2. çqðç³çç jçä^ç®³çç çÆMç#çkçÀ Dçmçlççlç. uçnçvçHçCççÇ cçáuçb DççF&®³çç mçnJççmççlç Dçmçlççlç. lçíJnç l³ççbvçç pçí çÆMç#çCç çÆcçUíuç
lçmçí lçí lç³ççj nçílççlç. ní çÆMç#çCç HçámlçkçÀçÇ vçmçÓvç MççÇuçJççvç Hçáª<ç kçÀjC³çç®çíí Oç[í oíCçb, mJççLç&l³ççiççÇ DçççÆCç oçÇIççxÐççíiççÇ
yçvçJçCçb ní l³ççb®çb HçÀçj cççíþb ³ççíiçoçvç mçcççpççuçç pçªjçÇ®çb Dççní.
3. oíMççJçj pçíJnç pçíJnç mçbkçÀìb DççuççÇ lçíJnç lçíJnç çqðç³ççbvççÇ mçbkçÀìçÆvçJççjCççuçç nçlçYççj uççJçuçíuçç Dççní.
l³ççbvçç mççcçççÆpçkçÀ mçáOççjCçç nJççÇ nçílççÇ, HçCç mçáOççjkçÀçb®çí cççiç& l³ççbvçç Hçmçblç vçJnlçí. lçí cçvççvçí yçb[Kççíj nçílçí, HçCç
kçíÀmçjçÇlç DççHçu³çç uççíkçÀçb®³çç cçvçç®ççÇ lç³ççjçÇ HççnÓvç SkçÀ HççTuç Hçá{í ìçkçÀlç DçççÆCç lçmçb®ç mççcçççÆpçkçÀ yççyçlççÇlç kçÀjçJçb Dçmçb
l³ççb®çb cçlç nçílçb. DççHçu³çç mçcççpçç®ççÇ cççvççÆmçkçÀ uçç³çkçÀçÇ DçççÆCç Hçç$çlçç cççnçÇlç Dçmçlççbvçç l³ççb®³ççJçj mçáOççjCçç uççoCçb l³ççbvçç
Hçmçblç vçJnlçb. DççOççÇ jçpçkçÀçÇ³ç kçÀçÇ DççOççÇ mççcçççÆpçkçÀ nç JççonçÇ l³ççb®³çç ¢äçÇvçí çÆvçjLç&kçÀ nçílçç. oçívnçÇçÆMçJçç³ç kçÀçnçÇ®ç Mçkçw³ç
vççnçÇ Dçmçb l³ççb®çb cçlç nçílçb. 24 cçç®ç& 1918 ³çç çÆoJçMççÇ mçkçÀçU®³çç yçÌþkçÀçÇlç ....kçÀçBûçímçvçí DçmHç=M³ç Jçiçç&®çí ÒççÆlççÆvçOççÇ IçíTvç
DççHçu³çç kçÀç³çç&mç l³ççb®çç HçççÆþbyçç çÆcçUJççJçç Dçmçç þjçJç DççCçuçç. l³ççJçíUçÇ 7000 uççíkçÀçb®çç pçcççJç yççníj GYçç nçílçç.
uççíkçÀcççv³ççb®çb Yçç<çCç mçáª Pççuçb. l³ççbvçç DççJçíMç ®ç{ç³çuçç uççiçuçç. l³ççb®çç KçCçKçCççÇlç DççJççpç yççníj®³çç uççíkçÀçb®³çç kçÀçvççJçj
DççoUç³çuçç uççiçuçç.
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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`` HçíMçJ³ççb®³çç kçÀçUçÇnçÇ DçmHç=M³ççb®³çç HçKççuççÇlçuçb HççCççÇ yç´çïçCç HççÇlç Dçmçlç. If God were to tolerate
Untouchability, I will not recognise Him as God. nçÇ uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ Iççí<çCçç pçcççJççvçí SíkçÀuççÇ DçççÆCç cççb[Jç
kçÀçímçUÓvç Hç[íuç Dçmçç içpçj çÆlçLçí Pççuçç. .. .. cççÇ pçjçÇ MçjçÇjçvçí FLçí HççÆnu³ççboç Dççuççí Dçmçuççí lçjçÇ cçvççvçí ¿çç ®çUJçUçÇlç
vçíncççÇ®ç Dççní. pçáv³çç kçÀçUçÇ kçÀçnçÇ yç´çïçCççb®³çç pçáuçÓcççvçí nçÇ ®ççuç Hç[uççÇ ní cççÇ vççkçÀçjlç vççnçÇ. HçCç ¿çç jçíiçç®çí Dççlçç çÆvçcçÓ&uçvç
Pççuçí®ç HçççÆnpçí Dçmçç MçyoçbvççÇ l³ççbvççÇ mçYçç iççpçJçuççÇ.
uçKçvççÌ mçYçívçblçj uççíkçÀcççv³ç kçÀçvçHçÓjuçç içíuçí. çÆlçLçí l³ççbvçç mçbmkç=Àlç Yçç<çílç çÆuççÆnuçuçb cççvçHç$ç oíC³ççlç Dççuçb.
l³ççJçíU®³çç Yçç<çCççlç uççíkçÀcççv³ç cnCççuçí, `` çÆnboámçcççpççuçç MççðççlççÇuç ®ççlçáJç&C³ç& cççv³ç Dççní. HçCç lççí DçvçáJçbMçákçÀ vççnçÇ. içáCç
DçççÆCç kçÀcçç&vçí®ç lçí çÆmç× nçílççlç. HçCç FbûçpççÇ jçp³ççcçáUí ®ççlçáJç&C³ç& vçä Pççuçb Dççní. kçÀçjCç oíMççlç #ççÆ$ç³ç kçÀcç&®ç Gjuçb vççnçÇ.
yç´çïçCççbvççÇnçÇ Dççlçç yçá×çÇ®çç DççÆYçcççvç ìçkçÀuçç HçççÆnpçí. ''
uççíkçÀcççv³ç DçmHç=M³çlçç cççvçlç vçmçlç. 1920 mççuççÇ DçmHç=M³ççÆvçJççjCç HççÆj<çoíuçç lçí cçábyçF&lç npçj jççÆnuçí. HçCç
çÆJçruçjçJç çÆMçbÐççbvççÇ lç³ççj kçíÀuçíu³çç pçççÆnjvççc³ççJçj l³ççbvççÇ mçnçÇ kçíÀuççÇ vççnçÇ cnCçÓvç uççíkçÀcççv³ççbJçj {çWiççÇHçCçç®çç DççjçíHç
kçÀjC³ççlç Dççuçç. çÆJçruçjçJç çÆMçÐççbvççÇ uççíkçÀcççv³ççbvçç Hç$ç çÆuçnÓvç mçnçÇ kçÀªvç HççþJççJçí DçMççÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀuççÇ nçílççÇ. l³ççJçj
uççíkçÀcççv³ççbvççÇ l³ççbvçç Hç$ç çÆuçnÓvç mHçä kçÀUJçuçb kçÀçÇ, `` cç@çÆvçHçíÀmìçí®³çç MçíJçìçÇ kçÀçnçÇ kçÀç³ç&¬çÀcç çÆMçjçJçj IçíTvç lççí Òçl³ç#ççlç
DççCçC³çç®ççÇ J³ççqkçwlçMç: pçyççyçoçjçÇ l³ççlç ìçkçÀuçíuççÇ Dçmçu³ççcçáUí mçO³çç®³çç kçÀç³ç&J³ççHç=lçlçílçícçOçí ní vçJççÇvç kçÀç³ç& cçuçç DçbiççJçj
Içílçç ³çíF&uç Dçmçí Jççìlç vççnçÇ. cnCçÓvç lçácç®³çç pççnçÇjHç$çkçÀçJçj cçuçç mçnçÇ kçÀjlçç ³çílç vççnçÇ l³ççyçÎuç cççHçÀ kçÀjç. '' uççíkçÀcççv³ç
lçíJnç Fbiuçb[uçç pçç³ç®³çç iç[yç[çÇlç nçílçí..... cççÇ Fbiuçb[nÓvç Dççu³ççJçj Hçjlç yççíuçÓ Dçmçb mççbçÆiçlçuçb. uçiçí®ç lçí Fbiuçb[uçç içíuçí
DçççÆCç Dççu³ççJçj mçnYççípçvççuçç ³çíCççj nçílçí HçCç l³ççDççOççÇ®ç kçÀçUçvçí l³ççb®³ççJçj Pç[Hç IççlçuççÇ.
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mçbmkç=Àlç HççbçÆ[l³ç
``Dççcnçuçç Kçjb lçj jçpçkçÀçjCççHçí#çç MççUílç çÆMçkçÀJçCçb®ç pççmlç DççJç[lçb. HçCç HççÆjçÆmLçlççÇ®³çç DççíIççcçáUí
jçpçkçÀçjCççlç ³ççJçb uççiçuçb. l³ççlçÓvç mJçlç:®ççÇ mçáìkçÀç kçÀªvç IçíC³çç®ççÇ Dççcç®ççÇ Oç[Hç[ ®ççuçÓ®ç Dçmçlçí. HçCç ³çMç ³çílç vççnçÇ.
MçíJçìçÇ mçjkçÀçj®ç kç=ÀHçç kçÀªvç Dççcç®³çç cçolççÇuçç OççJçÓvç ³çílçí DçççÆCç Dççcnçmç ³çíjJç[îççlç DçLçJçç yç´ïçoíMççlç vçíTvç þíJçlçí.
lçíJnç kçáÀþí Dççcnçbmç DçO³çvççmç cçáyçuçkçÀ JçíU çÆcçUlççí.'' ní Godiççj Dççnílç uççíkçÀcççv³ççb®çí. DçY³ççmççmççþçÇ l³ççb®çb cçvç çÆkçÀlççÇ
lçUcçUlç Dçmçíuç ³çç®çb ní GoçnjCç!
Hçjcçíéçjç®³çç DççÆmlçlJççyçÎuç uççíkçÀcççv³ç cnCçlç kçÀçÇ pç[ mç=äçÇlçuçí mçJç& içáCçOçcç& cçvçá<³çç®³çç yçáOoçÇuçç DççkçÀuçvç
nçílççÇuç HçCç HçjcçíéçjçÇ içáCççb®çb DççkçÀuçvç cçvçá<³ççmç nçíCçb Mçkçw³ç vççnçÇ. cnCçÓvç JçíoçblçMççðççlç l³ççuçç çÆvçiçá&Cç cnCçlççlç. Òç³çlvççblççÇ
Hçjcçíéçj ní pçjçÇ Kçjb Dçmçuçb, cççÇ pçjçÇ Òç³çlvçJççoçÇ Dçmçuççí lçjçÇ Dço=ä DçMççÇ SkçÀ MçkçwlççÇ Dçmçlçí pççÇ cçvçá<³çç®çb ³çMççHç³çMç
þjJçlç Dçmçlçí l³ççcçáUí cççCçmçç®³çç cçvççlç ÞçOoç çÆvçcçç&Cç nçílçí.
$çÝiJçío, cçnçYççjlç, Oçcç&ûçbLççb®çç uççíkçÀcççv³ççb®çç DçY³ççmç oçb[içç nçílçç. ÞççÇkç=À<Cççvçí iççÇlçç mççbçÆiçlçuççÇ lçíJnç
l³çç®³ççmçcççíj ®ççlçáJç&C³ç& HçOolç nçílççÇ. HçCç kçÀçU pçmçç yçouçíuç lçmçb, lççí Hçç³çç kçÀç³çcç jçnçÇuç DçççÆCç ªHç yçouçíuç Dçmçb l³ççb®çb
cnCçCçb nçílçb. ( Dççpç Dçç³ç. Dçç³ç. ìçÇ®³çç cçáuççbvçç mçiçÈ³ççlç pççmlç cççvç Dççní DçççÆCç mçcççpçç®³çç Dççjçíi³ççuçç IççlçkçÀ DçMçç
kçíÀçÆcçkçÀuç kçbÀHçv³çç DçççÆCç DçCçáYçìdìîçç iççJççyççníj kçÀç{u³çç pççlççlç ní l³çç®çb GoçnjCç Jnç³çuçç nkçÀlç vççnçÇ. ) vççÇlççÇ®ççÇ G®®ç
lçlJçb cçç$ç l³ççlç nJççÇ®ç. cnCçÓvç®ç Fmuççcç oíMççlç ®ççlçáJç&C³ç vçmçuçç lçjçÇ vççÇlççÇcçÓu³ççbmççþçÇ iççÇlçç nJççÇ®ç Dçmçb lçí cnCçlç.
DççÐç MçbkçÀjç®çç³çç¥yçÎuç l³ççbvçç HçÀçj HçÓp³ç yçáOoçÇ nçílççÇ. yççÌOoOçcçç&®³çç Hç[l³çç kçÀçUçlç DççÆKçuç jçä^ç®çç DçOç:Hççlç
nçíC³çç®ççÇ JçíU DççuçíuççÇ Dçmçlççbvçç Dçç®çç³çç¥vççÇ DççHçu³çç lççÇJç´ JçÌjçi³ççvçí DçççÆCç DçuççÌçÆkçÀkçÀ yçáOoçÇÒçYççJççvçí %ççvçJçÌjçi³çmçbHçVç
Dçmçí mçbv³ççmççÇ çÆvçcçç&Cç kçíÀuçí DçççÆCç jçä^çuçç Jçç®çJçuçb Dçmçb lçí cnCçlç. l³ççcçáUí®ç MçbkçÀjç®çç³çç¥®çç DçççÆCç HççÇþç®çç Dççyç jçKçC³ççlç
lçí vçíncççÇ o#ç Dçmçlç.
kçíÀmçjçÇcçOçí yç´çïçCçílçjçbvççÇ JçíoHçþCç kçÀª vç³çí Dçmçç uçíKç Dççuçç lçíJnç ÒççÆmçOo cçpçÓj kçÀç³ç&kçÀlçx çÆmç.kçíÀ. yççíuçí l³ççbvçç
Yçíìuçí DçççÆCç l³ççb®çb mHçäçÇkçÀjCç cçççÆiçlçuçb. lçíJnç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ, cççÇ Dççlçç kçíÀmçjçÇcçOçí kçwJççÆ®çlç çÆuççÆnlççí DçççÆCç lççí uçíKç DççHçCç
çÆuççÆnuçíuçç vçmçÓvç, pçj pçcç&vç uççíkçÀçbvççÇ sçHçuçíuçí Jçío DççHçCç Jçç®çlççí lçj FlçjçbvççÇ HçþCç kçÀª vç³çí Dçmçb cnCçC³ççlç kçÀçnçÇ DçLç&
vççnçÇ Dçmçb lçí cnCççuçí.
1898 cçOçí lçí lçáªbiççlç Dçmçlççbvçç, l³ççb®çç çÆJçÐççJ³ççmçbiç cççnçÇlç Dçmçu³ççcçáUí cç@kçwmçcçáuuçj ³ççbvççÇ DççHçuçç
$çÝiJçíoçJçj®çç ûçbLç lçáªbiççlçu³çç DççÆOçkçÀçN³ççbyçjçíyçj uççíkçÀcççv³ççbkçÀ[í HççþJçuçç. lççí Jçç®çlç Dçmçlççbvçç Dçç³çç¥®çb JçmçlççÇmLççvç p³çç
ÒçoíMççlç jç$ç DçççÆCç çÆoJçmç cççíþí Dçmçlççlç lçíLçí Dçmçuçb HçççÆnpçí DçMççÇ kçÀuHçvçç DççuççÇ. `` mçÓ³ççí&o³ççlç ÒççkçdÀ yçnÓvççÇ DçnçvççÇ Dççmçpçd
'' ¿çç MuççíkçÀçvçí l³çç MçbkçíÀuçç HçáäçÇ çÆcçUçuççÇ. p³çç jç$ççÇ ³çç $çÝ®çí®çç DçLç& yçjçíyçj uççiçuçç, lççÇ jç$ç HçÀçj Dççvçboç®ççÇ içíuççÇ Dçmçb
lçí yççníj Dççu³ççJçj çÆcç$ççuçç cnCççuçí. lçá©biççlç kçÀmçuçç Dççuçç Dççní Dççvçbo Dçmçb lççí çÆcç$ç cnCçuçç lçíJnç lçí cnCççuçí, lçáuçç
lçá©biççlç içíu³çççÆMçJçç³ç lçí kçÀUç³ç®çb vççnçÇ. vçblçj ` Dçç³çç¥®çí cçÓU JçmçlççÇmLççvç ' ³çç®ççÇ HçÓJç& lç³ççjçÇ kçÀjlççbvçç l³ççbvççÇ
YçÓiçYç&MççðççJçj®çí 14 ûçbLç Jçç®çÓvç kçÀç{uçí.
mçbmkç=Àlç mçççÆnl³çç®çç uççíkçÀcççv³ççb®çç DçY³ççmç oçb[içç nçílçç. $çÝiJçíoç®çç l³ççb®çç mçKççíuç DçY³ççmç nçílçç. $çÝiJçíoçlçu³çç
DçvçíkçÀ kçÀþçÇCç ÒçMvççb®ççÇ GÊçjb l³ççbvççÇ MççíOçÓvç çÆouççÇ nçílççÇ. uççíkçÀcççv³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçb kçÀçÇ nuuççÇ®ççÇ $çÝiJçío mçbçÆnlçç DçHçÓCç& Dççní.
kçÀM³çHç $çÝ<ççÇ DçççÆCç DçbçÆiçjmç $çÝ<ççRvççÇ HçççÆnuçíuççÇ mçnñç mçÓ$çí içnçU PççuççÇ Dçmçu³çç®çb uççíkçÀcççv³ççbvççÇ mççlçJ³çç DçççÆCç lçíjçJ³çç
Kçb[çlçÓvç oçKçJçÓvç çÆouçb nçílçb.
#ççÆ$ç³ççbvççÇ HçájçíçÆnlçç®çb iççí$ç uççJçC³çç®ççÇ ª{çÇ nçílççÇ. cnCçpçí l³ççbvçç mJçlçb$ç iççí$ç vçmçu³çç®çb mçcçpçuçb pççF&. HçCç
uççíkçÀcççv³ççbvççÇ mçbMççíOçvççvçí nç mçcçpç Kççíìç þjJçuçç. ÞççÌlçmçÓ$çç®³çç yççjçJ³çç DçO³çç³ççlç HçbOçjçJ³çç Kçb[ç®³çç DççÞç³ççvçí #ççÆ$ç³ççbvçç
HçáªjJç ní iççí$ç DçmçÓvç cççvç DçççÆCç DçSuç Dçmçí l³çç®çí ÒçJçj Dççnílç ní oçKçJçÓvç çÆouçb.mçbçÆnlçílç kçÀçnçÇ mçÓkçwlççb®³çç MçíJçìçÇ çÆkçÀl³çíkçÀ
$çÝ®çç DçççÆCç ®çjCç Hçjlç Hçjlç ³çílç Dçmçlççlç. l³çç®çb kçÀçjCç kçÀç³ç Dçmçíuç ³çç®çç mçJç& çÆJçÜçvççb®³ççlç ®ç®çç& ®ççuçÓ nçílççÇ, lçíJnç
uççíkçÀcççv³ççbvççÇ l³çç®çç MççíOç uççJçuçç. lçí cnCççuçí. kçÀçÇ pçmçb SKççÐçç cççCçmççuçç yççíuçlççbvçç cçOçí cçOçí ,`` kçÀç³ç mçcçpçuçb? '' çÆkçbÀJçç
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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`` yçjçíyçj Dççní vçç? '' Dçmçb cnCçç³ç®ççÇ mçbJç³ç Dçmçlçí. lçMççÇ mçJç³ç JççÆmçÿçbvçç DçççÆCç çÆJçéçççÆcç$ççbvçç DçmççJççÇ. l³ççuçç Dçvçámçªvç
³çç $çÝ®çç Hçjlç Hçjlç Dççu³çç Dççnílç, DçççÆCç l³ççcçáUí l³ççJçªvç kçÀçíCçç®³çç kçÀçíCçl³çç $çÝ®çç Dççnílç nínçÇ kçÀUlçb. ''
YççêHço cççÆnv³ççlç içCçíMççílmçJççlç kçÀç³ç&¬çÀcççb®ççÇ jíuç®çíuç Dçmçí. SkçÀç Yçç<çCççmççþçÇ mçoççÆMçJçMççðççÇ çÆYç[í Dççuçí nçílçí.
l³ççb®³ççyçjçíyçj `` Oçcç& DçççÆCç J³çJçnçj '' ³çç çÆJç<ç³ççJçj oçíIççb®ççÇ ®ç®çç& Jnç³ç®çb þjuçb. mçkçÀçUçÇ 8 Jççpçlçç oçíIçí Jçço çÆJçJççoçuçç
yçmçuçí. cççÇcççbmçç, Jçío DçççÆCç DçuçbkçÀçj ³ççlç uççíkçÀcççv³ççb®çb ÒçççÆJçC³ç uççíkçÀçíÊçj nçílçb. cçOçí®ç çÆYç[í MççðççRvççÇ `` MççjçÇj '' Mçyo kçáÀþí
Dççuçç Dççní Dçmçb çÆJç®ççju³ççyçjçíyçj uççíkçÀcççv³ççbvççÇ lççí `` Dçblçjçc³çççÆOçkçÀçjCççlççÇuç mçÓ$ççcçOçí '' Dççuçç Dççní Dçmçb mççbçÆiçlçuçb.
çÆYç[í ³ççbvçç lçí Hçìuçb vççnçÇ lçíJnç lçí HçìkçÀvç Gþuçí. MççjçÇjYçç<³ççJçj®çb HçámlçkçÀ l³ççbvççÇ kçÀç{uçb DçççÆCç lçí mçÓ$ç Jçç®çÓvç oçKçJçuçb.
DçççÆCç Jçj `` lçácnçÇ cnCçlçç lçí mçÓ$ç MççbkçÀjYçç<³ççcçOçí Dççní Dçmçb mççbiçÓvç lçínçÇ Jçç®çÓvç oçKçJçuçb. çÆYç[í MççðççÇ LçkçwkçÀ Pççuçí lçíJnç
uççíkçÀcççv³ç l³ççbvçç cnCççuçí, kçÀçÇ pççÇ iççíä cççCçÓmç cçvççHççmçÓvç kçÀjlççí lççÇ l³ççuçç DççþJçlç jçnlçí. oçívç lççÇvç çÆoJçmç l³ççb®ççÇ ®ç®çç&
jbiçuççÇ. mçkçÀçUçÇ Dççþ lçí oáHççjçÇ ®ççjHç³ç¥lç çÆJç<ç³ç IçámçUuçç pççF&.
cçnçYççjlççJçj l³ççb®çb mçlçlç çÆ®çblçvç ®ççuçÓ Dçmçí. cçnçYççjlççlçu³çç Òçl³çíkçÀ Mçyoç®çb lçí DççÆlçMç³ç yççjkçÀçF&vçí Jçç®çvç kçÀjlç
Dçmçlç. FlçkçbÀ®ç vçJní lçj lçí SkçÀoç Jçç®çuçb kçÀçÇ kçÀOççÇnçÇ çÆJç®ççjuçb lçjçÇ kçÀçíCçl³çç ûçbLççlç Dççní, kçáÀþí Dççní ní lçí uçiçí®ç mççbiçlç.
çÆ®çblççcçCç çÆJçvçç³çkçÀ JçÌÐç ní jçcçç³çCçcçnçYççjlçç®çí içç{í DçY³ççmçkçÀ. kç=À<Cçç®³çç jLççuçç çÆkçÀlççÇ ®ççkçbÀ DçmçlççÇuç? Dçmçç lçí DçççÆCç
uççíkçÀcççv³ççb®³ççlç çÆJç<ç³ç çÆvçIççuçç lçíJnç çÆYç[í ®ççj cnCççuçí DçççÆCç uççíkçÀcççv³ç cnCççuçí oçívç. uçiçí®ç l³ççbvççÇ MuççíkçÀ mççbçÆiçlçuçç
DçççÆCç l³ççlçuçb jLçç®³çç ®ççkçÀçb®çb çÆÜJç®çvç oçKçJçÓvç çÆouçb. mçbmkç=Àlç Yçç<çílç SkçÀJç®çvç, çÆÜJç®çvç DçççÆCç yçnáJç®çvç Dçmçlçb. HçCç
uççíkçÀcççv³ççbvççÇ Òçl³çíkçÀ Mçyo yççjkçÀçF&vçí Jçç®çu³çç®çç lççí HçájçJçç nçílçç. vçblçj SkçÀ çÆoJçmç uççíkçÀcççv³ç JçÌÐççbvçç cnCççuçí, ``
kçÀç³ç nçí JçÌÐç, ®ççÇvç®³çç FçÆlçnçmççMççÇ cçnçYççjlçç®çç mçbyçbOç Dççní DçççÆCç l³ççJçªvç cçnçYççjlçç®çç kçÀçU çÆvççÆ½çlç nçíC³ççuçç
nçlçYççj uççiçíuç kçÀç? '' JçÌÐç DçJççkçdÀ Pççuçí. ®ççÇvçMççÇ mçbyçbOç? Dçmçç kçáÀþí Dççní GuuçíKç? JçÌÐççbvççÇ çÆJç®ççjuçb lçíJnç
uççíkçÀcççv³ççbvççÇ l³ççbvçç YççÇcç-kç=À<Cç mçbJçço mççbçÆiçlçuçç. kç=À<Cç çÆMçäçF&mççþçÇ kçÀçÌjJççbkçÀ[í pççC³ççmç çÆvçIçlççí, lçíJnç YççÇcç l³ççuçç
Dçþjç kçáÀuççbiççj jçpçç®ççÇ vççJçí mççbiçlççí. DçççÆCç Dççlçç oá³ççxOçvç l³çç®ç cççUílçuçç nçíF&uç Dçmçb cnCçlççí. ³çç Dçþjç jçpççbvççÇ DççHçu³çç
mçJç& %ççlççÇ yççbOçJççbvçç, çÆcç$ççbvçç, kçáÀìábçÆyç³ççbvçç þçj kçÀªvç DççHççHçuçí JçbMç mçbHçJçuçí nçílçí. l³ççlç `` ®ççÇvççvççcçd OççÌlçcçÓuçkçÀ: '' Dçmçç
Mçyo nçílçç. l³çç ®ççÇvç®³çç jçpçç®çç GuuçíKç JçÌÐççbvççÇ kçÀçuHççÆvçkçÀ mçboYç& cnCçÓvç oáuç&#ç kçíÀuçb nçílçb. HçCç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ lçínçÇ uç#ççlç
þíJçuçb nçílçb.
( l³çç Dçþjç kçáÀuççbiççjçb®ççÇ vççJçí YççÇcç mççbiçlççí lççÇ DçMççÇ-1. nÌn³çJçbMç- cçáoçJçlç&. 2.çÆvçHçkçáÀuç- pçvçcçípç³ç. 3.
lççuçpçbIç- yçnáuç. 4.kç=ÀçÆcçkçáÀuç- GÎC[ Jçmçá. 5.mçáJççÇj- DçpççÆyçboá. 6. mçájçä^-ª<ççqOo&kçÀ. 7. yççÆuçn- Dçkç&Àpç. 8. çÆJçoínn³çûççÇJç. 9..®ççÇvç- OççÌlçcçÓuçkçÀ. 10. cçnçÌpç- Jçj³çá. 11. mçáboj- yççná. 12 oçÇHlçç#ç- Hçá©jJçç. 13. ®çíçÆo, 14cçlm³çmçnpç. 15. ÒçJççÇj- Jç=<çOJçpç. 16 ®çbêJçlmç- OççjCç. 17-cçákçáÀì.- çÆJçiççnvç. 18 vçbçÆoJçíiç.-Mçcç. )( uççíkçÀcççv³ççb®³çç cçlçí
cçnçYççjlçç®çç ³çáOokçÀçU cçlçí F.mç.HçÓJç& 1400 nçílçç. çÆJçkçÀçÇçÆHççÆ[³ççJçj cçnçYççjlç DçççÆCç ®ççÇvç ³çç çÆJç<ç³ççJçj pççÇ cçççÆnlççÇ Dççní
l³ççlç OççÌlççÇcçÓuçkçÀç®çç FçÆlçnçmçnçÇ Dççní. l³ççlç l³çç®çí vççJç `` lmçí '' Dççní. l³çç çÆ®çvççÇ vççJçç®çç DçLç&nçÇ OçÓlç ( kçwuççÇvç ) Dçmçç®ç
çÆouçíuçç Dççní. nç DçLç& çÆ®çvççÇ Yçç<çç pççCçCççjçÇ ÒççÇlççÇ çÆMçjçÇ<ç pççíMççÇ çÆnvçí mççbçÆiçlçu³ççcçáUí mçiçUb kçÀçí[b®ç SkçÀocç mçáìuçb.
OççÌlççÇcçÓuçkçÀ: cnCçpçí p³çç®ççÇ cçáUí mJç®s Dççnílç Dçmçç. l³çç jçpçç®çç kçÀçU F. mç. HçÓJç& 1600 ®³çç mçácççjçmç ¿çç jçpçç®³çç
mçÊçí®çç Dçblç Pççuçç Dçmçç l³ççlç GuuçíKç Dççní. nç GuuçíKç Jçç®çu³ççJçj Jççìuçb, uççíkçÀcççv³ç mJçlç:®ç SkçÀ`` çÆJççÆkçÀHçíçÆ[³çç ''
nçílçí. l³ççbvçç ní Dçðç çÆcçUçuçb Dçmçlçb lçj kçÀç³çkçÀç³ç kçíÀuçb Dçmçlçb l³ççbvççÇ. )
jBiuçj HçjçbpçHçí Fbiuçb[nÓvç HçoJççÇ IçíTvç Dççu³ççJçj l³çç®çí cçábyçF&lç iççÆCçlççJçj J³ççK³ççvç nçílçí. uççíkçÀcççv³ç l³çç mçYçíuçç
npçj nçílçí. l³çç Yçç<çCççlç HçjçbpçHçí cnCççuçí kçÀçÇ DççHçu³ççkçÀ[ínçÇ Òçç®ççÇvç ûçbLççcçOçí iççÆCçlççJçj KçÓHç MççíOç Dççnílç HçCç SkçÀç
ÒçkçÀçj®³çç iççÆCçlçç®³çç çÆmçOoçblççJçj Òçç®ççÇvç ûçbLççbJçj kçÀçnçÇ GuuçíKç mççHç[lç vççnçÇ. HçjçbpçH³ççb®çb Yçç<çCç Pççu³ççJçj kçáÀCççuçç kçÀçnçÇ
mççbiçç³ç®çb Dççní kçÀç Dçmçb çÆJç®ççju³ççJçj uççíkçÀcççv³ç Gþuçí. JçíoçlçuççÇ ³ç%ççÆJç<ç³çkçÀ $çÝ®çç l³ççbvççÇ cnCçÓvç oçKçJçuççÇ DçççÆCç HçjçbpçHçí,
Dççcç®³çç uççíkçÀçbvçç cççnçÇlç vçmçu³çç®çç p³çç iççÆCçlççÇ çÆmççí×çblçç®çç GuuçíKç kçÀjlççlç, lççí®ç çÆmçOoçblç l³ççlç Dççní Dçmçb çÆmçOo kçÀªvç
oçKçJçuçb. oámçjí çÆoJçMççÇ ìçF&cmçvçí çÆuççÆnuçb... only Mr. Tilak responded and what he spoke
on the subject was quite worthy as the author of " Orion".
HçáC³ççlç p³ççíçÆlç<ç mçbcçíuçvç Yçjuçb lçíJnç uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ SkçÀcçlççvçí çÆvçJç[ PççuççÇ kçÀçjCç HçççÆ½çcççl³ç DçççÆCç HççÌJçç&l³ç,
oçívnçÇ yççpçÓb®ççÇ cçççÆnlççÇ Dçmçuçíuçí uççíkçÀcççv³ç SkçÀìí®ç nçílçí. l³ççb®çb ¿çç Mççðççlçuçb %ççvç Òç®çb[ nçílçb. Jççoûçmlç cçáÎí lçí mçiçÈ³ççbvçç
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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vççÇì Guçiç[Óvç oçKçJçlç. MçbkçÀçnçÇ oÓj kçÀjlç. uççíkçÀcççv³ççb®çç HçjçYçJç kçÀjç³ç®³çç lç³ççjçÇvçí cçábyçF&nÓvç kçÀçnçÇ HçbçÆ[lç Dççuçí nçílçí,
l³ççb®ççnçÇ l³ççbvçç ®çákçÀç oçKçJçÓvç oíTvç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ çÆnjcççí[ kçíÀuçç. jç$ççÇ 12 -12 JççpçíHç³ç¥lç uççíkçÀ l³ççb®³ççMççÇ ®ç®çç& kçÀjlç
yçmçlç DçççÆCç mçkçÀçUçÇ mçç[ímçnçuçç Hçjlç kçÀçcç mçáª Jnç³ç®çb. ³çç mçbcçíuçvççlç pçí þjçJç Pççuçí l³ççJçj mçiçÈ³ççb®³çç mç¿çç Pççu³çç.
lççí kçÀçiço uççíkçÀcççv³ççbvççÇ DççþJçCççÇvçí cççiçÓvç Içílçuçç. nç kçÀçiço vçmçuçç lçj çÆJçjçíOççÇ Hç#ç Dçmçç þjçJç Pççuçç®ç vççnçÇ cnCçlççÇuç
cnCçÓvç çÆJçjçíOçkçÀçb®ççÇ MçW[çÇ DççHçu³çç nçlççlç nJççÇ Dçmçb cnCçÓvç lççí mç¿ççb®çç kçÀçiço l³ççbvççÇ DççHçu³ççpçJçU pçHçÓvç þíJçuçç.
Dççíjç³çvç çÆuççÆnC³çç®ççÇ kçÀuHçvçç kçÀMççÇ mçá®çuççÇ ³ççJçj yççíuçlççbvçç lçí cnCççuçí, DççHçu³ççkçÀ[í yççjç jçMççÇ Dççnílç, HçCç JçmçÓ
cçç$ç Dççþ Dççnílç. lçíJnç yççjç JçmçÓ kçíÀJnç nçílçí DçççÆCç l³ççb®çí Dççþ kçíÀJnç Pççuçí ³ççJçj çÆJç®ççj kçÀjlççbvçç uç#ççlç Dççuçb kçÀçÇ
pçíJnçHççmçÓvç ®ççj cççÆnv³ççb®ççÇ jç$ç mçáª PççuççÇ Dçmçíuç lçíJnç JçmçÓnçÇ Dççþ Pççuçí Dçmçuçí HçççÆnpçílç. nçÇ®ç kçÀuHçvçç `` Dççíjç³çvç ''
çÆuççÆnC³ççuçç GHç³ççíiççÇ Hç[uççÇ. `` cççmççvççb cççiç&çÆMç<ççxencçd '' ³çç Jç®çvçç®çb cçÓU kçÀçíCçl³çç YççÌçÆlçkçÀ HççÆjçÆmLçlççÇHç³ç¥lç vçíTvç
çÆYç[Jçlçç ³çíF&uç ³ççJçjnçÇ l³ççb®çç mçlçlç çÆJç®ççj ®ççuçÓ nçílçç. l³ççlçÓvç $çÝiJçíoç®çç kçÀçU þjJçC³ççmççþçÇ l³ççb®çb mçbMççíOçvç mçáª Pççuçb.
DçççÆCç l³ççlçÓvç $çÝiJçíoç®çç kçÀçU çÆ¸çmlçHçÓJç& 6000 Jç<çx DçmççJçç Dçmçb l³ççbvççÇ çÆvççÆ½çlç kçÀªvç l³ççJçj pççí ÒçyçbOç çÆuççÆnuçç lççí®ç
Dççíjç³çvç. 1893 ®³çç GvnçÈ³ççlç çqJnSVçç FLçí Yçjuçíu³çç Òçç®³ççÆJçÐççHççÆj<çoílç l³ççbvççÇ nç çÆvçyçbOç HççþJçuçç. l³ççcçáUí pçiçYçj®³çç
mçJç& çÆJçÜçvççb®çb l³ççbvççÇ uç#ç JçíOçÓvç Içílçuçb.
cçb[çuçíuçç çÆuççÆnuçíuçb `` iççÇlççjnm³ç '' FbûçpççbvççÇ DççHçu³ççpçJçU þíJçuçb. uççíkçÀcççv³ç HçáC³ççlç Dççu³ççJçjnçÇ l³ççbvçç Hçjlç
kçÀjC³ççlç Dççuçb vççnçÇ. çÆkçÀl³çíkçÀ çÆoJçmç Guçìuçí. yçjçíyçjçÇ®çí uççíkçÀ kçÀçmççJççÇmç nçíT uççiçuçí HçCç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ l³ççbvçç OççÇj oílç
cnìuçb, `` Fbûçpç kçÀçiço pçHlç kçÀjlççÇuç lçj kçÀª oílç. cççP³çç [çíkçw³ççlç mçiçUb Dççní lçí lçj IçíCççj vççnçÇlç vçç ! cççÇ Hçávnç mçiçUb
çÆuçnÓvç kçÀç{çÇvç.''
Òççí. çÆpçvçmççÇJççuçí ³ççbvççÇ uççíkçÀcççv³ççbvçç, kçÀçnçÇ Pççuçí lçjçÇ mçbO³çç, çÆ$çmçáHçCç& (cçb$ç) kçíÀu³çççÆMçJçç³ç jçnÓ vçkçÀç Dçmçç
GHçoíMç kçíÀuçç lçíJnç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçb.......cççÇ mçkçÀçUçÇ pççiçç Pççu³ççHççmçÓvç jç$ççÇ PççíHçíHç³ç¥lç cççlç=YçÓcççÇ®³çç çÆ®çblçvççJçç®çÓvç
SkçÀ #çCçnçÇ çÆjkçÀçcçç vçmçlççí. lççÇ®ç cççPççÇ mçbO³çç DçççÆCç çÆ$çmçáHçCç&.
Hçb®ççbiççlçuçb DçJçkçÀn[ç ®ç¬çÀ kçÀmçb Dççuçb ³çç®çç Kçáuççmçç l³ççbvççÇ®ç kçíÀuçç. S,yççÇ,mççÇ,[çÇ, ÒçcççCçí lççÇnçÇ SkçÀ JçCç&cççuçç
Dççní HçCç DççHçu³ççkçÀ[í kçÀMççÇ Hççí®çuççÇ l³çç®çç HçájçJçç l³ççbvçç çÆcçUçuçç vççnçÇ.
MççUílç mçbmkç=Àlç çÆMçkçÀJçlççbvççnçÇ l³ççb®çb çÆMçkçÀJçCçb JçíiçUb®ç Dçmçç³ç®çb cçíIçoÓlç çÆMçkçÀJçlççbvçç kçÀççÆuçoçmççvçí SkçÀç
MuççíkçÀçHçá{®çç MuççíkçÀ kçÀmçç Dççuçç DçççÆCç kçÀç çÆuççÆnuçç Dçmçíuç l³çç®ççÇnçÇ J³çálHçÊççÇ lçí mççbiçlç. kçÀuçkçÀÊçç kçÀçBbûçímç®³çç
DççÆOçJçíMçvççnÓvç Hçjlç ³çílççbvçç lçí çÆJçÐççL³çç¥®³çç DççûçnçJçªvç, vççiçHçÓjuçç Glçjuçí. l³ççDççOççÇ nçÇ cçáuçí lçí kçÀuçkçÀl³ççuçç pççlççbvçç
l³ççbvçç mìíMçvçJçj YçíìuççÇ nçílççÇ. lçíJnç DççHçuçí J³ççK³ççvç kçÀçíCçl³çç çÆJç<ç³ççJçj kçÀjçJçí ní l³çç lçªCççbMççÇ yççíuçlççbvçç l³ççbvççÇ pççCçÓvç
Içílçuçb nçílçb. mçbmkç=Àlç Yçç<çç DçççÆCç Hçç½ççl³ç lçlJç%ççvç ³çç çÆJç<ç³çç®çç DçY³ççmç kçÀjCççjçÇ cçáuçb çÆlçLçí pççmlç Dççnílç ní uççíkçÀcççv³ççbvçç
kçÀUuçb nçílçb. þju³ççÒçcççCçí jçpççjçcç lçáUmççÇ jçcç vççìîçiç=nçlç l³ççb®çç cççvçHç$ç oíTvç mçvcççvç Pççuçç. DçO³ç#ç nçílçí
cçnçcçnçíHççO³çç³ç kçíÀMçJç jçJçpççÇ lççcnvç. ³çç mçcççjbYççuçç GÊçj cnCçÓvç l³ççbvççÇ pçí Yçç<çCç kçíÀuçb l³çç Yçç<çCççlç®ç `` iççÇlççjnm³çç®çb
'' mçÓ$çªHççvçí yççÇpç nçílçb.
`` Dççíjç³çvç '' JçiçÌjí HçámlçkçbÀ cçjçþçÇlç DççHçCç kçÀç çÆuçnçÇlç vççnçÇ Dçmçb kçáÀCççÇlçjçÇ uççíkçÀcççv³ççbvçç çÆJç®ççjuçb lçíJnç, `` lçí
FbûçpççÇlç çÆuççÆnC³çç®çb cçáK³ç kçÀçjCç HçjkçÀçÇ uççíkçÀ TþmçÓì DççHçu³ççJçj pçí Dçç#çíHç kçÀjlç Dçmçlççlç, l³ççbvçç GÊçj oí C³ççmççþçÇ
FbûçpççÇlç cççÇ ûçbLç çÆuçnçÇlç Dçmçlççí '' Dçmçb l³ççbvççÇ yççCçíoçj GÊçj çÆouçb. Fbûçpç uççíkçÀ l³ççbvçç çÆkçÀlççÇ mçuçlç nçílçí DçççÆCç DççHçu³çç
mçbmkç=ÀlççÇ®çç içç{ç DçY³ççmç Dçmçu³ççcçáUí l³ççlç çÆkçÀlççÇ DçççÆCç kçÀç³ç kçÀç³ç ®ççbiçuçb Dççní ní l³ççbvçç®ç cççnçÇlç Dçmçu³ççcçáUí lçí HçÀçj
o#ç Dçmçlç.
uççíkçÀcççv³ççb®çç pçÌvç Oçcçç&®çç KçÓHç DçY³ççmç nçílçç. pçÌvç mçbmkç=ÀlççÇçÆJç<ç³ççÇ l³ççb®çb pçÌvç HççÆj<çoílç pçí J³ççK³ççvç Pççuçb l³ççlç
DççÆnbmçíyçÎuç l³ççbvççÇ DçY³ççmçHçÓCç& çÆJç®ççj cççb[uçí nçílçí. içápçjçlç HçájçlçlJçcçbçÆojç®çí Dçç®çç³ç& cçáçÆvç çÆpçvççÆJçpç³ç ³ççb®³ççyçjçíyçj lçí
kçÀOççÇkçÀOççÇ HçÀi³çá&mçvç jml³ççJçªvç çÆHçÀjç³çuçç pççlç DçççÆCç l³çç Oçcçç&Jçj,mçççÆnl³ççJçj, yççíuçlç. pçÌvç mçççÆnl³ç çÆJçHçáuç Dççní, HçCç lçí
HççÆjHçÓCç& DçJçmLçílç ÒçkçÀççÆMçlç Pççuçíuçí vççnçÇ. l³ççcçáUí lçí kçÀçcç pçÌvç mççOçÓbvççÇ kçíÀuçb HçççÆnpçí. pçÌvçOçcç&-yççÌOoOçcç& DçççÆCç mççbK³çcçlç
³ççb®³çç SkçÀcçíkçÀçbMççÇ Dçmçuçíu³çç mçbyçbOççbyçÎuç Òçç®ççÇvç mçççÆnl³ççlçuçí çÆJç®ççj ³ççJçj l³ççb®ççÇ ®ç®çç& nçílç Dçmçí. DçJçç&®ççÇvç mççbK³ç DçççÆCç
Òçç®ççÇvç mççbK³ç ³ççlççÇuç Yçío oçKçJçCççjç uçíKç l³ççb®³ççpçJçU Dççní Dçmçb kçÀUu³ççyçjçíyçj l³ççbvççÇ l³çççÆoJçMççÇ®çb çÆH çÀjCçb jÎ kçÀªvç
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç

www.esahity.com

21

cçávççÇb®³çç IçjçÇ®ç yçÌþkçÀ cççjuççÇ DçççÆCç lççí GuuçíKç HçççÆnuçç. l³ççb®çç pçÌvçOçcçç&®çç içç{ç DçY³ççmç nçílçç, cnCçÓvç®ç cçnçlcçç iççbOççR®³çç
DççÆnbmçç, GHçJççmç, ³çç cççiçç¥cçáUí mçáªJççlççÇuçç uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ, iççbOççÇ pçÌvç Oçcçç&®çí Dççnílç DçMççÇ mçcçpçÓlç nçílççÇ.
mçj jçcçkç=À<Cç Yççb[çjkçÀjçbvçç SWMççÇ Jç<çx HçÓCç& PççuççÇ lçíJnç l³ççb®çç mçlkçÀçj kçÀjC³ççlç Dççuçç. l³çç ÒçmçbiççÇ mçJçç¥®³çç
çÆJçvçblççÇJçªvç `` Kççu[çÇ³çvç DçB[ FbçÆ[³çvç Jçíoçpçd '' nç çÆvçyçbOç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ Yççb[çjkçÀjçbmçcççíj cçáÎçcç Jçç®çuçç. lççí Hçá{í KçÓHç
ÒççÆmçOo Pççuçç. l³ççlççÇuç oçívç-lççÇvç kçÀuHçvçç HçájçJ³çç DçYççJççÇ l³ççbvççÇ l³ççlç cççb[u³çç vçJnl³çç. JçíçÆokçÀ Oçcçç&lç çÆJç<CçÓ-uç#cççÇ ní
HççÆlç-HçlvççÇ cççvçuçí Dççnílç, HçCç KçççÆu[³çvç oÌJçlç cçoá&kçÀ ¿çç®çí çÆJç<CçÓMççÇ KçÓHç mççc³ç Dççní. DçççÆCç uç#cççÇ nçÇ mJçlçb$ç oíJçlçç
vçJnlççÇ®ç HçCç pçíJnç cçoá&kçÀuçç Dçç³ç&vç mçbmkç=ÀlççÇlç mççcççJçÓvç IçíCçb Fä Jççìç³çuçç uççiçuçb, lçíJnç cçoá&kçÀuçç çÆJç<CçÓ®ççÇ yçç³çkçÀçí cnCçÓvç
mççcççJçÓvç Içílçuçb DçmççJçb Dçmçç l³ççb®çç kçÀ³ççmç nçílçç HçCç l³ççuçç HçájçJçç vçJnlçç. `` çÆMçKçj '' ³çç mçbmkç=Àlç Mçyoç®çç mçbyçbOç ``
zigurat '' ³çç Dç@çÆmççÆj³çvç MçyoçMççÇ DçmççJçç DçççÆCç oíJçHçÓpçvççuçç Tb®ç oíJççuç³çí yççbOçC³çç®ççÇ kçÀuHçvçç Kççu[çÇ³çvç mçbmkç= ÀlççÇlçÓvç
DççuççÇ DçmçuççÇ HçççÆnpçí Dçmçç l³ççb®çç oçJçç nçílçç. Hçbpççyççlçu³çç GlKçvçvççlçÓvç Gb®ç FcççjlççR®çí pçí DçJçMçí<ç çÆcçUç³çuçç uççiçuçí
Dççnílç l³ççJçªvç Dççlçç ní mHçä nçíT uççiçuçb Dççní.
Dççíjç³çvç ( JçíokçÀçuç çÆvçCç&³ç) DçççÆCç DçççÆì&kçÀ nçícç Fvç o Jçíoçpçd ní l³ççb®çí oçívç ûçbLç cnCçpçí uççíkçÀcççv³ççb®³çç
DçY³ççmçç®çí, mçbMççíOçvçç®çí oçívç SkçÀcçíkçÀçbvçç HçájkçÀ ûçbLç. JçíokçÀçuç þjJçlççbvçç ³çájçíçÆHç³çvç HçbçÆ[lççbvççÇ l³çç Jçç*cç³çç®çí çÆvçjçÆvçjçUí Kçb[
Hçç[uçí. DçççÆCç Òçl³çíkçÀ Kçb[çuçç SkçíÀkçÀ kçÀçuç çÆvççÆ½çlç kçíÀuçç. cç@kçwmçcçáuuçj mççníyççbvççÇ l³çç®çí sbo:kçÀçuç, cçb$çkçÀçuç, yç´çïçCçkçÀçuç,
DçççÆCç mçÓ$çkçÀçuç Dçmçí ®ççj Yççiç Hçç[uçí. lççí kçÀçuç F.mç. HçÓJç& 5000 Jç<çx nçílçç, HçCç YçÓiçYç&MççðççJçj®³çç HçámlçkçÀçb®çb DçO³çvç
kçíÀu³ççJçj uççíkçÀcççv³ççbvççÇ lççí kçÀçU kçÀcççÇlç kçÀcççÇ 8000 Jç<çx cççiçí vçíuçç.....l³çç®çJçíUçÇ Mççðç%ççbvççÇ GÊçj Oç´áJççpçJçU®çç ÒçoíMç
F. mç. HçÓJç& 8000 Jç<çx JçmçlççÇ kçÀªvç jçnç³çuçç ³ççíi³ç nçílçç, ní çÆmçOo kçíÀuçb nçílçb. HçCç mHçä çÆvçCç&³çç®çç HçájçJçç nçlççÇ uççiçlç
vçJnlçç, lççí uççíkçÀcççv³ççbvçç $çÝiJçíoçlç mççHç[uçç. $çÝiJçíoçlç GÊçj Oç´áJççpçJçU®³çç çÆvçmçiçç&®çb JçCç&vç çÆuççÆnCççjí uççíkçÀ çÆkçbÀJçç l³ççb®çí
HçÓJç&pç ¢äçÇmç Hç[CççN³çç çÆþkçÀçCççÇ®ç kçÀçíþílçjçÇ jçnçlç DçmççJçílç Dçmçç Dçboçpç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ kçÀç{uçç. l³ççb®³çç ³çç SkçÀç çÆJç®ççjçvçí
Dççí{u³çç içíuçíu³çç jíKçílçÓvç Dçç³çç¥®³çç cçÓU JçmçlççÇmLççvççJçj pçmçç ÒçkçÀçMç Hç[uçç lçmçç®ç kçÀçnçÇ $çÝ®ççb®çç HçÓJçça DçLç& uççiçlç
vçJnlçç, l³ççb®ççnçÇ DçLç& uççiçç³çuçç uççiçuçç.
cçb[çuçí®³çç cçákçwkçÀçcççlçu³çç çÆjkçÀçc³çç JçíUçlç pçí ûçbLç çÆuçnç³ç®çç uççíkçÀcççv³ççb®çç cççvçmç nçílçç, l³çç®ççÇ vçámçlççÇ ³ççoçÇ
kçÀUuççÇ lçjçÇ DççHçu³çç®ç DççHçCç çÆJçÜçvç Dççnçílç Dçmçb Jççìíuç, l³çç HçámlçkçÀçb®ççÇ vççJçí :- 1. çÆnboá Oçcçç&®çç FçÆlçnçmç - JçÌçÆokçÀ
ÞççÌlç GHççÆvç<çoí FçÆlçnçmç HçájçCçí oMç&vç YçkçwlççÇ. SíçÆlçnççÆmçkçÀ kçÀçuççHçÓJçça®çí - Flçj Oçcç& Jç GHçmçbnçj. 2. çÆnboá jçä^Oçcç&
( Jç=Êççblç Jç l³çç®³çç çÆvçjçÆvçjçÈ³çç Dçbiçç®çí JçCç&vç.) 3. jçcçç³çCç cçnçYççjlçç®³çç HçÓJçça®çç çÆnboámLççvç®çç kçÀçuç. 4. MççbkçÀjoMç&vç.
5. ÒççbçÆlçkçÀ jçp³çJ³çJçmLçç. 6. çÆnboá uçç@ çÆkçbÀJçç çÆnboá Oçcç&Mççðç 7. FçqvHçÀçÆvçìíçÆmçcçuç kç@Àuçkçw³çáuçmç. 8. YçiçJçliççÇlççjnm³ç vççÇçÆlçMççðç 9. çÆMçJççpççÇ®çí ®ççÆj$ç 10. KçççÆu[³çç Jç çÆnboámLççvç. 11. yçá× ³çáiç-MçkçÀ-jçpçí. 12. cçámçuçcççvççb®³çç DççOççÇ®ççÇ
jçp³çí Jç cçámçuçcççvççÇ mççcç´çp³ç. 13. cçámçuçcççvççÇ jçp³çç®çç Nnçmç- cçjçþí Jç MççÇKç. 14. Fbûçpççb®ççÇ jçp³çmLççHçvçç 15.
jçp³çmçÊçí®çí SkçÀçÇkçÀjCç 16. vççíkçÀjMççnçÇ DçççÆCç çÆlç®çí O³çí³ç. ( Dçç@çqmì^³çç, mHçívç, jçÆM ç³çç JçiçÌjí oíMççlççÇuç vççíkçÀjMççnçÇMççÇ lçáuçvçç.
) nçÇ ³ççoçÇ KçÓHç cççíþçÇ Dççní.
JçÌMççKç Mçá× ÒççÆlçHçoç , içá©Jççj, GÊçjjç$ç, DççÆéçvççÇ vç#ç$ç, MçkçíÀ 1549 ( F.mç. 1627) nçÇ çÆMçJççpççÇ
cçnçjçpççb®ççÇ pçvcççÆlçLççÇ uççíkçÀcççv³ççbvççÇ DçY³ççmççvçí çÆvççÆ½çlç kçíÀuççÇ nçílççÇ. l³ççmççþçÇ l³ççbvççÇÇ DçvçíkçÀ yçKçjçÇ, çÆMçJçkçÀçJ³ç,
kçÀçJ³çíçÆlçnçmç mçbûçn, çÆMçJççÆoçqiJçpç³ç,DçvçíkçÀ uçíKç Jçç®çÓvç l³ççlç pçí GuuçíKç Dççuçí, l³ççb®ççÇ sçvçvççÇ kçíÀuççÇ. l³ççlçÓvç çÆcçUçuçíu³çç
®ççj çÆlçL³ççbcçOçÓvç kçÀçíCçlççÇ KçjçÇ ní iççÆCçlççvçí þjJçuçb.. çÆlçLççÇ®³çç yçjçíyçj®³çç lçHçMççÇuçç®çç cçíU yçmçlç vçJnlçç, cçiç DçY³ççmççvçí
DççOççÇ pçvcçJç<ç& çÆcçUJçuçb. cçiç JçÌMççKç cççÆnvçç çÆvççÆ½çlç kçíÀuçç. Jççj Dççní, lçj çÆlçLççÇ vççnçÇ, çÆlçLççÇ Dççní lçj vç#ç$ç vççnçÇ Dçmçb
nçíT uççiçuçb. cnCçÓvç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ çÆMçJççÆoçqiJçpç³ç pççmlç çÆJçéçmçvççÇ³ç Oçjuçb, kçÀçjCç kçÀçJ³ççlç vçíncççÇ mçáìmçáìçÇlçHçCçç DçççÆCç
vçícçkçíÀHçCçç Dçmçlççí, çÆMçJçç³ç l³ççlçu³çç çÆlçLççÇ, Jççj, vç#ç$ç ³ççb®çç vççÇì cçíU yçmçlç nçílçç. DçççÆCç çÆlçLççÇ çÆvççÆ½çlç kçíÀuççÇ. cçiç ``
vç#ç$çí®ç çÆlçLççÌ çÆJçOççÌ '' ³çç MuççíkçÀçlçu³çç çÆJçOççÇ ³çç DçLçç&vçí çÆJçOççÌ ³çç Mçyoçuçç mçHlçcççÇ vç cççvçlçç, ®çbê ³çç Mçyoç®ççÇ mçHlçcççÇ
cççvçuççÇ lçj cçíU yçmçuçç. DçççÆCç DçMçç çÆjlççÇvçí pçvcç çÆlçLççÇ kçÀç{uççÇ. l³ççJçªvç çÆMçJçpçvcçç®ççÇ lççjçÇKç kçÀçþuççÇ. çÆJç kçÀç.
jçpçJçç[îççbvççnçÇ lççÇ cççv³ç nçílççÇ. kçÀçjCç l³ççbvççÇnçÇ DçY³ççmççvçí lççÇ®ç çÆlçLççÇ çÆvççÆ½çlç kçíÀuççÇ nçílççÇ. HçCç 1900 mççuççÇ pçíOçí
MçkçÀçJçuççÇ nçlççÇ Dççu³ççJçj l³ççbvççÇ l³çç DççOççjçJçj lççÇ pçvcçlççjçÇKç yçouçuççÇ.
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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J³ççqkçwlçcçlJç DçççÆCç uççíkçÀmçbûçn
kçÀjçjçÇ, içbYççÇj, ®çínjç, HççCççÇoçj [çíUí DçççÆCç cççíþç DççJççpç nçÇ uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ çÆJçMçí<çlçç. SkçÀoç SkçÀçuçç Mçyo çÆouçç
kçÀçÇ ÒççCç pççS, Hçj Jç®çvç vç pççS nç mJçYççJç. cççCçmççb®ççÇ GÊçcç HççjKç DçççÆCç l³ççbvçç vç çÆJçmçjCçb nçÇ KçççÆmç³çlç. `` þkçÀçmççÇ
DçmççJçí þkçÀ, Jçç®ççUçmççÇ DçmççJçí Jçç®ççU '' nç uç{çF&®çç mçcçLç& jçcçoçmççÇ Hçç³çç. Mç$çÓvçí DççHçuççÇ Mçðçí yçouçuççÇ kçÀçÇ DççHçCçnçÇ
DççHçuççÇ yçouçuççÇ HçççÆnpçílç ní OççíjCç. Òçl³çíkçÀ cççCçmççMççÇ ní yççíuçCççj®ç, DçççÆCç lçínçÇ l³çç®çç JçkçÓÀyç DççíUKçÓvç l³ççuçç mçcçpçCççN³çç
Yçç<çílç. cnCçÓvç®ç l³ççbvçç DçHçÀçì uççíkçÀçÆÒç³çlçç çÆcçUçuççÇ. l³ççb®³çç Yçç<çCççuçç npççíjçí uççíkçÀçb®ççÇ içoça Dçmçí. l³ççb®³çç çÆcçjJçCçÓkçÀçÇlçnçÇ
Pçáb[çÇ®³çç Pçáb[çÇ uççíìlç. l³çç Yçç<çCççcçOçí lçípç, KçjíHçCçç, Mçyoçb®çç mççOçíHçCçç, çÆJç®ççjçb®çç HçkçwkçíÀHçCçç, oíMçYçkçwlççÇ, cçáÎímçÓoHçCçç
Dçmçí. l³ççcçáUí l³ççb®³çç Yçç<çCçç®çç Lçíì uççíkçÀçb®³çç Ëo³ççJçj HççÆjCççcç nçíF&, DçççÆCç Yçç<çCç kçÀUC³ççmçnçÇ mççíHçí Dçmçí.
mçáHççjçÇ, ®çnç DçççÆCç HçámlçkçÀ nçÇ lççÇvç cççíþçÇ J³çmçvçb. jçípç mçkçÀçUçÇ lççuççÇcç kçíÀu³çççÆMçJçç³ç jnçlç vçmçlç. kçÀç@uçípç®çb SkçÀ
Jç<ç& yçá[JçÓvç pççÇ MçjçÇj mçbHçoç kçÀcççJçuççÇ lççÇ SJç{îçç J³çmlç DçççÆCç cçvç:mlççHçç®³çç OçkçÀçOçkçÀçÇ®³çç Dçç³çá<³ççlç kçÀç³çcçnçÇ jçKçuççÇ.
yç@[çÆcçbìvç DçççÆCç ìíçÆvçmç ³çç KçíUçbvçç J³çç³ççcç cnCçç³çuçç lçí lç³ççj vçJnlçí. Dç[çÆkçÀÊçç vçmçuçç lçj oçlççbvççÇ®ç mçáHççjçÇ HçÀçí[lç.
1900 mççuççÇ jç³çiç[çJçj çÆMçJççpççÇcçnçjçpççb®çç GlmçJç kçÀjC³ççlç Dççuçç. uççíkçÀcççv³ççbvçç yçIçç³çuçç kçÀçnçÇ cçáuçb DççuççÇ
lçíJnç uççíkçÀcççv³ç içbiççmççiçj lçuççJççlç Hççínlç nçílçí, DçççÆCç lççl³ççmççníyç kçíÀUkçÀj DçbçIççíU kçÀªvç kçÀçþçJçj GYçí nçílçí. l³çç®³çç
[çíkçw³ççJçj s$ççÇ nçílççÇ. uççíkçÀcççv³ççbvççÇ l³çç cçáuççbvçç mççbçÆiçlçuçb kçÀçÇ nçÇ s$ççÇ nçlççlç Oçjç³ç®ççÇ DçççÆCç Hçç³ççbvççÇ HççínÓvç lçuççJç Hççj
kçÀjç³ç®çç. cçáuçb HççC³ççlç GlçjuççÇ HçCç DçO³çç& JççìílçÓvç HçjlçuççÇ. cçiç uççíkçÀcççv³ç Glçjuçí, lçí lçuççJç Hççj kçÀªvç lçj içíuçí®ç HçCç
Hçç³ççbvççÇ HçÀkçwlç Hççínlç Hçjlç HçCç Dççuçí. uçb[vçuçç pççlççbvçç yççíìçÇlçÓvç pççlççbvçç, yçç@cyçnuuçç Pççuçç lçj uççF&HçÀ yççíìçÇlç Glçjç³ç®çb
DçççÆCç yççíì mççí[Óvç JçunJçlç uççbyç pçç³ç®çb Dçmçb mçJçç¥vçç mççbçÆiçlçuçb içíuçb, lçíJnç uçiçí®ç lçí Òççl³ççÆ#çkçÀ kçÀªvç yçIçC³ççlç HççÆnuçí
HççC³ççlç Glçjuçí lçí uççíkçÀcççv³ç nçílçí. Jçj Dççu³ççJçj FlçjçbvççnçÇ ní kçÀjç³çuçç uççJçuçb. Dçç³çl³çç JçíUçÇ pçcçCççj kçÀmçb? DççOççÇ
çÆMçkçÓÀvç DçY³ççmç Pççuçç®ç HçççÆnpçí vçç?
SkçÀoç l³ççb®³çç MççUí®çí [^çÇuçcççmlçj içbiççOçjjçJç oçÇçÆ#çlççbkçÀ[í DççiçjkçÀj, çÆìUkçÀ, çÆJç<CçÓMççðççÇ nçÇ mçiçUçÇ cçb[UçÇ
kçÀçnçÇ kçÀçjCççvçí pçíJçç³çuçç içíuççÇ. çÆlçLçí pçíJçlççbvçç Dççûçn mçáª Pççuçç. l³ççlç®ç cçiç kçÀçíCç uçç[Ó pççmlç Kççlççí ³çç®³ççJçj HçÌpçnçÇ
uççiçuççÇ. uççíkçÀcççv³ççbvççÇ SkçÀoç mçiçÈ³ççbvçç MççUílç DçkçÀjç Jççpçlçç Hççí®çç³ç®ççÇ DççþJçCç kçÀªvç çÆouççÇ HçCç kçáÀCççÇ®ç SíkçÀç³çuçç lç³ççj
vççnçÇ. Pççuçb. cçiç uççíkçÀcççv³çnçÇ l³çç HçÌpçílç Glçjuçí. DçççÆCç DçLçç&lç®ç HçÌpç l³ççbvççÇ®ç çÆpçbkçÀuççÇ. l³ççbvççÇ 21 uçç[Ó Kççuuçí DçççÆCç
l³ççb®³çç ÒççÆlçmHçO³çç&vçí 20 uçç[Ó. pçíJçCççvçblçj mçiçUí iççjo Pççuçí. pçí cççípçkçbÀ pçíJçuçí nçílçí l³ççb®³ççlçuçínçÇ kçÀçnçÇ {íHççUuçí. kçÀçnçÇ
çÆlçLçí®ç PççíHçuçí. MççUílç cçç$ç l³çççÆoJçMççÇ DççHçu³çç cççíþîçç DççJççpççlç HçÀkçwlç uççíkçÀcççv³ç®ç Jçiçç&Jçj çÆMçkçÀJçlç nçílçí. DçççÆCç pçí
çÆMç#çkçÀ Dççuçí vççnçÇlç, l³ççb®ççnçÇ Jçiç& Içílç nçílçí. çÆJç<CçÓMççðççÇ MççUílç Dççuçí DçççÆCç l³ççbvççÇ ní ¢<³ç yççÆIçlçuçb. lçí cnCççuçí,
`` ®çuçç ! pççíHç³ç¥lç çÆìUkçÀ Dççnílç lççíJçj MççUç yçá[lç vççnçÇ. ''
l³çççÆoJçMççÇ HçÌpçí®çí pçí 5 ©Hç³çí uççíkçÀcççv³ççbvçç çÆcçUçuçí l³ççlçÓvç MççUímççþçÇ KçíUç®çb mççcççvç DççCçuçb içíuçb.
l³ççbvççÇ l³ççb®³çç cçáuççbmççþçÇnçÇ Içjçlç®ç J³çç³ççcçMççUç lç³ççj kçíÀuççÇ nçílççÇ. SkçÀ lççuççÇcç cççmlçj þíJçuçç. Içjçlçu³çç
Òçl³çíkçÀçJçj yççjçÇkçÀ uç#ç. cçáuççb®ççÇ vçKçbnçÇ lçHççmçlç. DçY³ççmç kçÀmçç ®ççuçuçç³ç l³ççJçj uç#ç þíJçlç. cçáuççbvçç Iççí[îççJçj yçmçC³çç®çb
çÆMç#çCç çÆcçUçJçb cnCçÓvç Içjçlç lçfènçÇ þíJçuçb nçílçb. cçáuççb®³çç DçY³ççmçç®ççÇ KççíuççÇ l³ççb®³çç DçY³çççÆmçkçíÀ®³çç pçJçU®ç nçílççÇ.
cçáuçb oáHççjçÇ l³ççb®³çç®ç KççíuççÇJçªvç pçíJçç³çuçç Dççlç pççlç. lçíJnç Òçl³çíkçÀçuçç çÆJç®ççjlç, `` Dççpç HçáÀkçÀì®çb pçíJçCç pçíJçCççj kçÀçÇ
cçínvçlççÇ®çb '' cnCçpçí DçY³ççmç kçíÀuçç³ç kçÀçÇ vçámçlçí çÆiçUç³çuçç lç³ççj? IçjçÇ Dçmçç³ç®ççÇ JçíU Lççí[çÇ®ç Dçmçí HçCç Dçmçuçí kçÀçÇ lçíJç{îçç
kçÀçUçlç cçáuççbvçç JçíiçJçíiçÈ³çç çÆJç<ç³ççJçj®ççÇ mçlçlç cçççÆnlççÇ oílç. cçáuççbvçç HçÀçíìçíûççHçÀçÇ çÆMçkçÀlçç ³ççJççÇ cnCçÓvç l³ççbvççÇ kç@ÀcçíjçnçÇ
DççCçuçç. DçiçoçÇ cçb[çuçíuçç DçmçlççbvççnçÇ pççÇ oj cççÆnv³ççuçç Hç$çb ³çílç, l³ççlç cçáuççb®³çç DçY³ççmçç®ççÇ ®ççÌkçÀMççÇ kçíÀuçíuççÇ Dçmçí.
FlçkçbÀ®ç vçJní lçj cçb[çuçíuçç cçáuçb l³ççbvçç Yçíìç³çuçç içíuççÇ lçj lçácç®ççÇ DçY³ççmçç®ççÇ HçámlçkçbÀnçÇ yçjçíyçj IçíTvç ³çç Dçmçb l³ççbvççÇ cçáuççbvçç
kçÀUJçuçb. Içjçlç mçJç& cçáuççbvççÇ oÓOç®ç H³çç³çuçb HçççÆnpçí Dçmçç ob[kçÀ nçílçç. mJçlç: cçç$ç ®çnç HççÇlç Dçmçlç. lçíJnç cçáuççbvççÇ lç¬çÀçj
kçÀjlç, lçácnçÇ ®çnç çÆHçlçç lçj Dççcnçuçç kçÀç oÓOç Dçmçb çÆJç®ççjuçb, lçj cnCççuçí,.... yççHç oçª HççÇlç Dçmçuçç lçjçÇ cçáuççbv ççÇ oçª çÆHçT
vç³çí....l³ççb®çç Jççcçvç vççJçç®çç cçáuçiçç uçnçvçHçCççÇ®ç Jççjuçç. l³ççuçç pçáuççyççvçí nÌjçCç kçíÀuçb nçílçb, l³ççlç®ç lççí çÆpçv³ççJçªvç KççuççÇ
iç[iç[lç Dççuçç. l³çç jç$ççÇ Içjçlçuçç cççíþç Yçç®çç l³ççuçç HçíÀN³çç cççjlç çÆvçpçJçç³ç®çç Òç³çlvç kçÀjlç Dçmçlççbvçç l³çç®çç ÒççCç içíuçç.
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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Yçç®³ççvçí uççíkçÀcççv³ççbvçç GþJçÓvç lçí oçKçJçuçb. uççíkçÀcççv³ççbvççÇ l³ççuçç nUÓ®ç DççF&®³çç iççoçÇJçj þíTvç ³çç³çuçç mççbçÆiçlçuçb. mçkçÀçUçÇ
mçl³çYççcççyççF& Tþu³çç DçççÆCç yççUçuçç PççíHç uççiçuçíuççÇ Dççní ní HççnÓvç PççíHçuçç Jççìlçb Dçmçb cnCççu³çç lçíJnç.. .. F®sç
Dçmçu³ççmç Hçávnç pçvcççmç ³çíC³ççmççþçÇ®ççÇ nçÇ vççÇpç Dçmçíuç ....SJç{b®ç uççíkçÀcççv³ç l³ççbvçç cnCççuçí. lçíJnç l³çç cççTuççÇuçç mçl³ç
kçÀUuçb.
DççHçu³çç cçáuççbvçç l³ççbvççÇ SkçÀ®ç mçuuçç çÆouçç nçílçç.... lçácnç pçí kçÀçnçÇ kçÀjç³ç®çb Dçmçíuç lçí cçvççHççmçÓvç kçÀjç, çÆkçbÀyçnávçç
pçí cçvççHççmçÓvç DççJç[lç Dçmçíuç lçí®ç kçÀjç. lçácnçÇ ®ççcç[îçç®çí pççí[í çÆJçkçÀuçílç lçjçÇ cççPççÇ DççÆpçyççlç njkçÀlç vççnçÇ, HçCç cçiç
uççíkçÀçbvçç pççí[í cnìuçb kçÀçÇ cçç$ç lçácç®çb®ç vççJç DççþJçuçb HçççÆnpçí. pçmçb ®çnç cnCçpçí çÆuçHìvç DçççÆCç çÆyçmkçÀçÇìb cnìuççÇ kçÀçÇ nbìuçíHççcçj. Òçl³çíkçÀpçCç DççHçuççÇ cçvççíJç=ÊççÇ HççnÓvç Dçmçç DççHçu³çç DççJç[çÇ®çç Oçboç kçÀª uççiçuçç lçj jçä^ç®ççÇ GVçlççÇ Jnç³çuçç
nçlçYççj®ç uççiçíuç. mçbO³ççmçáOoç kçÀjç®ç Dçmçç Dççcç®çç Dççûçn vççnçÇ. HçCç mçbO³çç kçÀjCçb cnCçpçí cçvç kçÀçnçÇ #çCç çÆJç®ççjMçÓv³ç
kçÀjCçb. lçí kçÀçíCçl³ççnçÇ cççiçç&vçí kçÀjç. HçCç çÆoJçmççlçÓvç SkçÀoç cçvç çÆJç®ççjMçÓv³ç kçÀjç, çÆkçbÀJçç SkçÀçûç kçÀjç. cnCçpçí cçiç cçvç:MçkçwlççÇ
Jçç{lçí DçççÆCç DççHçu³ççuçç®ç l³çç®çç HçÀç³çoç nçílççí. cççÇnçÇ çÆoJçmççlçÓvç SkçÀoç lçí kçÀjlççí®ç.
l³çbç®çb kçÀçcç DççÆlçMç³ç J³çJççÆmLçlç Dçmçí. Hç$çç®ççÇ Iç[çÇ DçMççÇ®ç Hç[uççÇ HçççÆnpçí, HçççÆkçÀìçJçj mì@cHç Dçmçç®ç uççiçuçç
HçççÆnpçí FLçHççmçÓvç l³ççb®³çç HçámlçkçÀçb®ççÇ kçÀçUpççÇ lçí mJçlç:®ç Içílç. IçjçlçuççÇ HçámlçkçbÀ cnCçpçí kçíÀJçU l³ççb®çç ÒççCç nçílçç. lççÇ kçáÀþí
DçççÆCç kçÀMççÇ þíJçç³ç®ççÇ lçínçÇ lçí®ç þjJçlç. kçáÀCççuçç HçámlçkçÀ uççiçuçb lçj mJçlç:®ç GþÓvç kçÀç{Óvç oílç. l³ççb®ççÇ PççíHç nçÇmçáOoç l³ççb®³çç
lççy³ççlç Dçmçí .....Dççlçç cççÇ PççíHçlççí Dçmçb cnCçÓvç lçí pçíJnç PççíHçlç l³ççvçblçj ®³çç oámçN³çç çÆcççÆvçìçuçç lçí Iççíjç³çuçç uççiçuçíuçí
Dçmçlç DçççÆCç p³çç JçíUíuçç Gþç³ç®çb Dçmçíuç l³çç®ç #çCççÇ Gþlç.
uççíkçÀçb®çí ®çínjí uç#ççlç þíC³ççlç l³ççb®çç nçlç OçjCççjç kçáÀCççÇ vçJnlçç. l³çç®³ççYççíJçlççÇ vçíncççÇ içáHlçníjçb®çç mçáUmçáUçì
Dçmçí.l³ççb®³çç pçíJçCççKççC³çç®ççÇ mççí³çnçÇ lçí®ç kçÀjlç. SkçÀoç SkçÀ içáHlçníj l³ççb®³çç HççþçíHççþ çÆmçbniç[çJçj Hççí®çuçç lçíJnç l³ççuçç
HçççÆnu³ççyçjçíyçj, lçÓ DçcçákçÀ iççJççÇ, DçcçákçÀ JçíUíuçç cçuçç vçcçmkçÀçj kçÀjç³çuçç Dççuçç nçílççmç vçç? Dçmçb çÆJç®ççju³ççyçjçíyçj lççí Hçjlç
çÆvçIçÓvç içíuçç. l³ççb®³çç cçáuççÇ®³çç uçivççlç Dççuçíu³çç HççnáC³ççbvçç l³ççb®³çç opçç&ÒçcççCçí HçbkçwlççÇlç yçmçJçC³çç®çb kçÀçcç lçí mJçlç: kçÀjlç nçílçí.
lçíJnç l³ççbvççÇ p³çç uççíkçÀçbvçç JçíiçUí kçÀç{Óvç l³ççb®ççÇ mJçlçb$ç Hçbiçlç yçmçJçuççÇ lçí Pçç[Óvç mççjí içáHlçníj nçílçí. uççíkçÀcççv³ççbvççÇ l³ççbvçç
Kç[îççmççjKçb Jçí®çÓvç kçÀç{uçb nçílçb. HççíçÆuçmççbkçÀ[Óvç mçjkçÀçjuçç l³ççb®³ççyçÎuç kçÀç³ç çÆjHççíì& pççlççí ³çç®ççÇ l³ççbvçç Kç[çvçd Kç[ç
cçççÆnlççÇ Dçmçç³ç®ççÇ, vçJní, kçÀOççÇkçÀOççÇ l³çç®ççÇ Dçmmçuç kçÀç@HççÇnçÇ Dçmçç³ç®ççÇ. SJç{b l³çbç®çbnçÇ níjKççlçb mçMçkçwlç nçílçb.
F. mç. 1917-18 cçOçí, jçOççyççF& DççHçìí vççJçç®³çç yççF& l³ççb®³çç `` kçÀçÇlç&vçmçáOçç '' vççJçç®³çç HçámlçkçÀçJçj DççÆYçÒçç³ç
cççiçç³çuçç içíu³çç. l³ççbvçç HççnÓvç uççíkçÀcççv³ç l³çç yççF¥vçç cnCççuçí, cççÇ lçácnçuçç kçáÀþí lçjçÇ HçççÆnuçb³ç Dçmçb Jççìlçb³ç ! 1906 mççuççÇ
yçíUiççJçuçç HçççÆnuçb³ç Dçmçb Jççìlçb³ç. YççmkçÀjjçJç DççWkçÀçj lçácç®çí kçÀçíCç?..... yççF& LçkçwkçÀ nçílç cnCççu³çç ... lçí cççPçí
Jç[çÇuç...cçiç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ l³ççb®çb HçámlçkçÀ þíTvç Içílçuçb DçççÆCç GÐçç DççÆYçÒçç³ç çÆuçnÓvç þíJçlççí. GÐçç ³çç Dçmçb mççbçÆiçlçuçb.
uççíkçÀcççv³ç Dçl³çblç çÆJçvççíoçÇ nçílçí. SkçÀoç l³ççb®³çç cçáuççÇvçí SkçÀ lçmçJççÇj lç³ççj kçíÀuççÇ. l³ççlç cçO³çYççiççÇ uççíkçÀcççv³ççb®çç
HçÀçíìçíí DçççÆCç yççpçÓvçí sçíìí sçíìí MçbKç-çÆMçbHçuçí uççJçuçí DçççÆCç lççÇ JççÆ[uççbvçç oçKçJçç³çuçç DççuççÇ. l³ççJçj uççíkçÀcççv³ç çÆlçuçç cnCççuçí,
`` cçOçí cççíþç MçbKç DçççÆCç yççpçÓvçí sçíìí MçbKç kçÀç? '' mçkçÀçUçÇ mçiçUçÇ v³ççnçjçÇuçç yçmçuççÇ kçÀçÇ cçáuççbvçç cnCçlç, lçácnçÇ v³ççnjçÇuçç
ní Kççlçç. cççÇ jçípç kçÀç³ç Kççlççí mççbiçç yçjb?.. cçiç HçíHçj Jçç®çlççbvçç cnCçlç, cççÇ jçípç kçáÀCçç®³çç vçç kçáÀCçç®³çç çÆMçJ³çç Kççlç
Dçmçlççí...
lçí uçb[vçuçç Dçmçlççbvçç, l³ççb®ççÇ cçáuççKçlç çÆyç´ìvç DçB[ FbçÆ[³çç vççJçç®³çç mççHlçççÆnkçÀç®³çç ÒççÆlççÆvçOççÇvçí IçílçuççÇ nçílççÇ. lçíJnç
l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçb,
`` Kçjb lçj cçuçç %ççvçoçvç HçÀçj DççJç[lçb. lççí®ç GÐççíiç cnCçÓvç cçuçç mJççÇkçÀçjç³ç®çç nçílçç. HçCç jçpçkçÀçjCççlç Hç[çJçb
uççiçuçb. l³ççvçblçj cççÇ pçíuçcçOçí içíuççí.''
`` kçÀç içíuççlç? ''
`` cççP³çç Jç=ÊçHç$ççlç cççÇ kçÀçíunçHçÓj®³çç jçpççbvçç l³ççb®çí kçÀçjYççjçÇ JççF&ì jçÇlççÇvçí JççiçJçlççlç Dçmçb çÆuççÆnuçb.'' cçiç MççUç
mçáª kçíÀuççÇ, HçCç mçjkçÀçjçÇ ûçBbì IçíT vç³çí ³çç cççP³çç cçlççcçáUí cççÇ MççUç mççí[uççÇ. 1890 cçOçí cççÇ kçíÀmçjçÇ pçvçpççiç=lççÇmççþçÇ mçáª
kçíÀuçç DçççÆCç l³çç®çç KçHç Jçç{u³ççcçáUí cçuçç jçpçkçÀçjCççlç Hç[çJçb uççiçuçb.''
mJçjçp³ç çÆcçUçu³ççJçj cçáuççbvçç iççÆCçlç çÆMçkçÀJçç®çb DçççÆCç Differencial Calculus ®çç DçY³ççmç kçÀjç³ç®çç ní l³ççb®çb
mJçHvç nçílçb. Dçbiççlç lççkçÀo YçjHçÓj, çÆ®çJçìHçCçí kçÀçcç kçÀjC³çç®ççÇ #çcçlçç Òç®çb[. SkçÀoç SkçÀç çÆJç<ç³çç®³çç cççiçí uççiçuçí kçÀçÇ yççjçlçíjç
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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lççmç l³ççlç IççuçJçlç Dçmçlç. kçÀnj Pççuçç nçílçç lççí cçábyçF& kçÀçBûçímç®³çç HççÆj<çoíuçç. mçuçiç 36 lççmç l³ççbvççÇ kçÀçcç kçÀªvç mJçlç:®ç
SkçÀ çÆJç¬çÀcç kçíÀuçç. DçMççJçíUçÇ l³ççbvçç pçíJçCçKççCçnçÇ mçá®çlç vçmçí. l³ççbvçç ®çnç çÆJç®ççjç³ç®çb Oçç[mçnçÇ kçÀçíCççuçç nçílç vçmçí.
l³ççb®ççÇ uççíkçÀçÆÒç³çlçç JçCç&vççlççÇlç nçílççÇ, kçÀçjCç Òçl³çíkçÀçuçç lçí çÆvç:mmççÇcç oíMçYçkçwlç Dççnílç, DççHçu³ççmççþçÇ lçáªbiç
mççímçlççlç, lçí ®çççÆj$³çJççvç Dççnílç, mçcççpççmççþçÇ kçÀUkçÀUçÇvçí kçÀçcç kçÀjlççlç ní cççnçÇlç nçílçb. l³ççcçáUí çÆJçÜçvççbHççmçÓvç mççcççv³ç
DççÆMççÆ#çlççHç³ç¥lç lçí mçJç&çÆÒç³ç nçílçí. uççíkçÀ Pçáb[çÇ-Pçáb[çÇvçí l³ççb®³çç oMç&vççmççþçÇ KççíUbyçlç, lçíJnç çÆkçÀlççÇnçÇ jç$ç DçmçuççÇ, pççiçjCç
Pççuçíuçb Dçmçuçb lççÇ uççíkçÀçbmçcççíj pççTvç l³ççb®çb mçcççOççvç kçÀjçÇlç Dçmçlç. ÒçJççmççuçç çÆvçIççuçí kçÀçÇ Òçl³çíkçÀ mìíMçvçJçj uççíkçÀ
npççjç®³çç mçbK³çívçí l³ççb®³çç oMç&vççmççþçÇ KççíUbyçuçuçí Dçmçlç, lçíJnç uççíkçÀcççv³ç [y³ççlçÓvç KççuççÇ Glçjlç, l³ççb®³ççmçcççíj
GHçoíMçç®çí ®ççj Mçyo yççíuçlç DçççÆCç cçiç Hçjlç içç[çÇ mçáìí. SkçÀoç SkçÀç ³çájçíçÆHç³çvç cççCçmççvçí l³ççb®³çç [y³ççlçÓvç ÒçJççmç kçÀjlç
Dçmçlççbvçç l³ççb®³çç içÈ³ççlçuçç nçj Jççmç IçíC³çç®³çç çÆvççÆcçÊççvçí cççiçÓvç Içílçuçç DçççÆCç nUÓ®ç DççHçu³çç çÆKçMççlç þíJçuçç. lçí ÒçJççmç
kçÀjlççÇuç l³çç içç[çÇ®³çç mìíMçvçJçj Huç@ìHçÀç@cç& çÆlçkçÀçÇìb çÆJçkçÀC³ççlç ³çíT vç³çílç Dçmçç HçÀlçJçç mçjkçÀçjvçí kçÀç{uçç. kçÀçjCç nçílçb....
içç[çÇlçu³çç Flçj ³çájçíçÆHç³çvç ÒçJççMççbvçç l³ççb®çç $ççmç nçílççí. l³çç JçíU®³çç ÒçJççmççlç SkçÀç mìíMçvç cççmlçjvçí DççHçuçç jçpççÇvççcçç
çÆuçnÓvç þíTvç mçiçÈ³ççbvçç çÆlçkçÀçÇìb JççìuççÇ. uççíkçÀcççv³ççb®³çç içç[çÇvçí HçÀuççìçJçj ÒçJçíMç kçíÀuçç DçççÆCç.... uççíkçÀcççv³ç cçnçjçpçkçÀçÇ
pç³ç ....³çç Iççí<çCçívçí Dççmçcçblç oácçoácçuçç. (DçMççÇ uççíkçÀçÆÒç³çlçç vçblçj cçnçlcçç iççbOççÇvçç DçççÆCç Hçb. pçJççnjuççuç vçínªbvçç
çÆcçUçuççÇ.)
j@C[®³çç Kçávççvçblçj uççíkçÀcççv³ççb®³ççJçj jçpçêçínç®çç Kçìuçç YçjC³ççlç Dççuçç , lçíJnç l³çç®³çç çÆvçkçÀçuçç®³çç çÆoJçMççÇ
uççíkçÀçb®çí LçJçí®³çç LçJçí cçábyçF& nç³çkçÀçíìç&®³çç oçjçlç pçcçÓ uççiçuçí. mçbO³ççkçÀçUçÇ 5 JççpçíHç³ç¥lç npççjçí uççíkçÀ uççíkçÀcççv³ççb®çb oMç&vç SkçÀ
#çCç lçjçÇ JnçJçb cnCçÓvç vç kçbÀìçUlçç çÆlçLçí GYçí jççÆnuçí. çÆvçkçÀçuçnçÇ uççiçlç vçJnlçç. HççíçÆuçmççbvççÇ kçÌÀÐççbvçç v³çç³ç®ççÇ kçÀçUçÇ içç[çÇ
oáHççjHççmçÓvç®ç cçáK³ç oçjçmçcççíj DççCçÓvç þíJçuççÇ nçílççÇ. DçKçíj Jçj®³çç cçpçu³ççJçªvç kçÀçnçÇ uççíkçÀ KççuççÇ ³çíT uççiçuçí DçççÆCç
uççíkçÀcççv³ççb®çb oMç&vç IçíC³ççmççþçÇ mçiçUí GlççJççÇU Pççuçí. HçCç Jçmlçço FbûçpççbvççÇ uççíkçÀcççv³ççbvçç mçcçáoç³çç®çç jçí<ç ìçUC³ççmççþçÇ
v³çç³çcçÓlççA®³çç cççiç®³çç yççpçÓuçç JççìçíUí sçíìí çÆpçvçí Dççnílç, l³çç cççiçç&vçí KççuççÇ vçíTvç JçíiçÈ³çç®ç içç[çÇlçÓvç lçá©biççlç vçíuçb nçílçb.
mçjkçÀçj DçMçç JçíUçÇ cçáÎçcç ®ççj-Hçç®ç cççiçç¥®³çç DçHçÀJçç Hçmçªvç uççíkçÀçbvçç iççWOçUçlç ìçkçÀlç Dçmçí.
çÆJçruç jçcçpççÇ çÆMçboí pçíJnç lçáuçvççlcçkçÀ DçY³ççmççmççþçÇ Dçç@kçwmçHçÀ[&®³çç cçB®çímìj kçÀç@uçípçuçç pçç³ç®çí nçílçí lçíJnç
uççíkçÀcççv³ççbvçç Yçíìç³çuçç içíuçí. Kçjb lçj lçí uççíkçÀcççv³ççb®çí çÆJçjçíOçkçÀ. HçCç JçÌ®çççÆjkçÀ. uççíkçÀcççv³ççbvççÇ l³ççbvçç mççbçÆiçlçuçb....``
Dççcç®³çç çÆnob Ó lçÊJç%ççvççlç ÜÌlç- DçÜÌlç-Dçmçí DçççÆCç MçÌJç- JçÌ<CçJç-Mççkçwlç Dçmçí pçí HçbLç cççpçuçí Dççnílç, l³ççbvççÇ DççHçuççÇ ¢äçÇ
çÆJçkç=Àlç nçíT vç oílçç, l³ççb®çí SíçÆlçnççÆmçkçÀ cçnlJçnçÇ kçÀcççÇ nçíT vç oílçç, GHççÆvç<ço kçÀçUçlç çÆnboÓb®ççÇ pççÇ çÆvçYç&³ç, mJçlçb$ç ¢äçÇ
nçílççÇ, lççÇ®ç jçKçÓvç Hçç½ççl³ç Dçç®ççj-çÆJç®ççjçbMççÇ l³çç®ççÇ lçáuçvçç kçÀjC³ççmç çÆMçkçÀç.''
SkçÀoç DçcçjçJçlççÇuçç içíuçí. çÆcç$çç®³çç IçjçÇ Glçjuçí nçílçí. çÆlçLçí SkçÀ MçílçkçÀjçÇ KçÓHç oÓjJçªvç l³ççb®çb oMç&vç I³çç³çuçç
Dççuçç. yççníj®ççÇ cççCçmçb l³ççuçç Dççlç mççí[ívççlç. içuçkçÀç SíkçÓÀvç uççíkçÀcççv³ç yççníj Dççuçí. l³çç MçílçkçÀN³çç®ççÇ ®ççÌkçÀMççÇ kçíÀuççÇ. l³çç®çb
HççÇkçÀ kçÀç³ç, MçílççÇ kçíÀJç{çÇ JçiçÌjí ÒçMvç çÆJç®ççªvç mçcççOççvç kçÀªvç HççþJçuçb. l³ççb®³ççMççÇ yççíuçç³çuçç iççJççlçuççÇ G®®çYç´Ó cççCçmçb
KççíUbyçuççÇ nçílççÇ, l³ççbvçç cnCççuçí, `` MçílçkçÀjçÇ nç DççHçu³çç oíMçç®çç Dççlcçç Dççní....³ççb®³ççJçj®çç cçuççÇvçHçCçç oÓj kçíÀuçç lçj®ç ³çç
jçä^ç®çç GOoçj Dççní. ³ççmççþçÇ MçílçkçÀjçÇ DççHçuçç DçççÆCç DççHçCç MçílçkçÀN³çç®çí Dçmçb Jççìuçb HçççÆnpçí.'' MçílçkçÀjçÇ Oçv³ç nçíTvç Hçjlç
içíuçç.
mJçjçp³çç®ççÇ ®çUJçU Kçí[çíHçç[çÇ vçíC³ççmççþçÇ lçí Yçç<çCçb kçÀjçÇlç çÆnb[lç lçíJnç SíkçÀCççjçÇ cççCçmçb kçÀMççÇ Dççnílç ³çç®çç DççOççÇ
Dçboçpç Içílç. SkçÀoç çÆ®çkçÀçí[çÇuçç l³ççb®çb Yçç<çCç Pççuçb. oámçjí çÆoJçMççÇ lççl³ççmççníyç kçíÀUkçÀj, yççyçájçJç iççíKçuçí ní DççbIççíUçÇmççþçÇ
çÆJçnçÇjçÇJçj ®ççuçuçíuçí Dçmçlççbvçç l³ççbvçç SkçÀ MçílçkçÀjçÇ çÆomçuçç. lççl³ççmççníyççbvççÇ l³ççuçç Yçç<çCççuçç kçÀçuç Dççuçç nçílççlç kçÀç³ç Dçmçb
çÆJç®ççju³ççJçj lççí nçí cnCççuçç. lçíJnç kçÀMççJçj nçílçb jí Yçç<çCç Dçmçb çÆJç®ççju³ççJçj `` mJçjçp³ççJçj '' cnCççuçç. `` cnCçpçí kçÀç³ç jí
'' Jçj GÊçjuçç,
`` cnCçpçí DççHçu³çç iççJç®çç cççcçuçíoçj vççnçÇlçj kçÀuçíkçwìj lçácç®³ççJçj pçáuçÓcç kçÀjlç DçmçlççÇuç lçj l³çç®³çç pççiççÇ
DççHçu³ççuçç nJçç lççí vçícçlçç ³ççJçb, ³çç®çç DçLç& mJçjçp³ç. ''
Scç.S. kçÀjlç Dçmçlççbvçç uççíkçÀcççv³ç Yçç[îçç®³çç KççíuççÇlç çÆcç$ççbyçjçíyçj jçnçlç nçílçí. uççíkçÀcççv³ççb®çç SkçÀ çÆcç$ç
MççÇlçpJçjçvçí KçÓHç DççpççjçÇ Hç[uçç. l³çç®ççÇ kçÀçUpççÇHçÓJç&kçÀ mçíJçç kçíÀuççÇ lçj®ç lççí Jçç®çíuç, DçMççÇ çÆmLççÆlç nçílççÇ. uççíkçÀcççv³ççbvççÇ ³çç
çÆcç$çç®ççÇ Dçnçíjç$ç pççiçÓvç FlçkçÀçÇ kçÀçUpççÇ IçílçuççÇ DçççÆCç MçáÞçá<çç kçíÀuççÇ kçÀçÇ HçáÀuççnÓvç kçÀçícçuç Dçmçb l³çç®çb cçvç nçílçb ³çç®çç Òçl³ç³ç
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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Dççuçç. HçCç l³ççb®³çç ³çç Òç³çlvççbvçç ³çMç vç ³çíTvç lççí çÆcç$ç Jççjuçç. Dçbl³çmçbmkçÀçj mçáª Pççuçí lçíJnç Dç®ççvçkçÀ l³çç MçJçç®çç Hçç³ç
yççníj Dççuçç. Flçj mçJçç¥vççÇ lçí HçççÆnuçb HçCç kçÀç³ç kçÀjçJçb lçí mçá®çívçç DçççÆCç kçáÀCççuçç Oçç[mçnçÇ nçíF&vçç. HçCç l³çç#çCççÇ uççíkçÀcççv³ç Hçá{í
Pççuçí, lççí Yççiç lççí[uçç DçççÆCç Hçjlç mçjCççlç ìçkçÓÀvç çÆouçç. JçýççoçÆHç kçÀþçíj cnCçpçí kçÀç³ç ³çç®çbnçÇ GoçnjCç l³ççbvççÇ®ç IççuçÓvç
çÆouçb.
cçvçç®ççÇ çÆmLçlçÒç%çlçç cnCçpçí kçÀç³ç Dçmçb l³ççbvçç çÆJç®ççju³ççJçj cnCççuçí, Dççvçboç®ççÇ iççíä Iç[uççÇ lçj l³ççvçí nájUÓvç
pççlçç çÆkçbÀJçç oá:Kççvçí iççbiçªvç vç pççlçç DççHçuççÇ DçO³çççqlcçkçÀ GVçlççÇ kçÀjlç jçnCçb. l³ççcçáUí®ç jçpçêçínç®çç Kçìuçç l³ççb®³ççJçj
Yçjuçç içíuçç, lçíJnç oçpççÇmççníyç Kçjí l³ççb®³çmççþçÇ pççcççÇvç çÆcçUJçç³ç®³çç KçìHçìçÇlç nçílçí. lçí pçíJnç pççcççÇvç çÆcçUJçÓvç
uççíkçÀcççv³ççbvçç Yçíìç³çuçç lçá©biççlç Dççuçí lçíJnç uççíkçÀcççv³ççbvçç içç{ PççíHç uççiçuççÇ nçílççÇ. DçcçÓkçÀ iççíäçÇ®çç DçcçÓkçÀ HççÆjCççcç nçíCççj
Dççní ní cçvççvçí Içílçuçb kçÀçÇ l³çç®çç l³ççb®³çç cçvççJçj çÆyçuçkçáÀuç HççÆjCççcç nçílç vçmçí. cnCçÓvç®ç lçí içç{ PççíHçuçí nçílçí.
uççíkçÀcççv³ç çÆJçuçç³çlçínÓvç Hçjlçu³ççJçj HçáCçí MçnjçlçHçxÀ l³ççbvçç cççvçHç$ç oíC³çç®çç mçcççjbYç kçÀjC³çç®çb þjuçb HçCç jBiuçj
HçjçbpçHçí DçççÆCç Flçj kçÀçnçÇ uççíkçÀçbvççÇ l³ççuçç çÆJçjçíOç kçÀjç³ç®çb þjJçuçb Dççní ní uççíkçÀcççv³ççb®³çç kçÀçvççJçj Dççuçb lçíJnç l³ççbvççÇ®ç
mçb³ççípçkçÀçbvçç yççíuççJçuçb DçççÆCç kçÀç³ç lç³ççjçÇ kçíÀuççÇ Dççnílç Dçmçb çÆJç®ççjuçb. mçb³ççípçkçÀçbvçç kçÀçnçÇ mçá®çívçç. HçjçbpçHçí çÆJçuçç³çlçínÓvç Dççuçí
lçíJnç l³ççb®³ççJçj kçíÀmçjçÇcçOçÓvç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ ìçÇkçÀç kçíÀuççÇ nçílççÇ. l³ççcçáUí HçjçbpçH³ççb®çç çÆJçjçíOç nçílçç. uççíkçÀcççv³ççbvççÇ uçiçí®ç J³çÓn
j®çvçç kçíÀuççÇ, çÆJçjçíOçkçÀçbvçç yççíuçÓ Ðçç cnCçÓvç mççbçÆiçlçuçb DçççÆCç uçyçç[çÇvçí l³ççbvçç iççWOçU Iççuçlçç ³çíT vç³çí cnCçÓvç l³ççb®ççÇ yçmçç³ç®ççÇ
J³çJçmLççnçÇ þjJçuççÇ. l³çç DçûçuçíKççcçáUí HçjçbpçHçí DçpçÓvç vççjçpç DçmçlççÇuç l³çç®çb ní kçÀçícçuç cçvç jçpçkçÀçjCççlç ®ççuçCççj vççnçÇ
cnCççuçí. jçpçkçÀçjCççlç oçívç I³ççJçílç DçççÆCç oçívç ÐççJçílç ³çç cçlçç®çç cççÇ Dççní DçmçbnçÇ þCçkçÀçJçÓvç mççbçÆiçlçuçb . vçç. iççíKçuçí
çÆJçuçç³çlçínÓvç Dççu³ççJçjnçÇ l³ççb®ççnçÇ cççvçHç$ç mçcççjbYç kçÀjC³ççlç Dççuçç l³ççlç uççíkçÀcççv³ççbvççÇvççÇ®ç Hçá{çkçÀçj IçíTvç mçcççjbYç
Iç[Jçuçç nçílçç ³çç®ççÇnçÇ DççþJçCç l³ççbvççÇ mçb³ççípçkçÀçbvçç kçÀªvç çÆouççÇ. DçççÆCç l³ççvçblçj l³çç çÆJçjçíOçkçÀçbvçç®ç Hç$ç çÆuççÆnuçb.. ..
cççvçHç$ç oíCçí nç SkçÀ çÆMçäç®ççj Dççní. lççí MçnjçlçHçxÀ çÆouçç pççlççí. cççÇ içíuççÇ ®ççUçÇmç Jç<çx ³çç Mçnjç®ççÇ mçíJçç kçíÀuççÇ Dççní... çÆnbcçlç
Dçmçíuç lçj mçYçíuçç ³çíTvç cçuçç çÆJçjçíOç kçÀªvç oçKçJçç. ''
lçá©biççlç jçnçlç Dçmçlççbvçç kçÌÀÐççb®³ççnçÇ içÈ³ççlçuçí lççF&lç Pççuçí, kçÀçjCç çÆlçLçínçÇ lçí l³ççb®³çç kçÀu³ççCçç®çç, çÆnlçç®çç®ç
GHçoíMç kçÀjçÇlç Dçmçlç. jçpçêçínç®ççÇ çÆMç#çç PççuççÇ lçíJnç l³ççbvçç kçÌÀÐçç®çç HççíMççKç çÆouçç içíuçç. DçççÆCç pçç[ YççkçÀjçÇ. uççíkçÀcççv³ç
cnCççuçí, Yççjlççlçu³çç DçO³çç& pçvçlçíuçç nçÇ YççkçÀjçÇmçáOoç çÆcçUlç vççnçÇ. '' lçí çÆomçuçí kçÀçÇ kçÌÀoçÇ GþÓvç GYçí jçnç³ç®çí. içávní kçÀªvç
Dççuçíuçí kçÀçnçÇ kçÌÀoçÇ çÆlçLçínçÇ pçíuçj®çb SíkçÀç³ç®çí vççnçÇlç. HçCç SkçÀoç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ l³çç kçÌÀÐççbvçç, `DççOççÇ®ç içávnç kçÀªvç Dççuçç
Dççnçlç.. Dççlçç DççCçKççÇ kçÀMççuçç JççF&ìHçCçç Içílçç? çÆvç³çcççÒçcççCçí Jççiçç .. ..' Dçmçb cnìu³ççJçj lçí vççÇì Jççiçç³çuçç uççiçuçí.
Dçblçyçç&¿ç mççípJçU DçççÆCç çÆvç<kçÀuçbkçÀ ®çççÆj$³ç nçÇ uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ cççíþçÇ mçbHçoç. l³ççb®³ççkçÀ[í SkçÀoç SkçÀç cççlçyyçj
cççCçmçç®³çç yççF& Kççuç®³çç kçÀçíìç&lçuçç çÆvçJçç[ç IçíTvç Dççu³çç. uççíkçÀcççv³ççb®çí çÆ®çjbpççÇJç çÆJçéçvççLç l³ççbvçç IçíTvç uççíkçÀcççv³ççbkçÀ[í
Dççuçí. oçÇ[lççmç uççíkçÀcççv³ç l³ççb®çí kçÀçiço ®ççUlç nçílçí, l³çç yççF¥vçç ÒçMvç çÆJç®ççjlç nçílçí HçCç SkçÀoçnçÇ l³ççbvççÇ yççF¥kçÀ[í HçççÆnuçb
vççnçÇ.
HçáC³ççlç Dçmçlççbvçç içáHlç HççíuççÇmç Kççl³ççlçu³çç SkçÀç DççÆOçkçÀçN³ççvçí SkçÀç yççF&uçç uççíkçÀcççv³ççbkçÀ[í HççþJçuçb. lççÇ yççF& SkçÀ
çÆJççÆMçä ÒçkçÀçj®ççÇ çÆkçÀuuççÇ IçíTvç DççuççÇ nçílççÇ. lççÇ uççíkçÀcççv³ççbvçç cnCççuççÇ kçÀçÇ, `` cççP³çç mJçHvççlç DçbyççyççF& DççuççÇ DçççÆCç cçuçç
cnCççuççÇ kçÀçÇ nçÇ çÆkçÀuuççÇ p³çç®³ççpçJçU Dçmçíuç, lççí mJçjçp³ç çÆcçUJçíuç. lçíJnç lççÇ lçácç®³ççkçÀ[í DçmçÓ Ðçç. '' lçíJnç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ
çÆlçuçç cnìuçb kçÀçÇ `` lçácnçÇ cçuçç yççÆnCççÇmççjK³çç Dççnçlç. lççÇ çÆkçÀuuççÇ lçácç®³ççkçÀ[í®ç DçmçÓ Ðçç. lçácnçmç mJçjçp³ç çÆcçUçuçb lçj
DççcnçmçnçÇ çÆcçUçu³ççmççjKçb®ç Dççní. DççcnçÇ lçácnçuçç Dççcç®³çç jçCççÇmçjkçÀçj kçÀª cnCçpçí Pççuçb..'' l³çç yççF&®ççÇ HççHççÇ vçpçj
l³ççbvçç mççJçOç kçÀªvç içíuççÇ. l³çç çÆkçÀuuççÇvçí DççHçu³çç çÆkçÀuu³ççuçç lççÇ Dççiç uççJçç³çuçç DççuçíuççÇ l³ççbvçç uçiçí®ç Gcçpçuçb.
SkçÀoç SkçÀç Dç[çC³çç®³çç FmìíìçÇ®ççÇ J³çJçmLçç kçÀjç³ç®çb kçÀçcç l³ççb®³ççkçÀ[í Dççuçb. l³çç®³çç oççÆiçv³ççb®ççÇ ³ççoçÇ kçÀªvç,
mçjçHçÀçuçç yççíuççJçÓvç l³çç®³çç çÆkçbÀcçlççÇ kçÀjC³ççlç Dççu³çç. ³ççlççÇuç kçÀçnçÇ oççÆiçvçí lçácnçuçç nJçí DçmçlççÇuç lçj çÆkçbÀcçlç kçÀªvç þíTvç
I³çç Dçmçb mçjçHçÀçvçí l³ççbvçç mçá®çJçuçb lçíJnç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ l³çç®çç çÆvç<çíOç kçíÀuçç DçççÆCç uçJçkçÀjçlç uçJçkçÀj ní çÆJç<ç yççníj IçíTvç pçç
Dçmçb yçpççJçuçb. l³ççGuçì çÆkçÀlççÇkçÀçbvçç DççHçu³çç çÆKçMççlçuçç HçÌmçç oíTvç cçolç kçíÀuççÇ l³ççuçç çÆnMçíyç®ç vççnçÇ.
mççlççj®çí cçnçjçpç Dççyççmççníyç HçáC³ççlç Jççjuçí. l³ççb®çí Dçç@HçjíMçvç Pççu³ççJçj oçívçlççÇvç Jç<çx lçí DççpççjçÇ nçílçí. l³ççb®çç
Dçblç Pççuçç lçíJnç uççíkçÀcççv³ççbvçç l³ççb®ççÇ çÆcçjJçCçÓkçÀçÇvçí Dçblç³çç$çç kçÀç{çJççÇ Dçmçb cçvççlç nçílçb. HçCç kçáÀìáb çÆyç³ççbvçç cçç$ç l³ççbvçç
cççnáuççÇuçç DçivççÇ ÐççJçç Dçmçb Jççìlç nçílçb. cçnçjçpççb®³çç çÆvçOçvççvçblçj l³ççb®³çç pçJçU®ççÇ cçb[UçÇ Iççyçªvç içíuççÇ. ³çç Hçjkçw³çç
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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çÆþkçÀçCççÇ kçáÀCçç®ççÇ cçolç I³çç³ç®ççÇ cnCçÓvç uççíkçÀcççv³ççbkçÀ[í DççuççÇ. jç$ççÇ 9 Jççpçlçç®ççÇ JçíU nçílççÇ. uççíkçÀcççv³ç uçiçí®ç Gþuçí.
mççlççjkçÀjçb®çí Spçbì çÆ[. pçppç u³çÓkçÀmç vççJçç®çí nçílçí, l³ççb®³ççkçÀ[í içíuçí. ( ³ççbvççÇ®ç uççíkçÀcççv³ççbvçç lççF&cçnçjçpç Kçìu³ççlç
çÆMç#çç mçávççJçuççÇ nçílççÇ. ) kçÀç@HçÀçÇvç®ççÇ mççí³ç kçíÀuççÇ. mHçíMçuç [y³çç®ççÇ mççí³ç ì^@çÆHçÀkçÀ cç@vçípçjkçÀ[Óvç kçÀªvç IçílçuççÇ DçççÆCç l³çç
uççíkçÀçb®ççÇ mççlççjuçç jJççvçiççÇ kçÀªvç mçkçÀçUçÇ 8 Jççpçlçç IçjçÇ Hçjlçuçí. pççûçCç, Þçcç ³ççb®ççÇ lçcçç yççUiçuççÇ vççnçÇ. Òçl³çíkçÀçuçç cçolç
kçÀjç³ç®ççÇ lççÇ mJçlç: GþÓvç kçÀjç³ç®ççÇ, nçlççKççuç®³ççbvçç kçÀçcçb mççbiçÓvç vççnçÇ, ní l³ççb®çb çÆJçMçí<çlJç.
uççíkçÀcççv³ççb®çç Yçç®çç SkçÀoç DççiçjkçÀjçb®³çç YççJççyçjçíyçj vççìkçÀçuçç çÆvçIççuçç. kçíÀmçjçÇmççþçÇ vççìkçÀç®çí HçáÀkçÀì Hççmç
³çílç. HçCç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ l³ççuçç çÆvç#çÓvç mççbçÆiçlçuçb kçÀçÇ kçáÀCçç®çínçÇ HçáÀkçÀì GHçkçÀçj kçÀOççÇnçÇ IçíT vç³çílç. çÆMçJçç³ç Dççcnçuçç
vççìkçÀçJçj HçjçÇ#çCç çÆuçnçJçb uççiçlçb lçíJnç DççíMççUiçlççÇcçáUí, l³çç GHçkçÀçjçcçáUí Kçjb mHçä çÆuççÆnlçç ³çílç vççnçÇ.
Hçbpççyççlç SkçÀç JççÇjvçJççuççÇ vççJçç®³çç cççÆnuçíJçj SkçÀç DçBiuççíFbçÆ[³çvç DççÆOçkçÀçN³ççvçí yçuççlkçÀçj kçíÀuçç DçççÆCç çÆlç®³çç
vçJçN³ççvçí l³çç içávníiççjçJçj kçÀçíìç&lç Kçìuçç Yçjuçç ní SíkçÀu³ççJçj uççíkçÀcççv³ççb®çí [çíUí uççuç Pççuçí DçççÆCç lJçí<ççvçí lçí GmçUuçí
DçççÆCç cçiç Dçl³çblç Kçíoçvçí cnCççuçí,
`` p³çç oíMççlçuçç Hçá©<ç DççHçu³çç HçlvççÇJçj Pççuçíu³çç Dçl³çç®ççjçJçj KçJçUÓvç vç Gþlçç, Kçìuçç Yçjlççí, l³ççDçLçça mJçjçp³ç
çÆcçUCçb DçpçÓvç KçÓHç oÓj Dççní.''
HçáC³ççlç 1895 mççuççÇ Huçíiçvçí kçÀnj cççb[uçç. l³ççlç l³ççb®çç cççíþç cçáuçiçç çÆJçéçvççLç, DçççÆCç SkçÀ Yçç®çç, cç=l³çÓ HççJçuçí.
HçCç uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ cçvç:MççblççÇ Dç{U jççÆnuççÇ. pçvcçCççN³çç®çç cç=l³çÓ DçìU Dççní nç iççÇlçí®çç mçboíMç lçí kçÀçíUÓvç H³çç³çuçí nçílçí. cçç$ç
³çç Huçíiçvçí kçÀnj kçíÀu³ççJçj, l³ççJçj®³çç GHç®ççjçb®çb HçáC³ççlç SkçÀ nç@mHççÇìuç mçáª kçíÀuçb. SkçÀoç SkçÀ çÆJçOçJçç yççF& l³çç
nç@mHççÇìuçcçOçí GHç®ççj IçíTvç yçN³çç Pççu³çç. l³ççbvçç IçjçÇ mççí[lççbvçç l³ççb®³ççkçÀ[í çÆyçuçç®ççÇ jkçwkçÀcç ®ççuçkçÀçbvççÇ cçççÆiçlçuççÇ. yççF¥vçç
kçáÀCççÇnçÇ vççl³çç®çb vçJnlçb DçççÆCç 30 ªHç³çí çÆyçuç YçjC³ççFlçkçÀç HçÌmççnçÇ vçJnlçç. l³ççcçáUí ®ççuçkçÀnçÇ l³ççbvçç mççí[ívççlç. lçíJnç l³çç
yççF& cnCççu³çç,
`` cççP³ççmççjK³çç êçÌHçoçÇ®ççÇ mçáìkçÀç kçÀjCççjç SkçÀ®ç kç=À<Cç. lççí cnCçpçí uççíkçÀcççv³ç. '' l³çç Dçmçb cnCçlç Dçmçlççbv çç®ç uççíkçÀcççv³ç
DçççÆCç yççUçpççÇHçblç vççlçÓ çÆlçLçí Dççuçí. l³ççbvçç yççF¥®ççÇ nkçÀçÇkçÀlç kçÀUuççÇ. uçiçí®ç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ DççHçu³çç Kççl³ççJçj l³çç yççF¥®çb çÆyçuç
Iççuçç³çuçç mççbiçÓvç Jçj,.. .. l³çç DçMçkçwlç Pççu³çç Dççnílç.. l³ççbvçç içç[çÇ kçÀªvç IçjçÇ Hççí®çJçç Dçmçb mççbçÆiçlçuçb.
v³çÓ FbiuççÇMç mkçÓÀuç mLççHçvçí®³çç JçíU®çí l³çç®çí mçnkçÀçjçÇ cççOçJçjçJç vççcçpççíMççÇ, MçíJçì®³çç IçìkçÀç cççípçlç Dçmçlççbvçç®ççÇ
iççíä! l³ççb®çç ÒççCç pççF&vçç. uççíkçÀcççv³ç DçççÆCç l³ççb®çí Flçj mçnkçÀçjçÇ pçJçU®ç yçmçuçí nçílçí. HçCç kçÀMççlç pççÇJç Dç[kçÀuçç Dççní ní
kçáÀCççuçç®ç kçÀUívçç. cççOçJçjçJççbvçç yççíuçlççnçÇ ³çílç vçJnlçb FlçkçÀçÇ MçíJçì®ççÇ IççÆìkçÀç nçílççÇ. HçCç [çíÈ³ççbcçOçÓvç HççCççÇ Jççnçlç nçílç.
MçíJçìçÇ uççíkçÀcççv³ççbvççÇ®ç l³ççbvçç Dçmçb kçÀç nçílçb³ç Dçmçb çÆJç®ççjuçb lçj cççOçJçjçJççbvççÇ KçáCçívçí®ç cççP³çç kçáÀìábyçç®ççÇ kçÀçUpççÇ uççiçuççÇ
Dççní Dçmçb mççbçÆiçlçuçb. lçíJnç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ uçiçí®ç, lçácç®³çç kçáÀìábyçç®ççÇ kçÀçUpççÇ cççÇ Içílççí, Dçmçç Mçyo l³ççbvçç çÆouçç DçççÆCç uçiçí®ç
cççOçJçjçJççb®çí ÒççCç Hçb®çlJççlç çÆJçuççÇvç Pççuçí. l³ççvçblçj çÆouçç Mçyo uççíkçÀcççv³ççbvççÇ Kçjç kçÀªvç oçKçJçuçç. FlçkçÀç kçÀçÇ cçb[çuçíuçç
pççlççbvçç, lçácç®³çç ¢äçÇvçí cççÇ uççbyç pççlççí³ç HçCç vççcçpççíMççÇb®³çç Içjçlçu³ççbvçç cççÇ Jçç[îççlç®ç Dççní Dçmçb Jççìuçb HçççÆnpçí FlçkçÀçÇ
l³ççb®ççÇ kçÀçUpççÇ I³çç. DçMçç mçÓ®çvçç çÆou³çç.
uççíkçÀcççv³ç l³ççb®³çç®ç J³ççHççlç FlçkçíÀ Dç[kçÀuçíuçí DçmçlççbvççnçÇ kç=À<CççpççÇ yçuuççU oíJçuç l³ççb®³ççkçÀ[í mçcçm³çç IçíTvç
içíuçí. lççÇ DçMççÇ kçÀçÇ içç³çvçMççðçç®çí DççÐçç®çç³ç& YçjlçcçávççR®çç kçÀçuç l³ççbvçç çÆvççÆ½çlçHçCçí kçÀUlç vçJnlçç. oíJçuççbvççÇ Dçç®çç³ç& DçççÆCç
l³ççb®çí çÆMç<³ç ³ççb®³ççlçuççÇ $çÝkçdÀ ÒççÆlçMççKçí®ççÇ mçbJççoçlcçkçÀ Yçç<³çí uççíkçÀcççv³ççbvçç oçKçJçuççÇ DçççÆCç l³ççJçªvç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ
YçjlçcçávççR®çç kçÀçU çÆ¸çmlçHçÓJç& 1500 Jç<çx HçÓJçça®çç Dçmçuçç HçççÆnpçí Dçmçç mçÒçcççCç Dçmçç çÆvççÆ½çlç kçíÀuçç. ³çç l³ççb®³çç çÆvçCç&³ççcçáUí
Òçç®ççÇvç mçbiççÇlçkçÀuçí®çç DçY³ççmç kçÀjCçí mççíHçb Pççuçb.
[çWiçjçÇ®³çç lçá©biççlç uççíkçÀcççv³ç DçççÆCç DççiçjkçÀj nçílçí lçíJnç DççiçjkçÀjçbvçç mçiçUí HçoçLç& Kççlçç ³çç³ç®çí vççnçÇlç kçÀçjCç
l³ççbvçç oc³çç®çç $ççmç nçílçç. lçí DçvçíkçÀJçíUç DçOç&HççíìçÇ jçnçlç Dççnílç ní HççnÓvç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ lçá©biç DççÆOçkçÀçN³ççbvçç çÆJçvçblççÇ kçÀªvç,
DççiçjkçÀjçbvçç Kççlçç ³çílççÇuç Dçmçí DççHçu³çç Jççì®çí HçoçLç& DççiçjkçÀjçbvçç Ðçç³çuçç mççbçÆiçlçuçb.
uççíkçÀcççv³ççbvçç kçÀçíCçl³ççnçÇ çÆJç<ç³çç®ççÇ cçççÆnlççÇ vçJnlççÇ Dçmçb vçJnlçb. jíuJçílç vççíkçÀjçÇ kçÀjCççjí SkçÀ pççíMççÇ vççJçç®çí iç=nmLç
l³ççb®³ççkçÀ[í içíuçí. l³ççbvçç DççHçuççÇ vççíkçÀjçÇ mççí[ç³ç®ççÇ nçílççÇ, DçççÆCç jíuJçí®³çç lç¬çÀçjçÇ uççíkçÀçbmçcççíj ³çíC³ççmççþçÇ Jçlç&cççvçHç$ç
kçÀç{ç³ç®ççÇ F®sç nçílççÇ. uççíkçÀcççv³ççbvççÇ Lçç@cçmç-kçáÀkçÀ kçbÀHçvççÇ®ççÇ cçççÆnlççÇ çÆouççÇ DçççÆCç DçMççÇ kçbÀHçvççÇ jíuJçímççþçÇ kçÀç{ç³ç®çç mçuuçç
çÆouçç. SJç{b kçÀªvç lçí Lççbyçuçí vççnçÇlç. l³ççmççþçÇ uççiçíuç lçí Yççb[Jçuç l³ççbvçç Ðçç³ç®ççÇ lç³ççjçÇnçÇ oçKçJçuççÇ. uççíkçÀcççv³ççbkçÀ[í
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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kçáÀCççÇnçÇ mçuuçç cççiçç³çuçç pçç³ç®çb DçççÆCç mçcççOççvççvçí Hçjlçç³ç®çb. cçiç lçí Hçb®ççbiçkçÀlçx Dçmççílç, vççnçÇlçj oíJçuç mçkç&ÀmçJççuçí.
mçkç&ÀMççÇlçuçí mçuuçínçÇ uççíkçÀcççv³ç l³ççbvçç oílç. l³çç kçÀçUçlç, MçkçwlççÇ®çí Dç®ççì Òç³ççíiç kçÀjCççjí Òççí. jçcçcçÓlçça vççJçç®çí iç=nmLç HçáC³ççlç
Dççuçí. l³ççb®ççÇ DçççÆLç&kçÀ çÆmLçlççÇ cçç$ç Dçl³çblç o³çvççÇ³ç nçílççÇ. l³ççb®³ççpçJçU kçáÀCççÇ ®ççbiçuçç cç@vçípçjnçÇ vçJnlçç. uççíkçÀcççv³ççbvççÇ
oíJçuççb®³çç cç@vçípçjvçç HçìJçOç&vççbvçç yççíuççJçuçb. jçcçcçÓlççAvçç mçyçbOç cçnçjçä^Yçj çÆHçÀjJçÓvç mçJç& çÆJçÐççL³çç¥mçcççíj l³ççb®çí Òç³ççíiç
kçÀjç³ç®çç mçuuçç çÆouçç DçççÆCç pççiççípççiç lççuççÇcçKççvçí GYçí kçÀjç³ç®çç GÐççíiç kçÀjç³çuçç mççbçÆiçlçuçb.
çÆMçJççpççÇ HçbÀ[ç®çí, mççJç&pççÆvçkçÀ mçYçí®çí, KççÆpçvçoçj mçjoçj yççUçmççníyç vççlçÓ cçábyçF&lç Dçl³çblç DççpççjçÇ Hç[uçí. lçí l³çç
oáKçC³ççlçÓvç GþCççj vççnçÇlç ní uç#ççlç Dççu³ççyçjçíyçj uççíkçÀcççv³ç HçáC³ççnÓvç lççlç[çÇvçí vççlçÓbvçç yçIçç³çuçç Dççuçí. lççíHç³ç¥lç vççlçÓb®ççÇ
MçáOo içíuççÇ nçílççÇ. [ç@. çÆMçKçjí ³ççbvççÇ, Dççlçç GÐçç mçkçÀçUçÇ lçí MçáOoçÇJçj Dççu³ççJçj HççnÓ Dçmçb mççbçÆiçlçuçb DçççÆCç lçí çÆvçIçÓvç içíuçí.
kçÀçiçoçbJçj mç¿çç kçÀjC³ççFlçHçlç ®ççbiçu³çç DçJçmLçílç jçnC³ççmççþçÇ uççíkçÀcççv³ççbvççÇ uçiçí®ç kçíÀmçjçÇ®çí GHçmçbHççokçÀ çÆuçcç³çí ³ççbvçç,
mçkçÀçUçÇ çÆMçKçjí ³çíC³ççHçÓJçça®ç vççlçÓbvçç nícçiçYç&®ççÇ DçççÆCç mçÓlçMçíKçjç®ççÇ cçç$çç oíTvç þíJçC³çç®çb yçpççJçuçb. oámçjí çÆoJçMççÇ mçkçÀçUçÇ
Jçí.Mçç.mçb.
kçÀçMççÇvççLçMççðççÇ ³ççbvççÇ cçç$çç GiççUÓvç Iççlçu³çç. uççíkçÀcççv³ç Dççuçí, [ç@. çÆMçKçjínçÇ Dççuçí. yççUçmççníyç mç¿çç
kçÀjC³ççFlçkçíÀ HçÓCç& MçáOoçÇJçj Dççnílç Dçmçb [ç@. vççÇ mççbçÆiçlçuçb. DçççÆCç vççlçÓbvççÇ mç¿çç kçíÀu³çç. nícçiçYç& cçç$çí®çç GHç³ççíiç çÆkçÀlççÇ
GÊçcç nçílççí ní uççíkçÀcççv³ççbvççÇ mçJçç¥vçç çÆMçkçÀJçuçb. kçÀçjCç lçí uçnçvçHçCççÇ yççHçÓmççníyç cçínWoÈ³ççkçÀ[í pçç³ç®çí lçíJnç l³ççb®³çç kçÀçvççJçj
ní Hç[uçb nçílçb.
cçb[çuçínÓvç Dççu³ççJçj Òçkç=ÀlççÇ mçáOççjC³ççmççþçÇ l³ççbvççÇ mJçlç:®ç ®³çJçvçÒççMç IçíC³çç®çb þjJçuçb. lççÇ kçÀçcççÆiçjçÇ kç=À<CçMççðççÇ
kçÀJç[îççbJçj mççíHçJçuççÇ lçjçÇ mJçlç: uç#ç Iççlçuçb®ç. ®³çJçvçÒççMç lç³ççj nçíF&Hç³ç¥lç l³ççJçj yççjçÇkçÀ uç#ç þíJçuçb. DççÌ<çOçbnçÇ mJçlç:
DççHçu³çç [çíÈ³ççKççuçÓvç IççuçÓvç çÆvçJç[uççÇ. Hçjlç l³çç JçÌÐççbvçç pççÇJçkçÀ vççJçç®³çç JçÌÐçç®ççÇ kçÀLçç mççbçÆiçlçuççÇ. lççí pççÇJçkçÀ, lç#ççÆMçuçç
vçiçjçÇlç içáªiç=nçÇ jçnÓvç JçÌÐçkçÀMççðç çÆMçkçÀlç nçílçç, l³çç®çb DçO³ç³çvç HçÓCç& Pççu³ççJçj l³çç®ççÇ HçjçÇ#çç IçíC³ççmççþçÇ içá©pççRvççÇ
iççJççyççníj çÆnb[Óvç cççnçÇlç vçmçuçíuççÇ JçvçmHçlççÇ l³ççuçç DççCçç³çuçç mççbçÆiçlçuççÇ. pççÇJçkçÀ Hçç®ç kçÀçímçç®³çç Dççlç çÆnb[uçç DçççÆCç DçMççÇ
JçvçmHçlççÇ mççHç[uççÇ vççnçÇ cnCççuçç. lçíJnç l³çç®çb çÆMç#çCç HçÓCç& Pççuçb³ç Dçmçç içáªbvççÇ l³ççuçç mçuuçç oíTvç IçjçÇ pçç³ç®ççÇ HçjJççvçiççÇ
çÆouççÇ.
SJç{îçç OçkçÀçOçkçÀçÇ®³çç, uççíkçÀçbvççÇ Jçí{uçíu³çç, DçççÆCç cçvç:mlççHççvçí, çÆJç®ççjçÆJççÆvçcç³ççvçí Yçjuçíu³çç çÆoJçmççlç
l³ççb®ççÇ çÆJçÞççblççÇ®ççÇ iççþ lçjçÇ kçÀMççÇ Hç[Cççj? HçCç lççÇ Hç[ç³ç®ççÇ. cçáUçlç®ç kçÀþçíj Dçmçuçíu³çç l³ççbb®³çç cçvçç®ççÇ lçjlçjçÇ kçÀç³çcç
þíJçC³çç®ççÇ l³ççb®ççÇ lçNnç JçíiçUçÇ®ç nçílççÇ. DçççÆCç lççÇ l³ççbvççÇ mççOçvçívçb Dççlcçmççlç kçíÀuççÇ nçílççÇ. jçípç Òççlç:kçÀçUçÇ DççbIççíUçÇvçblçj
içç³ç$ççÇcçb$çç®çç SkçÀçûçHçCçí pçHç kçÀjç cnCçpçí lçácç®ççÇ yçáOoçÇ mçáF&®³çç DçûççÒçcççCçí YçíokçÀ nçíF&uç DçççÆCç FlçkçbÀ®ç vçJní lçj çÆJçMçí<ç
DçY³ççmççvçí Hçá{í Dççlcçmçç#ççlkçÀçjnçÇ nçíF&uç, Dçmçb lçí lç©Cççbvçç mççbiçç³ç®çí. jçípç oáHççjçÇ oçívç lççmç lçí vçícççvçí PççíHçç³ç®çí cnCçpçí cçvç
çÆjkçÀçcçí kçÀªvç Hç[uçíuçí Dçmçç³ç®çí. l³ççvçí cçvççuçç DçççÆCç MçjçÇjçuçç çÆJçÞççblççÇ çÆcçUlçí DçççÆCç cçiç mçiçUç çÆoJçmç J³çJççÆmLçlç pççlççí.
ní®ç l³ççb®³çç þCçþCççÇlç lçy³çílççÇ®çb jnm³ç nçílçb Dçmçb lçí DççJçpçÓ&vç GHçoíMç kçÀjç³ç®çí.
YççÇ<cççb®çç ¢{ çÆvçMç®ç³ç DçççÆCç kç=À<Cçç®çç cçálmçÎçÇHçCçç ní l³çbç®çí DççoMç& nçílçí.
içbYççÇj, HççbçÆ[l³çHçÓCç& mçççÆnl³çç®çb Jçç®çvç ní l³ççb®çb Jçí[ nçílçb. lççmçvçd lççmç lçí oínYççvç çÆJçmçªvç Jçç®çlç yçmçç³ç®çí.
mççlçDççþMçí HççvççÇ HçámlçkçÀ lçí oçÇ[oçívç lççmççlç Jçç®çÓvç ìçkçÀlç. Hçjlç kçáÀþu³çç HççvççJçj kçáÀþuçç cçpçkçÓÀj Dççní ní nçÇ mççbiçÓ MçkçÀlç.
lçácnçuçç ní mçiçUb kçÀmçb DççþJçlçb Dçmçb çÆJç®ççjuçb kçÀçÇ cnCçlç l³ççlç kçÀþçÇCç kçÀçnçÇ®ç vççnçÇ. SkçÀoç kçÀç uçíKçkçÀç®³çç çÆJç®ççjçb®ççÇ
DçççÆCç OççíjCççb®ççÇ çÆoMçç kçÀUuççÇ kçÀçÇ l³çç®³çç çÆJç®ççjç®³çç mççKçUçÇlçuçí mçiçUí oáJçí kçÀUlççlç, cçç$ç l³ççmççþçÇ Hçá <kçÀU ûçbLçç®³çç,
HçámlçkçÀç®³çç Jçç®çvççvçblçj DçççÆCç cçvçvççvçblçj lçí kçÀUç³çuçç uççiçlçb.
HççÆnu³çç çÆMçJççpççÇ GlmçJçç®³çç JçíU®ççÇ iççíä. jç³çiç[çJçj GlmçJç mççpçjç kçÀjç³ç®çç Dçmçb þjuçb. jç³çiç[ç®³çç
Hçç³çL³ççMççÇ cççíþç lçbyçÓ uççiçuçç. jç³çiç[çJçj Oççv³ç, Yççb[çÇkçábÀ[çÇ JçiçÌjí mççcççvç vçíC³ççmççþçÇ MçíkçÀ[çí MçílçkçÀjçÇ, Jçj-KççuççÇ KçíHçç
kçÀªvç mçbO³ççkçÀçUçÇ lçbyçÓlç Hçjlçuçí. cçnç[çlçu³çç OççjHç. n[çakçÀj JçiçÌjí mJç³çbmçíJçkçÀçbvççÇ Glmççnçvçí lç³ççjçÇ kçíÀuççÇ. mçbO³ççkçÀçU®³çç
mçácççjçuçç uççíkçÀcççv³ç vççjç³çCç yççHçÓpççÇ kçÀççÆvçìkçÀj, cççOçJç kç=À<Cç oíMçcçáKççbyçjçíyçj Dççuçí.
Dççlçç jç$ççÇ uççíkçÀcççv³ç iç[ ®ç{Cççj vççnçÇlç DçMççÇ mçcçpçÓlç mçJçç¥®ççÇ PççuççÇ. HçCç uççíkçÀcççv³ççbmççjK³çç Oç[ç[çÇ®³çç
vçíl³ççuçç ní cçáUçÇ®ç Hçmçblç Hç[uçb vççnçÇ. Lççí[çÇ çÆJçÞççblççÇ IçíTvç jç$ççÇ®ç iç[çJçj pçç³ç®çb DçççÆCç çÆlçLçí PççíHçç³ç®çb Dçmçb uççíkçÀcççv³ççbvççÇ
þjJçuçb. Pççuçb jç$ççÇ®³çç DçbOççjçlç jç³çiç[ ®ç{Óvç pççC³çç®çb Oçç[mç kçÀjç³çuçç MçíkçÀ[çí uççíkçÀ uççíkçÀcççv³ççbcçáUí lç³ççj Pççuçí.
cçpçÓjçbvççÇ uçiçí®ç ®çÓ[çÇ HçíìJçu³çç. ®ççjHçç®ç uççíkçÀçbcççiçí SkçÀ ®çÓ[Jççuçç DçMççÇ ³ççípçvçç PççuççÇ. ®ççjHçç®çMçí uççí kçÀ SkçíÀkçÀç
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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cçMççuçJççu³ççyçjçíyçj iç[ ®ç{ç³çuçç uççiçuçí lççÇ SkçíÀjçÇ jçbiç DçççÆCç cçMççuççÇ®çç Gpçí[ ³ççb®çb cçvççínj ¢<³ç lçUçJçj®çí uççíkçÀ Hççnçlç
yçmçuçí. çÆMçJççpççÇcçnçjçpçkçÀçÇ pç³ç çÆìUkçÀcçnçjçpçkçÀçÇ pç³ç ³çç Iççí<çCççbvççÇ Dççmçcçblç Yççªvç içíuçç. mJçjçp³çç®³çç ³çç cççJçÈ³ççbvççÇ
DççHçu³çç vçíl³ççmçn kçíÀuçíu³çç jCçiçpç&vççbvççÇ jç³çiç[ Hçjlç SkçÀoç cçnçjçpççb®³çç kçÀçUçlçu³çç cççíçÆncççbmççjKçç GpçUÓvç içíuçç.
GlmçJç Hççj Hç[u³ççJçj uççíkçÀcççv³ç cçnç[çmç ³çíF&Hç³ç¥lç Jççìílçu³çç DçvçíkçÀ çÆþkçÀçCç®³çç Jçml³ççbcçOçÓvç uççíkçÀcççv³ççb®çç
mçlkçÀçj nçílç nçílç uççíkçÀcççv³ç 11 Jççpçlçç jç$ççÇ cçnç[çmç Hççí®çuçí. lççíHç³ç¥lç çÆyçjJçç[çÇ®çí uççíkçÀ l³ççb®ççÇ Jççì Hççnçlç yçmçuçí nçílçí.
JççmlççÆJçkçÀ Hççnçlçç uççíkçÀcççv³ç FlçkçíÀ ocçuçí nçílçí kçÀçÇ çÆyçjJçç[çÇ®³çç uççíkçÀçbvçç nçí cnCçCçb Mçkçw³ç®ç vçJnlçb. HçCç l³çç uççíkçÀçb®³çç
DççÆlçÒçícççuçç yçUçÇ Hç[Óvç l³ççbvççÇ cççv³ç kçíÀuçb. çÆyçjJçç[çÇ®³çç uççíkçÀçbvçç Glmççnç®çb GOççCç Dççuçb. uçiçí®ç Hçb®çJççÇmç SkçÀ içç[îçç
çÆyçjJçç[çÇkçÀ[í mçáìu³çç. oçÇ[oçívç Jççpçlçç Hçnçìí iççJççlç Hççí®çu³çç. HçÀìçkçíÀ, mçájvçÈ³ççbvççÇ pçbiççÇ mJççiçlç Pççuçb. jçbiççíÈ³çç-HççìHçkçwJççvççbvççÇ HçbkçwlççÇ Pççu³çç DçççÆCç Gpçç[lçç Gpçç[lçç uççíkçÀcççv³ç Hçjlç cçnç[çmç Dççuçí. ní mçiçUb HçÀkçwlç uççíkçÀmçbûçnçcçáUí.
uççíkçÀmçbIçìvçí®çb kçÀmçyç l³ççb®³ççlç çÆJçuç#çCç nçílçb. HçáC³ççlç mçáª Pççuçíuçç içCçHçlççÇ GlmçJç DçççÆCç çÆMçJççpççÇ GlmçJç ní
l³çç®ç®ç ÒçcççCç Dççní. içCçHçlççÇ GlmçJçç®ççÇ mçáªJççlç cçábyçF&-HçáC³ççlç çÆnboÓ cçámçuçcççvççb®çç obiçç Pççuçç l³ççvçblçj uçiçí®ç mçnç
DççþJç[îççlç mçáª PççuççÇ. kçÀçjCç ³çç obi³ççcçáUí mçcçáoç³ç mçbIçìvçí®ççÇ çÆJçuç#çCç içjpç Dççní ní l³ççbvçç ÒçkçÀ<çç&vçí pççCçJçuçb. içCçHçlççÇ
GlmçJç nç l³çç DççOççÇnçÇ HçáC³ççlç mççpçjç nçílç®ç Dçmçí. HçCç uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ ®çlçájçF& nçÇ kçÀçÇ l³ççbvççÇ ³çç mçCçç®çç mççcçáoççÆ³çkçÀ jçÇlççÇvçí
uççíkçÀçbvçç SkçÀ$ç DççCçC³ççmççþçÇ kçíÀuçç. l³ççlçÓvç cçíUí, iççCççÇ, mçcççpç ÒçyççíOçvç ³ççmççþçÇ GIç[HçCçí GHç³ççíiç kçíÀuçç.
mçcççpççuçç vçJççÇvç JçUCç oíC³çç®³çç ³çç GlmçJçç®ççÇ yçÌþkçÀ yççyççcçnçjçpççb®³çç Jçç[îççlç ÒçLçcç PççuççÇ. l³ççbvçç oiç[ÓMçíþ,
lçjJç[í JçkçÀçÇuç, YççTmççníyç jbiççjçÇ, iççJç[í HççìçÇuç ³ççbvççÇ GlmçHçÓÀlç&HçCçí mççLç çÆouççÇ. DçççÆCç cççíþîçç Oçcççkçw³ççvçí nç mçCç mççpçjç
nçíT uççiçuçç. çÆJçmçpç&vçnçÇ cççíþîçç jbiçlçoçj Hç×lççÇvçí çÆcçjJçCçÓkçÀçÇvçí nçíT uççiçuçb.
çÆMçJççpççÇ GlmçJççuçç kçÀçjCç DçiçoçÇ yççjçÇkçÀ HçCç çÆJçuç#çCç ÒçkçÀçjí Pççuçb. 1885 mççuççÇ mçJç& çÆkçÀuuçí [çWiçj mçjkçÀçj®³çç
DçKçl³ççjçÇlç ³çílç Dçmçlç. l³ççcçáUí jç³çiç[ DçççÆCç l³ççJçj®ççÇ cçnçjçpççb®ççÇ mçcççOççÇnçÇ mçjkçÀçj®³çç lççy³ççlç®ç nçílççÇ. mçj ìWHçuç ní
SkçÀoç jç³çiç[çJçj içíuçí, çÆlçLçí l³ççbvççÇ cçnçjçpççb®ççÇ YçivççJçmLçílçuççÇ mçcççOççÇ Flçj mçáboj JççmlçÓ HçççÆnu³çç DçççÆCç l³ççb®ççÇ Hçíçqvmçuçvçí
çÆ®ç$çb kçÀç{Óvç IçílçuççÇ. l³ççvçblçj ¬çÀçç@HçÀ[& ³ççbvçç mçcççOççÇ®ççÇ [çiç[ápççÇ kçÀjç³çuçç mççbçÆiçlçuççÇ. HçCç l³ççvçblçj 7-8 Jç<çx l³ççJçj
kçÀçnçÇnçÇ mçjkçÀçjvçí kçíÀuçb vççnçÇ. 1894 mççuç®³çç 20 SçÆÒçuçuçç kçÀkçíÀçÆj³çç vççJçç®³çç SkçÀç HççjM³ççvçí ÒçlççHçiç[ ³çç vççJççvçí SkçÀ
çÆvçyçbOç Jçç®çuçç. DçççÆCç uçiçí®ç mçJç& [çWiçj-çÆkçÀuuçí, DçççÆCç jç³çiç[ mçcççOççÇ ³ççJçj kçíÀmçjçÇlçÓvç uçíKçcççuçç ³çíT uççiçuççÇ. jç³çiç[
uççíkçÀçb®³çç cçvççcçvççlç ©pçuçç. l³ççlç®ç çÆMçJçjç³ççb®³çç mçcççOççÇ®³çç [çiç[ápççÇmççþçÇ HçbÀ[ iççíUç kçÀjC³çç®çb DççJççnvç kçíÀmçjçÇlçÓvç
kçÀjC³ççlç Dççuçb. çÆnjçyççiçílç uçiçí®ç 30 SçÆÒçuçuçç cççíþçÇ ìçíuçípçbiç mçYçç PççuççÇ. HçbÀ[ iççíUç nçíT uççiçuçç. GlmçJç mççpçjç
kçÀjC³ççmççþçÇ mçjkçÀçj®ççÇ HçjJççvçiççÇ IçíC³ççlç DççuççÇ.
15 SçÆÒçuç 1896 nç jç³çiç[ç®³çç GlmçJçç®çç çÆoJçmç çÆvççÆ½çlç Pççuçç. cççíþîçç Glmççnçvçí uççíkçÀçb®³çç Pçáb[çÇ jç³çiç[çJçj
³çíT uççiçu³çç. 300 Jç<çç¥vçblçj kçíÀjmçáCççÇvçí iç[ Pçç[uçç pççT uççiçuçç. [yçkçÀçÇ mJç®s PççuççÇ. JççmlçÓ mJç®s Pççu³çç.
cçnçjçpççb®ççÇ DçççÆCç mçcçLçç¥®ççÇ lçmçyççÇj Gb®ç çÆþkçÀçCççÇ þíTvç uççíkçÀcççv³ççb®çb Yçç<çCç Pççuçb. HççíJçç[í Pççuçí. DçççÆCç l³ççvçblçj l³çç
GlmçJççuçç kçÀOççÇnçÇ Kçb[ Hç[uçç vççnçÇ.
mçájlç kçÀçBûçímç®³çç JçíUçÇ Dçcyççu³ççnÓvç Dççuçíu³çç SkçÀç JçkçÀçÇuççvçí uççíkçÀcççv³ççb®³çç kçÀç³ç&kçÀl³çç&uçç SkçÀ ÒçMvç çÆJç®ççjuçç.
l³ççvçí çÆJç®ççjuçb.. çÆHçÀjçípçMçnç cçínlçç, vççcçoçj iççíKçuçí ³ççb®³ççHçí#çç çÆìUkçÀ SJç{í uççíkçÀçÆÒç³ç kçÀç? lçj lççí cnCççuçç, ...cçínlçç
DçççÆCç iççíKçuçí yçbiçu³ççbJçj jçnlççlç, iççÐççbJçj PççíHçlççlç. DçççÆCç l³ççb®çí kçÀç³ç&kçÀlçx lçbyçÓlç jçnlççlç. HçCç DççcnçkçÀ[í nç SJç{ç cççíþç
cççCçÓmç Dççcç®³ççyçjçíyçj jçnlççí DçççÆCç ®çìF&Jçj Dççcç®³ççyçjçíyçj PççíHçlççí...
uççíkçÀcççv³ç nçÇ HçoJççÇ kçÀOççÇ kçÀMççÇ çÆcçUçuççÇ ¿çç®ççnçÇ FçÆlçnçmç JçíiçUç®ç Dççní. HçáC³ççlç oáiçç&yççF& pççíMççÇ vççJçç®³çç SkçÀ
mçáçÆMççÆ#çlç yççF& nçíl³çç. l³ççkçÀçUçÇ yçç³çkçÀç ®ççlçácçç&mçç®çí vçícç kçÀjlç Dçmçlç. oáiçç&yççF¥vççÇ ®ççlçácçç&mçç®çç vçícç cnCçÓvç ®ççj cççÆnvçí
FbûçpççÇ mçnçJççÇ DçççÆCç mççlçJççÇ®³çç cçáuççbvçç mçbmkç=Àlç çÆMçkçÀJçC³ççmççþçÇ cççíHçÀlç kçwuççmç ®ççuçÓ kçíÀuçç. l³çç MççUímççþçÇ cçnçoíJçMççðççÇ
DççíkçÀ ³ççbvçç çÆvç³çákçwlç kçíÀuçb. l³çç Jç´lçç®³çç GÐççHçvçç®³çç JçíUçÇ, omçN³çç®³çç çÆoJçMççÇ uççíkçÀcççv³ççbvçç DçO³ç#ç cnCçÓvç yççíuççJçC³ççlç
Dççuçb DçççÆCç mçJç& çÆJçÐççL³çç&vçç iççÇlçí®ççÇ SkçíÀkçÀ Òçlç yççÆ#çmç cnCçÓvç uççíkçÀcççv³ççb®³çç nmlçí JççìC³ççlç DççuççÇ. l³çç çÆoJçMççÇ
cçnçoíJçMççðççÇ DççíkçÀçbvççÇ DççHçu³çç iççÌjJçHçj MuççíkçÀçlç uççíkçÀcççv³ççb®çç `` uççíkçÀcççv³ç '' Dçmçç HççÆnu³ççboç GuuçíKç kçíÀuçç. l³ççvçblçj
SkçÀç pççnçÇj mçYçílç DçCCççmççníyç HçìJçOç&vç ³ççbvççÇ DççHçu³çç pççnçÇj Yçç<çCççlçÓvç lççí Mçyo uççíkçÀçbHç³ç¥lç Hççí®çJçuçç.
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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jçpçkçÀçjCç
After all I am a compromisewalla. mJçlç:®³çç jçpçkçÀçjCççÇ OççíjCççyçÎuç, uççíkçÀcççv³ççbvççÇ mJçlç:®ç kçíÀuçíuçb

ní JçCç&vç. mçájlçí®³çç JççoUçÇ kçÀçBûçímçcçOçí HçÓÀì Hç[Ó vç³çí cnCçÓvç vçícçmlççbMççÇ pçáUJçÓvç I³çç³çuçç uççíkçÀcççv³ç vçícçmlççb®³çç sçJçCççÇlç
çÆHçÀjuçí, DçççÆCç DççHçu³çç vççjçpç kçÀç³ç&kçÀl³ççbvçç l³ççbvççÇ ní Jççkçw³ç mçávççJçuçb.
uççíkçÀcççv³ççbvççÇ uçb[vç®³çç SkçÀç Jç=ÊçHç$ççuçç cçáuççKçlç oílççbvçç cnìuçb nçílçb kçÀçÇ cçuçç Kçjb lçj çÆMç#çkçÀ cnCçÓvç®ç kçÀçcç
kçÀjç³ç®çb nçílçb. lçí Kçjb®ç nçílçb. lçí l³çç®ç O³çí³ççvçí çÆMç#çCç #çí$ççlç çÆMçjuçí, cçiç kçíÀmçjçÇ-cçjçþç Jç=ÊçHç$ççb®³çç J³çJçmçç³ççlç Hç[uçí,
vçoçÇ®çç ÒçJççn pçmçç JçíiçJçíiçUçÇ JçUCçb Içílç pççlççí lçmçí lçínçÇ mççcçççÆpçkçÀ ÒçMvççbcçOçí çÆMçju³ççcçáUí DççHççíDççHç jçpçkçÀçjCççlç Dççí{uçí
içíuçí. l³ççlç®ç l³ççbvçç kçÀlç&J³çyçá×çÇcçáUínçÇ Hç[çJçb uççiçuçb.
uççíkçÀcççv³ç jçpçkçÀçjCççlç çÆMçjuçí. l³ççJçíUçÇ ¿çÓcç vççJçç®çí SkçÀ mçvçoçÇ DççÆOçkçÀçjçÇ nçílçí. 1885 cçOçí l³ççb®³çç ÒçíjCçívçí
l³ççbvççÇ çÆnboámLççvççlçu³çç mçiçÈ³çç jçpçkçÀçÇ³ç kçÀç³ç&kçÀl³çç&vçç SkçÀ$ç kçÀªvç SkçÀ mçbmLçç kçÀç{çJççÇ DçççÆCç l³ççÜçjí vçíçÆìJn mçjkçÀçj
®ççuçJççJççÇ, DçMççÇ kçÀuHçvçç Òçl³ç#ççlç Dçbcçuççlç DççCçuççÇ. l³çç Hç#çç®çb vççJç nçílçb FbçÆ[³çvç vç@Mçvçuç kçÀçBûçímç. ³çç jçä^çÇ³ç Hç#çç®ççÇ
mLççHçvçç Pççu³ççJçj HççÆnu³çç lççÇvç Jç<çç&lçu³çç kçÀç@vHçÀjvmçvçç lççÇvç DçO³ç#ç pçí çÆcçUçuçí lçí HççnÓvç ®ççCçç#ç mçjkçÀçj mççJçOç Pççuçb.
YççjlççÇ³ççb®ççÇ nçÇ SkçÀpçÓì DççHçu³ççuçç cçnçiççlç Hç[Cççj ní HçççÆnu³ççyçjçíyçj l³ççbvççÇ SkçÀ KçíUçÇ kçíÀuççÇ. lççÇ cnCçpçí, DççOççÇ jçpçkçÀçÇ³ç
mçáOççjCçç kçÀçÇ, DççOççÇ mççcçççÆpçkçÀ mçáOççjCçç nç ÒçMvç uççíkçÀçbcçOçí ìçkçÀuçç DçççÆCç l³ççÒçcççCçí l³ççbvçç DçHçí#çíÒçcççCçí ³çMçnçÇ Dççuçb.
mçáOççjkçÀçbvççÇ DççHçuçç içì JçíiçUç kçíÀuçç. cçiç vçícçmlç DçççÆCç pçnçuç Hç#ç Pççuçí. vçícçmlç cnCçlç mçjkçÀçj pçí oíF&uç lçí Hçájí. pçnçuç
cnCçlç pçí oílççÇuç lçí lçj nJçb®ç HçCç DççCçKççÇnçÇ nJçb®ç. ³çç mçiçÈ³çç Hçç³ççJçj çÆnboámLççvççlçuçb jçpçkçÀçjCç KçíUuçb içíuçb. pçnçuççb®çí
vçílçí DçLçç&lç®ç uççíkçÀcççv³ç, uççuçç uçpçHçlçjç³ç, Iççí<ç, çÆyççÆHçvç®çbê Hççuç ní mçJç& nçílçí. DçççÆCç vçícçmlççbcçOçí çÆHçÀjçípçMçnç cçíLçç, iççíHççU
kç=À<Cç iççíKçuçí, DçMççÇ vçílçí cçb[UçÇ nçílççÇ. jçä^çÇ³ç mçYçí®³çç HççÆj<çoç ojJç<çça Yçª uççiçu³çç DçççÆCç HçáC³çç®³çç mççcçççÆpçkçÀ pççÇJçvçç®³çç
Jçlçá&UçlçÓvç yççníj Hç[Óvç uççíkçÀcççv³ç YççjlççÇ³ç jçpçkçÀçjCçç®³çç çÆ#ççÆlçpççJçj ®çcçkçÓÀ uççiçuçí.
1880 lçí 90 Hç³ç¥lç v³çÓ FbiuççÇMç mkçÓÀuç, HçÀi³çá&mçvç kçÀç@uçípç, [íkçwkçÀvç Sp³çákçíÀMçvç mççímçç³çìçÇ®ççÇ mLççHçvçç, kçíÀmçjçÇcçjçþç Jçlç&cççvç Hç$çí ®ççuçJçCçí, mççJç&pççÆvçkçÀ mçYçí®çb kçÀçcç, [í. S. mççímçç³çìçÇlçÓvç cçákçwlçlçç, ®ççÆjlççLçç&mççþçÇ uçç@ kçwuççmçímç, ³ççlç
l³ççb®ççÇ onç Jç<çx içíuççÇ. HçCç 1891 cçOçí kçíÀmçjçÇ cçjçþç®ççÇ HçÓCç& cççuçkçÀçÇ l³ççb®³ççkçÀ[í Dççu³ççJçj cçç$ç l³ççlç GcçìCççN³çç l³ççb®³çç
cçlççbcçáUí lçí mçjkçÀçj®³çç vçpçjílç mçuçÓ uççiçuçí.
1893-94 mççuççÇ çÆnboÓ-cçámçuçcççvççb®çí obiçí cçábyçF&, HçáCçí DçççÆCç ³çíJçu³ççlç HçÀçj cççíþîçç ÒçcççCççlç Pççuçí. l³ççlçÓvç®ç
uççíkçÀcççv³ççbmççjK³çç lççÇ#Cç yçá×çÇ®³çç vçíl³ççuçç çÆnboÓb®³çç mçbIçìvçí®ççÇ içjpç vçícçkçÀçÇ kçÀUuççÇ DçççÆCç l³ççlçÓvç®ç uççíkçÀcççv³ççb®³çç
vçílç=lJççKççuççÇ içCçíMç GlmçJçç®ççÇ mççcçáoççÆ³çkçÀ GHç³çákçwlçlçç Dçbcçuççlç DççuççÇ.
1892 mççuççÇ DççÆmlçlJççlç Dççuçíu³çç kçÀç³çÐççvçí mçnç çÆpçu¿ççlç çÆvçJç[CçákçÀ nçíTvç kçÀç³çoícçb[U DççÆmlçlJççlç Dççuçb.
uççíkçÀcççv³ç l³ççlç çÆvçJç[Óvç Dççuçí.
l³ççvçblçj 95-96 ®çç oá<kçÀçU, l³ççlçÓvç Pççuçíuçç j@v[®çç KçÓvç , l³ççJçj l³ççbvççÇ çÆuççÆnuçíuçí ` mçjkçÀçj®çí [çíkçíÀ
çÆþkçÀçCççJçj Dççní kçÀç ' DçMçç pçnçuç Mçyoçb®³çç cçLçÈ³ççb®çí DçûçuçíKç, l³ççbvççÇ kçÀç{uçíuçí oçÌjí, l³ççlçÓvç kçíÀuçíuççÇ pçvçpççiç=lççÇ, ³ççcçáUí
lçí DççHççíDççHç jçpçkçÀçjCççlç Kçí®çuçí içíuçí. l³çç pçvçpççiç=lççÇcçáUí, l³ççbvçç çÆcçUCççN³çç uççíkçÀçÆÒç³çlçícçáUí, uççíkçÀcççv³ççb®çç DççJççpç yçbo
kçÀjCçb nç Fbûçpççb®çç cçáK³ç çÆ®çblçí®çç çÆJç<ç³ç nçíTvç yçmçuçç. ®ççHçíÀkçÀj yçbOçÓbvççÇ kçíÀuçíuçç KçÓvç ³çç mçJç& Iç[çcççí[çÇ, DçççÆCç l³ççlçÓvç Iç[uçb
jçpçêçínç®³çç HççÆnu³çç çÆMç#çí®çb 1897 mççuç®çb mçbkçÀì. ³çç Kçìu³ççlç oçÇ[ Jç<çç¥®ççÇ mçkçwlçcçpçájçÇ®ççÇ çÆMç#çç uççíkçÀcççv³ççbvçç PççuççÇ.
l³çç DççqivççÆoJ³ççlçÓvç lçí kçíÀJçU kçÀþçíj cçvçç®çí nçílçí cnCçÓvç®ç yççníj Hç[uçí. l³ççbvççÇ l³çç ³çíjJç[îçç®³çç JççmlçJ³ççlç HçíçqvmçuççÇ®³çç
sçíìîçç lçákçÀ[îççvçí Dççíjç³çvç®ççÇ çÆìHçCçb çÆuçnÓvç þíJçuççÇ, ní l³çç®çb®ç ÐççílçkçÀ. DçKçíj 6-9-98 uçç l³ççb®ççÇ kçÀçnçÇ DçìçRJçj cçákçwlçlçç
PççuççÇ, HçCç jçpçkçÀçjCççlç Yççiç IçíCççj vççnçÇ, nçÇ Dçì l³ççbvççÇ Hççj Oçá[kçÀçJçÓvç uççJçuççÇ.
çÆJçmççJ³çç MçlçkçÀç®³çç mçá©JççlççÇuçç®ç kçÀPç&vçMççnçÇ®ççÇ mçá©Jççlç PççuççÇ. nç kçÀPç&vç içáuççcççÆiçjçÇ®çç HççMç DççJçUlç pççCççj
DçççÆCç çÆyç´ìçÇMç mççcç´çp³ççmç lçí DçHçç³çkçÀçjkçÀ Pççu³ççJçç®çÓvç jçnCççj vççnçÇ ní uççíkçÀcççv³ççbvççÇ kçíÀmçjçÇcçOçÓvç mçjkçÀçjuçç þCçkçÀçJçuçb.
uççíkçÀcççv³ççb®çb YççjlççÇ³ç jçpçkçÀçjCççlç pçíJç{b uç#ç nçílçb, lçíJç{b®ç pçiçç®³ççnçÇ jçpçkçÀçjCççlç nçílçb. pçHççvç-jçÆMç³çç DçççÆCç ®ççÇvç ³çç
oíMççb®³çç ÒçiçlççÇÇkçÀ[í l³çç®çb uç#ç nçílçb cnCçÓvç l³ççbvççÇ çÆuççÆnuçb, `` DççHçCç çÆlçIçí SkçÀç®ç Hçb K³çç®çí DçJç³çJç Dççnçílç. çÆnboámLççvç nç ³çç
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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HçbK³çç®³çç kçÀ[îçç, lçj l³ççJçªvç Hçmçjuçíuçç kçÀçiço cnCçpçí çÆ®çvççÇ, DçççÆCç pçHççvççÇ nç HçbK³çç®³çç kçÀç[îçç mççbYççUCççjç çÆKçUç
Dççní.
20-7-1905 uçç kçÀPç&vçvçí yçbiççuç®ççÇ HçÀçUCççÇ kçÀªvç çÆnboámLççvççlç mçblççHçç®çç, GêíkçÀç®çç JçCçJçç HçíìJçuçç. ®ççÇvçvçí
yççÆn<kçÀçj kçÀªvç DçcçíçÆjkçíÀuçç pçmçí JçþCççÇJçj DççCçuçí l³çç®çç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ kçíÀmçjçÇlçÓvç HçájmkçÀçj kçíÀuçç. DçççÆCç mJçoíMççÇ®çç
mçbkçÀuHç mççí[uçç. l³ççlçÓvç®ç jçä^ç³Ç ç çÆMç#çCçç®ççÇ kçÀuHçvçç cçÓU Oçª uççiçuççÇ.
SkçÀçÇkçÀ[í DçûçuçíKççb®³çç DççOççjí pçvçpççiç=lççÇ DçççÆCç mçjkçÀçjuçç OççjíJçj OçjCçí nçÇ oáOççjçÇ lçuçJççj ®ççuçJçlç Dçmçlççbvçç
jçä^çÇ³ç mçYçí®³çç kçÀçcççlçnçÇ lçí lçíJç{í®ç J³çûç nçílçí. Fbûçpç-vçícçmlççbMççÇ Jçço ®ççuçÓ®ç nçílçí. Mçn-kçÀçìMçnç®çç, kçáÀjIççí[çR®çç KçíU
oçívnçÇ yççpçÓbvççÇ KçíUuçç pççlç nçílçç. l³ççmççþçÇ mççcçççÆpçkçÀ, jçpçkçÀçÇ³ç, çÆJç<ç³ççb®ççÇ uç³çuçÓì nçílççÇ. SkçÀçÇkçÀ[í mçáOççjkçÀçbMççÇ oçívç
nçlç, DçççÆCç oámçjçÇkçÀ[í vçícçmlççbyçjçíyçj JççoçÆJçJçço DçMçç kçÀçcççlç J³çûç nçílçí. ojJç<çça Hç#çç®³çç mçYçç Yçjlç®ç nçíl³çç, HçCç l³ççb®³çç
Dçç³çá<³ççlçuççÇ oçívç cçnlJçç®ççÇ, vçJní SíçÆlçnççÆmçkçÀ cçnçHçJç& cnCçpçí mçájlç®ççÇ mçYçç DçççÆCç uçKçvççÌ mçYçç.
mçájlçí®³çç mçYçílç Pççuçíu³çç HçáÀìçÇ®ççÇ yççÇpçb ©pçuççÇ lççÇ l³ççDççOççÇ®³çç çÆ[mçWyçj 1906 mççuç®³çç kçÀuçkçÀÊçç
DççÆOçJçíMçvççlç. pçnçuç çÆJç©× vçícçmlççb®³çç SkçÀcçíkçÀçbJçj®³çç kçáÀjIççí[çÇ mçlçlç ®ççuçÓ®ç Dçmçlç. uççuçç uçpçHçlçjç³çvçç kçÀuçkçÀÊçç
DççÆOçJçíMçvçç®çb DçO³ç#çHço ÐççJçb nçÇ pçnçuççb®ççÇ mçÓ®çvçç vçícçmlççbvççÇ Oçá[kçÀçJçuççÇ DçççÆCç oçoçYççF¥vçç kçÀuçkçÀÊçç DççÆOçJçíMçvççuçç
DçO³ç#ç cnCçÓvç yççíuççJçuçb. HçCç vçícçmlç mJçlç:®ç ³çç DççHçu³çç pççÈ³ççlç HçÀmçuçí.
mJçjçp³ç nç Mçyo ÒçLçcç oçoçYççF& vçJçjçípççÇ ³ççbvççÇ kçÀuçkçÀl³çç®³çç kçÀçBûçímç®³çç DççÆOçJçíMçvççlç G®®ççjuçç. DçççÆCç cçiç lççí
uççíkçÀcççv³ççbvççÇ pçiçÒççÆmç× kçíÀuçç. ¿çç kçÀuçkçÀÊçç DççÆOçJçíMçvççlç JççoUçÇ ®ç®çç& nçíTvç mJçoíMççÇ, HçjkçÀçÇ cççuççJçj yççÆn<kçÀçj, jçä^çÇ³ç
çÆMç#çCç, DçççÆCç mJçjçp³ç ³çç ®çlçá:mçÓ$ççÇJçj þjçJç mçbcçlç Pççuçç.
³çç ®ççj mçÓ$ççbcçáUí FbûçpççÇ Jç=ÊçHç$çí, Fbûçpç mçjkçÀçj DçççÆCç vçícçmlç çÆlçIçínçÇ çÆvçjçMç Pççuçí DçççÆCç pçnçuççb®çç nç çÆJçpç³ç
HçámçÓvç kçÀç{C³çç®³çç kçÀçcççuçç uççiçuçí. kçÀuçkçÀÊçç DççÆOçJçíMçvççuçç Dççuçíu³çç HçbpççyççÇ kçÀç³ç&kçÀl³çç¥vççÇ Hçá{®çb DççÆOçJçíMçvç Hçbpççyççlç
O³çç³ç®ççÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀuççÇ HçCç uççuççpççR®³çç jçp³ççlç lçí vç I³çç³ç®çb þjJçÓvç, vççiçHçÓj çÆvççÆ½çlç kçíÀuçb içíuçb. ³çç jçpçkçÀçÇ³ç KçíUçÇcçOçí
vççiçHçÓjuçç Hçá{®çb mçbcçíuçvç þjuçíuçb Dçmçlççbvçç çÆHçÀjçípçMçnç cçínlçç-iççíKçuçí pççí[çÇvçí ®çuççKççÇvçí mçájlçuçç ` DççHçu³çç iççíìçlç '
1907 mççuç®çb DççÆOçJçíMçvç I³çç³ç®çb þjJçÓvç ìçkçÀuçb DçççÆCç 26 çÆ[mçWyçj lçí 28 çÆ[mçWyçj ³çç lççjKçç mçJçç¥vçç kçÀUJçÓvç ìçkçÀu³çç.
l³ççnçÇ Hçá{®ççÇ ®ççuç cnCçpçí çÆ[mçWyçj®³çç mçbcçíuçvççuçç ³çíC³ççmççþçÇ çÆvçIççuçíuçí ÒççÆlççÆvçOççÇ çÆlçLçí Hççí®çC³ççDççOççÇ®ç, jçmççÆyçnçjçÇ IççÌ<ç
³ççb®ççÇ DçO³ç#ç cnCçÓvç çÆvçJç[ kçÀªvç ìçkçÀuççÇ. vçícçmlççb®³çç ³çç uçyçç[ KçíUçÇvçí YççjlçYçj®çí ÒççÆlççÆvçOççÇ KçJçUuçí. uççíkçÀcççv³ç DçççÆCç
uççuççpççRmççjKççÇ vçílçí cçb[UçÇ mçájlçcçOçí Hççí®çíHç³ç¥lç uççíkçÀcççv³ççbyçÎuç içápçjçlççÇ pçvçlçí®çb cçvç kçÀuçáçÆ<çlç nçíF&uç ³çç®ççÇnçÇ `` J³çJçmLçç
'' kçÀªvç þíJçC³ççlç DççuççÇ. DçLçç&lç®ç HççÆnuçç çÆoJçmç iççWOçUçlç Hççj Hç[Óvç lçnkçÓÀyç Pççuçç.
l³çççÆoJçMççÇ jç$ççÇHç³ç¥lç uççíkçÀcççv³çç vçícçmlççb®³çç iççíìçlç çÆHçÀªvç mçcçíìç®ççÇ yççíuçCççÇ nçíC³ççmççþçÇ Oç[Hç[lç nçílçí, HçCç
vçícçmlççbkçÀ[®³ççbvççÇ l³ççb®ççÇ Yçíì ìçUuççÇ. oámçjí çÆoJçMççÇ J³ççmçHççÇþçJçj uççíkçÀcççv³ççbmççþçÇ Kçá®çça vç þíJçC³çç®ççÇ o#çlçç IçíC³ççlç
DççuççÇ. vçícçmlççb®ççÇ nçÇ kçáÀìçÇuç ®ççuç DççíUKçÓvç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ mJççiçlçmççÆcçlççÇ®çí DçO³ç#ç cççUJççÇ ³ççb®³çç nçlççlç, lçí cçb[Hççlç çÆMçjlç
Dçmçlççbvçç®ç SkçÀ çÆ®çrçÇ mçjkçÀJçuççÇ. DçO³ç#ççb®³çç çÆvçJç[CçákçÀçÇvçblçj DççHçCç mçYççlçnkçáÀyççÇ®çç ÒçmlççJç cççb[Cççj Dççnçílç Dçmçb l³ççbvççÇ
l³ççlç çÆuççÆnuçb nçílçb. kçÀçjCç l³ççcçáUí cçlçcççípçCççÇ kçÀjçJççÇ uççiçCççj nçílççÇ, DçççÆCç lçí®ç vçícçmlççbvçç vçkçÀçí nçílçb. HçCç cççUJççRvççÇ lççÇ
uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ mçÓ®çvçç J³ççmçHççÇþçJçªvç IççíçÆ<çlç kçíÀuççÇ®ç vççnçÇ.
cnCçÓvç uççíkçÀcççv³ç GYçí jççÆnuçí DçççÆCç DççHçuççÇ mçÓ®çvçç cççb[ç³çuçç J³ççmçHççÇþçJçj ®ç{Ó uççiçu³ççJçj çÆlçLçu³çç cççCçmççvçí
l³ççbvçç cçppççJç kçíÀuçç. l³ççyçjçíyçj l³ççuçç yççpçÓuçç mççªvç uççíkçÀcççv³ç J³ççmçHççÇþçJçj DçO³ç#ççb®³çç ìíyçuççmçcççíj GYçí
jççÆnu³ççyçjçíyçj vçícçmlç ` pçnçuç ' Pççuçí DçççÆCç vçícçmlççbvççÇ vçícçÓvç þíJçuçíu³çç içáb[çbvççÇ cççjçcççjçÇuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ. Kçá®³çç&,
®çHçuçç, kçÀçþîçç J³ççmçHççÇþç®³çç çÆoMçívçí ³çíT uççiçu³çç. oçívnçÇkçÀ[®çí uççíkçÀ SkçÀcçíkçÀçbvçç çÆYç[uçí.
`` cççÇ FLçÓvç nuçCççj vççnçÇ, çÆnbcçlç Dçmçíuç lçj cçuçç FLçÓvç nuçJçç '' Dçmçb cnCçlç nçlçç®ççÇ Iç[çÇ IççuçÓvç uççíkçÀcççv³ç
þçcç GYçí jççÆnuçí. cççb[Jççlç Òç®çb[ cççjçcççjçÇ mçáª PççuççÇ. uççíkçÀcççv³ççbvçç cççb[Jç mççí[Óvç pççC³çç®ççÇ l³ççb®³çç kçÀç³ç&kçÀl³çç¥vççÇ çÆJçvçblççÇ
kçíÀuççÇ HçCç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ lççÇ mççHçÀ vççkçÀçjuççÇ DçççÆCç cçb[Hç çÆjkçÀçcçç nçíF&Hç³ç¥lç cççÇ FLçÓvç nuçCççj vççnçÇ, Dçmçb cnCçÓvç lçí SkçÀç
Kçá®ççaJçj oçívnçÇ Hç#ççlçu³çç kçÀç³ç&kçÀl³çç¥®ççÇ içáb[çiçoça Hççnçlç mJçmLçHçCçí yçmçuçí DçççÆCç mçáHççjçÇ®çb Kççb[ l³ççbvççÇ DççHçu³çç lççW[çlç
ìçkçÀuçb.
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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mçiçUç®ç çÆJç®çkçÀç Pççuçç. mçiçÈ³ççbvçç®ç pçí Pççuçb lçí ³ççíi³ç Pççuçb vççnçÇ ní pççCçJçuçb, DçiçoçÇ iççíKçu³ççbvççmçá×ç. ní mçiçUb
kçÀç Iç[uçb lçj yççÆn<kçÀçj DçççÆCç mJçoíMççÇ ³çç DçYçíÐç pççí[çÇuçç vçícçmlç Üí<çcçÓuçkçÀ mçcçpçlç nçílçí cnCçÓvç.
vçíJnçÇvçmçvç vççJçç®³çç Hç$çkçÀçjçvçí l³ççb®³ççyçÎuç SkçÀ Jççkçw³ç çÆuçnÓvç þíJçuçb Dççní,`mçcçjçbiçCç ní l³ççbvçç DççvçboYçáJçvç
Jççìlçí. '
DçMçç jçÇlççÇvçí pçnçuç DçççÆCç vçícçmlççbcçOçí cççíþçÇ HçÓÀì Hç[Óvç mçájlç mçYçç iççpçuççÇ.
³ççvçblçj 1907 mççuç Gpçç[uçb lçí®ç jçpçêçínç®³çç oámçN³çç HçJçç&vçí 1908 lçí 1914 DçMççÇ mçnç Jç<ç¥ uççíkçÀcççv³ççb®çç
cçb[çuçílç kçÀþçíj kçÀçU mçbHçuçç. l³ççb®³çç ³çç içÌjnpçíjçÇlç çÆJçmkçÀUçÇlç Pççuçíu³çç DçççÆCç çÆvç<¬çÀçÇ³ç yçvçuçíu³çç jçä^çÇ³ç Hç#ççuçç Hçjlç
GYççjçÇ oíC³ççmççþçÇ uççíkçÀcççv³ç mçppç Pççuçí. l³çç®çJçíUçÇ Dç@vççÇ yçíPçbì ¿çç YççjlççÇ³ç jçpçkçÀçjCççlç uç#ç Iççuçç³çuçç uççiçu³çç
nçíl³çç.l³ççb®çç JçkçáÀyç, l³ççb®³ççcçáUí nçíCççjç HçÀç³çoç, ³ççb®çç çÆJç®ççj kçÀªvç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ l³ççb®³ççMççÇ Hç$çJ³çJçnçj ®ççuçÓ kçíÀuçç. 14
mççuç®ççÇ kçÀçBûçímç cçêçmçcçOçí Yçjç³ç®ççÇ nçílççÇ. mçájlçíuçç yççníj Hç[u³ççcçáUí Dççlçç mçcçíì kçÀªvç kçÀçBûçímçcçOçí ÒçJçíMç kçÀjç³ç®çç
uççíkçÀcççv³ççbvççÇ çÆvç½ç³ç kçíÀuçç.
HçCç iççíKçuçí-cçínlçç JçiçÌjí cçb[UçRvçç uççíkçÀcççv³ççb®çç Hçjlç çÆMçjkçÀçJç nçíCçí ©®çuçí vççnçÇ. cnCçÓvç iççíKçuçí uççíkçÀcççv³ççbvçç
Yçíìç³çuçç içç³çkçÀJçç[ Jçç[îççlç içíuçí DçççÆCç lçácnçÇ kçÀçBûçímçcçOçí ³çíT vçkçÀç Dçmç l³ççbvçç cnCççuçí. uççíkçÀcççv³ççbvççÇ l³ççbvçç mJç®s
mççbçÆiçlçuçb kçÀçÇ kçÀç@bûçímç mçJçç¥®ççÇ Dççní, lççÇ kçáÀCççuççnçÇ DççboCç çÆouçíuççÇ vççnçÇ. cççÇ ÒçLçcç kçÀçBûçímçcçOçí ³çíCççj DçççÆCç vçblçj lççÇ lççy³ççlç
IçíCççj. Hçjlç pçnçuç-vçícçmlççb®ççÇ kçáÀjyçáj mçáª PççuççÇ. DçççÆCç þjJçu³ççÒçcççCçí uççíkçÀcççv³ççbvççÇ mçcçíìç®³çç þjçJççvçí kçÀçBûçímçcçOçí ÒçJçíMç
kçíÀuçç®ç.
³ççvçblçj Dççuçç nçícçªuç®çç cçb$ç. l³çç®ççÇ jçÇlçmçj mLççHçvçç yçíUiççJçuçç PççuççÇ. uççíkçÀcççv³ççbvççÇ nç cçb$ç
içç³ç$ççÇcçb$ççFlçkçÀç HççÆJç$ç kçíÀuçç. çÆþkçÀçÆþkçÀçCç®³çç mçYççbcçOçÓvç nçícçªuç®çç Òçmççj pçvçcçvççlç ©pçJçç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ®ç nçílççÇ.
l³ççvçblçj PççuççÇ lççÇ uçKçvççÌ®ççÇ SíçÆlçnççÆmçkçÀ mçYçç. uçKçvççÌ®³çç kçÀçBûçmç DççÆOçJçíMçvççlç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ ``mJçjçp³ç nç
cççPçç pçvcççÆmç× nkçwkçÀ Dççní DçççÆCç lççí cççÇ çÆcçUJççÇvç®ç '' nç cçb$ç YççjlçJççmççÇ³ççb®³çç Ëo³ççHç³ç¥lç Hççí®çJçuçç. çÆlçLçí®ç Pççuçç
cçámuççÇcç uççÇiçMççÇ kçÀjçj. kçÀjçjçcçáUí cçámçuçcççvççb®çí mçcççOççvç nçíTvç lçí kçÀçBûçímçcçOçí ³çílç DçmçlççÇuç, DçççÆCç l³ççcçáUí cçámçuçcççvççb®³çç
oíMçYçkçwlççÇ®çç Yççjlçyçç¿ç oíMççbkçÀ[çÇuç Dççí{ç vççnçÇmçç nçíTvç lçí YççjlççÆvçÿ nçílç DçmçlççÇuç lçj nç kçÀjçj kçÀjçJçç Dçmçç l³ççb®çç
çÆJç®ççj nçílçç. FbûçpççbMççÇ uç{ç³çuçç Òçl³çíkçÀ IçìkçÀ mççcççÇuç kçÀªvç IçíC³çç®ççÇ l³ççb®ççÇ Oç[Hç[ nçílççÇ.
mJçjçp³ç çÆcçUJçCçb nç®ç O³ççmç. nçÇ®ç lçUcçU. jç$çbçÆoJçmç nç®ç çÆJç®ççj. nçÇ®ç Dçç³çá<³çç®ççÇ FçÆlçkçÀlç&J³çlçç. l³ççmççþçÇ
uççíkçÀcççv³ççbvççÇ Dçç³çá<³ç PççíkçÓÀvç çÆouçb. cççPçb jçpçkçÀçjCç cnCçpçí `` mçáUçJçj®ççÇ HççíUçÇ '' Dçmçb lçí mJçlç:®ç DççHçu³çç jçpçvççÇlççÇ®çb
JçCç&vç kçÀjçÇlç Dçmçlç. l³ççcçáUí Dçmçu³çç jçpçkçÀçjCççlç DççHçu³ççuçç çÆMç<³ç çÆcçUCççj vççnçÇ nínçÇ lçí HçÓCç&HçCçí pççCçÓvç nçílçí. Fbûçpç
l³ççb®çí Mç$çÓ vçbyçj SkçÀ. <çþb ÒççÆlç <ççþîçcçd ní®ç OççíjCç. l³ççbvçç kçÀmçb nÌjçCç kçÀªvç mççí[ç³ç®çb ³ççmççþçÇ®ç mçlçlç yçáOoçÇ®çç JççHçj.
Fbûçpççbvçç IççuçJçç³ç®çb cnCçpçí DççOççÇ l³ççmççþçÇ DççHçu³çç uççíkçÀçbvçç nuçJçç³ç®çb, pççiç=lç kçÀjç³ç®çb, l³ççbvçç DççHçCç Hççjlçb$³ççlç
Dççnçílç, l³ççb®³ççHççmçÓvç mçáìkçÀç kçÀªvç I³çç³ç®ççÇ Dççní ³çç®ççÇ l³ççbvçç pççCççÇJç kçÀªvç Ðçç³ç®ççÇ. cçiç çÆomçíuç lççÇ JçmlçÓ, çÆomçíuç lççí
cççCçÓmç, mçá®çíuç lççí çÆJç®ççj mJçjçp³ççmççþçÇ kçÀmçç GHç³ççíiççlç DççCçç³ç®çç ³çç®ççÇ®ç DçnçÆvç&Mç çÆ®çblçç. l³ççmççþçÇ Jççìíuç lççÇ çÆMç#çç
Yççíiçç³çuççnçÇ lç³ççj!
l³ççb®ççÇ nçÇ lçUcçU FlçkçÀçÇ HçjçkçÀçíìçÇ®ççÇ nçílççÇ, kçÀçÇ SkçÀ çÆoJçmç DççHçu³çç DççjçcçKçá®ççalç çÆJç®ççjçlç iç{uçíuçí Dçmçí
yçmçuçíuçí nçílçí. l³ççb®çí Yçç®çí OççW[çíHçblç çÆJçÜçbmç, l³ççb®³ççmçcççíªvç kçÀçcçb kçÀjlç mççjKççÇ ³çí -pçç kçÀjlç nçílçí, HçCç çÆlçkçÀ[í
uççíkçÀcççv³ççb®çb uç#ç®ç vçJnlçb. Dç®ççvçkçÀ uççíkçÀcççv³ç Kçá®ççaJçªvç Gþuçí DçççÆCç pççíjçlç cnCççuçí,
`` #çCçYçj Hçjcçíéçjçvçí, cçuçç mçç#ççlç cççí#ç oílççí cnCçÓvç cnìuçí vçç lççÇ lççí cççÇ çÆPç[kçÀçªvç l³ççmç cnCçívç kçÀçÇ, ÒçLçcç
Hççjlçb$³ççlçÓvç cçákçwlç Pççuçíuçç cççPçç oíMç cçuçç Hççnç³ç®çç Dççní. kçÀçjCç JçÌ³ççqkçwlçkçÀ cççí#ç Pççuçç lçjçÇ lççí G®®ç kçÀçíìçÇ®çç HçCç
HçjçkçÀçÿí®çç mJççLç&mççOçÓHçCçç®ç Dççní.''
l³ççb®³çç cçvççlçuçb mJçjçp³çç®çb çÆ®ç$ç JçíiçUb nçílçb. mJçjçp³çç®ççÇ J³ççK³ççnçÇ JçíiçUçÇ nçílççÇ. DççHçuççÇ HçjbHçjç, DççHçuççÇ
mçbmkç=ÀlççÇ, DççHçuçí jkçwlçmçbyçbOç p³ççlç pççíHççmçuçí pççlççÇuç, mçbJççÆOç&lç kçíÀuçí pççlççÇuç lçí mJçjçp³ç! 1916 mççuççÇ nçícçªuç
mLççHçC³ççHçÓJçça l³ççbvççÇ J³ççK³ççvççb®ççÇ Pççí[ GþJçuççÇ lçíJnç mçjkçÀçjvçí uççíkçÀcççv³ççbvçç yççíuççJçÓvç mçcçpç çÆouççÇ kçÀçÇ l³ççbvççÇ nçícçªuç nç
Mçyo JççHçª vç³çí. lçíJnç lçç[kçÀvçd uççíkçÀcççv³ççbvççÇ l³ççbvçç pçyççyç çÆouçç kçÀçÇ nç Mçyo cççÇ JççHçjCççj®ç, DçççÆCç nçícçªuçnçÇ mLççHçCççj.
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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cççBìíi³çÓ ³ççbvçç mJçlç:uçç Yççjlççlç ³ççJçb uççiçuçb, lçíJnç Dç@vççÇ yçíPçbì uççíkçÀcççv³ç JçiçÌjí l³ççbvçç çÆouuççÇuçç Yçíìç³çuçç içíuçí.
uççíkçÀcççv³ç yççF¥yçjçíyçj vç pççlçç SkçÀìí cççBìíi³çÓbvçç Yçíìuçí. 40 çÆcççÆvçìb oçíIçb yççíuçuçí. MçíJçìçÇ cççBìíi³çÓbvççÇ uççíkçÀcççv³ççbvçç çÆJç®ççjuçb
kçÀçÇ lçácnçÇ cççP³çç mçáOççjCçç mJççÇkçÀçjCççj kçÀçÇ vççnçÇ? lçíJnç uççíkçÀcççv³ççbvç GÊçjuçí,`` mJççÇkçÀçjCççj lçj! çÆMçJçç³ç DççCçKççÇnçÇ
cççiçCççj.''
cççBìíi³çÓ ³ççbvççÇ kçÀçnçÇ pççlççRvçç çÆJçMçí<ç DççÆOçkçÀçj çÆouçí. lçíJnç uççíkçÀcççv³ç cnCççuçí,
`` DççcnçÇ Dç@çÆjmìçí¬ç@ÀçÆìkçÀ mJçYççJçç®ççÇ cççCçmçb Dççnçílç. ( mçjoçj-GcçjçJççb®çb ³ççb®çb jçp³ç ) Dççcnçuçç Dç@çÆjmìçí¬çÀçmççÇ Dçç@HçÀ
çÆJçp[cç HçççÆnpçí. Içj YçíoCççjçÇ nçÇ HçÌMççJçj ®ççuçCççjçÇ [ícçç@¬çÀmççÇ vçkçÀçí Dççní. ''
uççíkçÀcççv³ç DçççÆCç cççBìíi³çÓ ³ççb®ççÇ Yçíì Pççu³ççJçj cççBìíi³çÓ cnCççuçí,
`` There is one Indian whom we can not win over by any sort of influence or
inducement and that is Mr. Tilak. All others we can influence more or less. ''

1907 mççuççÇ l³ççbvçç çÆMç#çç PççuççÇ. mçjoçjiç=nçlçÓvç HççíçÆuçmççb®³çç içç[çÇlç yçmçlç Dçmçlççbvçç DççpçÓyççpçÓ®çí uççíkçÀ
j[lççbvçç HççnÓvç lçí jçiççJçuçí DçççÆCç kçÀ[JçìHçCçí cnCççuçí, `` lçácnçÇ pççíHç³ç¥lç Dçmçí yçç³çkçÀçbmççjKçí j[lç jçnçuç lççíJçj Dççcnçmç
Dçmçí®ç çÆvçcçÓìHçCçí lçá©biççlç jççÆnuçí HçççÆnpçí. '' kçÀçíìç&cçOçí pçíJç{îçç cnCçÓvç kçÀþçíj çÆMç#çç Pççu³çç lçíJnç lçíJnç l³ççb®çç ®çínjç
çÆvç½çuç Dçmçí DçççÆCç Dçmççcççv³ç OçÌ³ç& l³ççb®³çç ®çínN³ççJçj çÆJçuçmçlç Dçmçí. HçCç kçáÀCççÇ j[uçíuçb cçç$ç l³ççbvçç KçHçlç vçmçí. mçjkçÀçjçÇ
vççíkçÀjçÇlçuçí uççíkçÀ l³ççb®³çç J³ççK³ççvççuçç pçç³çuçç, vççíkçÀjçÇ pççF&uç cnCçÓvç Iççyçjlç. lçíJnç l³ççb®³ççmççþçÇ uççíkçÀcççv³ç jç$ççÇ
J³ççK³ççvçí oílç. kçáÀCçç®ççÇnçÇ çÆ®çþçÇ DççHçu³ççpçJçU þíJçlç vçmçlç. uçiçí®ç HçÀç[Óvç ìçkçÀlç, çÆkçbÀJçç l³ççbvçç Hçjlç kçÀªvç ìçkçÀlç. kçÀçjCç
SkçÀ®ç.... DççHçu³ççJçj mçjkçÀçj®ççÇ Oçç[ DççuççÇ lçj lççí çÆvç<HççHç cççCçÓmç Dç[kçÀç³çuçç vçkçÀçí. mçjkçÀçj®çç l³ççb®³ççJçj çÆkçÀlççÇ jçí<ç
nçílçç ³çç®ççÇ l³ççbvçç HçÓCç& pççCççÇJç nçílççÇ. SkçÀoç lçí DççÌjbiççyççouçç içç[çÇ HçkçÀ[ç³çuçç içíuçí, lçíJnç l³çç®çJçíUçÇ uçç@[& kçÀPç&vçuçç IçíTvç
pççCççjçÇ içç[çÇ mìíMçvççlçÓvç Hççj nçílç nçílççÇ. HççíçÆuçmç yçboçíyçmlçnçÇ kçÀ[kçÀ nçílçç. lçíJnç uççíkçÀcççv³ç l³ççbvçç Hççí®çJçç³çuçç Dççuçíu³çç
l³ççb®³çç çÆcç$ççuçç cnCççuçí, `` Dççlçç ³çç #çCççÇ pçj kçáÀCççÇ içç[çÇJçj Kç[ç pçjçÇ cççjuçç vçç, lçjçÇ HççíçÆuçmç DççOççÇ cçuçç®ç HçkçÀ[lççÇuç.
mçjkçÀçjuççnçÇ l³ççb®³çç uççíkçÀçÆÒç³çlçí®ççÇ ®ççbiçuççÇ®ç pççCççÇJç nçílççÇ. DçççÆCç uççíkçÀcççv³ççbvçç kçÀçnçÇ Pççuçb lçj uççíkçÀ#ççíYç çÆkçÀlççÇ GmçUíuç
lçí FbûçpçnçÇ HçÓCç& pççCçÓvç nçílçí.
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Father of unrest
nç l³ççbvçç mJçjçp³çç®³çç ®çUJçUçÇ®çç, FbûçpççbkçÀ[Óvç çÆcçUçuçíuçç mçJççx®®ç çÆkçÀlççyç nçílçç.
Take away Tilak, and Poona is nothing.

nç çÆjHççíì& Dççní 1909 mççuç®çç, SkçÀç HççíçÆuçmç mçáHççÆjìW[íbì®çç. ³ççlç®ç uççíkçÀcççv³ççb®çb mçiçUb jçpçkçÀçÇ³ç JçCç&vç Dççuçb.
jçpçkçÀçjC³ççvçí Ëo³ççlç Dççiç DçççÆCç [çíkçw³ççJçj yçHç&À þíJçuçç HçççÆnpçí nçÇ uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ jçpçkçÀçÇ³ç vçíl³ççyçÎuç®ççÇ
J³ççK³çç nçílççÇ. jçpçkçÀçjCç nç çÆJçkçÀçjçbvççÇ cçvççuçç Yç´ä kçÀjCççjç çÆJç<ç³ç, cnCçÓvç cçvççuçç DçççÆuçHlç, SkçÀçûç, Mççblç kçÀjCççjç cççiç&
jçpçkçÀçjC³ççuçç MççíOçç³çuçç®ç nJçç Dçmçb lçí cnCçlç. jçpçkçÀçjCççJçj çÆJçmlç=lç ûçbLç çÆuççÆnC³çç®ççÇ l³ççb®ççÇ HçÀçj F®sç nçílççÇ DçççÆCç l³çç
¢äçÇvçí cçvçÓ, Dç@çÆjmìç@ìuç, Huçíìçí, çÆÖçÀcçvç ³ççb®çç DçY³ççmçnçÇ l³ççbvççÇ kçÀªvç þíJçuçç nçílçç. HçCç l³çç®ç kçÀçUçlç cçb[çuçíuçç
pççC³çç®ççÇ çÆMç#çç l³ççbvçç PççuççÇ. l³ççcçáUí lççí ûçbLç Òçl³ç#ççlç mççkçÀçjuçç vççnçÇ.
jçpçkçÀçjCççlç Hç[C³çç®ççÇ l³ççb®ççÇ F®sç vçJnlççÇ HçCç DççHçu³çç uççíkçÀçb®çb kçÀäcç³ç pççÇJçvç, Fbûçpç mçjkçÀçjç®çç pçáuçÓcç, cçvçcççvççÇ,
DçççÆCç oíMççuçç uçáìCçb HççnÓvç l³ççbvççÇ pçvçpççiç=lççÇ®çç mçbkçÀuHç mççí[uçç DçççÆCç lçí Kç[lçj DççÆmçOççjç Jç´lç pçvcçYçj GjçMççÇ yççUiçuçb.
®ççUçÇmç Jç<ç& l³ççbvççÇ ní kçÀç³ç& DçJ³ççnlçHçCçí ®ççuçÓ þíJçuçb.
v³çÓ FbiuççÇMç mkçÓÀuç®ççÇ mLççHçvçç, çÆìUkçÀ DççiçjkçÀj Jçço, jçpçêçínç®çç Kçìuçç, [çWiçjçÇ®³çç lçáªbiççlçuçí 101 çÆoJçmç,
çÆ®çjçíuç kçíÀmç, lççF&cçnçjçpç ÒçkçÀjCç DçççÆCç cçb[çuçí®çç lçáªbiçJççmç ¿çç cçnlJçç®³çç IçìvççbvççÇ l³çç®çb Dçç³çá<³ç J³ççHçÓvç içíuçb.
yçnápçvç mçcççpçç®³çç kçÀuççvçí Lççí[b I³ççJçb uççiçlçb. lçj®ç uççíkçÀçbcçOçí ÒççÇlççÇ GlHçVç nçílçí. l³ççb®çç HçççÆþbyçç Dçmçu³çççÆMçJçç³ç
HçjkçÀçÇ³ççbMççÇ uç{Cçb mççcçL³ç& vçíl³ççuçç ³çílç vççnçÇ ní l³ççbvççÇ DççíUKçuçb nçílçb. cnCçÓvç®ç `` mççcçL³ç& Dççní ®çUJçUçÇ®çí '' ³çç l³ççb®³çç
GÐççíiççuçç ³çMç çÆcçUçuçb. Hçjlç `` lçíLçí YçiçJçblçç®çí Dçvçáÿçvç HçççÆnpçí '' Dçmçb uççíkçÀçbvçç mççbiçlççbvçç cnCçç³ç®çí kçÀçÇ ³çç®çç DçLç&
YçiçJçblçç®ççÇ cçÓlçça DççCçÓvç l³çç®³ççYççíJçlççÇ GoyçÊççÇ DççíJççUCçb vçJní lçj YçiçJçblç, pçí mççOçÓb®çç GOoçj DçççÆCç oáäçb®çb çÆvçcçÓ&uçvç ³çç oçívç
iççíäçÇ kçÀjlççí l³çç DççHçCç®ç kçÀjç³ç®³çç. l³çç®çb kçÀç³ç& DççHçCç kçÀjç³ç®çb.
mçjkçÀçjvçí çÆkçÀlççÇnçÇ mçáOççjCçç kçíÀu³çç lçjçÇ cççÇ DççCçKççÇvç cççiçCççj DçççÆCç l³ççmççþçÇ uç{Cççj Dçmçb l³ççbvççÇ KçáÎ
cççBìíi³çÓvçç®ç pççTvç mççbçÆiçlçuçb. l³ççb®³ççlç DçççÆCç vçícçmlççbcçOçí lççí®ç HçÀjkçÀ nçílçç. pçí kçÀçnçÇ çÆcçUçuçí lçíJç{í KçÓHç Pççuçí Dçmçb
vçícçmlççb®çb OççíjCç nçílçb. kçÀçBûçímçvçí uççíkçÀcççv³ççbvçç yççníj þíJçuçb. uççíkçÀcççv³ç cçb[çuçíuçç içíu³ççJçj jçä^dçÇ³ç mçYçí®³çç lç©Cççbvçç,
l³ççb®³çç ³ççípçvçç ®ççuçJçC³ççmççþçÇ kçáÀCççÇlçjçÇ vçílçç nJçç nçílçç. cnCçÓvç vççiçHçÓjcçOçuçí yççyççmççníyç HçjçbpçHçí, jçcçYççT mçÒçí, vççjç³çCç
yççcçCçiççJçkçÀj, JççÇj JççcçvçjçJç pççíMççÇ, yçíUiççJç®çí yççyççmççníyç mççícçCç, Dçmçí ®ççjHçç®ç lçªCç cçábyçF&uçç çÆHçÀjçípçMçnç cçínlççbvçç
Yçíìç³çuçç içíuçí. l³ççJçíUçÇ l³ççb®³çç ®çWyçjcçOçí çÆovçMçç@ Jçç®sç, nççÆvç&cçvç yçmçuçí nçílçí. ³çç lçªCççbvççÇ DççHçuçç YçíìçÇuçç ³çíC³çç®çç nílçÓ
mççbçÆiçlçuçç DçççÆCç Dççcç®çb Hçá{çjçÇHçCç mJççÇkçÀçjlçç kçÀç? Dçmçb çÆJç®ççju³ççyçjçíyçj lçí SkçÀocç,`` ®çÓHç! FLçí çÆYçblççÇuççnçÇ kçÀçvç
Dçmçlççlç.'' Dçmçb cnCççuçí. lçjçÇ cçáuççbvççÇ DççHçuçç ÒçMvç Hçá{í jíìuçç lçíJnç cçínlçç l³çç oçíIççbkçÀ[í JçUÓvç cnCççuçí, `` Hçnç ní
cçnçjçä^ç®çb jkçwlç! ³ççb®³çç yçáOoçÇ DçççÆCç Oçç[mçç®çb lçjçÇ kçÀçÌlçákçÀ kçÀjçuç kçÀçÇ vççnçÇ? çÆMçJççpççÇ DçççÆCç çÆìUkçÀ pççíHç³ç¥lç ³çç cçjçþçÇ
lçªCççb®³çç jkçwlççlç çÆpçJçblç Dççnílç lççíJçj cçnçjçä^®ç çÆnboçÇ mJçjçp³çç®çç ÒçMvç mççí[Jçíuç.'' vçblçj l³çç lçªCççbvçç, .. .. lçácç®çç
vçílçç Jnç³çuçç uççíkçÀcççv³ç®ç uçç³çkçÀ.. .. cççÇ vççnçÇ.. Dçmçb cnCççuçí. lçíJnç l³çç lçªCççbvççÇ kçÀçBûçímç cçiç uççíkçÀcççv³ççbvçç yççníj kçÀç
þíJçlçí Dçmçb çÆJç®ççjuçb. l³ççJçj cçínlçç ³ççb®çb GÊçj çÆJçuç#çCç nçílçb. lçí cnCççuçí,
`` DççcnçÇ çÆìUkçÀçbvçç yççníj þíJçlççí, cnCçÓvç mçjkçÀçj l³ççb®³ççJçj nl³ççj G®çuçlçí ní cnCçCçb yçjçíyçj vççnçÇ. mçjkçÀçj pçíJnç
çÆìUkçÀçb®³çççÆJçªOo o[HçMççnçÇ kçÀjlçí lçíJnç, l³çç®çí nçíCççjí mçbYççJ³ç HççÆjCççcç mçjkçÀçj®³çç kçÀçvççJçj IççuçÓvç mçjkçÀçjuçç
mççJçOççÆiçjçÇ®çç FMççjç DççcnçÇ oílççí. jçpççÆvçÿç J³çkçwlç kçÀjCçí, çÆìUkçÀçbHççmçÓvç oÓj jçnçCçí, l³ççb®çí Dççcç®çí Hçìlç vççnçÇ Dçmçb
mçjkçÀçjuçç YççmçJçlç jçnCçb, DçççÆCç Dççcç®çb cnCçCçb mçjkçÀçj cççv³ç kçÀjlç vççnçÇ cnCçÓvç çÆìUkçÀçb®çb çÆJçvççMçkçÀ Dçmçb jçpçkçÀçjCçç®çb
OççíjCç uççíkçÀçÆÒç³ç nçílçb³ç, Dçmçb kçÀçvççÇkçÀHççUçÇ Dççíj[lç jçnCçb, ní Dççcç®çb OççíjCç Dççní. DçMççjçÇlççÇvçí SkçÀçvçí HççÆjçÆmLçlççÇ çÆvçcçç&Cç
kçÀjç³ç®ççÇ DçççÆCç oámçN³ççvçí çÆlç®³ççHççmçÓvç çÆvçIçíuç lçíJç{ç HçÀç³çoç kçÀªvç I³çç³ç®çç Dçmçb Pççuçb lçjçÇ oíMçç®çb çÆnlç®ç Dççní. ''.....
çÆcçUÓvç Òçl³çíkçÀpçCç DççHççHçu³çç kçáÀJçlççÇvçámççj mJçjçp³ç çÆcçUJçC³ççmççþçÇ Oç[Hç[lç nçílçç.
SkçÀçÇkçÀ[í jçpçkçÀçjCççlçuçí çÆJçjçíOççÇ Hç#çvçílçí DçççÆCç oámçjçÇkçÀ[í, cçínlçç SkçÀoç nççÆvç&cçvç ³ççb®³ççMççÇ yççíuçlççbvçç l³ççbvçç
cnCççuçí, `` cççÇ DçççÆCç çÆìUkçÀ SkçÀçblççlç Hçç®ç çÆcççÆvçìb pçjçÇ SkçÀ$ç yçmçuççí lçjçÇ DççcnçÇ SkçÀ nçíT.'' HçáC³ççlç çÆHçÀjçípçMçnç cçínlçç
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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KçÓHç DççpççjçÇ Dçmçlççbvçç, l³ççbvçç DççJççpçç®çç $ççmçnçÇ mçnvç nçílç vçJnlçç. cnCçÓvç l³ççb®çç yçbiçuçç jnoçjçÇHççmçÓvç KçÓHç Dççlç nçílçç.
uççíkçÀcççv³ç l³ççbvçç Yçíìç³çuçç içíuçí. içç[çÇ kçáÀþí Dççní Dçmçb cçínlççbvççÇ çÆJç®ççjuçb lçíJnç lçácnçuçç $ççmç vçkçÀçí cnCçÓvç uççbyç GYççÇ kçíÀuççÇ
Dçmçb cnCççuçí. çÆJçjçíOçkçÀ Dçmçuçí lçjçÇ jçpçkçÀçjCç mççí[uçb kçÀçÇ oçíIçí SkçÀcçíkçÀçbyçÎuç Dççoj kçÀjlç nçílçí. lççí®ç Dççoj uççíkçÀcççv³ççbvçç,
vçç. iççíKçuçí, Dç@vççÇ yçíPçbì, ³ççb®³ççnçÇyçÎuç nçílçç. cnCçÓvç®ç kçáÀCççÇ l³ççbvçç vççJçb þíJçç³çuçç uççiçuçb lçj, DççOççÇ lçácnçÇ l³ççb®³ççSJç{í Jnç
DçççÆCç cçiç l³ççbvçç vççJçb þíJçç Dçmçb cnCçÓvç l³ççbvçç içHHç kçÀjlç.
mçjkçÀçj®çç mçiçUç kçÀçjYççj çÆmçJnçÇuç mçJn¥ìmçd ®³çç DççÆOçkçÀçjçlç ®ççuçlççí. ní kçÀçjYççjçÇ ìçbkçÀmççUçÇlç lç³ççj Pççuçíu ³çç
©Hç³ççbmççjKçí Dçmçlççlç. DççHçCç cnCçÓ lççÇ HçÓJç&çÆoMçç Dçmçb l³ççbvçç Jççìlç Dçmçlçb. DçMçç IçcçW[çÇ DççÆOçkçÀçN³ççb vçç, lçÓ cnCçlççímç lçí
®çÓkçÀ Dççní, pçvçlçí®³çç çÆnlçç®ççÇ kçÀçUpççÇ kçÀUkçÀU cçuçç lçáP³ççHçí#çç pççmlç cççnçÇlç Dççní, cnCçÓv ç cççÇ mççbiçlççí lçmçb lçÓ Jççiçuçb
HçççÆnpçímç Dçmçb þCçkçÀçJçÓvç mççbiçCççjç çÆvçYç&³ç Hçá{çjçÇ lç³ççj Pççuçç HçççÆnpçí Dçmçb lçí çÆJçÐççL³çç&vçç mççbiçç³ç®çí.
³çç ÒçoíMççlç, Òççblççlç, mJçjçp³çç®ççÇ ®çUJçU kçÀjç³ç®ççÇ Dçmçíuç l³çç Òççblççlçu³çç uççíkçÀçb®çç DççOççÇ Oçcç& pççCçÓvç I³çç. l³çç
Oçcç&ûçLççblçu³çç Goçj YççJçvççb®çç DççojHçÓJç&kçÀ DçY³ççmç kçÀjç cnCçpçí uççíkçÀçb®ççÇ lçácnçuçç mçnçvçYçÓlççÇ çÆcçUíuç. oámçjb cnCçpçí l³çç
YççiççlçuççÇ Yçç<çç lçácnçuçç yççíuçlçç DççuççÇ®ç HçççÆnpçí Dçmçç l³ççb®çç lç©Cç kçÀç³ç&kçÀl³çç¥vçç GHçoíMç Dçmçí. mJçjçp³çç®ççÇ Oç[Hç[ nçÇ
yç´çïçCç uççíkçÀçbvççÇ kçÀçÌçqvmçuççlç pççTvç DççHçu³ççJçj Hçiç[ç yçmççJçç cnCçÓvç ®ççuçJçuççÇ Dççní Dçmçb yç´çïçCçílçjçbvçç Jççìlçb³ç l³çç®çb kçÀç³ç
Dçmçb kçáÀCççÇ l³ççbvçç çÆJç®ççjuçb lçíJnç lçí cnCççuçí, `` Kçjb³ç! JçjJçj Hççnlçç lçí Kçjb Jççìlçb. cnCçÓvç®ç cççÇ cççP³çç mçnkçÀçN³ççbvçç mççbiçlç
Dçmçlççí kçÀçÇ lçácnçÇ cççiçí jçnç DçççÆCç jçä^çÇ³ç Hç#çç®ççÇ lçlJçb cççv³ç DçmçCççN³ççbvçç mçáçÆMççÆ#çlç Dçv³çpççlççÇ³ç uççíkçÀçbvçç nçlççÇ Oçªvç
kçÀçÌçqvmçuç kçÀçyççÇpç kçÀjç. cnCçpçí kçÀçÌçqvmçuçí mJçjçp³çç®³çç ®çUJçUçÇuçç GHç³ççíiççÇ Hç[lççÇuç, Dçmçb nçíFu& ç. Dçmçb vççnçÇ Pççuçb lçj
Dçv³çpççlççÇ³ççbvçç ÀçÌçqvmçuççb®çç kçbÀìçUç ³çç³çuçç uççiçíuç. cnCçÓvç mçiçÈ³ççbvççÇ çÆcçUÓvç®ç kçÀçÌçqvmçuçb lççy³ççlç IçílçuççÇ HçççÆnpçílç. ''
1898®³çç jçpçêçínç®³çç Kçìu³ççlç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ mçjkçÀçj®ççÇ cççHçÀçÇ cççiççJççÇ DçççÆCç cççíkçÀUb JnçJçb Dçmçb l³çbç®³çç
DçJçlççÇ YççíJççÆlç jçnCççN³ççb®çb cçlç nçílçb. HçCç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ l³ççuçç mHçä vçkçÀçj çÆouçç.DççHçuçí Hçjcç çÆcç$ç yççyçÓ cççílççÇuççuç Iççí<ç
³ççbvçç HççþJçuçíu³çç Hç$ççlç l³ççbvççÇ l³ççb®ççÇ yççpçÓ mHçä kçíÀuççÇ.
`` cççÇ içávnç kçíÀuçíuçç vçmçlççbvçç, cççÇ oçí<ççÇ Dççní ní kçÀyçÓuç kçÀjCçb cççP³ççmççjK³çç cççCçmççvçb ³ççíi³ç Dççní kçÀç? cçuçç çÆMç#çç
PççuççÇ lçj uççíkçÀçb®ççÇ mçnçvçYçÓlççÇ®ç cçuçç OçÌ³ç& oíF&uç DçMççÇ cççPççÇ mçcçpçÓlç Dççní. mçjkçÀçj®çç cçáK³ç GÎíMç HçáC³ççlççÇuç Hçá{çN³ççbvçç
cççvçç KççuççÇ Iççuçç³çuçç uççJçCçí nç Dççní. DççHçCç uççíkçÀçb®çí, pçvçlçí®çí vççíkçÀj Dçmçlççí. DçMçç DççCççÇyççCççÇ®³çç ÒçmçbiççÇ DççHçu³ççlç OçÌ³ç&
vççnçÇ Dçmçí oçKçJçuçí lçj DççHçCç uççíkçÀçb®çç çÆJçéççmçIççlç kçíÀu³ççmççjKçb nçíTvç l³ççb®ççÇ çÆvçjçMçç kçíÀu³ççmççjKçb nçíF&uç. cnCçÓvç nçÇ
iççíä kçÀjç³çuçç cççÇ çÆyçuçkçÓÀuç lç³ççj vççnçÇ. mçcççpççlçuçç cççPçç opçç& mçJç&mJççÇ cççP³çç MççÇuççJçj®ç DçJçuçbyçÓvç Dççní .
cççP³çççÆJç©Oo®çç HçájçJçç DçiçoçÇ HççíkçÀU Dççní. cçuçç v³çç³çç®ççÇ YççÇlççÇ Jççìlç vççnçÇ lçj p³ççbvçç cçjçþçÇ ³çílç vççnçÇ DçMçç p³çájçR®ççÇ
Jççìlçí. DççHçu³ççuçç jçpçkçÀçjCççlç jçnç³ç®çí Dçmçíuç lçj ³çç iççíäçRvçç DççHçCç kçÀç³çcç lç³ççj jççÆnuçí HçççÆnpçí. ''
1904 mççuççÇ pçíJnç uççíkçÀcççv³ç MçbkçÀjç®çç³çç¥vçç Yçíìç³çuçç içíuçí lçíJnç l³ççb®³çç yççíuçC³ççlç Lççí[çÇMççÇ Yççjlçç®³çç YççJççÇ
çÆHç{çÇyçÎuç çÆvçjçMçç [çíkçÀçJçuççÇ. `` DççÆuçkçÀ[í FbûçpççÇ çÆMçkçÀuçíu³çç DççHçu³çç mçJç& mçáçÆMççÆ#çlççbvçç DççHçu³çç mçbmkç=ÀlççÇ®ççÇ HçÀçjMççÇ
çÆkçbÀcçlç Jççìlç vççnçÇ. Oçcçç&yçÎuç l³ççbvçç DççmLççnçÇ vççnçÇ. HçÀçj kçÀç³ç mçbmkç=ÀlççÇ DçççÆCç Oçcç& çÆJçmçjC³ççmç lçí DçiçoçÇ lç³ççj Dççnílç.
l³ççbvçç lçí vçkçÀçí®ç Dççní. cnCçÓvç kçwJççÆ®çlç cçvççlç ³çílçb kçÀçÇ mJçjçp³ç Dççuçb kçÀç³ç çÆkçbÀJçç HçjmLç çÆ¸çmlççÇ jçp³ç kçÀç³çcç çÆìkçÀuçb kçÀç³ç
mççjKçb®ç Dççní ³ççbvçç. mçbmkç=ÀlççÇ, jkçwlçmçbyçbOç, HçjbHçjç, Oçcç& ³ççmççþçÇ lçj mJçjçp³ç nJçb. ³çç mççN³ççb®³çç DçYççJççÇ, vçámçlçb mJçjçp³ç
Dçççnçj-çÆvçêç-Yç³ç SJç{îççHçájlçb®ç ³ççbvçç mJçjçp³ç nJçb Dççní.''
uççíkçÀcççv³ççbvççÇ Dçmçblççí<çç®çí pçvçkçÀ nçíC³ççmççþçÇ cççíþîçç ®çlçájçF&vçí çÆMçJççpççÇ GlmçJç DçççÆCç içCçíMççílmçJç mçáª kçíÀuçí.
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uççíkçÀcççv³ççb®³çç Dçç³çá<³ççlçuççÇ JççoUb
uççíkçÀcççv³ççb®³çç Dçç³çá<³ççlç DçvçíkçÀ JççoUb DççuççÇ HçCç l³ççbvçç DçççÆCç oíMçJççmççÇ³ççbvçç ®çìkçÀç uççJçÓvç pççCççjçÇ kçÀçnçÇ Lççí[çÇ
nçílççÇ. l³ççlç SkçÀ nçílçb çÆìUkçÀ DççiçjkçÀj Jçço. ní oçíIçb kçÀç@uçípç®³çç çÆoJçmççbHççmçÓvç®çí çÆcç$ç. oçíIççb®çínçÇ O³çí³ç SkçÀ®ç. mççJç&pççÆvçkçÀ
kçÀç³ç& DçççÆCç pçvççÆnlçç®ççÇ lçUcçU. HçCç oçíIçínçÇ jíuJçí®³çç ©UçbmççjKçí mçcççblçj OççJçCççjí... SkçÀcçíkçÀçbMççÇ kçíÀJçU O³çí³ççvçí
SkçÀpççÇJç... cçvççvçí SkçÀpççÇJç.. cçÌ$ççÇvçí SkçÀpççÇJç...DçbçÆlçcç GçÆÎäçb®³çç ¢äçÇvçínçÇ SkçÀpççÇJç.. HçCç O³çí³çcççiçç&®³çç yççyçlççÇlç cçç$ç
kçÀç³çcç oájçJçç þíJçÓvç OççJçuçí. uççíkçÀcççv³ç yççÇ.S. Suç.Suç. yççÇ Pççuçí DçççÆCç DççiçjkçÀj Scç.S. Pççuçí. oçíIççbvççÇnçÇ DççHççHçu³çç
Içj®³ççbvçç KçÓHç Hçiççjç®³çç vççíkçÀN³çç kçÀªvç IçjçÇ yçkçwkçÀU HçÌmçç ³çíCççj vçmçu³çç®ççÇ kçÀuHçvçç çÆouçíuççÇ nçílççÇ. nuççnuçç®çí DçvçíkçÀ
H³ççuçí Hç®çJçuçíuçí, mJçlç:uçç kçÀþçíj cçvçç®çç nçÇ GHççOççÇ mJçlç:®ç uççJçÓvç IçíCççjí uççíkçÀcççv³ç, DççiçjkçÀjçb®çí Hçjcç çÆcç$ç. DççiçjkçÀj
içíuçí lçíJnç oçívç çÆoJçmç l³ççb®³çç [çíÈ³ççlçuçb HççCççÇ KçUuçb vçJnlçb. SJç{b®ç vçJní lçj DççiçjkçÀjçb®çb çÆvçOçvç Pççu³ççJçj Hçá{í kçÀOççÇlçjçÇ
l³ççb®³çç Jçç[îççlç pçç³ç®ççÇ JçíU DççuççÇ lçíJnç l³ççbvççÇ DççiçjkçÀjçb®³çç DççþJçCççÇ DççHçu³ççuçç Jçíovçç oílççlç, ³çç mçyçyççÇJçj DççHçu³çç
Yçç®³ççuçç HççþJçuçb. DççiçjkçÀjçb®çb ®ççÆj$ç çÆuççÆnC³çç®ççÇ l³ççbvçç kçáÀCççÇlçjçÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀuççÇ lçíJnç cnCççuçí, `` nçí! Kçjb lçj
DççiçjkçÀjçb®çb Dçblçjbiç, l³çç®³çç mçiçÈ³çç sìç pçíJç{îçç cççÇ pççCçlççí, lçíJç{b DççiçjkçÀjçbvçç kçáÀCççÇ®ç DççíUKçlç vççnçÇ.( HçCç
uççíkçÀcççv³ççb®³çç cçb[çuçí çÆMç#çícçáUí lçí jçnÓvç içíuçb Kçjb! )
`` jCççbiçCççlç DççHçuçç uçbiç[ç Hçç³ç kçÀmçç vçç®çJçç³ç®çç ³çç çÆJçÐçílç DççiçjkçÀjçbmççjKçb oámçjb kçáÀCççÇnçÇ vççnçÇ '' Dçmçb
uççíkçÀcççv³ççb®çb DççiçjkçÀjçbyçÎuç cçlç nçílçb. oçíIççb®çí Jçço ní kçÀç@uçípçHççmçÓvç ®ççuçÓ nçílçí. uççíkçÀcççv³ç, mççíJçUb vçímçÓvç pçíJçCççN³ççb®çç SkçÀ
kçwuçyç nçílçç, l³ççlç pçíJçç³çuçç pçç³ç®çí DçççÆCç DççiçjkçÀj ³çç mçJç& ª{çR®³çç ìçíkçÀç®³çç çÆJçjçíOççlç nçílçí. uççíkçÀcççv³ç pçíJçç³çuçç çÆvçIççuçí
kçÀçÇ DççiçjkçÀj l³ççb®ççÇ çÆìbiçuç kçÀjlç. lçí Oçálçuçb³ç kçÀç Dçmçb çÆJç®ççjlç. mççíJçUb nímçáOoç OçáJçÓvç mJç®s þíJçuçíuçb DçmççJçb ³ççyççyçlççÇlç lçí
DççiçjkçÀjçbMççÇ mçncçlç nçílçí. HçCç jíMççÇcç kçÀçHçmççHçí#çç G<Cç Dçmçlçb, l³ççcçáUí l³ççJçj pçblçÓ, kçÀ®çjç jçnçlç vççnçÇ. HçCç lçí cçnçiç
Dçmçu³ççcçáUí jçípç jçípç OçáJçÓvç HçÀç[Cçb nçÇ mççcççv³ççbvçç HçjJç[lç vççnçÇ Dçmçb GÊçj uççíkçÀcççv³ççbkçÀ[Óvç ³çíF&..... DçççÆCç lçácç®çí çÆyç´ìçÇMç
uççíkçÀ pçíJçlççbvçç kçÀHç[í yçouçlççlç l³çç®çb kçÀç³ç, Dçmçç ÒççÆlçÒçMvç DççiçjkçÀjçbvçç çÆJç®ççjçÇlç Dçmçlç. uççíkçÀcççv³çç®çb cçlç pçáv³çç
ª{çR®³çç cçáUçMççÇ pççTvç l³ççlçuçb ®ççbiçuçb GçÆÎä MççíOçC³ççkçÀ[í Dçmçí. Jçiçç&Jçj çÆMçkçÀJçÓvç çÆMç#çkçÀçb®³çç KççíuççÇlç Dççuçb kçÀçÇ l³ççb®çí
Jçço mçáª nçílç. uççíkçÀcççv³ççb®çç DççJççpç oCçoCççÇlç, l³ççcçáUí l³çç mççO³çç JççoçuççnçÇ jCççbiçCçç®çb mJçªHç ³çílç Dçmçí. oçíIçínçÇ DççHçuçç
cçáÎç mççí[lç vçmçlç. DçççÆCç SkçÀcçíkçÀçbvçç nfçÇ cnCçç³ç®ççÇ mçbOççÇ nçlç®ççÇ pççT oílç vçmçlç.
çÆMç#çCç mçbHçu³ççJçj MçíJçìçÇ oçíIçbpçCç SkçÀ çÆoJçmç çÆvçJççblç yçmçuçí. DççiçjkçÀjçbvççÇ pççnçÇj kçíÀuçb .... DççOççÇ DççHçuçb Içj
mJç®s kçÀjç³ç®çb. cçiç oçj. uççíkçÀcççv³ç cnCççuçí.... DççOççÇ oçj çÆomçlçb. Fbûçpç Dççuçí Dççnílç lçí Içj kçÀjç³çuçç. DççHçCç l³ççbvçç
yççníj kçÀç{Ó DçççÆCç cçiç Içj mJç®s kçÀª. DççiçjkçÀj cnCççuçí... DççHççHçuçb Içj mJç®s kçíÀuçb kçÀçÇ DççHççíDççHç oíMç mJç®s nçíF&uç.
uççíkçÀcççv³ççbvççÇ çÆJç®ççjuçb... SKççoç Içj vçmçuçíuçç cççCçÓmç lçácç®³ççkçÀ[í Dççuçç DçççÆCç cçuçç Içj®ç vççnçÇ lçj cççÇ kçÀç³ç kçÀª Dçmçb
cnCççuçç lçj?....DççiçjkçÀj cnCççuçí ...lççí DçbOççÆJçéççmç, lççÇ Òçílççb®ççÇ çÆJçìbyçvçç, lçí Dççiçiçç[çÇmçcççíj vççjU HçÀçí [Cçb ní mçiçUb
DççOççÇ IççuçJçç³çuçç HçççÆnpçí.... uççíkçÀcççv³ç cnCççuçí...ní mçiçUb kçÀjç HçCç mçyçÓjçÇvçí ! Oçcç&YççíUç mçcççpç SkçÀocç yçouçlç vççnçÇ.
DçMçç JççoçJççoçÇvçblçj MçíJçìçÇ çÆMç#çCçç®³çç HççÆJç$ç kçÀç³çç&Jçj oçíIççbvççÇnçÇ SkçÀ$ç ³çç³ç®çb þjJçÓvç mçcçíì Pççuçç.
DçççÆCç l³ççlçÓvç®ç MççUç kçÀç{C³çç®çb þjuçb.
v³çÓ FbiuççÇMç mkçÓÀuç®ççÇ mLççHçvçç nç l³çç®çç®ç HççÆjHççkçÀ. çÆvçyçbOçcççuççkçÀçj çÆJç<CçáMççðççÇ çÆ®çHçUÓCçkçÀj ³ççb®³çç cçvççlç KçÓHç
kçÀçUçHççmçÓvç MççUç kçÀç{ç³ç®çç çÆJç®ççj IççíUlç nçílçç. HçCç l³ççbvçç lçmçí mçcççÆ®ç®ççjçÇ kçáÀCççÇ Yçíìlç vçJnlçí. uççíkçÀcççv³ç DçççÆCç
DççiçjkçÀjçbvçç pçíJnç MççðççÇyçáJççb®çíí çÆJç®ççj kçÀUuçí lçíJnç lçí oçíIçí l³ççbvçç pççTvç Yçíìuçí. MççðççÇyçáJççbvçç cççíþç Dççvçbo Pççuçç DçççÆCç 1
pççvçíJççjçÇ, 1880 ³çç çÆoJçMççÇ MççUç ®ççuçÓ kçÀjC³çç®çç mçbkçÀuHç l³ççbvççÇ pççnçÇj kçíÀuçç. l³ççÒçcççCçí ³çç çÆoJçMççÇ mçcççjbYçHçÓJç&kçÀ
³çLçççÆJçOççÇ MççUç mçáª PççuççÇ HçCç Òçl³ç#ç kçÀçcçkçÀçpç 2 lççjKçíHççmçÓvç mçáª Pççuçb. HççÆnuçí çÆoJçMççÇ HçìçJçj®ççÇ mçbK³çç 150 nçílççÇ
HçCç l³çççÆoJçMççÇ 19 çÆJçÐççLçça npçj jççÆnuçí. MççUí®³çç mçá©JççlççÇuçç çÆMç#çkçÀçbcçO³çí JççmçáoíJçMççðççÇ Kçjí, vçboiççakçÀj MççðççÇ,
JççcçvçjçJç DççHçìí, cççOçJçjçJç vççcçpççíMççÇ, kç=À<CçjçJç cççb[í, cçáUí DçççÆCç njçÇ kç=À<Cç oçcçuçí nçílçí. mçJçç¥vçç®ç mççJç&pççÆvçkçÀ kçÀç³çç&®ççÇ
DççJç[ nçílççÇ. MççUç mçá©JççlççÇuçç yçáOçJççjHçíþílç cççíjçíyççoçoç HçÀ[CççÇmççb®³çç Jçç[îççlç YçjuççÇ. HçCç uçJçkçÀj®ç çÆJçÐççL³çç¥®ççÇ mçbK³çç
KçÓHç Jçç{u³ççvçí oçívç Jç<çç&lç çÆlçLçÓvç nuçuççÇ DçççÆCç içêí Jçç[îççlç içíuççÇ. uçJçkçÀj®ç mJçlçb$ç FcççjlççÇ®ççÇ içjpç YççmçÓ uççiçuççÇ.
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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HççÆnu³çç Hçç®ç Jç<çç&lç çÆJçÐççL³çç¥®ççÇ mçbK³çç 2 npççjçJçj içíuççÇ. Hçç®ç®ç Jç<çç&lç HçÀi³çá&mçvç kçÀç@uçpç mçáª kçÀjçJçb uççiçuçb. FlçkçÀçÇ MççUç
uççíkçÀçÆÒç³ç PççuççÇ. MçbkçÀjMçíì mkçÀç@uçjçÆMçHç ¿çç®ç MççUílçu³çç cçáuççbbvçç çÆcçUç³çuçç uççiçuççÇ. l³ççcçáUí kçÀç@uçípç kçÀç{C³çç®çí Jççjí
®ççuçkçÀçb®³çç cçvççlç JççnÓ uççiçuçí. mçáªJççlççÇuçç ní kçÀç@uçípç içêí Jçç[îççlç®ç mçáª Pççuçb HçCç uçJçkçÀj®ç cççíþçÇ pççiçç uççiçCççj ní
mçYççmçoçbvçç çÆomçç³çuçç uççiçuçb. DçççÆCç ®çlçá:Mç=biççÇ®³çç cçÌoçvççJçj nuçuçb. ( cnCçpçí Dççlçç®çb HçÀi³çá&mçvç kçÀç@uçípç.)
SkçÀçÇkçÀ[í MççUç mçáª kçíÀuççÇ DçççÆCç Hçá{u³çç®ç Jç<çça ³çç ®çUJçÈ³çç mçYççmçoçbvçç Jçlç&cççvçHç$ç kçÀç{C³ççmççþçÇ nçlç
çÆMçJççÆMçJçç³çuçç uççiçuçí. çÆJç<CçÓMççðççÇ, DççiçjkçÀj ³ççbvçç uçíKçCççÇ ®ççuçJçC³çç®çb kçÀmçyç nçílçb®ç. l³ççcçáUí kçÀímçjçÇ DçççÆCç cçjçþç nçÇ oçívç
Jç=ÊçHç$çí çÆvçIççuççÇ. l³ççb®çç pçvcç 1 pççvçíJççjçÇ 1881.®çç. l³ççmççþçÇ sçHçKççv³çç®ççÇ pçªj nçílççÇ. SkçÀ sçHçKççvçç kçíÀMçJç yçuuççU
mççþí ³ççb®³ççkçÀ[í içnçCç Hç[uçç nçílçç. lçí®ç mççcççvç ³ççbvççÇ çÆJçkçÀlç Içílçuçb. 2400 ªHç³ççlç nHlçíyçboçÇvçí lççí sçHçKççvçç lççy³ççlç
Dççuçç. mççÌoç þju³ççyçjçíyçj mçJç& cçb[UçRvççÇ DççHçu³çç KççbÐççbJçªvç mçJç& mççcççvç SkçÀç jç$ççÇlç içêí Jçç[îççJçj DççCçÓvç ìçkçÀuçb.
l³çç®çb vççcçkçÀjCç Dçç³ç&YçÓ<çCç Dçmçb kçÀjC³ççlç Dççuçb. DçMççlçNnívçí Hçá{çÇuç kçÀçUçlç JççoUb çÆvçcçç&Cç kçÀjCççjç ` kçíÀmçjçÇ ' mçáª
Pççuçç. kçíÀmçjçÇJçj®çç ÒççÆmçOo MuççíkçÀ JççmçáoíJçMççðççÇ Kçjí ³ççbvççÇ mçá®çJçuçç. kçíÀmçjçÇ vççJç çÆJç<CçáMççðççÇ ³ççb®³çç kçÀuHçvçílçÓvç mççkçÀçjuçb.
içpçççÆuçÞçíÿç ³çç çÆvççÆyç[lçj kçÀçblççj pçþjçÇ~ cçoçbOçç#çç çÆcç$çç #çCçYççÆjnçÇ JççmlçJ³ç vç kçÀçÆj~
kçÀjçûççbvççÇ pçíLçí içá©lçj çÆMçuçç YçíoávççÇ kçÀjçÇ~ Yç´cççvçí Dççní jí çÆiççÆjkçáÀnçÆj nç çÆvççÆêlç nçÆj~
FbûçpççbvççÇ Kççuçmçç kçÀªvç mçbmLçççÆvçkçÀçbvçç DççHçu³çç lççy³ççlç Içílçuçíuçç lççí kçÀçU nçílçç. Fbûçpççb®çí Spçbì nçílçí®ç HçCç
kçÀçjYççj oíMççÇ uççíkçÀçbkçÀ[í nçílçç. ní oíMççÇ çÆoJççCç jçpçJçç[îççHççmçÓvç KççpçiççÇHç³ç¥lç cçákçwlçHçCçí {JçUç{JçU kçÀjlç. nçlççÇ mçÊççnçÇ
YçjHçÓj. l³ççcçáUí kçíÀmçjçÇvçí ¿çç uççíkçÀçb®çí kçÀçjvççcçí GIç[kçÀçÇmç DççCçç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ. ³ççlçÓvç®ç Hçá{®³çç®ç Jç<çça GHçpçuçb...
kçÀçíunçHçÓj ÒçkçÀjCç. nç l³ççb®³çç Jç=ÊçHç$ççÇ³ç DçvçáYçJçç®çç HççÆnuçç Oç[ç nçílçç.
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kçÀçíunçHçÓj ÒçkçÀjCç
kçÀçíunçHçÓj®çí cçnçjçpç DçççÆCç l³ççb®çí çÆoJççCç cççOçJçjçJç yçJçx. ní cçnçjçpç Jçí[í nçílçí Dçmçç ÒçJçço nçílçç. uççíkçÀ cnCçlç kçÀçÇ
yçJ³çç¥®³çç JççiçCçákçÀçÇcçáUí lçí Jçí[í Pççuçí. kçÀçnçÇ cnCçlç kçÀçÇ lçí cçáUçÇ®ç Jçí[í vççnçÇlç. HçCç kçíÀmçjçÇ pçíJnç ³çç mçbmLççvççb®³çç
kçÀçjYççjçyçÎuç çÆuçnç³çuçç uççiçuçç lçíJnç kçÀçíunçHçÓjnÓvç jçpçHç#çç®çí DçvçíkçÀ uççíkçÀ cçnçjçpççbyçÎuç kçÀçnçÇ vçç kçÀçnçÇ cçççÆnlççÇ HçájJçÓ
uççiçuçí. lçíJnç kçíÀmçjçÇvçí l³ççlç uç#ç Iççlçuçí. mçJç& Içìvçç Iç[uççÇ lççÇ DçMççÇ :- çÆoJççCç cççOçJçjçJç yçJ³çç¥®çí KççmçiççÇ kçÀ®çíjçÇlç SkçÀ
jçcçYççT SívççHçÓjkçÀj vççJçç®çí yçJ³ççb&®çí DççÆlçMç³ç çÆJçéççmçÓ vççíkçÀj nçílçí. cçnçjçpç çÆpçLçí çÆpçLçí pççlççÇuç, çÆlçLçí çÆlçLçí ní jçcçYççT
nìkçÓÀvç Dçmçç³ç®çí®ç. cnCçÓvç uççíkçÀ l³ççbvçç cççOçJçjçJççb®çí níj DçmçínçÇ kçáÀpçyçápçlç. SkçÀoç 27 vççíJnWyçj 1881 ³çç çÆoJçMççÇ
jçcçYççTbkçÀ[í jçcç®çbê MçíiçáCççÇkçÀj vççJçç®çí l³ççb®çí çÆcç$ç Dççuçí. jçcçYççT Içjçlç vçJnlçí, cnCçÓvç lçí jçcçYççTb®ççÇ Jççì Hççnçlç yçmçuçí.
lççíHç³ç¥lç l³ççbvçç kçÀçnçÇ çÆuçnç³ç®çí nçílçí, lçí çÆuççÆnC³ççmççþçÇ SkçÀ kçÀçíjç kçÀçiço MççíOçÓ uççiçuçí. lçíJnç l³ççbvçç SkçÀ içáb[çUçÇ çÆomçuççÇ. lççÇ
kçÀMçç®ççÇ Dççní cnCçÓvç l³ççbvççÇ lççÇ Guçiç[uççÇ lçj l³ççlç cççOçJçjçJç yçJ³çç¥®³çç mçnçÇçÆvçMççÇ cçnçjçpççbyçÎuç®çç kçÀçnçÇ cçpçkçÓÀj DçççÆCç
kçÀçnçÇ kçÀçiço DçççÆCç yçJ³çç¥vççÇ SívççHçájkçÀjçbvçç çÆuççÆnuçíuççÇ Hç$çí nçílççÇ.
DççHçu³çç nçlççÇ cççíþí Içyçç[ uççiçuçí ní pççCçÓvç MçíiçáCççÇkçÀj lçí YçW[çíUí çÆKçMççlç IççuçÓvç çÆvçIçÓvç içíuçí, DçççÆCç l³ççbvççÇ lççÇ Hç$çí
%ççvçÒçkçÀçMç®çí JççcçvçjçJç jçvç[í ³ççbvçç oçKçJçuççÇ. l³ççbvççÇ lçí mçJç& kçÀçiço uççíkçÀcççv³ç, DççiçjkçÀj, cçnçjçpççb®ççÇ HççÆnuççÇ DççF&
jçOççyççF& ³ççb®çí JçkçÀçÇuç vççvçç çÆYç[í, ³ççbvçç oçKçJçuççÇ. kçÀç³çÐçç®³çç DçvçíkçÀ yççpçÓbvççÇ lçHççmçu³ççJçj jçvç[îççbvççÇ lçí kçÀçiço `
%ççvçÒçkçÀçMç ' cçOçí sçHçuçí. l³çç®çJçíUçÇ cçnçjçpççb®³çç HççÆnu³çç DççF&®çí cçáKçl³ççjHç$ç Içílçuçíuçí kçÀçíunçHçÓjçlçuçí ÒççÆmçOo JçkçÀçÇuç vççvçç
çÆYç[í ní HçáC³ççlç Dççuçí nçílçí. l³ççbvççÇ HçáC³çç®³çç mçYçílç cçnçjçpç Jçí[í vççnçÇlç, l³ççbvçç lçmçb þjJçuçb pççlçb³ç Dçmçb jmçYççÆjlç JçCç&vç
kçÀªvç uççíkçÀçbvçç níuççJçÓvç mççí[uçb. lçí jçpçIçjçC³ççHçÌkçÀçÇ JçkçÀçÇuç Dçmçu³ççcçáUí uççíkçÀçbvççÇ l³ççJçj çÆJçéççmç þíJçuçç.
mçYçí®çç Jç=Êççblç oíC³ççmççþçÇ ¿çç®çç Hçjçcç<ç& kçíÀmçjçÇuçç I³ççJçç®ç uççiçuçç. cçiç kçíÀmçjçÇvçí yçJçx, mçiçUç kçÀçjYççj ¿ççJçj
Pççí[ GþJçuççÇ. çÆYç[îççbvççÇ nçÇ Hç$çí uççíkçÀcççv³ççbvçç oçKçJçuççÇ. uççíkçÀcççv³ççbvççÇ kçÀç³çÐçç®³çç vçpçjílçÓvç l³ççb®ççÇ sçvçvççÇ kçíÀuççÇ,
yçJ³çç¥®³çç mçnçÇ®çí kçÀçiço lçHççmçuçí DçççÆCç p³çç DçLçça çÆYç[îççbmççjKçç JçkçÀçÇuç l³ççJçj çÆJçéççmç þíJçlççí Dççní l³çç DçLçça lççÇ KçjçÇ®ç
DçmçuççÇ HçççÆnpçílç Dçmçb cççvçÓvç 1881 ®³çç vççíJnWyçjcçOçí kçíÀmçjçÇlç sçHçuççÇ. SJç{ç mçiçUç yççíYççìç Pççu³ççJçj DçBiuççí FbçÆ[³çvç
Jç=ÊçHç$ççbvççÇ mçjkçÀçj®ççÇ yççpçÓ IçíTvç çÆJç<ç³ççuçç Oççj ®ç{JçuççÇ. SJç{çÇ vçç®çkçwkçÀçÇ Pççu³ççcçáUí çÆoJççCç yçJçx HçáC³ççuçç Dççuçí DçççÆCç
l³ççbvççÇ kçíÀmçjçÇ çÆJç©Oo Dçyç´ávçákçÀmççvççÇ®ççÇ çÆHçÀ³çç&o þçíkçÀuççÇ. kçíÀmçjçÇvçínçÇ lçí DççJnçvç mJççÇkçÀçjuçí. 7 HçíÀyç´áJççjçÇuçç kçÀçíìç&lç kçíÀmç GYççÇ
jççÆnuççÇ lçíJnç yçJ³çç¥vççÇ DççHçu³ççJçj®çí DççjçíHç vççkçÀçjuçí DçççÆCç nçÇ Hç$çí cççÇ çÆuççÆnuçíuççÇ vççnçÇlç®ç Dçmçb mççbçÆiçlçuçb. vççvçç çÆYç[í,
çÆìUkçÀ, DççiçjkçÀj, jçvç[í, DçççÆCç yçKçuçí SJç{í DççjçíHççÇ þjuçí. DççjçíHççR®³çç JçlççÇvçí çÆHçÀjçípçMçnç cçínlçç ³ççbvççÇ kçíÀmç uç{JçuççÇ.
DçvçíkçÀ çÆoJçmç kçíÀmç ®ççuçuççÇ. MçíJçìçÇ Dç#çjlç%ççvçínçÇ ní nmlçç$çj yçJçx ³ççb®çb vççnçÇ DçççÆCç lççÇ mçnçÇ kçáÀCççÇlçjçÇ ì^ímçHçíHçjJçªvç
GlçjJçu³çç®çb mççbçÆiçlçuçb. uççíkçÀcççv³ççbvççÇ mJçnmlçí SkçÀ cççHçÀçÇHç$ç çÆoJççCç yçJçx ³ççbvçç çÆuçnÓvç HççþJçuçb. 1882®³çç 17pçáuçÌuçç
Kçìu³çç®çç çÆvçkçÀçuç uççiçuçç. l³ççlç uççíkçÀcççv³ç DçççÆCç DççiçjkçÀj ³ççbvçç ®ççj cççÆnv³ççb®ççÇ mççOççÇ kçÌÀo DçMççÇ çÆMç#çç PççuççÇ DçççÆCç
l³ççb®ççÇ jJççvçiççÇ [çWiçjçÇ®³çç lçáªbiççlç PççuççÇ. ®ççbiçu³çç JççiçCçákçÀçÇyçÎuç l³ççbvçç 19 çÆoJçmççb®ççÇ mçÓì çÆcçUçuççÇ DçççÆCç 101 çÆoJçmççb®ççÇ
mçpçç YççíiçÓvç oçíIçí yççníj Dççuçí. ³çç çÆoJçmççbcçOçí uççíkçÀcççv³ççb®çí Jçpçvç 24 HççQ[çbvççÇ DçççÆCç DççiçjkçÀjçb®çí 16 HççQ[çbvççÇ kçÀcççÇ Pççuçb
nçílçb.
HçáC³ççlç nç Kçìuçç ®ççuçuçç Dçmçlçç, p³çájçÇ vçíçÆìJn Dçmçlçí lçj ³çç oçíIççbvçç SJç{çÇ çÆMç#çç PççuççÇ vçmçlççÇ Dçmçç uççík çÀçb®çç
ûçn nçílçç cnCçÓvç lçí mçáìÓvç Dççu³ççJçj l³ççb®çç oçíIççb®çç cççíþç mçlkçÀçj Pççuçç. uççíkçÀcççv³ççb®çç lçá©biçJççmçç®çç nç ÞççÇiçCçíMçç nçílçç.
DçççÆCç DççiçjkçÀjçb®ççÇ nçÇ SkçÀcçíJç kçÌÀo nçílççÇ. DççHçu³çç 101 çÆoJçmççb®³çç DçvçáYçJççvçí lççJçÓvç mçáuççKçÓvç vçáI ççuçíu³çç DççiçjkçÀjçbvççÇ
l³çç 101 çÆoJçmççbJçj pçí HçámlçkçÀ çÆuççÆnuçb l³ççlç vçJ³çç jçpçkçÀçÇ³ç lçbìîççlç Hç[CççN³çç uççíkçÀçbvçç SkçÀ cçnlJçç®çç mçuuçç çÆouçç.
`` Òçícç, çÆJçéççmç JçiçÌjí SkçÀçÇkçÀ[í þíJçÓvç HçkçwkçíÀ vçççÆmlçkçÀ yçvççJçí. pçiççlçuçç njSkçÀ cççCçÓmç pçyç´ç uçHçbÀiçç Dççní Dçmçí cççvçÓvç
GHç³ççíiçç®çí pçí kçÀçnçÇ Dçmçíuç, l³çç®çí ìç®çCç yçvçJççJçí. l³ççJçj mç¿çç I³ççJ³ççlç DçççÆCç lçí SíJçpç JçíU ³çíF&Hç³ç¥lç SkçÀç cççíþîçç cçpçyçÓlç
uççíKçb[çÇ HçíìçÇlç yçboçíyçmlççlç þíJççJçílç. ''
DçMççÇ nçÇ kçÀçíunçHçÓj®³çç Kçìu³çç®ççÇ kçÀLçç.101 çÆoJçmç [çWiçjçÇ®³çç lçá©biççlç DçmçlççbvççnçÇ l³çç®çí JççoçÆJçJçço ®ççuçÓ®ç
Dçmçlç. kçÀçíþ[çÇlçuççÇ {íkçÀCççb®ççÇ jçbiç cççjlç Dçmçlççbvçç SJç{îçç cççíþîçç DççJççpççlç Jçço ®ççuçlç kçÀçÇ DççÆOçkçÀçjçÇ ³çíTvç l³ççbvçç nUÓ
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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DççJççpççlç yççíuçç³ç®ççÇ lçbyççÇ oíTvç pççlç. DçççÆCç çÆJç<ç³ç lçjçÇ kçÀçíCçlçí. mJççLç&mççO³ç kçÀjC³çç®çí vçmçlç lçj, jçä^ kçÀmçb Hçá{í vçílçç
³çíF&uç ³çç®ç çÆJç®ççjçbcçOçí oçíIçí Dçmçlç.
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çÆìUkçÀ-DççiçjkçÀjJçço
cçáUçlç uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ DçççÆCç DççiçjkçÀjçb®ççÇ O³çí³çb SkçÀ®ç Dçmçu³ççvçí oçíIçí SkçÀ$ç Dççuçí. DççiçjkçÀj DççÆlçMç³ç cnCçpçí
pçnçuç mçáOççjkçÀ. l³ççGuçì kçíÀmçjçÇ®çí yççkçÀçÇ®çí mçYççmço. l³ççcçáUí kçíÀmçjçÇmççþçÇ çÆuççÆnlççbvçç DççiçjkçÀjçb®ççÇ pçjçMççÇ kçáÀ®çbyçCçç nçílç
Dçmçí. lçjçÇnçÇ mçiçUípçCç Glmççnçvçí kçÀçcç kçÀjlç nçílçí.. HçCç nçíUkçÀjçb®³çç SkçÀç çÆvçjçíHççcçáUí oçíIçínçÇ DççÆlçMç³ç oájçJçuçí.
Iç[uçb lçí Dçmçb! FboÓj®çí cçnçjçpç ÞççÇcçblç çÆMçJççpççÇcçnçjçpç nçíUkçÀj ní uççíkçÀçÆnlççmççþçÇ, cçjçþçÇ®³çç GVçlççÇmççþçÇ
PçìCççN³çç mçbmLççbvçç DçççÆCç J³çkçwlççRvçç JçíUçíJçíUçÇ mçnç³³ç kçÀjlç Dçmçlç. F. mç. 1888®³çç çÆ[mçWyçjcçOçí l³ççbvççÇ mLçççÆvçkçÀ
Jç=ÊçHç$ççb®çí mçbHççokçÀ DçççÆCç mççJç&pççÆvçkçÀ kçÀç³ç&kçÀlçx ³ççb®çç ojyççjçÇ ÒçLçívçámççj Mçíuçç- Hççiççíìí oíTvç mçlkçÀçj mçcççjbYç Iç[JçÓvç
DççCçuçç. l³ççlç çÆìUkçÀ-DççiçjkçÀjçbvççnçÇ Dççcçb$çCç nçílçb. l³çç çÆoJçMççÇ oçíIçí içíuçí vççnçÇlç cnCçÓvç oámçjí çÆoJçMççÇ DççHçu³çç S.[çÇ.mççÇ.
uçç HççþJçÓvç l³çç oçíIççbvçç yçbiçu³ççJçj yççíuççJçuçb. l³ççÒçcççCçí ní oçíIçí içíuçí. cçnçjçpççbvççÇ oçíIççbvçç Mçíuçç-Hççiççíìí oíTvç mçlkçÀçj kçíÀuçç
DçççÆCç 700 ª. çÆouçí. uççíkçÀcççv³ççbvçç lçí HçÌmçí oçíIççb®³ççlç®ç JççìÓvç IçíCçí ÒçMçmlç Jççìuçb vççnçÇ, cnCçÓvç lçí HçÌmçí [íkçwkçÀvç
Sp³çákçíÀMçvç®³çç mçJç& mçYççmçoçbcçOçí JççìC³çç®ççÇ cçnçjçpççb®ççÇ DçvçácçlççÇ cçççÆiçlçuççÇ. cçnçjçpççbvççÇ l³ççbmç mçbcçlççÇnçÇ çÆouççÇ. HçCç oámçjí
çÆoJçMççÇ mçkçÀçUçÇ®ç, l³ççbvççÇ DççHçuçç çÆJç®ççj yçouçuçç. DççiçjkçÀjçbvçç l³çç jkçÀcçíHçÌkçÀçÇ 400 ª. ÐççJçílç DçççÆCç yççkçÀçÇ 300 ª. mçJç&
mçYççmçoçbcçOçí JççìÓvç I³ççJçílç Dçmçç çÆvçjçíHç HççþJçuçç. çÆìUkçÀ DççiçjkçÀj Jççoç®çb ní cçÓU yççÇpç, p³ççlçÓvç kçÀìálçí®çç Jç=#ç HçÀçíHçÀçJçuçç.
pçvcçç®çç oájçJçç Dççuçç. ³çç mçJçç&®çç HççÆjCççcç cnCçpçí mççímçç³çìçÇ®³çç mçJç& mçYççmçoçbcçOçí Jççobiç cççpçuçç DçççÆCç uççíkçÀcççv³ççbvçç
mççímçç³çìçÇ mççí[çJççÇ uççiçuççÇ.
nç çÆvçjçíHç içíu³ççyçjçíyçj uççíkçÀcççv³ççbvççÇ S.[çÇ.mççÇ. içáHlçí ³ççbvçç Hç$ç çÆuççÆnuçb DçççÆCç çÆJç®ççjuçb kçÀçÇ, lçácnçÇ 700 ª.
MçÌ#ççÆCçkçÀ kçÀç³çç&mççþçÇ DçççÆCç mçYççmçoçbvççÇ l³ççmççþçÇ kçíÀuçíu³çç l³ççiççmççþçÇ çÆouçí Dççnílç Dçmçí cnìuçí nçílçí. cnCçÓvç cççÇ lçí Dççcç®³çç
mçJç& mçYççmçoçbcçOçí JççìÓvç Içílçuçí. l³ççmççþçÇ Dççlçç Hçá{í kçÀç³ç kçÀjçJçb lçí Dççcnçuçç kçÀUJçç. l³çç Hç$çç®ççÇ oámçjçÇ kçÀç@HççÇ l³ççbvççÇ
DççiçjkçÀjçbvçç çÆuççÆnuççÇ DçççÆCç l³ççb®ççÇ l³ççJçj DçvçácçlççÇ cçççÆiçlçuççÇ. l³ççJçj DççiçjkçÀjçbvççÇ uççíkçÀcççv³ççbvçç KçjcçjçÇlç Hç$ç çÆuççÆnuçb
DçççÆCç l³ççlç DççCçKççÇ p³çç Içìvçç Iç[u³çç nçíl³çç l³çç®çç l³ççlç GuuçíKç kçíÀuçç. lççÇ Içìvçç cnCçpçí.... nçíUkçÀj cçnçjçpççb®³çç
yçbiçu³ççJçj mçkçÀçUçÇ pççTvç Dççu³ççJçj DççiçjkçÀjçbvçç kçÀUuçb kçÀçÇ, cçnçjçpççbkçÀ[Óvç SkçÀ cççCçÓmç Dççuçç nçílçç DçççÆCç HçáC³ççlçu³çç
mçJç& uçíKçkçÀçb®ççÇ vççJçb l³ççvçí cçççÆiçlçuççÇ. çÆJçÐççL³çç¥cçOçí ®ççbiçu³çç uçíKçkçÀçb®ççÇ HçámlçkçbÀ JççìçJççÇlç Dçmçç cçnçjçpççb®çç cççvçmç nçílçç. cçiç
DççiçjkçÀjçbvççÇ içáHl³ççbvçç SkçÀ çÆ®çrçÇ HççþJçÓvç mJçlç:®ççÇ ` Jççkçw³ççÆcçcççbmçç DçççÆCç çÆJçkçÀçjçÆJçuççÆmçlç ' nçÇ oçí vç HçámlçkçbÀ I³ççuç kçÀç DçMççÇ
çÆJç®ççjCçç kçíÀuççÇ. lçácç®³çç 500 ÒçlççÇ I³çç³çuçç cçnçjçpç GlmçákçÀ Dççnílç Dçmçç içáHl³ççb®çç çÆvçjçíHç Dççuçç. lçíJnç DççiçjkçÀjçbvççÇ l³çç
ÒçlççÇ cçnçjçpççbkçÀ[í HççþJçu³çç. l³çç oçívnçÇ HçámlçkçÀçb®çb çÆyçuç 400ª. Pççuçb nçílçb. cnCçÓvç cçnçjçpççbvççÇ çÆìUkçÀçbvçç 400 ª.
DççiçjkçÀjçbvçç ÐççJçílç Dçmçb kçÀUJçuçb nçílçb. nç J³çJçnçj uççíkçÀcççv³ççbvçç cççnçÇlç vçmçu³ççcçáUí uççíkçÀcççv³ççbvççÇ 700 ª. mçJçç¥c çOçí
JççìÓvç IçíC³çç®çb þjJçuçb DçççÆCç cçnçjçpççb®çç l³ççyççyçlç mçuuçç cçççÆiçlçuçç.
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DççiçjkçÀj l³ççcçáUí KçJçUuçí DçççÆCç l³ççbvççÇ Dçl³çblç yççí®çjb Hç$ç uççíkçÀcççv³ççbvçç çÆuççÆnuçb. l³ççlç,
``.. lçácnçuçç lçácç®³çç Hçá{í kçáÀCççÇ içíuçíuçb DççJç[lç vççnçÇ, lçácnçÇ®ç cçnçjçpççbvçç 400 ª. JçíiçUí Ðçç³ç®ççÇ çÆ®çrçÇ
çÆuçnç³çuçç nJççÇ nçílççÇlç, cçuçç ní 400 ª. pçvcçYçj HçájCççj vççnçÇlç ní ®ççbiçuçb cççnçÇlç Dççní HçCç, cççÇ lçácç®³ççmççjKçç ÞççÇcçblç
vççnçÇ, cçuçç l³çç HçÌMççlçÓvç cççP³çç DççF&JççÆ[uççbvçç kçÀçMççÇ³çç$çç Iç[Jçç³ç®ççÇ nçílççÇ, lçácnçuçç GÊçcç Dççjçíi³ç uççYçuçb³ç HçCç cçuçç
vççnçÇ, cçuçç HçÌmçí çÆcçUÓ vç³çílç DçMççÇ®ç lçácç®ççÇ F®sç DçmçuçíuççÇ cçuçç çÆomçlçí Dççní, DçMçç kçÀ[Jçì cçpçkçÓÀjç®çb Hç$ç çÆuççÆnuçb DçççÆCç ní
cççPçb lçácnçuçç çÆuççÆnuçíuçb MçíJçì®çb Hç$ç Dçmçíuç nínçÇ pççnçÇj kçÀªvç Hç$ç mçbHçJçuçb. ³çç Yççb[CççlçnçÇ l³ççb®çí lç©CçHçCççÇ®çí çÆoJçmç DçççÆCç
l³çç®³çç DççþJçCççÇ mçáHlçHçCçí o[uçíu³çç nçíl³çç. ³çç oçíIççb®ççÇ MççUílç çÆMçkçÀJçC³çç®ççÇ HçOolç DçiçoçÇ JçíiçUçÇ nçílççÇ. DççiçjkçÀjçbvççÇ
çÆuççÆnuçb.. MççUílçmçáOoç lçácnçÇ Jçiçç&Jçj JçíUíJçj pççlç vçJnlççlç.. uççíkçÀcççv³ççbvççÇ Hçá{®³çç Hç$ççlç GÊçj çÆouçb... lçácnçÇ çÆMçkçÀJçlççbvçç
FkçÀ[çÆlçkçÀ[®³çç YççkçÀ[kçÀLçç jbiçJçÓvç mççbiçlç yçmçlçç. cççPçç HççTCç lççmç kçÀç³ç DçççÆCç lçácç®çç SkçÀ lççmç kçÀç³ç,
çÆMçkçÀJçCççÇ®³çç ¢äçÇvçí oçívnçÇ mççjKçb®ç. nçÇ Yççb[Cçb
DççiçjkçÀjçb®³çç MçíJçìçHç³ç¥lç ®ççuçÓ®ç jççÆnuççÇ.
DççiçjkçÀjçbvççÇ cçlçYçíoçbcçáUí MççUç mççí[uççÇ DçççÆCç SkçÀ Jç<çç&vçblçj DççHçuçç mJçlç:®çç ` mçáOççjkçÀ ' ®ççuçÓ kçíÀuçç. mç[ílççí[
uçíKçvççmççþçÇ ` mçáOççjkçÀ ' ÒççÆmçOo Pççuçç. uççíkçÀcççv³ççbvççÇnçÇ [í. S. mççímçç³çìçÇ cçlçYçíoçbcçáUí Hçá{í mççí[uççÇ. HçÌMçç®³çç ¢äçÇvçí,
OççíjCç þjJçC³çç®³çç ¢äçÇvçí, 1891 cçOçí kçíÀmçjçÇ DçççÆCç cçjçþç ®ççÇ cççuçkçÀçÇ uççíkçÀcççv³ççbkçÀ[í DççuççÇ DçççÆCç l³ççb®³çç cç=l³çÓHç³ç¥lç
l³ççb®³ççkçÀ[í®ç jççÆnuççÇ.
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ûççcçC³ç ÒçkçÀjCç
³çç ÒçkçÀjCççuçç cçÓU kçÀçjCç Hçb®çnçÌo ®çnçHççvç. ³ççuçç kçÀçjCç SkçÀ®ç J³çkçwlççÇ nçílççÇ. lççÇ cnCçpçí iççíHççUjçJç pççíMççÇ. nçÇ
SkçÀ çÆJççÆ#çHlç JçuuççÇ nçílççÇ. çÆMç#çCç yçílçç®çb HçCç mççcçççÆpçkçÀ ÒçiçlççÇ®³çç yççyçlççÇlç mçáOççjkçÀçb®³ççnçÇ Hçá{í. DççHçu³çç yçç³çkçÀçíuçç
DçcçíçÆjkçíÀuçç [ç@kçwìj Jnç³çuçç HççþJçu³ççcçáUí lçí ÒççÆmçOoçÇuçç Dççuçí. Oçcç& nçÇ SkçÀ Lçfç Dççní, kçíÀJnçnçÇ Oçcç& Içílçuçç-mççí[uçç lçjçÇ
l³ççcçáUí cççCçmççcçOçí kçÀçnçÇnçÇ HçÀjkçÀ Hç[lç vççnçÇ, Oçcçç¥lçj nçÇmçáOoç Lçfç Dççní Dçmçb cçlç l³ççbvççÇ pççnçÇj lçj kçíÀuçb®ç, Jçj, HçáC³ççlç
mçbiçcççJçj yçççqHlçmcçç Içílçuçç, lççí Içílçu³ççJçj ³ççlç kçÀçnçÇnçÇ DçLç& vççnçÇ, Dçmçb cnCçÓvç Hçjlç içbOç uççJçuçb DçççÆCç HççêçÇ-YçìçJçj lçáìÓvç
Hç[uçí. l³ççcçáUí çÆ¸çmlççÇ DçççÆCç çÆnboÓ oçívnçÇ Oçcçç&®³çç uççíkçÀçb®ççÇ ¿ççbvçç kçáÀþu³çç Oçcçç&lçuçb cççvçç³ç®çb ³ççJçªvç Hçb®ççF&lç PççuççÇ.
Dçç@kçwìçíyçj 1891 cçOçuççÇ iççíä. DçMçç ³çç cççCçmçç®³çç [çíkçw³ççlç SkçÀ kçÀuHçvçç DççuççÇ. mçáçÆMççÆ#çlç uççíkçÀçb®ççÇ HçÀçÆpçlççÇ
kçÀjC³çç®çb l³ççbvççÇ þjJçuçb. iççíHççUjçJççb®ççÇ çÆcçMçvçjçÇ uççíkçÀçbyçjçíyçj cçÌ$ççÇ nçílççÇ, cnCçÓvç l³ççbvççÇ JçílççUHçíþílçu³çç Hçb®ç nçÌo
çÆcçMçvçMççUílç, çÆlçLçuçí çÆMç#çkçÀ jí. jíçqJnbiìvç ³ççb®³ççcççHç&Àlç HçáC³ççlçu³çç HçVççmç mçáçÆMççÆ#çlççbvçç J³ççK³ççvçç®çb Dççcçb$çCç HççþJçuçb.
l³ççJçíUçÇ mçáOççjCçí®çç Jçço pççíjçlç ®ççuçÓ nçílçç. ³çç J³ççK³ççvççuçç jçvç[í DçççÆCç uççíkçÀcççv³ç içííuçí. J³ççK³ççvç mçácççj®ç nçílçí, HçCç
vçblçj ìíyçuççJçj ®çnç DçççÆCç çÆyçmkçÀçÇìb DççuççÇ. pçcçuçíu³ççb®ççÇ DçLçç&lç®ç Hçb®ççF&lç PççuççÇ. ®çnç vç H³ççJçç lçj mçáOççjkçÀ vççnçÇlç, H³ççJçç
lçj DççHçuçí uççíkçÀ JççF&ì cnCçCççj. Hçjlç çÆcçMçvçjçÇnçÇ nmçCççj. HçCç ³çç ®çnç®³çç Hçíu³ççlç cççíþb JççoU Oçácçmçlç nçílçb
iççíHççUjçJççbJ³ççÆlççÆjkçwlç ³çç®ççÇ kçáÀCççuçç®ç kçÀuHçvçç DççuççÇ vççnçÇ.
iççíHççUjçJççbvçç yççíYççìç kçÀjC³çç®ççÇ pççmlç KçácçKçácççÇ nçílççÇ cnCçÓvç l³ççbvççÇ uçiçí®ç HçáCçí JçÌYçJçkçÀ[í OççJç IçílçuççÇ DçççÆCç pçí
Dççuçí vçJnlçí l³ççb®ççÇnçÇ vççJçí Jç=ÊçHç$ççlç IççlçuççÇ. HçáCçí JçÌYçJç cçOçí ®çnç Içílçuçíu³ççb®ççÇ vççJçb Dççu³ççJçj ³çç HçájçlçÓvç JççnÓvç pççlççbvçç
jçvç[îççbvççnçÇ DççHçu³çç HççþçÇJçj IçíCçb uççíkçÀcççv³ççbvçç ÒççHlç Pççuçb. nçÇ vççJçb Jçç®çÓvç mçvççlçvççÇ Hç#ççuçç oKçuç IçíCçb Yççiç®ç Hç[uçb.
iççíHççUjçJç cçpçç yçIçlç yçmçuçí. HçCç pççÇ KççíìçÇ vççJçb l³ççlç IççlçuççÇ içíuççÇ l³ççmççþçÇ HçáCçíJçÌYçJçuçç 200 ©Hç³çí ob[ Pççuçç.
yççUçmççníyç vççlçÓ ³ççbvççÇ MçbkçÀjç®çç³çç¥kçÀ[í çÆHçÀ³çç&o vççWoJçuççÇ. MçbkçÀjç®çç³çç¥lçHçíÀ& J³çbkçÀìMççðççÇ çÆvçHççCççÇkçÀj DçççÆCç v³çç³çiçáª
çÆyçboácççOçJçMççðççÇ Oçcçç&çÆOçkçÀçjçÇ ³ççbvçç çÆvçJçç[ç kçÀjC³ççmççþçÇ HççþJçuçb. ³çç ûççcçC³ç kçÀçÆcçMçvçvçí vç Yçálççí vç YççÆJç<³çlççÇ Dçmçç FçÆlçnçmç
Iç[Jçuçç. ³çç kçÀçÆcçMçvçcçáUí iççJççlç pççíjçlç ®ç®çç& mçáª PççuççÇ. kçáÀCççÇnçÇ l³ççbvçç çÆkçbÀcçlç oílç vçJnlçb. kçáÀCççÇ kçÀçnçÇ®ç JççF&ì yççíuçlç
vçJnlçb. 50 uççíkçÀçbHçÌkçÀçÇ 42 uççíkçÀçbvççÇ pççlç cççí[C³ççmççþçÇ ®çnç Içílçuçç ³ççuçç HçájçJçç çÆcçUívçç. jíççqJnbiìvç mçç#ççÇuçç ³çíF&vççlç DçççÆCç
iççíHççUjçJççbvçç yççíuççJçC³çç®ççÇ kçáÀCççuçç sçlççÇ nçíF&vçç. l³ççlçÓvç uççíkçÀcççv³ç pçíJnç Oçcç&ûçbLççb®çç Yççjç yççbOçÓvç ³çç çÆHçÀ³çç&oçRçÆJçªOo ob[
LççíHçìÓvç GYçí jççÆnuçí lçíJnç lçj l³ççbvçç MççðççOççjnçÇ mççHç[ívçç. kçÀçÆcçMçvç®³çç oçíIççbvçç yççpçÓuçç mççªvç MçíJçìçÇ MçbkçÀjç®çç³çç¥kçÀ[í `
Dççcç®³çç cnCçC³ççÒçcççCçí çÆvçkçÀçuç Ðçç.' Dçmçb
mççbiçç³ç®çb þjuçb.
MçíJçìçÇ uççíkçÀcççv³ççbvççÇ kçíÀmçjçÇcçOçÓvç Òçç³ççÆ½çÊç ÒçkçÀjCç vççÇì mçcçpççJçÓvç mççbiçÓvç mçJç& MççðççOççj cçÓU Jç®çvççbmçn çÆJçMço
kçÀªvç mççbçÆiçlçuçç. kçÀçÆcçMçvçvçí çÆvçkçÀçuç çÆouçç. çÆcçMçvçcçOçí pççTvç ®çnç H³ççuçíuçí ®ççj®ç nçílçí. uççíkçÀcççv³ç, JççmçáoíJçjçJç pççíMççÇ,
jçcçYççT mççvçí, DçççÆCç HçjçbpçHçí. HçÌkçÀçÇ, pçvçcçlçç®ççÇ vçç[çÇ DççíUKçCççN³çç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ ®çnç Içílçu³ççJçj kçÀçMççÇmç pççTvç mçJç&
Òçç³ççÆ½çÊç Içílçu³çç oçKçuçç çÆouçç cnCçÓvç lçí mçáìuçí. yççkçÀçÇ çÆlçIççbvçç Òçç³ççÆ½çÊç I³ççJçí uççiçuçí.
HçCç SJç{îççJçj ní ÒçkçÀjCç mçbHçuçb vççnçÇ. mçáOççjkçÀ cnCçJçCççN³çç p³ççbvççÇ kçÀçÆcçMçvçuçç pçácççvçuçb vççnçÇ l³ççbvçç uççíkçÀçbkçÀ[Óvç
JççÇj mçcçpçuçb içíuçb. HçCç jçvç[îççbmççjKçí mçáOççjkçÀ cnCçJçCççjí HçCç kçÀçÆcçMçvçuçç cççvçCççjí nçílçí l³ççbvçç uççíkçÀçbvççÇ çÆOçkçwkçÀçjuçb.
l³ççcçáUí yçKçí[ç ®ççuçÓ®ç jççÆnuçç. iççíHççUjçJççb®³çç ³çç GHçodJ³ççHçç®çç ®çnçuçç içíuçíu³çç mçJçç¥vçç®ç kçÀçÌìábçÆyçkçÀ $ççmç Pççuçç®ç.
uççíkçÀcççv³ççb®³çç Lççíju³çç cçáuççÇ®çb uçivç DçççÆCç Lççíju³çç cçáuçç®³çç cçábpççÇ®³çç JçíUçÇ çÆJçOççÇ kçÀjC³ççmççþçÇ yç´çïçCç çÆcçUívççlç mJç³çbHççkçÀçÇ
çÆcçUívççlç. IçjçÇ pçíJçç³çuçç uççíkçÀ ³çíF&vççlç. cçáuççÇyççUçRvçç mççmçj®ççÇ cççCçmçb cççníjçÇ HççþçÆJçvççlç. ÞççJçCççÇuçç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ®ç mçiçUí
çÆJçOççÇ kçíÀuçí. SkçÀ cççíþb JççoU MçíJçìçÇ çÆJçªvç içíuçb lçjçÇ GOJçmlç cçvççb®ççÇ Hç[Pç[ kçÀªvç içíuçb. mçiçUb SkçÀç iççíHççUjçJççbcçáUí.
1896 cçOçí Huçíiçvçí HçáC³ççlç nçnç:kçÀçj cççb[uçç. l³ççHçí#çç pççmlç G®sço HuçíiçmççþçÇ mçjkçÀçjvçí HççþJçuçíu³çç jB[
vççJçç®³çç Dçç@HçÀçÇmçjvçí cççb[uçç. Dçl³çblç ¬çÓÀjHçCçí l³ççvçí HçáC³ççlç uççíkçÀçbvçç $ççmç çÆouçç. lçí DçççÆCç l³ççb®çí oçívç mççLççÇoçj ³ççbvççÇ
uççíkçÀçb®³çç Içjçlç IçámçCçb, HçÌmçí G®çuçCçb, yççUbçÆlçCççÇ Dçmççílç Jçç cnçlççjçÇ mçiçÈ³ççbJçj o[HçMççnçÇ kçÀjCçb, ³ççcçáUí uççíkçÀ nJççuççÆouç
Pççuçí. uççíkçÀcççv³ççbvççÇ kçíÀmçjçÇlçÓvç DççHçuççÇ Yçç<çç çÆlçKçì lçj kçíÀuççÇ®ç HçCç mçjkçÀçjuçç Huçíiç Dççìçíkçw³ççlç DççCçC³ççmççþçÇ cççiç&nçÇ
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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mçá®çJçuçí. ³çç jBb[®³çç sUJççoç®çç HççÆjCççcç cnCçpçí ®ççHçíÀkçÀj yçbOçÓbvççÇ jB[®çç kçíÀuçíuçç KçÓvç ! ³ççlçÓvç Hçá{í GYçç jççÆnuçç
uççíkçÀcççv³ççbJçj®çç jçpçêçínç®çç Kçìuçç.
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jçpçêçínç®çç HççÆnuçç Kçìuçç
1891 cçOçí uççíkçÀcççv³ççbkçÀ[í kçíÀmçjçÇ®ççÇ HçÓCç& cççuçkçÀçÇ DççuççÇ DçççÆCç kçíÀmçjçÇlçÓvç uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ Oççjoçj uçíKçCççÇ
lçUHçç³çuçç uççiçuççÇ. çÆnboÓ-cçámuççÇcç obiçí, oá<kçÀçU, Huçíiç®çb HçáC³ççlçuçb LçÌcççvç DçççÆCç jB[®çç pçáuçÓcç ³ççcçáUí mçjkçÀçjJçj
uççíkçÀcççv³ççbvççÇ ìçÇkçíÀ®ççÇ mçlçlç Oççj OçjuççÇ. l³ççcçáUí kçÀçnçÇlçjçÇ kçÀªvç uççíkçÀcççv³ççbvçç kçÀmçb Dç[kçÀJçç³ç®çb ³ççJçj mçjkçÀçj®çb [çíkçbÀ
YçCçYçCçuçb nçílçb. uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ Jçç{lççÇ uççíkçÀçÆÒç³çlçç l³ççbvçç mçuçç³çuçç uççiçuççÇ nçílççÇ. jçp³ççlç, Mçnjçlç, iççJççlç, Kçí[îççlç,
Jçç[çÇlç JçmlççÇlç uççíkçÀcççv³ç çÆnb[lç nçílçí. uççíkçÀçbvçç DççHçCç Hççjlçb$³ççlç Dççnçílç, DççHçu³ççuçç ³ççlçÓvç yççníj Hç[ç³ç®çb³ç, ní mçjkçÀçj
pçáuçcççÇ Dççní, DççHçu³ççuçç uçáìlçb³ç, Dçmçb J³ççK³ççbvççbcçOçí mççbiçÓvç pçvçpççiç=lççÇ kçÀjlç nçílçí. l³ççb®çb mççOçíHçCç, l³ççb®ççÇ çÆJçÜÊçç, l³ççb®ççÇ
lçUcçU, kçÀUkçÀU, ³ççcçáUí l³ççb®çç uççíkçÀmçbûçn çÆoJçmçWçÆoJçmç Jçç{lç ®ççuçuçç nçílçç. l³ççb®³çç HçjKç[, pçnçuç cçlççbvççÇ l³çç®çí
DçûçuçíKç, mçáçÆMççÆ#çlççb®³çç cçvççlçnçÇ mJçjçp³çç®ççÇ pççCççÇJç ©pçJçç³çuçç uççiçuçí nçílçí. DçççÆCç mçjkçÀçj®ççÇ kçÀHçìkçÀçjmLççvçb
uççíkçÀçbHç³ç¥lç Hççí®çJçç³çuçç uççiçuçí nçílçí. mçjkçÀçjçÇ vççíkçÀN³ççbcçáUí mçjkçÀçj®çí çÆcçbOçí Pççuçíuçí uççíkçÀnçÇ nUÓnUÓ uççíkçÀcççv³ççbMççÇ içáHç®çáHç
mçbHçkç&À þíT uççiçuçí nçílçí. içCçíMççílmçJç DçççÆCç jç³çiç[çJçj çÆMçJççpççÇ GlmçJç mçáª kçÀªvç, p³ççílççÇvçí p³ççílç uççJççJççÇ lçmçç
mJçjçp³çç®çç mçboíMç uççíkçÀçbcçOçí pççiç=lççÇ kçÀjç³çuçç uççiçuçç nçílçç. mçcççpç pççiçç³çuçç uççiçuçç nçílçç.
³çç mççN³çç iççíäçÇ uç#ççlç Dççu³ççcçáUí uççíkçÀcççv³çç®çb Hçá{çjçÇHçCç DççHçu³ççuçç cçnçiççlç Hç[Cççj ³çç®ççÇ lççÇJç´ pççCççÇJç
mçjkçÀçjuçç PççuççÇ nçílççÇ. uççíkçÀcççv³ççbvçç kçÀMçç jçÇlççÇvçí Kçìu³ççlç Dç[kçÀJçç³ç®çb lçí cçç$ç l³ççbvçç mççOçlç vçJnlçb. l³ççlçÓvç®ç j@v[®³çç
pçáuçcççÇ Jçlç&vççJçªvç lçj uççíkçÀcççv³ççb®³çç uçíKçCççÇuçç lçípç®ç ®ç{uçb nçílçb. HçCç Huçíiç mçbHçu³ççJçj uççíkçÀ DççHççHçu³çç GÐççíiççuçç
uççiçuçí. l³çç®ç Jç<çça 1897 ®³çç 8,15,22 pçÓvçcçOçí jçCççÇ®³çç nçÇjkçÀ cçnçílmçJçççÆvççÆcçÊç kçíÀmçjçÇcçOçí DççÆYçvçbovçHçj uçíKçnçÇ Dççuçí.
DçççÆCç kçÀçnçÇ çÆoJçmççlç®ç mçjkçÀçjuçç nJççÇ lççÇ mçbOççÇ çÆcçUçuççÇ. jçCççÇ®³çç [ç³çcçb[ p³çáçÆyçuççÇ®³çç cçáK³ç jç$ççÇ®ç, 22
pçÓvçuçç jB[®çç KçÓvç HçáC³ççlç Pççuçç DçççÆCç lççÇ mçbOççÇ mçjkçÀçjvçí Jçç³çç pççT çÆouççÇ vççnçÇ. DççHçuçç Üí<ç l³ççbvççÇ GIç[ kçíÀuçç.
uççíkçÀcççv³ççbvççnçÇ mçjkçÀçj®çç nç Üí<ç kçÀUlç Dçmçu³ççcçáUí kçÀOççÇlçjçÇ DççHçu³ççJçj mçbkçÀì ³çíCççj ³çç®ççÇ pççCççÇJç nçílççÇ. cnCçÓvç®ç
cçjçþç cçOçí uççíkçÀcççv³ççbvççÇ ` JççoU ³çíT Iççlçuçb³ç! Oççíkçw³çç®çç yççJçìç uçJçkçÀj®ç GYççjuçç pççF&uç Dçmçb mççbkçíÀçÆlçkçÀ çÆuççÆnuçb nçílçb.
³çç Kçávçç®³çç DççOççÇ SkçÀ DççþJç[ç®ç, çÆMçJççpççÇ cçbçÆojçlç çÆMçJççpççÇ jçp³çççÆYç<çíkçÀ mççínUç Glmççnçlç Hççj Hç[uçç. l³çççÆoJçMççÇ
uççíkçÀcççv³ççbvççÇ kçíÀuçíu³çç Yçç<çCççlçuççÇ Jççkçw³çb, lççí[Óvç-pççí[Óvç DçLçç&®çç DçvçLç& kçÀªvç pççÆmìmç ³çç ìçíHçCç vççJççvçí kçáÀCçç çÆnlçMç$çÓvçí,
uççíkçÀcççv³ççb®³çç Yçç<çCççlç jçpçêçín kçÀmçç þçmçÓvç Yçjuçç³ç lçí mçÓçÆ®çlç kçÀíuçb. jB[®³çç Kçávççvçblçj KçávççÇ MççíOçç³çuçç mçiçUçÇkçÀ[®çí
náMççj içáHlç HççíçÆuçmç HçáC³ççlç HççþJçC³ççlç Dççuçí. l³ççlç®ç HçáC³ççlç HççþJçC³ççlç Dççuçíu³çç pççmlççÇ®³çç HççíuççÇmç HçÀçÌpçíyçÎuç `
mçjkçÀçj®çí [çíkçíÀ çÆþkçÀçCççJçj Dççní kçÀç? ³çç cçLçÈ³ççKççuççÇ uççíkçÀcççv³ççbvççÇ DçûçuçíKç çÆuççÆnuçç. 27 pçáuçÌHç³ç¥lç ní uçíKç DçççÆCç
içávníiççjçuçç HçkçÀ[C³ççmççþçÇ mçjkçÀçj®ççÇ Oç[Hç[ mçáª PççuççÇ. 27 pçáuçÌ®çç DçûçuçíKç çÆuçnÓvç uççíkçÀcççv³ç cçábyçF&uçç içíuçí. kçÀçjCç
Hççuç&cçWìcçOçí jçpçêçín kçÀMççuçç cnCçlççlç Dçmçb SkçÀçvçí çÆJç®ççjuçb lçíJnç ` l³ççJçj cçábyçF& mçjkçÀçj®çb cçlç DçpçÓvç þjç³ç®çb³ç ' Dçmçb
GÊçj çÆouçb lçíJnç®ç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ, DççHçu³ççJçj jçpçêçínç®çç Kçìuçç GYççjuçç pççCççj ³çç®çç Dçboçpç Dççuçç nçílçç. çÆJçuçç³çlçílçnçÇ
³çç Kçávçç®çí Hç[mçço Gþuçí. jB[®³çç Kçávçç®³çç ®ççÌkçÀMççÇmççþçÇ yç´áF&vç ³ççb®ççÇ vçícçCçÓkçÀ PççuççÇ nçílççÇ. l³ççbvççmçáOoç uççíkçÀcççv³ççb®çç ³çç
Kçávççlç nçlç vççnçÇ ní cçvççícçvç Jççìlç nçílçb.
27 pçáuçÌuçç®ç cçábyçF& mçjkçÀçjvçí DççíçÆjSbìuç ì^çvmçuçíìj çÆcçpçç& Dçyyççmç DçuççÇ yçíiç ³ççb®³çç mçnçÇ®ççÇ 124 Dç.
kçÀuçcççKççuç®ççÇ çÆHçÀ³çç&o cçábyçF&®çí ®ççÇHçÀ ÒçíçÆmç[ívçmççÇ cç@çpÆ çmì^íì çÆcç. Muçíìj ³ççb®³ççHçá{í oçKçuç kçíÀuççÇ. DçççÆCç jç$ççÇ 10 Jççpçlçç,
oçpççÇ Kçjí ³ççb®³çç IçjçÇ HççíuççÇmç Hççí®çuçí. uççíkçÀcççv³ççbvçç Jçç@jbì oçKçJçu³ççyçjçíyçj #çCççlç uççíkçÀcççv³ççbvçç mçiçUç DçLç& kçÀUuçç.
l³ççbvççÇ kçÀHç[í Iççlçuçí. vççíkçÀjçuçç DççHçuçç çÆyçsçvçç içáb[çUÓvç Ðçç³çuçç mççbçÆiçlçuçç DçççÆCç lçí içç[çÇlç yçmçuçí. oçpççÇ Kçjí pççcççÇvç
çÆcçUJçC³ççmççþçÇ içíuçí HçCç l³ççbvçç pççcççÇvç çÆcçUCççj vççnçÇ ní uççíkçÀcççv³ççbvçç DççOççÇ®ç þçTkçÀ nçílçb, l³ççcçáUí oçpççÇ Kçjí ní mççbiçç³çuçç
pçíJnç HççíuççÇmç Dçç³çákçwlççb®³çç FcççjlççÇlç uççíkçÀcççv³ççbvçç þíJçuçb nçílçb çÆlçLçí içíuçí lçíJnç uççíkçÀcççv³ç içç{ PççíHçuçí nçílçí. Iççíjlç nçílçí.
oámçjí çÆoJçMççÇ yççUçmççníyç vççlçÓ yçbOçÓbvççnçÇ DçìkçÀ PççuççÇ. HçÌkçÀçÇ yççUçmççníyç vççlçÓbvçç mççyçjcçlççÇ®³çç lçáªbiççlç DçççÆCç l³ççb®³çç yçbOçÓbvçç
þçCçí lçáªbiççlç [çbyçC³ççlç Dççuçb. 2 Dçç@içmìuçç uççíkçÀcççv³ççb®çç Kçìuçç mçíMçvç kçÀçÆcçì Pççuçç. HçCç MçíJçìçÇ ³çç Kçìu³çç®çç MçíJçì
uççíkçÀcççv³ççbvçç pççcççÇvç çÆcçUÓvç Pççuçç. 25 npççj®çí oçívç pççcççÇvç jçnC³ççmççþçÇ Mçíþ ÜçjkçÀçvççLç OçjcçmççÇ DçççÆCç ³çMçJçblç vçívçí ní
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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Hçá{í Dççuçí. uççíkçÀcççv³ççbMççÇ vçç DççíUKç nçílççÇ vçç iççJç®çí nçílçí. l³ççb®çí $çÝCç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ kçÀç³çcç pçHçuçí. uççíkçÀcççv³ççbvçç pççcççÇvç
çÆcçUçuçç DçççÆCç Òçl³ç#ç Kçìuçç 5 DççþJç[îççbvççÇ mçáª Jnç³ç®çç nçílçç. l³çç®³çç lç³ççjçÇuçç uççíkçÀcççv³ç HçáC³ççlç Dççuçí.
pççcççÇvççJçj mçáìu³ççJçj uççíkçÀcççv³ççbvçç Kçìu³çç®³çç Kç®çç&®ççÇ lçjlçÓo kçÀjCçb Yççiç Hç[uçb. uççíkçÀcççv³ççb®çç Kçìuçç nç
mççN³çç cçnçjçä^çJçj®çç Kçìuçç Dççní Dçmçb cççvçÓvç uççíkçÀçbvççÇ HçÌmçí HççþJçç³çuçç mçáªJççlç kçíÀuççÇ. lççí çÆ[HçíÀvmç Hçb À[cçOçí iççíUç Jnç³çuçç
uççiçuçç.
8 mçHìWyçjuçç oáHççjçÇ yççjç Jççpçlçç Kçìuçç mçáª Pççuçç. uççíkçÀcççv³ççb®³çç yççpçÓvçí yç@çÆjmìj H³çÓ DçççÆCç iççLç& kçíÀmç
uç{JçCççj nçílçí. p³çájçRcçOçí 5 FbûçpççÇ, 1 HççjmççÇ, 1p³çÓ, 2 oçÆ#çCççÇ Içílçuçí nçílçí. lçíJnç®ç l³çç®çb SkçÀcçlç nçíCççj vççnçÇ ní mHçä
Pççuçb nçílçb. mçiçUçÇ mçávççJçCççÇ, oçívnçÇ yççpçÓ®³çç JçkçÀçÇuççb®ççÇ yççpçÓ cççb[CççÇ Pççu³ççJçj v³çç³çcçÓlçça mì^ç®ççÇ ³ççbvççÇ mçcççjçíHççuçç mçáªJççlç
kçíÀuççÇ.
³çç Kçìu³ççlç uççíkçÀcççv³ççbvçç Dçþjç cççÆnv³ççb®ççÇ mçkçwlç cçpçájçÇ®ççÇ çÆMç#çç PççuççÇ. l³ççJçj nç³çkçÀçíìç&lç DçHççÇuç oçKçuç
kçÀjCçdçlç Dççuçb. Hçá{í FLçuççÇ, uçb[vç®ççÇ Jçlç&cççvçHç$çí, Fbiuçb[cçOçuçí uççíkçÀ ³ççb®³ççlç yçjçÇ®ç MçççqyokçÀ oíJççCç IçíJççCççÇ nçíTvçnçÇ çÆMç#çç
kçÀç³çcç jççÆnuççÇ. DççOççÇ uççíkçÀcççv³ç Yçç³çKçÈ³ççuçç nçílçí. çÆlçLçí l³ççb®çí pçíJçCçç®çí yçímçácççj nçuç Pççuçí. lçUnçlççSJç{îçç YççkçÀjçÇ®çç
Jçj®çç HççHçáêç lçí HççC³ççlç çÆYçpçJçÓvç Kççlç. kçÀçboç-uçmçÓCç Iççlçuçíuçb DçVç l³çç JççmççcçáUí l³ççbvçç vçkçÀçímçb nçíF&. l³ççcçáUí l³ççb®çb Jçpçvç
PçHççìîççvçí kçÀcççÇ Pççuçb oçívç cççÆnv³ççlç 135 HççQ[çJçªvç 110 HççQ[çJçj Dççuçb. Dççíþ kçÀçUí Hç[uçí. l³çç®çJçíUçÇ l³çç lçáªbiççlç
Huçíiç HçmçjC³çç®ççÇ mçá©Jççlç PççuççÇ. uççíkçÀcççv³ççbvçç kçÀçnçÇ Pççuçb lçj ³çç kçÀuHçvçívçí mçjkçÀçjuçç uççíkçÀ#ççíYçç®ççÇ YççÇlççÇ JççìuççÇ DçççÆCç
l³ççbvççÇ uççíkçÀcççv³ççbvçç ³çíjJç[îççuçç nuçJçuçb. lçímçáOoç içáHlçHçCçí SkçÀ HçÀmì&kçwuççmç®çç [yçç Dçç³çl³ççJçíUçÇ HçáC³çç®³çç içç[çÇuçç pççí[uçç
içíuçç, oçjb-çÆKç[kçw³çç yçbo kçíÀuççÇ HçCç kçÀu³ççCçuçç mçjkçÀçjçÇ [ç@kçwìj [yçç lçHççmçç³çuçç Dççlç Dççuçç lçíJnç uççíkçÀçbvçç Dç®ççvçkçÀ
uççíkçÀcççv³ççb®çb oMç&vç Pççuçb. uççíkçÀ iççíUç nçíF&Hç³ç¥lç içç[çÇ mçáìuççÇ. ³çíjJç[îççuçç l³ççbvçç jbiç lç³ççj kçÀjç³ç®çb kçÀçcç oíC³ççlç Dççuçb.
l³ççyçjçíyçj uççíkçÀcççv³ççbvççÇ l³çç®³ççJçj®ççÇ HçámlçkçbÀ cççiçJçÓvç l³ççJçj DçY³ççmç ®ççuçÓ kçíÀuçç. ní pçíJnç yççníj®³çç uççíkçÀçbvçç kçÀUuçb lçíJnç
l³ççbvççÇ çÆuççÆnuçíuçí kçÀçiço cççiçCççN³ççb®ççÇmçbK³çç Jçç{ç³çuçç uççiçuççÇ.
FkçÀ[í oíMçYçj mçjkçÀçjçÆJç©Oo pçvçcçlç lç³ççj Jnç³çuçç uççiçuçb DçççÆCç çÆJçuçç³çlçílç l³çç®ççÇ oKçuç I³ççJççÇ®ç uççiçuççÇ.
l³ççlçÓvç Yççjlççlçu³çç DçççÆCç cç@kçwmçcçáuuçj JçiçÌjí ÒççÆlççÆÿlç HçjoíMççÇ çÆJçÜçvççbvççÇ uçb[vç®³çç mçjkçÀçjuçç Dçpç& kçíÀuçç.
l³ççlç çÆuççÆnuçb :1. mçjkçÀçjuçç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ JçíUçíJçíUçÇ cçolç kçíÀuççÇ Dççní. 2. HuçíiçJçj®³çç uçíKççcçáUí jçpçêçínç®çç Kçìuçç Dçmçlçç lçj lççí
lçíJnç®ç Yçjç³çuçç nJçç nçílçç. 3. jçpçêçínç®çç HççÆnuçç®ç Iççuçç uççíkçÀcççv³ççbJçj Pççuçç ní þçÇkçÀ Pççuçí vççnçÇ. 4. lçí SkçÀ Dçl³çblç
çÆJçÜçvç iç=nmLç Dççnílç. 5. l³ççb®³çç lçy³çílççÇJçj JççF&ì HççÆjCççcç Pççuçíuçç Dççní. 6. jBv[®çç KçávççÇ mççHç[uçç Dççní. 7. v³çç³çç®ççÇ
FYç´lç jçKçuççÇ içíuççÇ
Dççní. HççÆnu³çç mçnç cççÆnv³ççbHç³ç¥lç ®ççHçíÀkçÀj yçbOçÓnçÇ mççHç[uçí. l³ççcçáUí DççHçCç uççíkçÀcççv³ççbvçç kçÀçíCçl³çç iççíäçÇmççþçÇ jçpçêçínçÇ
þjJçlççí³ç ³çç®çb GÊçj mçjkçÀçjuçç oílçç ³çíF&vçç.
³çç®ç kçÀçjçJççmçç®³çç JçíUçÇ cç@kçwmçcçáuuçj mççníyççbvççÇ $çÝiJçíoç®ççÇ Òçlç uççíkçÀcççv³ççbvçç lçá©biççlç Jçç®çç³çuçç HççþJçuççÇ. DçççÆCç
SkçÀç jç$ççÇ lçí HçámlçkçÀ Jçç®çlç Dçmçlççbvçç Dççíjç³çvç®çç MççíOç uççíkçÀcççv³ççvçç uççiçuçç. lççÇ lçá©biççlçuççÇ jç$ç l³ççbvçç Dçl³çblç Dççvçboç®ççÇ
içíuççÇ. yçN³çç®ç DçìçÇ cççv³ç kçÀªvç uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ mçáìkçÀç PççuççÇ. l³ççlç yççníj Dççu³ççJçj mJççiçlç mçcççjbYç mJççÇkçÀçjç³ç®çí vççnçÇlç
nçÇ Dçì nçílççÇ. lççÇ uççíkçÀcççv³ççbvççÇ cççv³ç kçíÀuççÇ nçílççÇ. SkçÀ®ç Dçì uççíkçÀcççv³ççbvççÇ kçÀyçÓuç kçíÀuççÇ vççnçÇ... lççÇ cnCçpçí jçpçkçÀçjCççlç
Yççiç IçíCççj vççnçÇ. .. lççÇ uççíkçÀcççv³ççbvççÇ mçHçMçíuç vççkçÀçjuççÇ.
DçMçç lçNnívçí jçpçêçínç®çç Kçìuçç mçbHçuçç. l³ççvçblçj uççíkçÀcççv³ç l³ççb®³çç DççJç[l³çç çÆþkçÀçCççÇ çÆmçbniç[çJçj jçnç³çuçí
içíuçí DçççÆCç lçy³çílç mçáOççju³ççJçj HçáC³ççlç Dççuçí. lççíHç³ç¥lç êçÆJç[yçbOçÓb®çç KçÓvç nçíTvç DççCçKççÇ SkçÀ uç®ççb[ HçáC³ççlç IççWiççJçÓ uççiçuçb.
³çç JçíUçÇnçÇ uççíkçÀcççv³ççbvççÇ uçb[vç®³çç iuççíyç vççJçç®³çç HçíHçjuçç SkçÀ oCçkçÀç çÆouçç®ç. DçççÆCç l³ççb®³ççkçÀ[Óvç 50 HççQ[
Dçyç´ávçákçÀmççvççÇ®çí Yçªvç Içílçuçí. l³çç®ççÇ kçÀLçç cnCçpçí, Yççjlççlçu³çç mçjkçÀçj OçççÆpç&C³çç Hç$ççbvçç SkçÀ JççF&ì Kççí[ nçílççÇ. lççÇ
cnCçpçí kçÀçnçÇnçÇ cçpçkçÓÀj çÆuçnç³ç®çç DçççÆCç Dççj[çDççíj[ç Pççuçç lçj cççHçÀçÇ cççiçÓvç cççíkçÀUb Jnç³ç®çb. 1899®³çç çÆ[mçWyçjçlç
uçb[vçnÓvç vçç@Lç&kçÀçíì pçíJnç vçJççÇvç içJnvç&j cnCçÓvç cçábyçF&uçç ³çç³çuçç çÆvçIççuçí, lçíJnç çÆlçLçu³çç iuççíyç vççJçç®³çç Jç=ÊçHç$ççvçí KççuççÇuç
cçpçkçÓÀj çÆuççÆnuçç :mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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`` cçábyçF&lç jçpçêçínçÇ uççíkçÀçb®³çç pççÈ³çç cççpçÓvç jççÆnu³çç Dççnílç. l³ççb®çç Hçá{çjçÇ çÆìUkçÀ nç kçÌÀoílç Dçmçu³ççcçáUí ®çUJçU
oyçÓvç Dççní. kçÀoççÆ®çlç çÆìUkçÀ ³ççbvççÇ mçáª kçíÀuççÇ vçmçuççÇ lçjçÇ l³ççb®³çç lçb$ççvçí ®ççuçÓ PççuçíuççÇ nçÇ Kçávçç®ççÇ cççínçÇcç Dççlçç vçpçjímç
Dççu³ççcçáUí iççí[yççíu³çç yç´çïçCççbJçj, cçjçþí jçp³ç Hçávç: mLççHçC³çç®ççÇ DççMçç JççìCççN³çç yç´çïçCççbJçj içJnvç&jvçí ®ççbiçuççÇ vçpçj
þíJççJççÇ. ’ nç Glççjç cçábyçF& ìçF&cmçvçí sçHçuçç. l³ççJçj KçUyçU G[çuççÇ DçççÆCç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ HçájçJçç cççiçÓvç uçb[vç®³çç iuççíyçJçj
Dçyç´ávçákçÀmççvççÇ®çç oçJçç þçíkçÓÀvç lççí MçíJçìHç³ç¥lç vçíTvç l³ççb®³ççkçÀ[Óvç 50 HççQ[ Kç®ç& DçççÆCç cççHçÀçÇ JçmçÓuç kçíÀuçb.
ní SíkçÀu³ççJçj v³çç³çcçÓlçça jçvç[í cnCççuçí, `` ní kçÀçcç HçÀkçwlç çÆìUkçÀ®ç kçÀª MçkçÀlççlç. ’ jçpçêçínç®çç Kçìuçç
mçbHçu³ççJçj Hçjlç vçJ³ççvçí uççíkçÀcççv³ç GYçí jççÆnuçí. `` Hçávç½ç nçÆjDççícçd ’ Dçmçç DçûçuçíKç çÆuçnÓvç!
vçJççÇvç MçlçkçÀ vçJççÇvç JççoUb IçíTvç l³ççb®ççÇ Jççì Hççnçlç®ç nçílçb. 1901 mççuç Gpçç[uçb lçí lççF& cçnçjçpç ÒçkçÀjCç
IçíTvç. l³ççlç l³ççb®ççÇ GjuçíuççÇ n³ççlç içíuççÇ. cçvçmlççHç Pççuçç. HçÌmççnçÇ Kç®ç& Pççuçç. cç==l³çÓHçÓJçça SkçÀ çÆoJçmç l³ççb®³çç cçvççuçç MççblççÇ
uççYçíuç Dçmçç l³ççb®³çç yççpçÓvçí çÆvçkçÀçuç uççiçuçç. DçççÆCç mçiçUb Yçªvç HççJçuçb. cççCçmççuçç cççíþç kçÀjç³ç®çb cnCçpçí l³ççuçç pççmlççÇlç
pççmlç mçbkçÀìçlç Iççuçç³ç®çb nçÇ lçj çÆvç³çlççÇ®ççÇ çÆvç³çlç®ç! cçiç lçí çÆMçJçjç³ç Dçmççílç Jçç uççíkçÀcççv³ç! HçCç lççÇ kçÀþçíj cçvçç®ççÇ SkçÀ
HçjçÇ#çç®ç Dçmçlçí.
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lççF&cçnçjçpç ÒçkçÀjCç
SkçÀoç kçáÀCççuçç DççHçuçb cnìuçb DçççÆCç DçççÆCç kçáÀCççuçç SkçÀoç Mçyo çÆouçç kçÀçÇ, Jççìíuç lççÇ PççÇpç mççímçÓvç çÆvçjHçí#ç yçáOoçÇvçí
l³çç®çç MçíJçìHç³ç¥lç çÆHç®sç HçájJçç³ç®çç nç uççíkçÀcççv³ççb®çç mJçYççJç HçájçJ³ççvçí MççyççÇlç kçÀjç³çuçç lççF& cçnçjçpç ÒçkçÀjCç Hçájímçb Dççní.
v³çç³³ç iççíäçÇmççþçÇ uç{lççbvçç ³çç kçíÀmçcçOçí ÒççÆlçHç#ççyçjçíyçj çÆkçÀlççÇ Kççuç®³çç HççlçUçÇJçj pççJçb uççiçuçb l³ççuçç kçÀçnçÇ mçácççj®ç vççnçÇ,
HçCç l³ççb®çb çÆJçMçí<ç ní kçÀçÇ lçí l³ççnçÇ HççlçUçÇuçç Glçjuçí. ³çç mçiçÈ³ççlç l³ççbvççÇ cçOçí®ç nçÇ kçíÀmç mççí[uççÇ DçmçlççÇ lçjçÇ ®ççuçuçb Dçmçlçb,
HçCç uççíkçÀ oçívnçÇ yççpçÓbvççÇ yççíuçCççjí Dçmçlççlç, cnCçÓvç mçl³çç®çç çÆJçpç³ç nçíF&Hç³ç¥blç uç{uçí. uç{ç³ç®çb cçiç lçí mJçkçÀçÇ³ç Dçmççílç Jçç
HçjkçÀçÇ³ç. vç.çÆ®çb. kçíÀUkçÀjçbvççÇ cnìu³ççÒçcççCçí odÊçkçÀ ÒçkçÀjCçí kçÀçíìç&lç DçvçíkçÀ Dçmçlççlç, HçCç ³çç ÒçkçÀjCççuçç iççíN³çç DççÆOçkçÀç³çç¥®³çç
uççíkçÀcççv³çÜí<çç®çç jbiç Dçmçu³ççcçáUí®ç ní ÒçkçÀjCç SJç{b iççpçuçb. lççF&cçnçjçpç ÒçkçÀjCç çÆvçkçÀçuççÇ uççiçu³ççJçj uççíkçÀcççv³ççbvççÇ
kçíÀmçjçÇlçÓvç ` DçKçíj Kçjí lçí çÆìkçÀuçí ' nç DçûçuçíKç çÆuçnÓvç, yçÌuççuçç pçMççÇ lççbyç[çÇ çÆ®çbOççÇ lçmçí DççHçCç mçjkçÀçjuçç Dçmçç GuuçíKç
kçíÀuçç. v³çç³çcçÓlççA®³çç v³çç³³ç Jçlç&vçç®çb kçÀçÌlçákçÀ DçççÆCç DççÆYçvçbovçnçÇ kçíÀuçb. ®ççj Mçyo mçjkçÀçjuççnçÇ mçávççJçuçí. ³ççmççþçÇ pççí 60
npççj ©. Kç®ç& Pççuçç lççí kçíÀJçU uççíkçÀcççv³ççbvçç yçovççcç kçÀjC³çç®çç kçíÀçÆJçuçJççCçç Òç³çlvç kçÀjC³ççmççþçÇ®ç nçílçç nínçÇ oçKçJçÓvç
çÆouçb.
jçpçêçínç®³çç Kçìu³çç®³çç HçÓJç&lç³ççjçÇmççþçÇ uççíkçÀcççv³ç 5 Dçç@içmìuçç HçáC³ççlç Dççuçí DçççÆCç l³çç®ç çÆoJçMççÇ uççíkçÀcççv³ççb®çí
Hçjcç mvçínçÇ. yççyççcçnçjçpç ³ççbvçç cçnçcççjçÇvçí ûççmçuçb. yççyççcçnçjçpç ní HçÀmì&kçwuççmç mçjoçjçb®³çç ³ççoçÇlç cççí[Cççjí mçjoçj. lçí
DççpççjçÇ Hç[uçí DçççÆCç Dçl³çJçmLç Pççuçí. HçáC³ççlç Dççu³ççyçjçíyçj uçiçí®ç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ yççyççcçnçjçpççbvçç cçolç kçÀjç³çuçç mçá©Jççlç
kçíÀuççÇ. lçí l³ççb®³ççHççMççÇ®ç yçmçÓvç nçílçí. HççÆnuççÇ iççíä l³ççbvççÇ kçíÀuççÇ lççÇ cnCçpçí, SkçÀ ³çájçíçÆHç³çvç [ç@. cç@kçÀç@vçkçÀçÇ, SkçÀ HççjMççÇ [ç@.
cççíoçÇ, DçççÆCç SkçÀ oíMççÇ [ç@. çÆJçÞççcç, Dçmçí lççÇvç [ç@kçwìj GHç®ççjçmççþçÇ DççCçuçí. kçÀçjCç SJç{b®ç kçÀçÇ cçnçjçpççb®³çç
cç=l³çÓvçblçj l³çç®çb MçJç iççíN³çç DççÆOçkçÀçN³ççb®³çç nçlççÇ pççT vç³çí. l³çç DçJçmLçílç®ç l³çç®çb cç=l³çáHç$çnçÇ Hççj Hç[uçb DçççÆCç kçÀçíìç&vçí lçí
cççv³çbnçÇ kçíÀuçb. 7 Dçç@içmìuçç yççyççcçnçjçpççb®çb çÆvçOçvç Pççuçb. yççyççcçnçjçpççb®çí ì^mìçÇ cnCçÓvç kçábÀYççípçkçÀj, vççiçHçÓjkçÀj DçççÆCç
KççHç[x ³ççb®ççÇ çÆvç³çákçwlççÇ kçíÀuççÇ DçççÆCç DççmçVçcçjCç yççyççb®çç Dççûçn cççí[Jçívçç cnCçÓvç cçvççlç vçmçlççbvççnçÇ mJçlç:nçÇ ì^mìçÇ Pççuçí.
DçççÆCç SkçÀoç ì^mìçÇ cnCçÓvç mçnçÇ kçíÀu³ççJçj cçç$ç jkçwlç DççìíHç³ç¥lç yççyççb®³çç Jççjmçç®ççÇ DçççÆCç FmìíìçÇ®ççÇ kçÀçUpççÇ JççnC³ççmççþçÇ
çÆvçjHçí#ç Oç[Hç[ kçíÀuççÇ. ³çç Içìvçívçblçj cççÆnv³ççYçjçlç mçHìWyçj 14 uçç uççíkçÀcççv³ççbvçç 18 cççÆnv³ççb®ççÇ mçkçwlç kçÀçjçJççmçç®ççÇ çÆMç#çç
PççuççÇ. l³ççlçÓvç lçí cçákçwlç Pççuçí DçççÆCç IçjçÇ Dççu³ççJçj kçÀçnçÇ çÆoJçmç çÆJçÞççblççÇ IçíTvç yççyççcçnçjçpççb®³çç cç=l³çÓHç$çç®³çç J³çJçmLçí®³çç
kçÀçcççuçç uççiçuçí.
yççyççcçnçjçpççbvçç HçlvççÇ DçççÆCç SkçÀ cçáuçiççÇ MççblççkçwkçÀç nçílççÇ HçCç Jççjmç vççnçÇ cnCçÓvç l³ççbvççÇ oámçjb uçivç lççF&
cçnçjçpççbMççÇ kçíÀuçb. ³çç lççF&cçnçjçpç mççcççv³ç Içjçlçu³çç. yççyççb®çç cç=l³çÓ Pççuçç lçíJnç l³çç içjçíoj nçíl³çç. yççyççb®³çç cç=l³çÓvçblçj
l³ççbvçç cçáuçiçç Pççuçç HçCç lççí oçívç cççÆnv³ççvçí Jççjuçç. l³ççlçÓvç ní vçmçlçb uç®ççb[ uççíkçÀcççv³ççb®³çç cççiçí uççiçuçb. Dççlçç oÊçkçÀ IçíCçb
Yççiç nçílçb. l³ççlç®ç yççF¥vçç #ç³çç®ççÇ uççiçCç PççuççÇ Dçmçu³çç®ççÇ Mçkçw³çlçç çÆvçcçç&Cç PççuççÇ l³ççcçáUí Jççjmç IçíC³çç®çb kçÀçcç lççlç[çÇvçí
nçlççÇ I³ççJçb uççiçuçb.
yççyççcçnçjçbpçç®³çç IçjçC³çç®³çç oçívç MççKçç kçÀçíunçHçájçlç nçíl³çç DçççÆCç SkçÀ DççÌjbiççyççoílç. kçÀçíunçHçÓj®³çç MççKçílççÇuç
cçáuççbvççÇ DççOççÇ®ç içáCç GOçUuçí nçílçí cnCçÓvç yççyççb®ççÇ Fmìíì mççbYççUCççjç DçççÆCç lççF&cçnçjçpççb®ççÇ kçÀçUpççÇ IçíCççjç Jççjmç
MççíOçC³çç®çb kçÀçcç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ mçáª kçíÀuçb. lçíJnç kçÀçíunçHçÓj IçjçC³ççkçÀ[Óvç lççF¥Jçj oyççJç ³çç³çuçç uççiçuçç DçççÆCç SkçÀ ì^mìçÇ
vççiçHçÓjkçÀjçbvççnçÇ DçççÆcç<çb oçKçJçC³ççlç DççuççÇ. kçÀçíunçHçÓj®³çç yççUçcçnçjçpççbvççÇ yççyççcçnçjçpç içíu³çç®³çç oámçN³çç®ç çÆoJçMççÇHççmçÓvç
DççHçuçí Òç³çlvç mçáª kçíÀuçí nçílçí. HçCç vççiçHçÓjkçÀjçbvçç uççíkçÀcççv³ççb®³çç çÆJç©Oo pççlçç ³çíF&vçç. kçábÀYççípçkçÀjçbvççÇ kçÀçíunçHçÓjkçÀjçbvçç
mçjU vççkçÀçjuçb DçççÆCç KççHç[x uççíkçÀcççv³ççb®³çç cçlçççÆJçªOo vçJnlçí. uççíkçÀcççv³ççbvççÇ DççHçuççÇ çÆJçéççmçÓ cççCçmçb HççþJçÓvç içáHlçHçCçí
DççÌjbiççyçço pçJçU®³çç çÆvçIççívçí®³çç MççKçí®³çç cçáuççb®ççÇ ®ççÌkçÀMççÇ kçíÀuççÇ DçççÆCç lççÇ uçnçvç cçáuçb l³ççbvçç Jççjmç cnCçÓvç ³ççíi³ç JççìuççÇ
cnCçÓvç vççiçHçÓjkçÀjçbvçç HçáC³ççlç þíJçÓvç lççF& DçççÆCç Flçj ì^mìçRvçç IçíTvç uççíkçÀcççv³ç DççÌjbiççyççouçç Hççí®çuçí. SkçÀç MççÇKç cçbçÆojçlç
l³ççb®ççÇ mçiçÈ³ççb®ççÇ GlçjC³çç®ççÇ mççí³ç kçíÀuççÇ nçílççÇ. çÆlçLçí oámçjí çÆoJçMççÇ l³çç IçjçC³ççlçu³çç Hçç®ç cçáuçb yççíuççJçC³ççlç DççuççÇ.
l³ççlçu³çç pçiçVççLçuçç mçJçç¥vççÇ çÆvçJç[uçb. mçYçç yççíuççJçuççÇ, kçÀçiçoHç$ççbJçj mç¿çç kçÀªvç, mçç#ççÇ HçájçJçí, kçÀçiçoHç$ççb®ççÇ HçÓCç&lçç
kçÀªvç mçiçUí Hçjlç Dççuçí. KççHç[x vççiçHçÓjuçç kçÀçcçççÆvççÆcçÊç çÆvçIçÓvç içíuçí.
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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³ççDççOççÇ vççiçHçÓjkçÀjçbvççÇ DççHçuçç cçáuçiçç yççF¥®³çç DççíìçÇlç IççuçC³çç®çç Òç³çlvç kçíÀuçç HçCç l³çç®çb SkçÀ yççíì DçHçÓCç& cnCçÓvç
lççí vççkçÀçjuçç içíuçç. l³ççbvçç oámçjç cçáuçiçç Pççuçç lçíJnç vççU kçÀçHçç³ç®³çç DççOççÇ Jççjmç cnCçÓvç lççF¥®³çç DççíìçÇ lççí ìçkçÀuçç lçj
oÊçkçÀçÆJçOççvç kçÀjçJçb uççiçlç vççnçÇ. cnCçÓvç vççU kçÀçHçç³ç®³çç DççOççÇ lççF¥vçç çÆvçjçíHç HççþJçuçç lççínçÇ Jçç³çç içíuçç lçíJnç vççiçHçÓjkçÀjçbvççÇ
kçÀçíunçHçÓj®³çç yççU cçnçjçpççb®çç Hç#ç IçíTvç cççíþb jçpçkçÀçjCç kçíÀuçb. yççUcçnçjçpççbvççÇnçÇ oÊçkçÀ pççC³ççmççþçÇ KçÓHç ³çákçwl³çç
uç{Jçu³çç. l³çbç®çb uçivç HçáC³ççlç lççF¥®³çç Jçç[îççlç kçÀjç³ç®çb þjJçuçb HçCç ì^mìçÇ uççíkçÀçbvççÇ l³ççuçç HçjJççvççÇ çÆouççÇ vççnçÇ. kçÀçjCç
uçivçç®³çç Dççou³çç çÆoJçMççÇ oÊçkçÀçÆJçOççvç içáHç®çáHç Hççj Hçç[ç³ç®çç l³ççb®çç yçílç nçílçç. l³ççmççþçÇ l³ççbvççÇ uççíkçÀcççv³ççb®çí mvçínçÇ
çÆYçbiççjkçÀjçbvçç 500 ª.®çb DçççÆcç<ç oçKçJçÓvç uçivç Jçç[îççlç kçÀjC³çç®ççÇ HçjJççvçiççÇ DççCçç³çuçç mççbçÆiçlçuçb. oámçjí çÆoJçMççÇ mçkçÀçUçÇ
mçkçÀçUçÇ çÆYçbiççjkçÀjçbvçç DççHçu³çç Jçç[îççlç Dççuçíuçb HççnÓvç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ mçjU ìç®çCççÇ uççJçÓvç HçáÀiçç HçÀçí[Óvç®ç ìçkçÀuçç.. .. ..
500 ©Hç³çç®çb kçÀmçb kçÀç³ç pçcçlçb³ç lçácç®çb.. .. Dçmçb mçjU®ç çÆJç®ççjuçb l³ççcçáUí lççínçÇ yççj Jçç³çç içíuçç.
cçiç vççiçHçÓjkçÀjçbvççÇ DççCçKççÇ SkçÀ ³çákçwlççÇ ³ççípçuççÇ. lççF& Dçl³çJçmLç Pççu³çç lçj IççF&IççF&vçí l³çç cçjCççmçVç Dççnílç ní
oçKçJçÓvç uççíkçÀcççv³ççb®³çç içÌjnpçíjçÇlç DççHçu³çç cçáuççuçç vççU kçÀçHçç³ç®³çç DççOççÇ®ç oÊçkçÀ IçíC³çç®çç [çJç mççOçç³ç®çç. l³ççmççþçÇ SkçÀ
çÆmççqJnuç mçpç&vç DçççÆCç SkçÀ ³çájçíçÆHç³çvç [ç@kçwìj JçMç kçÀjC³ççlç Dççuçç. Jçç[îççlçu³çç JçÌÐççbvççÇ®ç lççÇ kçÀçcççÆiçjçÇ kçíÀuççÇ. HçCç
JçÌÐçyçáJççb®³çç HçÀíN³çç Jçç{u³çç lçíJnç Jçç[îççlçu³çç ì^mìçR®³çç SkçÀç kçÀçjkçáÀvççuçç mçbMç³ç Dççuçç.
uççíkçÀcççv³ç lçíJnç yççníjiççJççÇ içíuçí nçílçí. lçí ³çíF&Hç³ç¥lç l³ççvçí çÆkçÀuuçç uç{Jçuçç. JçÌÐçyçáJççbkçÀ[Óvç mçiçUb mçl³ç DçççÆCç l³ççJçj
l³ççbvçç çÆcçUCççjçÇ 500 ª. ®ççÇ kçÀcççF& l³ççuçç kçÀUu³ççJçj l³ççvçí JçÌÐçyçáJççbvçç mççJçOç kçÀjlç, DççOççÇ HçÌmçí cççípçÓvç I³çç...vççnçÇlçj
lçácnçuçç soçcç çÆcçUCççj vççnçÇ Dçmçb yçpççJçuçb. kçÀçjCç Fmìíì cççíþçÇ DçmçuççÇ lçjçÇ vçiço kçÀçnçÇ®ç vççnçÇ ní l³ççuçç cççnçÇlç nçílçb.
cçO³çjç$ççÇ lççF¥vçç pççíjçlç kçÀUç ³çíCççj, cçiç ní [ç@kçwìmç& ³çíCççj DçççÆCç l³ççb®³çç Kççíìîçç mççÆì&çÆHçÀkçíÀìJçj uççiçuççÇ®ç oÊçkçÀçÆJçOççvç
Hççj Hç[Cççj Dçmçç mçiçUç kçÀì lç³ççj Pççuçç. HçCç ³çç mçiçÈ³ççbvçç Ðçç³çuçç HçÌmççnçÇ KçÓHç uççiçCççj nçílçç. vççiçHçÓjkçÀj l³çç®³çç
lçpçJççÇpççÇuçç yççníj Hç[uçí DçççÆCç lçí Dççlçç ³çíCççj®ç ³çç kçÀuHçvçívçí lççF& çÆJçJnUç³çuçç uççiçu³çç, l³ççyçjçíyçj nç kçÀçjkçÓÀvç ``DçpçÓvç
HçÌMçç®ççÇ lçpçJççÇpç PççuççÇ vççnçÇ ..Dççlçç®ç kçÀMççuçç çÆJçJnUlçç.. ..'' Dçmçb cnCççuçç. l³ççcçáUí DççHçuçb nínçÇ kçÀçjmLççvç Jçç³çç içíuçb ní
yççF¥vçç kçÀUuçb DçççÆCç lççínçÇ Òç³çlvç Jçç³çç içíuçç. lçjçÇnçÇ çÆ®çJçìHçCçç ÒççÆlçHç#ççvçí mççí[uçç vççnçÇ.
Dççlçç Hçjlç vçJççÇvç yçílç Pççuçç. lççí cnCçpçí uççíkçÀcççv³ççb®³çç vçkçÀUlç 12 pçáuçÌuçç cçO³çjç$ççÇ oÊçkçÀçÆJçOççvç Hççj
Hçç[ç³ç®çb. l³ççDççOççÇ yççUcçnçjçpç, l³ççb®çí yçbOçÓ HçbçÆ[lçcçnçjçpç DçççÆCç l³ççb®³ççyçjçíyçj HçÌuçJççvç, nl³ççjí Içílçuçíuçí uççíkçÀ
kçÀçíunçHçÓjnÓvç Jçç[îççlç mççUmçÓoHçCçí jçnç³çuçç Dççuçí. kçÀçnçÇ cççípçkçw³çç uççíkçÀçbvçç jç$ççÇ 12 Jççpçlçç Jçç[îççJçj ³çíC³çç®çb Dççcçb$çCç
çÆouçíuçb nçílçb. Jçç[îççJçj®çç kçÀçjkçÓÀvç DçççÆCç GHççO³çç HççUlççÇJçj nçílçí®ç. kçÀçnçÇlçjçÇ çÆMçpçlçb³ç SJç{b®ç pççCçJçlç nçílçb. cçiç Hçá{®çb
vççìkçÀ mçáª Pççuçb. 11 Jççpçlçç jç$ççÇ yççníj®çç ojJççpçç yçbo Pççuçç. kçÀçjkçÓÀvç yççníj Hç[ç³çuçç DçççÆCç GHççO³çç Jçj®³çç cçç[çÇ®³çç
çÆKç[kçÀçÇlç ³çç³çuçç SkçÀ®ç iççþ Hç[uççÇ. l³ççvçí kçÀçjkçÓÀvççuçç IçjçÇ pçç.. .. HçCç pççiçlç yçmçç.. Dçmçb nUÓ®ç mççbçÆiçlçuçb. GHççO³ççbvçç
oÊçkçÀçÆJçOççvçç®ççÇ lç³ççjçÇ kçÀjç³çuçç Dç®ççvçkçÀHçCçí mççbçÆiçlçuçb içíuçb. HçCç GHççO³çç cççíþç çÆnkçÀcçlççÇ. l³ççvçí oÊçkçÀÒç³ççíiçç®ççÇ HççíLççÇ
Içªvç DççCççJççÇ uççiçíuç Dçmçb mççbiçÓvç yççníj pççC³çç®ççÇ HçjJççvçiççÇ çÆcçUJçuççÇ. DçççÆCç lççí kçÀçjkçáÀvççkçÀ[í mçiçUb mççbiçç³çuçç Dççuçç.
kçÀçjkçÓÀvç uççíkçÀcççv³ççbkçÀ[í OççJçuçç. uççíkçÀcççv³ç lçíJnç mççbiçuççÇkçÀjçbkçÀ[í nçílçí. lçí uççiçuççÇ®ç yççUçmççníyç vççlçÓbvçç HççþçíHççþ ³çç³çuçç
mççbiçÓvç kçÀçjkçáÀvççyçjçíyçj Jçç[îççJçj Dççuçí. yççníªvç kçÀçjkçÓÀvççvçí HçnçjíkçÀN³ççuçç mççcççvç IçíTvç Dççuççí³ç Dçmçb mççbiçÓvç oçj
GIç[ç³çuçç mççbçÆiçlçuçb. DçççÆCç l³ççvçí oçj GIç[u³ççyçjçíyçj ìçUçÇ JççpçJçuççÇ. SkçÀ Hçç³ç Dççlç DçççÆCç SkçÀ Hçç³ç yççníj þíTvç lççí
GYçç jççÆnuçç. l³ççyçjçíyçj uççíkçÀcççv³ççbvççÇ Dççlç ÒçJçíMç kçíÀuçç. HçnçjíkçÀN³çç®çb uççíkçÀcççv³ççbmçcççíj kçÀçnçÇ®ç ®ççuçuçb vççnçÇ. kçÀçjkçÓÀvç
yççkçÀçÇ®³çç uççíkçÀçbvçç yççíuçJçç³çuçç HçUçuçç. uççíkçÀcççv³ç Jçç[îçç®³çç ®ççÌkçÀçlç Dççuçí DçççÆCç l³ççbvççÇ vççiçHçÓjkçÀj DçMççÇ pççíjçlç nçkçÀ
cççjuççÇ. vççiçHçÓjkçÀj yççníj Dççuçí DçççÆCç uççíkçÀcççv³ççbvçç HççnÓvç FlçkçíÀ o®çkçÀuçí kçÀçÇ l³ççb®³çç nçlçÓvç lççby³çç-Yççb[b®ç içUÓvç Hç[uçb.
lççíHç³ç¥lç uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ cççCçmçb DççuççÇ. mçiçUç çÆJç®çkçÀç Pççuçíuçç ÒççÆlçHç#ççuçç kçÀUuçç..³çç lççmççYçj®³çç vççìîççvçblçj mçiçUçÇ
cççCçmçb yççníj Hç[ç³çuçç uççiçuççÇ DçççÆCç DççcçbçÆ$çlç ³çíT uççiçuçí. l³ççbvçç yççníj®³çç yççníj, ®ççj çÆoJçmççbvççÇ ³çç, Dçmçb cnCçÓvç Hçjlç
pçç³çuçç mççbçÆiçlçuçb. ³ççvçblçj DççÆlçMç³ç nçÇvç HççlçUçÇ iççþuççÇ içíuççÇ. lççÇ cnCçpçí lççF&cçnçjçpççbvççÇ mçç#ç oílççbvçç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ
içÌjJçlç&vç kçíÀuçb Dçmçb mççbçÆiçlçuçb. kçÀçíìç&vçí mçáOoç lçí cççv³ç kçíÀuçb vççnçÇ.
Dççlçç lççyç[lççíyç oÊçkçÀ IçíCçb ³çççÆMçJçç³ç uççíkçÀcççv³ççbvçç Hç³çç&³ç jççÆnuçç vçJnlçç. lççí l³ççbvççÇ HçÓCç& kçíÀuçç.
DççÌjbiççyççouçç oÊçkçÀ çÆJçOççvç Hççj Hç[u³ççJçj, mçJç& cçb[UçÇ IçjçÇ içíu³ççJçj lççF&cçnçjçpç vççiçHçÓjkçÀjçb®³çç lççJç[çÇl ç
mççHç[u³çç. Dçmçblçáä Hç#çç®çb jçpçkçÀçjCç, yççF¥®çb cçvç JçUJçCçb, Jççjmç Hçmçblç vççnçÇ DçMççÇ l³ççb®ççÇ cçvççÆmLçlççÇ çÆvçcçç&Cç kçÀjCçb, ní
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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mçiçUb mçáª Pççuçb. l³ççmççþçÇ lççÇvç cççiç& l³ççb®³ççmçcççíj nçílçí. 1. Dççní lççí Jççjmç Dçcççv³ç kçÀjç³ç®çç. 2. yççF¥vççÇ ì^mìçR®çç
DççÆOçkçÀçj kçÀçþÓvç ìçkçÀç³ç®çç DçççÆCç l³çç mJçlçb$ç Dççnílç Dçmçb pççnçÇj kçÀjç³ç®çb. 3. oámçjç Jççjmç I³çç³ç®çç. vççiçHçÓjkçÀjçbvççÇ yççF¥vçç
l³ççJçíU®çí oçÆ#çCçílçuçí mçjoçjçb®çíí Spçbì Dç@mìçÇvç ³ççb®³ççkçÀ[í vçíuçb. l³ççb®³ççkçÀ[Óvç uççíkçÀcççv³ççbçÆJçªOo yççíuçC³çç®çç Hçç{ç Hç{JçÓvç
Içílçuçç nçílçç. lççí yççF¥vççÇ pçMçç®çç lçmçç mççníyççbHçá{í DççíkçÀuçç. Dç@mìçÇvç HçkçwkçíÀ yçç´ïçCç Üíäí. l³ççlçÓvç DçBiuççíFbçÆ[³çvç.
uççíkçÀcççv³ççbyçÎuç Üí<ç Dçmçuçíuçí. uçiçí®ç uççíkçÀcççv³ççbçÆJç©Oo Kçìuçç mçáª Pççuçç.
l³ççvçblçj Kçìu³ççb®ççÇ cçççÆuçkçÀç®ç mçáª PççuççÇ. mçíMçvç kçÀçíì&, nç³çkçÀçíìç&Hç³ç¥lç Kçìuçç ®ç{lç içíuçç DçççÆCç uççíkçÀcççv³ççbvçç
kçÀçíìç&®³çç Hçç³çN³çç ®ç{çJ³çç uççiçu³çç. kçÀjboçÇkçÀjçbvççÇ uççíkçÀcççv³ççb®³çç yççpçÓvçí kçíÀmç uç{JçuççÇ. ÒççÆlçHç#çç®³çç Hç{JçÓvç DççCçuçíu³çç
çÆJçkçÀlç DççCçuçíu³çç mçç#ççÇoçjçbvçç Kççíìb þjJçC³ççlç uççíkçÀcççv³ççb®çb jkçwlç Dççìuçb. HçÌmçç vççnkçÀ Kç®ç& nçílç nçílçç. ÒççÆlçHç#ççcçáUí DçççÆCç
níkçÀì Üí<ççÇ iççíN³çç DççÆOçkçÀçN³ççbcçáUí SJç{ç $ççmç nçíTvçmçá×ç MçíJçìçÇ çÆvçkçÀçuç uççiçuçç lççí uççíkçÀcççv³ççb®³çç çÆvçoçx<ç Dçmçu³çç®³çç
kçÀçíìç&®³çç çÆvçJçç&È³ççvçí. Dççvçbo oçKçJçC³ççSJç{çÇnçÇ lççkçÀo uççíkçÀcççv³ççbvçç l³ççJçíUçÇ jççÆnuççÇ vçJnlççÇ.
lççF&cçnçjçpççb®çí JçkçÀçÇuç yçUJçblçjçJç vççiçHçÓjkçÀj ³ççb®çí HçálçCçí ÞççÇHçço ní vçíncççÇ lççF&cçnçjçpççb®³çç Jçç[îççJçj KçíUç³çuçç
pççlç. lçíJnç SkçÀoç çÆOçìçF&vçí l³ççbvççÇ lççF&cçnçjçpççbvçç çÆJç®ççjuçb.....DççHçCç çÆìUkçÀçbMççÇ kçÀç nçí Yççb[lçç?.. ..lçj lççF&cçnçjçpç
GÊçju³çç..`` Kçjb lçj çÆìUkçÀçbvççÇ cççPçb kçÀçnçÇ®ç JççkçÀ[b lçj kçíÀuçb vççnçÇ®ç HçCç Jçç[îççlçÓvç mçálçUçÇ®çç lççí[çnçÇ vçíuçç vççnçÇ. HçCç
SkçÀ iççíä cçç$ç Dçç[ DççuççÇ. lçí Dçl³çblç nfçÇ Dççnílç. cççÇ Hç[uçí DççÆYçcççvççÇ! lçí cççP³ççHçá{í ³çíTvç GYçí jçnlççÇuç DçççÆCç cçuçç, ``
kçÀç³ç cçnçjçpç, kçÀç³ç ®ççuçuçí Dççní Dçmçí cnCçlççÇuç lçj cççÇ Hçá{í nçíTvç l³ççb®çí Hçç³ç OçjçÇvç DçççÆCç lçí mççbiçlççÇuç l³ççmç ©kçÀçj
oíF&vç. HçCç cççÇ nçíTvç ÒççCç içíuçç lçjçÇ cççIççj IçíCççj vççnçÇ.''
DçMçç jçÇlççÇvçí ní ÒçkçÀjCç mçbHçuçb. l³çç®çç oámçjç Yççiç cnCçpçí pçiçVççLçcçnçjçpççb®çí mçJç& GlHçVç ní cçÓU DççHçu³çç oíCçiççÇ®çí
Dççní Dçmçb cnCçÓvç 1876 ®³çç SkçÀç kçÀç³çÐçç®³çç DççOççjçvçí yççUçcçnçjçpç DçççÆCç kçÀçíunçHçÓjkçÀj s$çHçlççÇ ³ççbvççÇ çÆcçUÓvç cçábyçF&
mçjkçÀçjuçç DççHçu³ççlç mççcççÇuç kçÀªvç cçábyçF& nç³çkçÀçíìç&kçÀ[í SkçÀ Dçpç& oçKçuç kçíÀuçç nçílçç. nç³çkçÀçíìç&kçÀ[u³çç ³çç Dçpçç&®³çç
yççyçlççÇlç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ SkçÀ kçÌÀçÆHçÀ³çlç lç³ççj kçíÀuççÇ. 15 çÆoJçmç KçHçÓvç Glkç=Àä kçÀç³çoíHçbçÆ[lççÒçcççCçí l³ççbvççÇ nçÇ kçÌÀçÆHçÀ³çlç lç³ççj
kçíÀuççÇ nçílççÇ. DçççÆCç pçiçVççLç cçnçjçpççb®³çç JçkçÀçÇuççbvççÇ lççí oçJçç çÆpçbkçÀuçç. 1920 mççuççÇ 21 pçáuçÌuçç nç³çkçÀçíìç&vçí
uççíkçÀcççv³ççb®³çç yççpçÓvçí çÆvçkçÀçuç çÆouçç l³ççvçblçj onç çÆoJçmççbvççÇ®ç 1 Dçç@içmìuçç uççíkçÀcççv³ççb®çç kçÌÀuççmçJççmç Pççuçç.
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jçpçêçínç®çí Kçìuçí
cçb[çuçí
uççíkçÀcççv³ççbJçj jçpçêçínç®çç oámçjç Kçìuçç Yçjuçç içíuçç, l³ççuçç kçÀçjCç kçÀçnçÇ®ç vçJnlçí. kçíÀmçjçÇlçuçí DçûçuçíKç.
uççíkçÀcççv³ççbvçç HçÀçoj Dçç@HçÀ Dçvçjímì mçcçpçuçb pççlçb. PççíHç G[çuççÇ nçílççÇ Fbûçpççb®ççÇ. kçÀç³ç kçÀjçJçb DçççÆCç ³çç cççCçmççuçç Dççlç
IççuçÓvç l³çç®ççÇ uçíKçCççÇ yçbo kçÀjçJççÇ ní mçjkçÀçjuçç kçÀUívççmçb Pççuçb nçílçb. ³çç cççCçmççuçç kçÀçnçÇ YççÇlççÇ cnCçÓvç vçJnlççÇ®ç. çÆvççÆêmlç
çÆmçbnçuçç pçmçç nç JççÇjHçá©<ç pççiçb kçÀjlç nçílçç, lçmçç®ç mçjkçÀçj®³çç içánílç çÆMçªvç l³çç®çç pçyç[ç GIç[ç³ç®çç Òç³çlvç kçÀjlç nçílçç.
mçjkçÀçj Flçj Jç=ÊçHç$ççbvçç FMççjç JçiçÌjí oílç Dçmçí HçCç kçíÀmçjçÇuçç vççnçÇ. kçÀçjCç l³ççJçj lçí ìHçÓvç®ç yçmçuçí nçílçí. lçíJnç uçç@[&
çÆmç[vçín@cçvççÇ DççHçu³çç pçyççyçoçjçÇJçj uççíkçÀcççv³ççbvçç DçìkçÀ kçÀjç³ç®çb þjJçuçb. uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ ¬çÀçbçÆlçkçÀçjkçÀ ®çUJçU LççbyçJçCçb
pçªj Dççní Dçmçb l³ççbvçç Jççìuçb. Yççjlççlç l³ççJçíUçÇ SJç{îçç ®çUJçUçÇ DçççÆCç obiçí ®ççuçÓ nçílçí, uççuçç uçpçHçlçjç³ç, DçjçÆyçboyççyçÓ
DçMççÇ DçvçíkçÀ pçnçuç Hç#çç®ççÇ DçççÆCç vçícçmlççbkçÀ[®ççÇ DçvçíkçÀ cçb[UçÇ mçjkçÀçjuçç OççjíJçj Oçjlç nçílççÇ.l³çç®çJçíUçÇ cçáPçHçwHçÀjHçÓjuçç
yçç@cyçmHçÀçíì Pççuçí. l³çç®çí Hç[mçço kçíÀmçjçÇlç Gþuçí DçççÆCç l³çç DçûçuçíKççJçªvç mçjkçÀçjuçç çÆvççÆcçÊç çÆcçUçuçb.
23 pçÓvç 1908 mççuççÇ cçábyçF& mçjkçÀçjvçí uççíkçÀcççv³ççbJçj Kçìuçç YçjC³ççmç HçjJççvçiççÇ çÆouççÇ. cçáK³ç ÒçíçÆmç[ívmççÇ
cç@çÆpçmì^íì Dç@mìvç ³ççb®³ççmçcççíj HçÀ³çç&o oçKçuç PççuççÇ. çÆHçÀ³çç&oçÇlç cnìuçb nçílçb, 12 cçí®³çç DçbkçÀçlç çÆìUkçÀçbvççÇ `` oíMçç®çí oáozJç
'' ³çç uçíKççcçOçí uççíkçÀçbcçOçí mçjkçÀçjyçÎuç Üí<ç DçççÆCç DçJçcççvçyçáOoçÇ pççiç=lç kçíÀuççÇ. nç jçpçêçín Pççuçç. lçjçÇ 124Dç DçççÆCç
153Dç ³çç kçÀuçcççbKççuççÇ FvmççHçÀ nçíTvç çÆìUkçÀçbvçç ³ççíi³ç lççÇ çÆMç#çç JnçJççÇ. l³ççyçjçíyçj Jçíiççvçí ®ç¬çbÀ çÆHçÀjuççÇ. uççíkçÀcççv³ççbvçç
³çç®çç mçáiççJçç uççiçuçíuçç nçílçç, cnCçÓvç DççHçCç®ç cçábyçF&uçç pççTvç jçnçJçb Dçmçb l³ççbvççÇ þjJçuçb DçççÆCç SkçÀ DççþJç[ç DççOççÇ lçí
cçábyçF&uçç Dççuçí. cçábyçF& mìíMçvçJçj®ç SkçÀ içáHlç HççíuççÇmç l³ççb®³çç kçÀçvççMççÇ uççiçuçç DçççÆCç l³ççvçí lçácnçuçç DçìkçÀ nçíCççj Dççní Dçmçb
mççbçÆiçlçuçb. mçjoçjiç=nçlç lçí Glçjuçí. DçççÆCç Jçç@jbìJçj mçnçÇ Pççu³çç®ççÇ yççlçcççÇ ³çíTvç Hççí®çuççÇ. `` p³çç jçä^çuçç ÒççÆlçkçÀçj
kçÀjC³çç®çb mççcçL³ç& vççnçÇ, l³çç oáyç&uç jçä^ç®³çç Hçá{çN³ççuçç DçmçuççÇ yççlçcççÇ kçÀUÓvç lçjçÇ GHç³ççíiç kçÀç³ç? '' Dçmçb uççíkçÀcççv³ç
cnCççuçí. pçíJnç HççíuççÇmç Dççuçí lçíJnç HççíçÆuçmççbvçç®ç l³ççbvççÇ SJç{ç 5 lççmç GMççÇj kçÀç Pççuçç? cçuçç pççcççÇvç lçjçÇ çÆcçUJçlçç Dççuçç
Dçmçlçç Dçmçb cnCçÓvç mçjkçÀçj®çç çÆJç®ççj lççí JçíU l³ççbvçç çÆcçUÓ vç³çí Dçmçç®ç nçílçç ní l³ççb®³çç®ç uç#ççlç DççCçÓvç çÆouçb.
uçiçí®ç mççbkçíÀçÆlçkçÀ Yçç<çílç nçÇ DçìkçíÀ®ççÇ yççlçcççÇ lççjívçí HçáC³ççuçç IçjçÇnçÇ kçÀUuççÇ DçççÆCç GÐçç mçkçÀçUçÇ Jçç[îççJçj Pç[lççÇ
nçíCççj Dççní nínçÇ l³ççbvçç kçÀUuçb. mçkçÀçUçÇ Pç[lççÇ mçáª PççuççÇ. KçÓHç MççíOçÓvç nl³ççjb, yçç@cyçmHçÀçíìç®çb mççcççvç Dçmçb kçÀçnçÇ®ç
çÆcçUçuçb vççnçÇ, HçCç MçíJçìçÇ SkçÀç çÆMçHçç³ççuçç SkçÀç çÆMçHçç³ççuçç GIç[í [^ç@Jçj MççíOçlç Dçmçlççbvçç mçìjHçÀìj kçÀçiçoçbcçOçí yçç@cyç
yçvçJçç³ç®çb kçÀç[& mççHç[uçb DçççÆCç l³çç®ççÇ DçiçoçÇ `` ³çájíkçÀç '' ®ççÇ DçMççÇ DçJçmLçç PççuççÇ. n<ç&Jçç³çÓvçí Jçí[ç Jnç³ç®çç lççí jççÆnuçç nçílçç.
kçÀçjCç lççí kçÀçiço uççíkçÀcççv³ççb®³çç nmlçç#çjçlç nçílçç. çÆmçbniç[çJçjnçÇ sçHçç Hç[uçç, HçCç nçlççÇ kçÀçnçÇ uççiçuçb vççnçÇ. MçíJçìçÇ 13
pçáuçÌuçç Kçìuçç mçáª Pççuçç. KçÓHç pçyççv³çç, GuçìlçHççmçC³çç, yç®ççJç-çÆHçÀ³çç&oçÇ Hç#ççkçÀ[Óvç DççjçíHç-Òçl³ççjçíHç nçíTvç kçÀçcç
mçbHçuçb. uççíkçÀcççv³ççbvççÇ 8 çÆoJçmç mJçlç:®çç yç®ççJç mJçlç:®ç kçíÀuçç. ( lççí yç®ççJç mççÆJçmlçj Jçç®çlççbvçç uççíkçÀcççv³ççb®³çç Òç%çí®ççÇ
ÒçiçuYçlçç uç#ççlç ³çílçí. l³ççb®ççÇ DççípçmJççÇ Yçç<çç, cçáÎímçÓo yççíuçCçb, mçiçUb Jçç®çlç jçnçJçb Dçmçb®ç Dççní.) cççÇ pçíJnç DçûçuçíKç
çÆuççÆnlççí, lçíJnç l³çç çÆJç<ç³ççJçj®çç DçY³ççmç kçÀªvç çÆuççÆnlççí. yçç@cyçmHçÀçíìçJçj çÆuçnç³ç®çb lçj l³çç®çb HçámlçkçÀ cççÇ cççiçJçuçb. lçí
HççíçÆuçmççbvçç vçkçwkçÀçÇ®ç çÆlçLçí®ç çÆcçUçuçb DçmçCççj. çÆMçJçç³ç Dçmçb cççÇ kçÀçnçÇ çÆJçIççlçkçÀ kç=Àl³ç kçíÀuçb Dçmçlçb lçj lçí yçç@cyç yçvçJçç³ç®çí
kçÀçiço Dçmçí GIç[îççJçj, Kçáu³çç [^ç@JçjcçOçí þíJçuçí Dçmçlçí kçÀç Dçmçb®ç v³çç³ççuç³ççlç çÆ®ç®ççjuçb. 1898 pçáuçÌ®³çç 22 lççjKçíuçç
jç$ççÇ 10 Jççpçlçç çÆMç#çç mçávççJçuççÇ içíuççÇ.
HçCç kçÀçnçÇ GHç³ççíiç vç nçílçç uççíkçÀcççv³ççbvçç 6 Jç<çç&®ççÇ kçÀçÈ³çç HççC³çç®ççÇ çÆMç#çç PççuççÇ. kçÀçjCç mçjkçÀçj®çb DççOççÇ®ç
l³ççbvçç çÆMç#çç kçÀjç³ç®çb þjJçuçíuçb nçílçb Dçmçb®ç çÆomçÓvç Dççuçb. v³çç³çcçÓlççavççÇ lçácnçuçç kçÀçnçÇ mççbiçç³ç®çb Dççní kçÀç Dçmçb çÆJç®ççju³ççJçj
uççíkçÀcççv³ç cnCççuçí, ``p³çÓjçÇvçí cçuçç oçí<ççÇ þjJçuçí lçj KçáMççuç þjJççí. HçCç cççÇ içávníiççj vççnçÇ. uççÌçÆkçÀkçÀ iççíäçR®çí çÆvç³çb$çCç
kçÀjCççjçÇ DçMççÇnçÇ SkçÀ MçkçwlççÇ v³çç³çHççÇþçnÓvçnçÇ JççÆjÿ Dççní. kçÀoççÆ®çlç F&éçjçÇ F®sç®ç DçMççÇ Dçmçíuç kçÀçÇ cçuçç çÆMç#çç JnçJççÇ.
DçççÆCç cççÇ çÆMç#çç Yççíiçu³çç®³çç kçÀçjCççvçí®ç cççÇ DçbiççÇkçÀçjuçíu³çç kçÀç³çç&uçç GçÆpç&jçJçmLçç ³ççJççÇ. ''
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uççíkçÀcççv³ççbvçç cççiç®³çç çÆpçv³ççvçí KççuççÇ GlçjJçuçb. KççuççÇ GY³çç Dçmçuçíu³çç cççíìçjçÇlç ®ç{Jçuçb DçççÆCç kçáÀuççyçç
mìíMçvççlç Dçç[yççpçÓuçç mçç³ççÆ[biçJçj mHçíMçuç ì^ívç GYççÇ nçílççÇ l³ççlç ®ç{Jçuçb. DçççÆCç mçjU Dçncçoçyççouçç vçíuçb. 10 mçHìW.uçç
DçncçoçyççonÓvç nuçJçuçb. DçççÆCç Hçnçìí cçábyçF&lç DççCçuçb. uçiçí®ç cçábyçF& yçbojçlç nççÆ[&pç yççíì GYççÇ nçílççÇ. l³ççlç l³ççbvçç yçmçJçC³ççlç
Dççuçb. yççíìçÇ®³çç kçÀHlççvççuçç yçbojç®³çç yççníj Hç[u³ççJçj yçbo HççkçÀçÇì GIç[Óvç kçáÀþí pçç³ç®çb lçí çÆuççÆnuçíuçb Jçç®ççJçb uççiçuçb. DçççÆCç
yççíì jbiçÓvçuçç Hççí®çuççÇ. mçjkçÀçjvçí lççíHç³ç¥lç l³ççb®çç 1000 ª. ob[ cççHçÀ kçíÀuçç nçílçç, DçççÆCç kçÀçÈ³çç HççC³çç®ççÇ çÆMç#çç jÎ kçÀªvç
mççO³çç kçÌÀoí®ççÇ çÆMç#çç yçouçÓvç kçíÀuçíuççÇ nçílççÇ. jbiçÓvçnÓvç ì^ívçvçí cçb[çuçíuçç vçíuçb. DçççÆCç mçnç Jç<çx uççíkçÀcççv³ç çÆlçLçí®ç jççÆnuçí.
cçO³çblçjçÇ kçÀçnçÇ çÆoJçmç l³ççbvçç cçb[çuçínÓvç nuçJçÓvç cçíçqkçwìuuçç FLçí nuçJçuçb nçílçb. uççíkçÀcççv³ç çÆlçLçÓvç HççþJçuçíu³çç Hç$ççlç çÆuççÆnlççlç,
``cççÇ Dççlçç cçíçqkçwìuuçç ³çíLçí Dççuççí Dççní. cçíçqkçwìuuçç nç yç´ïççÇ Yçç<çílçuçç çÆcççÆLçuçç Mçyoç®çç DçHçYç´bMç Dççní Dçmç cççvçlççlç. lçíJnç cççÇ
Dççlçç pçvçkçÀç®³çç vçiçjçÇuçç Dççuççí Dççní. HçCç cçuçç cççPççÇ mççÇlçç, cnCçpçí cççPççÇ mJçlçb$çlçç çÆcçUlçí kçÀçÇ vççnçÇ lçíJç{í®ç Hççnç³ç®çí.’(
çÆkçÀlççÇ ní mJçjçp³ççmççþçÇ PçHççìuçíHçCç!) HçCç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ F&éçjçÇ F®sç cnìuçb lçí®ç Kçjb Pççuçb. ³çç ®çUJçÈ³çç cççCçmççuçç
uççíkçÀçbHççmçÓvç oÓj vçíTvç, SkçÀç pççiççÇ yçmçJçÓvç iççÇlççjnm³ç pçí çÆuçnÓvç I³çç³ç®çb nçílçb! 2 cçç®ç& 1911 mççuççÇ iççÇl ççjnm³ç çÆuçnÓvç
HçÓCç& Pççuçb.
FkçÀ[í cçábyçF&lç npççjçí uççíkçÀ jç$ççÇ®³çç YçáªYçáj HççJçmççlç kçÀçíìç&®çç çÆvçkçÀçuç SíkçÀç³çuçç mçkçÀçUHççmçÓvç jml³ççJçj GYçí
nçílçí. l³ççbvçç MçíJçìHç³ç¥lç uççíkçÀcççv³ççb®çb oMç&vç Pççuçb®ç vççnçÇ. DçççÆCç MçíJçìçÇ mçpççnçÇ kçÀUuççÇ DçççÆCç l³ççbvçç vçíuçíuçbnçÇ kçÀUuçb. oámçjí
çÆoJçMççÇHççmçÓvç cçábyçF&lç çÆMç#çí®³çç çÆvç<çíOççLç& obiçç Pççuçç. oákçÀçvçb yçbo jççÆnuççÇ. mçjkçÀçj®çç çÆOç:kçÀçjnçÇ Pççuçç. HçCç lççíHç³ç¥lç
uççíkçÀcççv³ç uççbyç çÆvçIçÓvç içíuçí nçílçí.
uççíkçÀcççv³ç cçb[çuçíuçç jççÆnuçí. çÆlçLçÓvç l³ççbvçç cççÆnv³ççlçÓvç SkçÀ Hç$ç HççþJçç³çuçç HçjJççvççÇ nçílççÇ. lççÇ mçiçUçÇ Hç$çb HçÀçj
ËÐç Dççnílç. ³çç Hç$ççbcçOçÓvç çÆomçlççí lççí SkçÀ HçlvççÇuçç, cçáuççbvçç OççÇj oíCççjç kçáÀìábyçJçlmçuç HçlççÇ DçççÆCç çÆHçlçç DçççÆCç Òçç®³ç çÆJçÐçí®çç
SkçÀ DçY³ççmçÓ lçHçmJççÇ. cçáuççb®³çç MççUí®³çç ÒçiçlççÇHçámlçkçÀç®ççÇ ®ççÌkçÀMççÇ, HçlvççÇ®³çç cçOçácçínç®ççÇ ®ççÌkçÀMççÇ, cçáuççR®³çç Içj®ççÇ ®ççÌkçÀMççÇ
DçççÆCç l³ççbvçç nJççÇ DçmçuçíuççÇ kçáÀþu³çç HçÀUçÇJçj þíJçuçíuççÇ kçÀáþuççÇ HçámlçkçbÀ, ³ççb®ççÇ ³ççoçÇ. mJçlç:®ççÇ lçy³çílç, cçOçácçín DçççÆCç Jçpçvç
³ççb®ççÇ cçççÆnlççÇ. l³ççb®çí Yçç®çí OççW[çíHçblç Hç$ççlçÓvç cçpçkçÓÀj çÆuççÆnlç, kçÀçiço kçÀçHçu³ççJçªvç l³ççlçuçç cçpçkçÓÀj HçÀç[uçç Dççní ní
l³ççb®³çç uç#ççlç ³çíF&. mçjkçÀçj®ççÇ cçpçkçÓÀjçJçj kçÀj[çÇ vçpçj Dçmçí cnCçÓ l³ççbvççÇ mçÓ®çvçç kçíÀu³çç nçíl³çç.. .. Òçl³çíkçÀ HçámlçkçÀçJçj
FbûçpççÇlç vççJçb çÆuçnç. cçpçkçÓÀj HççþHççíì vç çÆuççÆnlçç mJçlçb$ç kçÀçiçoçJçj çÆuçnç cnCçpçí cççiç®çç cçpçkçÓÀjnçÇ içnçU Jnç³ç®çç vççnçÇ.
jçpçkçÀçjCççJçj kçÀçnçÇnçÇ çÆuçnÓ vçkçÀç.
mçl³çYççcççyççF& 7 pçÓvç 12 mççuççÇ içíu³çç. lççÇ yççlçcççÇ lççjívçí l³ççbvçç kçÀUuççÇ. l³ççbvççÇ Hç$ççlç çÆuççÆnuçb,
`` cçvççuçç HçÀçj cççíþç OçkçwkçÀç yçmçuçç. mçbkçÀìí DççuççÇ lçj cççÇ lççÇ MççblçHçCçí mççímçlç Dçmçlççí. HçCç Kçjí mççbiçlççí kçÀçÇ ³çç
yççlçcççÇvçí nçoªvç içíuççí. DççHçCç çÆnboÓ uççíkçÀ! lçíJnç vçJçN³çç®³çç DççOççÇ yçç³çkçÀçí içíuççÇ ní Jnç³ç®çí lçmçí®ç Pççuçí Dçmçí uççíkçÀ cnCçCççj.
HçCç çÆlç®³çç cçjCçkçÀçUçÇ cççÇ pçJçU vççnçÇ. FlçkçíÀ®ç vçJní lçj yçbçÆoJççmççlç DçmççJçí ³çç®çí®ç oá:Kç Jççìlçí. nçÇ®ç YççÇl ççÇ cçuçç jçnÓvç
jçnÓvç Jççìí DçççÆCç lçmçí®ç MçíJçìçÇ Iç[uçínçÇ. cççP³çç pççÇçÆJçlçç®çç SkçÀ Yççiç mçcççHlç Pççuçç. çÆlç®³çç lççW[Óvç DçKçíj®³çç F®sç Òçiçì
Pççu³çç, l³çç Dç#çjMç: HççUçJ³ççlç. cççÇ vçmçu³ççcçáUí cçáuççbvçç çÆlç®³çç cçjCçç®çí oá:Kç DççÆOçkçÀ®ç Pççuçí Dçmçíuç. HçCç cççPçç cnCçÓvç
çÆvçjçíHç mççbiçç kçÀçÇ, l³ççb®³ççnÓvç cççÇ uçnçvç nçílççí lçíJnç cççPçí DççF&Jç[çÇuç çÆvçJçlç&uçí nçílçí. Dçmçu³çç mçbkçÀìçvçí cçvçá<³ççvçí mJççJçuçbyçvç
çÆMçkçÀuçí HçççÆnpçí. oá:Kç kçÀjçÇlç yçmçÓvç kçÀçuçç®çç oá©Hç³ççíiç kçÀª vç³çí. çÆlç®ççÇ kçÀç³ç ®ççÇpçJçmlçÓ Dçmçíuç l³ççb®ççÇ ³ççoçÇ kçÀjç DçççÆCç
vççÇì kçáÀuçáHççlç þíTvç Ðçç. F&éçjçvçí lçácnçuçç DççÆOçkçÀ yçU ÐççJçí, ³ççnÓvç Flçkçw³çç oáªvç cççÇ lçjçÇ DççÆOçkçÀ kçÀç³ç çÆJçvçJçCççj?
uççíkçÀcççv³ççb®çç Dçç®ççjçÇ cnCçÓvç cçb[çuçílç l³ççb®³ççyçjçíyçj jççÆnuçíu³çç JççmçáoíJçjçJç kçáÀuçkçÀCççA®³çç DççþJçCççÇ lçj HçÀçj®ç
ËÐç Dççnílç. lçá©biççlç Dçmçlççbvçç uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ çÆovç®ç³çç& kçÀç³ç nçílççÇ, Òçkç=ÀlççÇ kçÀMççÇ nçílççÇ ³çç®çb mççÆJçmlçj JçCç&vç kçáÀuçkçÀC³çç¥vççÇ
DççHçu³çç DççþJçCççRcçOçí çÆouçb Dççní. SkçÀç oácçpçuççÇ Içjçlç uççíkçÀcççv³ççbvçç þíJçuçb nçílçb. Jçj®ççÇ cçç[çÇ 20 HçÓÀì uççbyç DçççÆCç 12 HçÓÀì
©bo nçílççÇ. pçjç Hçnçìí®ç uççíkçÀcççv³ç Gþlç. iççoçÇJçj yçmçÓvç kçÀçnçÇlçjçÇ cçb$ç cnCçÓvç Gþlç DçççÆCç ®çÓU Yçjlç. cçiç iççoçÇJçj
oçÇ[lççmç O³ççvçmLç yçmçlç. cçiç ÒççlççÆJç&OççÇ, lççW[ OçáJçÓvç ®çnç Içílç. ®çnç Pççu³ççJçj çÆuççÆnC³ççlç obiç nçíTvç pççlç. 9 Jççpçlçç Hçjlç
KççuççÇ ³çílç. YçjHçÓj HççC³ççvçí DççbIççíU kçÀjlç. DççbIççíU Pççu³ççJçj iççíçÆHç®çbovç yççUiçç³çuçç HçjJççvçiççÇ vçmçu³ççcçáUí kçÀHççUçuçç
®çáuççÇlçuççÇ jçKç®ç uççJçlç. DçççÆCç içç³ç$ççÇcçb$ç cnCçlç. pçíJçCç uçJçkçÀj®ç kçÀjçJçí uççiçí. pçíJçCç DçiçoçÇ kçÀcççÇ pçíJçç³ç®çí. kçÀçjCç pçí
Gjíuç lçí JççmçáoíJçjçJççbvçç Kçç³çuçç çÆcçUçJçb.
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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JççmçáoíJçjçJç mçkçwlçcçpçájçÇ®çí kçÌÀoçÇ Dçmçu³ççcçáUí l³ççbvçç pçíJçç³çuçç jçípç çÆkçÀ[uçíuççÇ [çU DçççÆCç çÆYçkçÀçj lççboÓU çÆcçUlç.
lççÇ JççmçáoíJçjçJççvççÇ KççT vç³çí DçççÆCç lçá©biçç®³çç DççÆOçkçÀçN³ççbvçç lçí kçÀUÓ vç³çí cnCçÓvç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ jçípç lççÇ [çU DçççÆCç lççboÓU
çÆ®çcçC³ççbvçç Iççuçç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ. l³ççcçáUí uççíkçÀcççv³ç pçíJçç³çuçç yçmçuçí kçÀçÇ çÆ®çcçC³çç l³ççb®³çç DçJçlççÇYççíJçlççÇ çÆyçvççÆokçwkçÀlç
³çílç DçççÆCç JççmçáoíJçjçJççb®çí lççboÓU mçbHçJçlç. Hçá{í Hçá{í lçj l³çç Flçkçw³çç OççÇì Pççu³çç kçÀçÇ uççíkçÀcççv³ççb®³çç KççbÐççbJçj yçmçç³çuçç
uççiçu³çç. SkçÀoç SkçÀ DççÆOçkçÀçjçÇ Dççuçç DçççÆCç lçí ¢<³ç HççnÓvç ®ççÆkçÀlç Pççuçç. ( çÆ®çJççÆ®çJççì kçÀjlç uççíkçÀcççv³ççb®³çç Kççb®³ççJçj
yçmçuçíu³çç çÆ®çcçC³çç çÆìHçç³çuçç l³ççJçíUçÇ kç@Àcçíjç vçJnlçç DçççÆCç uççíkçÀcççv³ç lçáªbiççlç nçílçí cnCçÓvç. vççnçÇlçj lçí ¢<³ç Yççjlçç®³çç
FçÆlçnçmççlç Dçcçj Pççuçb Dçmçlçb. yççníj®³çç pçiççlç Fbûçpççb®³çç vçpçjílç SJç{ç OçiçOçiçlçç çÆvçKççjç DçççÆCç Ëo³ççlç SJç{ç cçcçlçí®çç
Pçjç. ) pçíJçCç Pççuçb kçÀçÇ MçlçHççJçuççÇ kçÀjlç DçççÆCç pçí çÆuçnç³çuçç yçmçlç lçí mçbO³ççkçÀçUçÇ Gþlç. Hçç®ç Jççpçlçç pçíJçÓvç I³ççJçí uççiçí.
kçÀçjCç l³ççvçblçj mçbO³ççkçÀçUçÇ mçnç lçí mçkçÀçUçÇ mçnç l³ççb®³çç Kççíu³ççbvçç kçáÀuçáHçí uççiçlç.
jçípç kçÀçíCççÇnçÇ cççCçÓmç l³ççbvçç çÆomçlç vçmçí. lçjçÇnçÇ SkçÀ çÆoJçmç lçí JççmçáoíJçjçJççbvçç cnCççuçí kçÀçÇ Dççpç SkçÀ kçÌÀoçÇ HçUÓvç
pçç³ç®çç Òç³çlvç kçÀjCççj Dççní, HçCç lççí HçkçÀ[uçç pççCççj. DçççÆCç l³çç jç$ççÇ lçmçb®ç Iç[uçb. uççíkçÀcççv³ççbvçç ní DççOççÇ®ç kçÀmçb kçÀUuçb
lçí cçç$ç JççmçáoíJçjçJççbvçç kçÀOççÇ®ç kçÀUuçb vççnçÇ.

çÆlçmçjç jçpçêçín Kçìuçç
pçáuçÌ 1916uçç yçíUiççJç DçççÆCç vçiçj®³çç Yçç<çCçbçJçªvç Hçjlç uççíkçÀcççv³ççbJçj jçpçêçínç®çç Kçìuçç Yçjuçç içíuçç HçCç
l³ççlçÓvç uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ kçÀçnçÇnçÇ çÆMç#çç vç nçílçç mçáìkçÀç PççuççÇ. ¿çç JçíUíuççnçÇ FlçkçÀç vççìîçcçîç Òçmçbiç Iç[uçç nçílçç kçÀçÇ, SKççÐçç
ÒççÆlçYççJççvç vççìkçÀkçÀçjçuççnçÇ mçá®çuçç vçmçlçç. HçjcçíéçjçmççjKçç vççìîççÆvçcçç&lçç oámçjç kçáÀCççÇ vççnçÇ. p³çç çÆoJçMççÇ DçìkçÀ Jçç@jbì
IçíTvç HççíuççÇmç uççíkçÀcççv³ççbvçç HçkçÀ[ç³çuçç Dççuçí lçíJnç uççíkçÀcççv³ççb®³çç <çÿyoçÇHçÓlçça®çç kçÀç³ç&¬çÀcç kçíÀmçjçÇJçç[îççlç ®ççuçÓ nçílçç.
mçbHçÓCç& cçnçjçä^çlçÓvç ³çç mçblç vçíl³ççmççþçÇ GlmHçÓÀlç&HçCçí SkçÀ uççKç ªHç³ççb®ççÇ LçÌuççÇ uççíkçÀcççv³ççbvçç DçHç&Cç kçÀjC³çç®çç mçcççjbYç ®ççuçÓ
nçílçç.

mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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çÆ®çjçíuç Kçìuçç
lççF&cçnçjçpç ÒçkçÀjCççSJç{b®ç uççíkçÀcççv³ççb®çb jkçwlç DççìJçCççjb Kçìuçç ÒçkçÀjCç cnCçpçí çÆ®çjçíuç Kçìuçç. ³çç Kçìu³çç®çç
Kçuçvçç³çkçÀ çÆ®çjçíuç nç uçb[vç ìçF&cmç®³çç Hçjjçä^ çÆJçYççiçç®çç cçáK³ç nçílçç. ní Jç=ÊçHç$ç mççcç´çp³çJççoçÇ nçílçb. Fbiuçb[®ççÇ mçÊçç
mççN³çç pçiçYçj DçmççJççÇ ní ³çç Jç=ÊçHç$çç®çb OççíjCç nçílçb. çÆ®çjçíuç®çb cçáK³ç kçÀçcç Hçjjçä^çÇ³ç jçpçkçÀçjCççyçÎuç uçíKç çÆuççÆnCçb ní nçílçb.
HçjoíMççlçu³çç yççlçc³çç iççíUç kçÀjC³ççmççþçÇ lççí pçiçYçj çÆnb[lç Dçmçí. uççíkçÀçb®³ççlç çÆHçÀªvç, cçççÆnlççÇ kçÀç{Óvç cçiç yççlçc³çç lç³ççj
kçÀjC³ççHçí#çç mçjkçÀçjçÇ çÆjHççíì& Jçç®çÓvç l³ççlç cçmççuçí IççuçÓvç lççí DççHçuçç uçíKç çÆuçnçÇlç Dçmçí.
yçbiççuç®³çç HçÀçUCççÇJçj uçíKç çÆuçnç³çuçç l³ççuçç Yççjlççlç HççþJçC³ççlç Dççuçb. lçí mçcççuççí®çvç çÆuççÆnC³ççmççþçÇ lççí Yççjlççlç
çÆHçÀjuçç. ³çç ÒçJççmççlç mçnçjCçHçÓjuçç l³çç®ççÇ Dççiçiçç[çÇ Dç[JçC³ççlç DççuççÇ. kçÀçjCç mçnçjvçHçÓj ní Huçíiç®çb þçCçb nçílçb DçççÆCç
Dççiçiçç[çÇlç kçáÀCççÇ Huçíiç®çç HçíMçbì vççnçÇ vçç ³çç®ççÇ lçHççmçCççÇ mçáª PççuççÇ. lççí [ç@kçwìj çÆ®çjçíuç®³çç [y³ççlç Dççuçç DçççÆCç l³çç®ççÇ
vçç[çÇ lçHççmçç³çuçç uççiçuçç lçíJnç mçblççHçuçíu³çç çÆ®çjçíuçvçí l³ççuçç pççíjç®çí þçímçí uçiççJçuçí. [ç@kçwìjçyçjçíyçj®çç HççíuççÇmç cçOçí Hç[uçç
DçççÆCç l³ççvçí [ç@kçwìjuçç Jçç®çJçuçb. l³çç [ç@kçwìjvçí cçiç çÆHçÀ³çç&o vççWoJçuççÇ. çÆ®çjçíuçvçí uçiçí®ç uçç@[& kçÀPç&vç®ççÇ cçolç cçççÆiçlçuççÇ, HçCç
kçÀçnçÇ GHç³ççíiç Pççuçç vççnçÇ. lçíJnç çÆ®çjçíuçuçç mçHçMçíuç uçíKççÇ cççHçÀçÇ cççiççJççÇ uççiçuççÇ. Dçmçç nç çÆ®çjçíuç YççjlççÇ³ççbvçç lçá®s
uçíKçCççjç nçílçç.
cçábyçF&uçç Dççu³ççJçj çÆ®çjçíuçuçç cççíþb®ç Içyçç[ çÆcçUçuçb. cçábyçF& mçjkçÀçj DçççÆCç kçÀçíunçHçÓj mçjkçÀçj ³çç®çb uççíkçÀcççv³ççbMççÇ
DççÆlçMç³ç JççkçÀ[b nçílçb. kçÀçíunçHçÓjkçÀjçb®çí [çWiçjí, mçyçvççÇmç DçççÆCç YççmkçÀj pççOçJç ³ççb®ççÇ çÆ®çjçíuçuçç KçÓHç cçolç PççuççÇ.
l³ççb®³ççkçÀ[Óvç cçmççuçç IçíTvç kçíÀmçjçÇ-cçjçþç®³çç HçÀç³çuççÇlçÓvç çÆvçJç[kçÀ Mçyo DçççÆCç Glççjí ³ççb®çb Yçç<ççblçj kçÀªvç, Jççkçw³ççb®ççÇ
cççí[lççí[ DçççÆCç HçíÀjpçáUCççÇ kçÀªvç uçb[vç ìçF&cmç®çç uçíKç lç³ççj Pççuçç. l³çç®çb Yçç<ççblçj kçÀçíunçHçÓjkçÀjçbvççÇ kçíÀuçb. lçí HçámlçkçÀ
sçHçu³ççJçj uççíkçÀcççv³ççbvççÇ mçjU çÆJçuçç³çlçílçu³çç kçÀçíìç&lç çÆ®çjçíuççÆJçª× çÆHçÀ³çç&o vççWoJçuççÇ.
oçpççÇ Kçjí ³çç uççíkçÀçcçv³ççb®³çç çÆcç$ççvçí çÆJçuçç³çlçíuçç vç pççC³ççyçÎuç mçá®çJçuçb. HçCç uççíkçÀcççv³ççb®çç Dçblç:mLç nílçÓ mçJçç¥vçç
vçblçj®ç kçÀUuçç. ³çç kçíÀmçmççþçÇ Içj içnçCç þíTvç uççíkçÀcççv³ç uçb[vçuçç içíuçí. çÆ®çjçíuç®³çç HçámlçkçÀçlçÓvç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ 30 Jççkçw³çb
çÆvçJç[Óvç kçÀç{uççÇ. l³ççlççÇuç kçÀçnçÇ l³ççb®³çç KççpçiççÇ Dçç³çá<³ççJçj çÆMçblççí[í G[JçCççjçÇ nçílççÇ, lçj kçÀçnçÇ Dçl³çç®ççjçMççÇ pççí[uçíuççÇ
nçílççÇ. uççíkçÀcççv³ççb®çí mçç@çÆuççÆmçìj pçç@vmçvç ³ççbvççÇ çÆ®çjçíuççÆJç©× vççíìçÇmç yçpççJçuççÇ. HçCç l³çç vççíìçÇmççÇuçç GÊçj vç Dççu³ççcçáUí
yçíDçyç´Ó®ççÇ çÆHçÀ³çç&o oçKçuç PççuççÇ. [çWiçjí,mçyçvççÇmççb®³çç mçç#ççÇmççþçÇ kçÀçÆcçMçvç cçábyçF&lç Dççuçb. [çWiçjí ³ççbvççÇ mçç#ççÇlç mççbiççÆlçuçb kçÀçÇ
l³ççbvççÇ®ç çÆ®çjçíuç®³çç HçámlçkçÀç®çb Yçç<ççblçj kçíÀuçb. l³ççlç mJçlç:®çç GuuçíKç yçnáJç®çvççlç DçççÆCç uççíkçÀcççv³ççb®çç GuuçíKç SkçÀJç®çvççlç
kçíÀuçç nçílçç. l³ççlç çÆ®çjçíuçuçç cçnçlcçç cnìuçb nçílçb. l³çç HçámlçkçÀç®³çç 2000 ÒçlççÇ kçÀç{C³ççlç Dççu³çç. l³ççlçu³çç
kçÀçíunçHçÓjkçÀjçbvççÇ 400 Içílçu³çç. Gjuçíu³çç Hç[Óvç nçíl³çç.
çÆ®çjçíuç®³çç mçnç cçáÐççbJçj uççíkçÀcççv³ççbvççÇ yçíDçyç´á®ççÇ çÆHçÀ³çç&o kçíÀuççÇ, lçí cnCçpçí,
1. çÆnboÓ-cçámuççÇcç obi³ççb®çç HçÀç³çoç IçíTvç çÆìUkçÀçbvççÇ iççíj#çmçYçç kçÀç{uççÇ. DçççÆCç ³çç ®çUJçUçÇmççþçÇ cççíþîçç obiçuççÇ Iç[JçÓvç
DççCçu³çç. .......uççíkçÀcççv³ççbvççÇ nç DççjçíHç vççkçÀçjuçç.
2. FbûçpççÇ mçjkçÀçj GuçLçÓvç ìçkçÀç³çuçç çÆìUkçÀçbvççÇ DççKçç[í kçÀç{uçí...uççíkçÀcççv³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçb kçÀçÇ cçjçþçÇ cççCçmççuçç
lççuçcççÇ®ççÇ DççJç[ Dçmçlçí®ç. lççuçcççÇuçç DççKçç[ç uççiçlççí....nç DççjçíHç cnCçpçí l³ççb®ççÇ yçíDçyç´Ó.
3. içCçHçlççÇ DçççÆCç çÆMçJççpççÇ GlmçJç ¿çç oçívç çÆvççÆcçÊççvçí OçcçkçÀçÇvçí, OççkçÀoHçìMççvçí çÆìUkçÀçbvççÇ Jçiç&CççÇ iççíUç kçíÀuççÇ.
...uççíkçÀcççv³ççbvççÇ lçí mçHçMçíuç vççkçÀçjuçb. GlmçJç kçÀjCçb cnCçpçí obiçí DçççÆCç jçpçêçín nçílç vççnçÇ.
4. çÆìUkçÀçbvççÇ ojçí[íKççíjçbkçÀ[Óvç HçÌmçç iççíUç kçíÀuçç....nçÇ yçíDçyç´Ó PççuççÇ.
5. lççF&cçnçjçpç ÒçkçÀjCç....³ççlç çÆÒçJnçÇ kçÀçÌçqvmçuçvçí DççHçu³çç yççpçÓvçí çÆvçkçÀçuç çÆouçç Dççní Dçmçb lçí cnCççuçí.
6. jB[®³çç KçávççmççþçÇ ®ççHçíÀkçÀjçbvçç HçÀçMççÇ lçj çÆìUkçÀçbvçç kçÀç vççnçÇ....HçCç çÆìUkçÀçb®çç l³ççb®³ççMççÇ mçbyçbOç vççnçÇ Dçmçb
mçjkçÀçjçÇ JççÆkçÀuççvçí®ç mççbçÆiçlçuçb Dççní ní uççíkçÀcççv³ççbvççÇ kçÀçíìç&uçç oçKçJçÓvç çÆouçb.
uççíkçÀcççv³ççb®³çç yççpçÓvçí mçç³çcçvç DçççÆCç çÆ®çjçíuç®³çç yççpçÓvçí kçÀçmç&vç kçíÀmç uç{Jçlç nçílçí. ³çç ÒçMvççíÊçjç®³çç JçíUçÇ
JççÆkçÀuççvçí çÆJç®ççjuçb kçÀçÇ lçácnçÇ nçÇ çÆHçÀ³çç&o çÆnboámLççvççlç kçÀç kçíÀuççÇ vççnçÇlç? uççíkçÀcççv³ç cnCççuçí,
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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`` çÆ®çjçíuç®çb ní HçámlçkçÀ lçácç®³çç mçiçÈ³çç mççcç´çp³ççlç Jçç®çuçb pççF&uç. cnCçÓvç Fbiuçb[®³çç kçÀçíìç&lç uççiçuçíuçç çÆvçkçÀçuçnçÇ
mççcç´çp³çYçj nçíF&uç. cnCçÓvç cççÇ FLçí Dççuççí. '' l³çç®³çç yçovççcççÇ®çç mçÓ[ IçíC³ççmççþçÇ DçççÆCç çÆ®çjçíuç®çí oçlç l³çç®³çç®ç IçMççlç
IççuçC³ççmççþçÇ uççíkçÀcççv³ççbvççÇ DççHçu³çç IçjçJçjnçÇ lçáUMççÇHç$ç þíJçç³çuçç cççiçíHçá{í HçççÆnuçb vççnçÇ. Yççjlççlç nç Kçìuçç ®ççuçuçç
Dçmçlçç lçj çÆ®çjçíuç®³çç G®ççHçlççÇ pçiççuçç kçÀUu³çç vçmçl³çç. kçÀçíCçl³ççnçÇ YççjlççÇ³çççÆJçª× çÆuççÆnC³ççHçÓJçça Dççlçç Fbûçpççbvçç çÆJç®ççj
kçÀjçJçç uççiçCççj nçílçç.
DççHçu³çç çÆJçª× çÆvçkçÀçuç uççiçCççj ní uççíkçÀcççv³ççbvçç cççnçÇlç®ç nçílçb. kçÀçjCç kçÀçmç&vçvçí GIç[HçCçí cnìuçb kçÀçÇ çÆìUkçÀçbvççÇ
nç Kçìuçç çÆpçbkçÀuçç lçj DççHçu³ççuçç Yççjlççlç jçp³ç kçÀjCçb kçÀþçÇCç nçíF&uç. DçvçLç& nçíF&uç. Kçìu³çç®çç çÆvçkçÀçuç 21 HçíÀyç´áDçjçÇuçç
mçbO³ççkçÀçUçÇ 6 JççpçÓvç 17 çÆcççÆvçìçbvççÇ uççiçuçç. çÆ®çjçíuç kçíÀmç®çb uççíkçÀcççv³ççb®³çç cçvççlçuçb iççÆCçlç Dçmçb nçílçb,
`` çÆ®çjçíuçJçj cççÇ Kçìuçç kçíÀuçç lçí cçnç³çá× mçáª Pççuçb cnCçÓvç! çÆlçLçí v³çç³ç çÆcçUíuç cnCçÓvç vçJní. çÆnboámLççvççlçuçí pçppç
mçjkçÀçj®³çç cçáþçÇlçuçí. l³ççHçí#çç çÆJçuçç³çlçílççÇuç pçppç DççÆOçkçÀ mJçlçb$ç. nç Kçìuçç GIç[HçCçí çÆ®çjçíuççÆJçª× Dçmçuçç lçjçÇ
mçjkçÀçjçÆJçª×®ç nçílçç. kçÀçjCç çÆ®çjçíuçvçí HçámlçkçÀ çÆuççÆnuçb lçí mçjkçÀçjçÇ iççíN³çç kçÀçcçoçjçbvççÇ çÆouçíu³çç cçççÆnlççÇJçªvç®ç çÆuççÆnuçb.
lçíJnç çÆ®çjçíuç njuçç lçj mçjkçÀçj®ççÇ HçÀìHçÀçÆpçlççÇ nçíCççj. cçnç³çá× ®ççuçÓ Dççní lççíHç³ç¥lç mçjkçÀçjuçç çÆnboámLççvç®³çç cçolççÇ®ççÇ
içjpç Dççní. l³çç cçolççÇcçáUí çÆnboámLççvçJçj Oç[Oç[çÇlç Dçv³çç³ç kçÀªvç Dçmçblççí<ççlç DççCçKççÇ Yçj IççuçCçb mçjkçÀçjuçç HçjJç[Cççj
vççnçÇ. ³çç Dçboçpççvçí cççÇ Kçìuçç Yçjç³ç®çç çÆJç®ççj kçíÀuçç. cçnç³çá× ®ççuçÓ DçmçíHç³ç¥lç Kçìu³çç®çç çÆvçkçÀçuç uççiçíuç Dçmçç Dçboçpç
nçílçç. HçCç DççcnçÇ çÆJçuçç³çlçíuçç Hççí®çÓvç HçbOçjç çÆoJçmç nçílççlç vç nçílççlç lççí®ç ³çá× mçbHçuçb. cççÇ oçoçmççníyççbvçç lçíJnç®ç cnìuçb kçÀçÇ
Dççlçç Kçç$ççÇ mçcçpçç kçÀçÇ Kçìuçç Dççcç®³ççJçj GuçìCççj. ³çá× mçbHçu³ççJçj kçÀçíCç çÆnboámLççvç®³çç Dçmçblççí<çç®ççÇ HçJçç& kçÀjlççí? ''
uççíkçÀcççv³ççbvçç ³çç Kçìu³ççmççþçÇ lççÇvç uççKç ª. Kç®ç& Dççuçç. uççíkçÀcççv³ççb®çç nç çÆvçkçÀçuç SíkçÀu³ççJçj çÆìUkçÀ YçkçwlççbvççÇÇ
GlmHçÓ&ÀlçHçCçí HçbÀ[ iççíUç kçÀjç³çuçç mçáªJççlç kçíÀuççÇ. uççíkçÀcççv³ççbvçç ní Fbiuçb[cçOçí kçÀUu³ççJçj l³ççbvççÇ nç HçbÀ[ yçbo kçÀjç³çuçç
uççJçuçç. l³ççcçáUí Dçç@içmìcçOçí mçáª Pççuçíuçç nç HçbÀ[ mçHìWyçjcçOçí yçbo kçÀjC³ççlç Dççuçç. SkçÀç YççjlççÇ³ççJçj, mçjkçÀçjvçí kçíÀuçíu³çç
Dçv³çç³çççÆJçª× uç{CççN³çç J³çkçwlççÇmççþçÇ nç HçbÀ[ DçMççÇ ³ççcççiçí YççJçvçç nçílççÇ. vçícçmlççbvççÇ ³ççlç SkçÀ ªHç³çç®ççÇnçÇ Yçj IççlçuççÇ
vççnçÇ.
çÆ®çjçíuç Kçìuçç Fbûçpççbvçç Oç[ç çÆMçkçÀJçC³çç®³çç Oçç[mçç®çç Hçjcççí®®ç çÆyçboá nçílçç.
1919 ®³çç 6 vççíJnWyçjuçç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ uçb[vç mççí[uçb. 22 vççíJníbyçjuçç F&çÆpçHlç yççíìçÇvçí lçí Yççjlççlç Hçjlçuçí.
mçjoçjiç=nçlç Glçjuçí. mçbO³ççkçÀçUçÇ Mççblççjçcçç®³çç ®ççUçÇlç l³ççb®çç cççíþç mçlkçÀçj Pççuçç. 1 çÆ[mçWyçjuçç HçáC³ççlç Hççí®çuçí. YçJ³ç
çÆcçjJçCçÓkçÀ çÆvçIççuççÇ. 7 çÆ[mçWyçjuçç l³ççbvçç cççvçHç$ç oíC³çç®çç kçÀç³ç&¬çÀcç Pççuçç. vçícçmlç DçççÆCç yç´çïçCçílçj l³ççmç çÆJçjçíOç kçÀjCççj
Dçmçb Hç$ç jBiuçj HçjçbpçHçí DçççÆCç içáHlçí JçkçÀçÇuç ³ççb®³çç mçnçÇvçí mççÆcçlççÇkçÀ[í HççþJçC³ççlç Dççuçb. kçÀç³ç&¬çÀcçç®çí mçb³ççípçkçÀ çÆ®çblçílç Hç[uçí.
l³ççb®ççÇ çÆ®çblçç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ®ç oÓj kçíÀuççÇ. ní uççíkçÀ mçYçílç obiçç kçÀjCççj DçMççÇ yççlçcççÇ nçílççÇ, cnCçÓvç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ mçb³ççípçkçÀçbvçç
mçuuçç çÆouçç kçÀçÇ ³ççb®ççÇ J³çJçmLçç JçíiçUçÇ kçÀjç. cnCçpçí kçÀçíCç uççíkçÀ Dççnílç lçí uçiçí®ç kçÀUíuç. HçCç vçícçmlç kçÀçnçÇ Dççuçí®ç vççnçÇlç.
çÆJçuçç³çlçínÓvç Dççu³ççJçj uççíkçÀcççv³ççb®çç YççjlçYçj oçÌjç Pççuçç. cçêçmç, Dçcç=lçmçj, mççbiçuççÇ®çb Hçb®ççbiç mçbcçíuçvç, pçáVçj,
çÆmçbOç Òççblçç®çç oçÌjç, ³ççlç lçí J³çmlç jççÆnuçí. çÆmçbOç Òççblççlç l³ççb®çç YçJ³ç mçlkçÀçj Pççuçç. uççíkçÀcççv³ç DççHçu³çç Dçç³çá<³ççlç YççjlçYçj
lçj çÆHçÀjuçí®ç, HçCç l³ççb®çç çÆmçuççívç®ççnçÇ oçÌjç Pççuçç. Fbiuçb[nçÇ Pççuçb. ³çájçíHççlç cçç$ç lçí içíuçí vççnçÇlç.
³ççvçblçj cçç$ç mçÓ³çç&mlçç®ççÇ JçíU pçJçU ³çç³çuçç uççiçuççÇ. uççíkçÀcççv³ççb®çb Jç³ç Dççlçç 64 Jç<çx Pççuçb nçílçb. cçOçácçínçcçáUí
çÆkçÀl³çíkçÀ Jç<çx lçí mççlçÓ®³çç çÆHçþçJçj jççÆnuçí nçílçí. yçá×çÇ®çç lçuuçKçHçCçç lçmçç®ç nçílçç, HçCç Hçç³ç uçìHçìç³çuçç uççiçuçí nçílçí. oÓj®çb
çÆomçCçbnçÇ kçÀcççÇ Pççuçb nçílçb. Hçç³ççlç cççípçí Iççuçç cnìuçb lçj l³ççbvçç lçí kçÀyçÓuç vçmçç³ç®çb. nçlççuççnçÇ kçáÀCçç®çç lçjçÇ DççOççj
uççiçç³çuçç uççiçuçç nçílçç.
³ççlç®ç 1920 mççuç Gpçç[uçb. pçiçVççLçcçnçjçpççb®çç Kçìuçç Hçjlç GYçç jççÆnuçç nçílçç. l³çç®ççÇ kçÌÀçÆHçÀ³çlç çÆuççÆnC³çç®çb
kçÀçcç ®ççuçÓ nçílçb, l³ççlç®ç yççjçÇkçÀ lççHç ³çç³çuçç uççiçuçç. Kçìu³çç®ççÇ mçávççJçCççÇ 14 pçáuçÌuçç cçábyçF&lç nçílççÇ. cnCçÓvç cçábyçF&uçç pççCçb
pçªjçÇ®çb nçílçb. cçuçíçÆj³çç®çç lççHç mçáª Pççuçç nçílçç. cçábyçF&lç lççínçÇ nìíuç ³çç çÆJç®ççjçvçí 12 pçáuçÌuçç lçí cçábyçF&lç Dççuçí.
mçjoçjiç=nçlç vçíncççÇÒçcççCçí Glçjuçí. Hçá{®çí oçívç çÆoJçmç JççÆkçÀuççbvçç kçÌÀçÆHçÀ³çlç mçcçpççJçÓvç mççbiçC³ççlç içíuçí. þju³ççÒçcççCçí 14
lççjKçíuçç mçávççJçCççÇ nçíTvç 20 lççjKçíuçç cçnçjçpççb®³çç yççpçÓvçí çÆvçkçÀçuç uççiçuçç.
yçáOçJççj 20 pçáuçÌuçç çÆoJççCç ®çcçvçuççuç mçnpç®ç uççíkçÀcççv³ççb®³çç YçíìçÇuçç Dççuçí nçílçí. uççíkçÀcççv³ççbvçç çÆkçbÀçÆ®çlç lççHç
nçílçç, cnCçÓvç lçí DççHçu³çç içç[çÇlçÓvç l³ççbvçç çÆHçÀjç³çuçç IçíTvç içíuçí. l³çç jç$ççÇ uççíkçÀcççv³ççb®çç lççHç Jçç{uçç. lçíJnçHççmçÓvç oáKçCçb
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Jçç{lç®ç içíuçb. yçáOçJççj 20 lççjKçíHççmçÓvç Hçá{®³çç mççícçJççjHç³ç¥lç lççHç ³çílç®ç jççÆnuçç. l³ççlç®ç v³çácççíçÆvç³çç®ççÇ uç#çCçb çÆomçç³çuçç
uççiçuççÇ. GpçJççÇkçÀ[®³çç HçáÀHçwHçáÀmçç®çç Kççuç®çç Yççiç mçápçuçç. cçiç kçÀçíþçnçÇ mçápçuçç. Jçj®çíJçj G®çkçÀçÇ uççiçç³çuçç uççiçuççÇ.
cçábyçF&Yçj®çí [ç@kçwìmç& DççHççHçuçí GÐççíiç mççí[Óvç ³çç Lççíj Hçáª<çç®³çç mçíJçílç içáblçuçí. Dççþ çÆoJçmççlç mççjçÇ DççMçç mçbHçuççÇ.
l³ççbvçç Hççnç³çuçç uççíkçÀçb®ççÇ jçÇIç uççiçuççÇ. YçççÆJçkçÀçbvççÇ DççHççHçu³çç HçjçÇvçí Þç×ívçí Oçcç&kç=Àl³ç ®ççuçÓ kçíÀuççÇ. MççÆvçJççjçÇ l³ççbvçç
éççmç uççiçuçç. MçíJçì®³çç ®ççj çÆoJçmççbcçOçí l³ççbvçç Yç´cçnçÇ Pççuçç. yçíMçá×çÇlç lçí uççbyç uççbyç J³ççK³ççvçb cnCçÓ uççiçuçí. J³ççK³ççvççlç lçí
cnCçlç Dçmçlç.... 28 pçáuçÌuçç Yç´cççlç.... `` 1818 mççuççÇ ní Dçmçb Pççuçb.... DçççÆCç ní 1918 mççuç...100 Jç<çç¥®ççÇ
çÆnmìjçÇ...DççcnçÇ ní Dçmçí nçÇvç Pççuççí...'' ...29 pçáuçÌ®³ççjç$ççÇ 1 Jççpçlçç...`` cççPççÇ DçMççÇ Kçç$ççÇ Dççní kçÀçÇ çÆ nboámLççvççuçç
mJççlçb$³ç çÆcçUC³ççKçíjçÇpç lçjCççíHçç³ç vççnçÇ. ....³ççlç IçjiçálççÇ KççmçiççÇ DççþJçCççR®çç uçJçuçíMç vçmçç³ç®çç.
1 Dçç@içmì®ççÇ jç$ç mçáª PççuççÇ. [ç@. oíMçcçáKç, [ç@ Yç[kçÀcçkçÀjçbvççÇ yççníj pçcçuçíu³çç uççíkçÀçbvçç mççbçÆiçlçuçb... çÆì UkçÀ
Dççlçç F&éçjççÆOçvç Dççnílç. cçO³çjç$ççÇ 12 JççpçÓvç 40 çÆcççÆvçìçbvççÇ ³çç çÆoJ³ç lçípçmJççÇ oçÇHççÆMçKçí®³çç MçjçÇjçlçuççÇ çqmvçiOçlçç mçbHçuççÇ.
cççíþç GukçÀçHççlç Iç[uçç. cçnçjçä^Yçj MççíkçÀmçboíMç Hççí®çç³çuçç uççiçuçç. DçJçIçç cçnçjçä^ MççíkçÀmççiçjçlç yçá[çuçç.
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DçuççÌçÆkçÀkçÀ Dçbl³ç³çç$çç
uççíkçÀcççv³ççb®³çç kçÌÀuççmçJççmçç®ççÇ Jççlçç& kçÀUu³ççJçj uççíkçÀçb®³çç Pçáb[çÇ®³çç Pçáb[çÇ mçjoçjiç=nçkçÀ[í ³çç³çuçç uççiçu³çç.
mçjkçÀçjvçí SkçÀ mHçíMçuç cçíuç mççí[uççÇ. l³çççÆoJçMççÇ çÆlçkçÀçÇì kçáÀCççÇ kçÀç{uçb®ç vççnçÇ. uççíkçÀcççv³ççb®çb MçJç J³çJççÆmLçlçHçCçí SkçÀç
®ççÌjbiççJçj yçmçlçb kçÀªvç l³ççb®³ççJçj Mççuçpççí[çÇ IççuçÓvç kçÀHççUçuçç Yçmcç uççJçÓvç Hçá<Hçnçj IççuçÓvç mçjoçjiç=nç®³çç iç@uçjçÇlç DççCçÓvç
þíJçC³ççlç Dççuçb. uççíkçÀçbvçç çÆlçLçÓvç®ç oMç&vç nçílç nçílçb. Hçá{®çç ÒçMvç nçílçç lççí Dçbl³çmçbmkçÀçjçb®çç. kçÀçjCç mcçMççvçç®ççÇ pççiçç
HçájCççj®ç vçJnlççÇ. oámçjçÇ pççiçç yçIçç³ç®ççÇ lçj mçjkçÀçj®ççÇ HçjJççvçiççÇ uççiçCççj nçílççÇ. cçiç kçÀçnçÇpçCç HççíuççÇmç kçÀçÆcçMçvçjçbvçç
pççTvç Yçíìuçí DçççÆCç ®ççÌHççìçÇJçj Dçbl³çmçbmkçÀçj kçÀjC³çç®ççÇ HçjJççvçiççÇ çÆcçUçuççÇ lççÇmçá×ç SkçÀç DçìçÇJçj. lççÇ cnCçpçí l³ççGHHçj
kçáÀCççmççþçÇnçÇ DçMççÇ HçjJççvçiççÇ çÆcçUCççj vççnçÇ.
mcçMççvç ³çç$çímççþçÇ uççbyç®çç cççiç& çÆvçJç[uçç içíuçç. DçHçÀçì içoçalç ³çç$çç mçáª PççuççÇ. jmlçí, iç@uçN³çç, iç®®³çç, Kç®ççKç®ç
Yçju³çç nçíl³çç. MçJçç®³çç DççmçvççJçj uççíkçÀ Hçá<HçJç=äçÇ kçÀjlç nçílçí. çÆob[îççbcçOçÓvç uççíkçÀ Yçpçvçb iççlç ®ççuçuçí nçílçí. ³çç$çç ®ççÌHççìçÇJçj
Hççí®çuççÇ DçççÆCç ÒççCçnçÇvç oín DçivççÇ®³çç mJççOççÇvç kçÀjC³ççlç Dççuçç. Dçbl³çmçbmkçÀçj mçbHçuçí.
2 lççjKçíuçç jç$ççÇ 3 Jççpçlçç mHçíMçuç ì^ívçvçí DçmLççÇ kçÀuçMç IçíTvç uççíkçÀ mçkçÀçUçÇ 7 Jççpçlçç HçáC³ççlç Hççí®çuçí.
Dççiçiçç[çÇnçÇ HçáÀuççbvççÇ mçpçJçuççÇ nçílççÇ. SkçÀç jLççlç HççuçKççÇlç DçmLççÇ DçmçuçíuççÇ ®çbovççÇ HçíìçÇ þíJçC³ççlç DççuççÇ. HçáC³ççlçuçí uççíkçÀ
jLç mJçlç: Dççí{lç nçílçí. HççuçKççÇcççiçí uççíkçÀcççv³ççb®çí çÆ®çjbpççÇJç ®çJçN³çç {çUlç GYçí nçílçí. HççuçKççÇJçj [íjíoçj jíMçcççÇ s$ççÇ
GYççjuççÇ nçílççÇ. jçcçkç=À<CçnjçÇ®³çç içpçjçvçí JççlççJçjCç Yçªvç içíuçb nçílçb. jmlçí Kç®ççKç®ç Yçjuçí nçílçí. HççuçKççÇJçj HçáÀuççb®çí nçj
çÆ{iççvçí Hç[lç nçílçí. uççíkçÀ DçvçJççCççÇ ®ççuçuçí nçílçí. yççí[kçw³çç [çíkçw³ççvçí ®ççuçuçí nçílçí. j[lç nçílçí.
oçªJççuçç HçáuççpçJçU jLç³çç$çç DççuççÇ. DçççÆCç mçiçUçÇ JççÐçí LççbyçuççÇ. çÆnboÓ-cçámuççÇcç kçÀçÇ pç³ç Dçmçç cççíþç pç³çIççí<ç
Pççuçç. HçáCçí mìíMçvç®³çç HççÆ½çcç ìçíkçÀçvçí çÆvçIççuçíuççÇ jLç³çç$çç mçmçÓvç nç@mHççÇìuç, jçmlçíJçç[ç, jçÆJçJççjHçíþ, Dçmçb kçÀjlç 5 lççmççbvççÇ
içç³çkçÀJçç[ Jçç[îççlç DççuççÇ. uççíkçÀcççv³ççb®³çç Jçç[îççJçlçu³çç cçç[çÇJçj kçÀjb[kçÀ vçíuçç. uççíkçÀcççv³ç p³çç Kçá®ççÇ&Jçj yçmçlç Dçmçlç,
çÆlçLçí kçÀjb[kçÀ vçíTvç Gb®ç kçíÀuçç içíuçç. l³çç®çb oMç&vç IçíTvç uççíkçÀ cççIççjçÇ Hçjlçuçí. lççíHç³ç¥lç oáHççj®çí oçívç Jççpçuçí nçílçí. 8
Dç@çiçmìuçç DçmLççÇ Òç³ççiç®³çç çÆ$çJçíCççÇ mçbiçcççlç çÆJçmççÆpç&lç HççJçu³çç.
iuçççÆvç&YçJççÆlç Yççjlççuçç SkçÀ cçnçlcçç KçjçíKçj®ç ®çílçvçç oíTvç içíuçç. ¢{çÆvç½ç³ççÇ YççÇ<cççbvççÇ Hçjlç
SkçÀoç YçjlçYçÓcççÇ HçççÆnuççÇ... çÆMçJççpççÇcçnçjçpççb®³ççvçblçj Hçjlç SkçÀoç j³çlçí®çç jçpçç ³çíTvç içíuçç. YççmkçÀjç®çç³çç¥®³ççvçblçj SkçÀ
iççÆCçlççÇ DçJçlççj I³çç³çuçç Dççuçç.. ..$çÝiJçíoçlçuçç SkçÀ $çÝçÆ<ç Hçjlç SkçÀoç YçjlçYçácççÇ®çb oMç&vç IçíTvç içíuçç. kçÀçÆ uç³çáiççlçu³çç
jçpçkçÀçjCççlçuçç cçálmçÎçÇ kç=À<Cç kçÀçÆuç³çáiççlçu³çç DçvçíkçÀ çÆMçMçáHççuççbMççÇ uç{Óvç içíuçç. ...
uççíkçÀcççv³ççbvçç çÆmçbniç[çJçj jçnç³çuçç HçÀçj DççJç[ç³ç®çb. DççHçCç DççkçÀçMçç®³çç pççmlç pçJçU pççlççí Dçmçb Jççìlçb, Dçmçb
cnCçç³ç®çí. pçvçlçí®çí lçí jçpçç®ç nçílçí, çÆmçbnç®ççÇ sçlççÇ - çÆmçbnç®ççÇ Dççoyç Dçmçuçíuçí, l³çç®ççÇ içpç&vçç YççjlçYçj IçácçuççÇ.
iç[çmççjKçí®ç kçÀCçKçj- YçkçwkçÀcç, mçbkçÀìçb®³çç JççoU-JççjíöHççJçmççlç DççÆJç®çuç jçnCççjí. pçvçMçkçwlççÇuçç çÆMçJççpççÇ DçççÆCç
içCçíMççílmçJçç®³çç ªHççvçí mçbIççÆìlç kçÀªvç cçvççvçí kçÀCçKçj yçvçJçCççjí. ®çÌlçv³çç®çç Dçbiççjí HçáÀuçJçCççjí. nçícçªuç®ççÇ mLççHçvçç kçÀªvç
mJçjçp³ç `` çÆcçUíuç '' ®³çç kçÀuHçvçí®çç HçáÀiçç HçáÀiçJçÓvç ``çÆcçUJçCççj ®ç'' Hç³ç¥lç HçáÀiçJçCççjí. kçíÀmçjçÇ®³çç Dçûçuçí KççbcçOçÓvç pçvçlçç
DçççÆCç Fbûçpç ³çç oçíIççbvçç mçlçlç mççJçOç þíJçCççjí.
uççíkçÀcççv³ççbvçç MçíJçì®³çç kçÀçnçÇ Jç<çç&lç DççHçu³çç cççiçí DççHçuççÇ nçÇ cçMççuç kçáÀCççÇ lçjçÇ nçlççÇ IçíF&uç Dçmçb Jççìlç nçílçb. HçCç
lçí Iç[uçb vççnçÇ. `` kçáÀCççÇlçjçÇ cçáuçiçç Hçá{í nçíF&uç DçççÆCç cnCçíuç, kçÀçÇ lçácnçÇ Dççlçç cnçlççjí Dççnçlç. yççpçÓuçç mçjç. Dççlçç cççÇ®ç
lçácç®ççÇ cçvççÇ<çç HçájçÇ kçÀjlççí. cççPçí [çíkçÀçÇJçj Hçç³ç oíTvç Jçj ®ç{Cççjç cçáuçiçç cççÇ cççPçí n³ççlççÇlç HççnçÇvç Dçmçb cçuçç Dççlçç Jççìlç
vççnçÇ '' Dçmçb cnCççuçí. HçCç l³ççb®ççÇ Oçájç cçnçlcçç iççbOççÇvççÇ DççHçu³çç KççbÐççJçj IçílçuççÇ DçççÆCç Hçá{í ®ççuçJçuççÇ. lçmçç®ç lçáªbiçJççmç
mççímçuçç, lçmçç®ç, uççíkçÀmçcçáoç³ç iççíUç kçíÀuçç. uççíkçÀçb®³ççlç ®çílçvçç çÆvçcçç&Cç kçíÀuççÇ. Lçb[ iççíUç Pççuçíu³çç Yççjlççlç DçivççÇ
HçáÀuçJçç³ç®ççÇ kçÀçcççÆiçjçÇ uççíkçÀcççv³ççbvççÇ kçíÀuççÇ DçççÆCç lçí mHçáÀçÆuuçbiç çÆJçPçÓ vç oíC³çç®çb DççÆmçOççjç Jç´lç iççbOççÇpççRvççÇ DçbiççÇkçÀçjuçb.
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uççíkçÀcççv³ççb®³çç DççþJçCççÇ pççiçJçlççbvçç Òçl³çíkçÀçvçí, l³ççb®³çç l³ççiççuçç lççí[ vççnçÇ, l³çç®³çç Dçuççíì OçÌ³çç&uçç mççÇcçç vççnçÇ,
l³ççb®³çç mççO³çç jçnCççÇuçç oámçjç kçáÀCççÇnçÇ lçáu³çyçuç vççnçÇ, l³ççb®³çç yçá×çÇcçÊçíuçç DççJnçvç oíCççjç pçiççlç kçáÀCççÇnçÇ vççnçÇ Dçmçb®ç
cnìuçb.
Hçá{í cççTbìyç@ìvç®³çç pççiççÇ içJnvç&j pçvçjuç cnCçÓvç Dççuçíuçí jçpçiççíHççuçç®ççjçÇ DççHçu³çç DççþJçCççÇ mççbiçlççbvçç
cnCççuçí....
`` No one practised Truth and Ahimsa better than Lokmanya. I always felt that
lokmanya and Gandhiji were a strange contradictions of their philosophy. DççÆnbmçç DçççÆCç
mçl³ç ³ççb®³ççJçj iççbOççÇpççR®ççÇ ¢{ Þç×ç DçmçuççÇ lçjçÇ, IçvçIççíj mçáª Dçmçuçíu³çç ³çá×çlç kçÀCçKçjHçCçí, DççÆJç®çuç cçvççvçí GY³çç
Dçmçuçíu³çç vçíHççíçÆuç³çvçmççjKçí®ç lçí kçÀþçíj Dçmçlç, l³çç Guçì Dçl³çblç Dçç¬çÀcçkçÀ, DççûçnkçÀ Dçmçuçíu³çç uççíkçÀcççv³ççb®çç mJçYççJç
cçç$ç kçáÀmçácççoçÆHç kçÀçícçuç nçílçç. cççMççÇuçç cççjuçíuçbnçÇ l³ççbvçç mçnvç nçílç vçmçí. mçl³çç®çç Dççûçn OçjCççjí iççbOççÇpççÇ HççÆjçÆmLçlççÇ HççnÓvç
DççHçu³çç cçvççuçç cçáj[ IççuçÓvç jCçvççÇlççÇ DççKçlç DçççÆCç l³ççGuçì uççíkçÀcççv³ç cçç$ç ÒççCç içíuçç lçjçÇ DççHçuçç mçl³çç®çç Dççûçn
mççí[lç vçmçlç, cnCçÓvç®ç l³ççbvççÇ cçb[çuçí®³çç lçáªbiçJççmçç®ççÇ çÆMç#çç PçíuçuççÇ.
Dçblçyçç&¿ç kçÀJççÇcçvçç®³çç Dçmçuçíu³çç mçjçíçÆpçvççÇ vçç³ç[Ó uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ DççþJçCç mççbiçlççbvçç DççHçu³çç uçççÆuçl³çHçÓCç&
MçyoçbcçOçí cnCçlççlç...." Tilak was the human counterpart of his own rich and rugged
landscape that veils the stubborn strength of its formidable mountains with the
laughter of streams and the loveliness of woods. "

l³çç Guçì DçjçÆyçboçíyççyçÓ Iççí<ç ³ççb®ççÇ uçíKçCççÇ cçjçþç mJçYççJçç®çb içáCçJçCç&vç kçÀjlççbvçç Lççbyçlç®ç vççnçÇ. uççíkçÀcççv³ççb®çç mJçYççJç nç
çÆkçÀlççÇ cçjçþç mJçYççJçç®çç DççoMç& nçílçç ní mççbiçlççbvçç lçí cnCçlççlç,
" Tilak was the very type and incarnation of Maratha character, the Maratha qualities,
the Maratha spirit, but with the unified solidity in the character, the touch of genuis in the
qualities, the vital force in the spirit which make a great personality readily the representative
man of the people. The Maratha race, as their soil and history, have made them,are a
rugged, strong, sturdy people, democratic in their every fibre, keenly intelligent, and practical
to the very marrow, following in ideas, even in poetry, philosophy, and religion, the drive
towards life and action, capable of great ferver, feeling and enthusiasm, like all Indian people,
but not emotional idealist: having in their thought and speech always a turn for strength,
sense, accuracy, lucidity, and vigour, in learning and scholarship,patient, industreous, careful,
thorough and penetrating, in life simle, hardy and frugal, in their temparament courageous,
pugnacious, full of spirit, yet with a tact in dealing with hard facts and circumventing
obstacles, shrewed, yet agressive diplomatist, born politician, and born fighters.

iççbOççÇpççÇvççÇ cnìu³ççÒçcççCçí uççíkçÀcççv³ç mçJçç&Lçç&vçí [ícççí¬ç@Àì nçílçí. [ícçç@¬çÀmççÇ cnCçpçí yçç³ç o
HççÇHçuç, Dçç@HçÀ o HççÇHçuç, HçÀç@j o HççÇHçuç. lçí uççíkçÀçb®çí, uççíkçÀçbmççþçÇ DçççÆCç cnCçÓvç®ç uççíkçÀcççv³ç nçílçí.
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Içìvçç¬çÀcççb®ççÇ mçvççJçUçÇ
23 pçáuçÌ 1856 uçç jlvçççÆiçjçÇlç iççíN³ççb®³çç Jçç[îççlç pçvcç. 1864 mççuççÇ cçábpç. 1866 cçOçí jlvçççÆiçjçÇ mççí[Óvç HçáC³ççlç. Hç$³çç
cççªlççÇpçJçU®³çç oçívç vçbyçj®³çç MççUílç oçKçuç. 1866 cçOçí®ç DççF&®çí çÆvçOçvç.
1871 cçOçí JçÌMççKççlç uçç[Içj®³çç lççHççÇyççF& yççU ³ççb®³ççMççÇ çÆJçJççn.
1872 mççuççÇ Jç[çÇuç içbiççOçjHçblç ³ççb®çí pçuççíojçvçí çÆvçOçvç. l³çç®ç Jç<çça çÆ[mçWyçjcçOçí cç@ì^çÇkçÀ Hççmç.
1873 cçOçí [íkçwkçÀvç kçÀç@uçípççlç ÒçJçíMç.
1875 mççuç®çí HççÆnuçí mçnç cççÆnvçí cçábyçF&®³çç SuççÆHçÀvmìvç kçÀç@uçípççlç ÒçJçíMç.
1876 cçOçí yççÇ.S. DçççÆCç 1879 cçOçí Suç. Suç. yççÇ ®ççÇ HçjçÇ#çç Hççmç. l³ççDççOççÇ Scç. S. ®ççÇ HçjçÇ#çç çÆouççÇ HçCç vççHççmç Pççuçí.
kçÀç@uçípçcçOçí DççiçjkçÀj-çÆìUkçÀ çÆcç$ç nçílçí.
1879 mççuççÇ oçíIççbvççÇ çÆMç#çCç#çí$ççlç kçÀçcç kçÀjC³çç®çí O³çí³ç çÆvççÆ½çlç kçíÀuçí. mçHìWyçjcçOçí çÆJç<CçáMççðççÇ çÆ®çHçUÓCçkçÀjçb®ççÇ Yçíì
IçílçuççÇ.
1 pççvçíJççjçÇ 1880 mççuççÇ çÆlçIççbvççÇ v³çÓ FbiuççÇMç mkçÓÀuç®ççÇ mLççHçvçç kçíÀuççÇ. DçççÆCç çÆMç#çkçÀç®çç HçíMçç mJççÇkçÀçjuçç. 2 pççvçíJççjçÇuçç
nçÇ MççUç cççíjçíyççoçoçb®³çç Jçç[îççlç mçáª PççuççÇ. ³çç çÆlçIççbçÆMçJçç³ç JççmçáoíJçMççðççÇ Kçjí, cççOçJçjçJç vççcçpççíMççÇ, DçççÆCç mçbmkç=Àlç
HçbçÆ[lç vççboiççakçÀj l³ççbvçç mççcççÇuç Pççuçí. DççHçuççÇ Scç. S. ®ççÇ HçjçÇ#çç oíTvç DççiçjkçÀj l³ççbvçç vçblçj pççTvç çÆcçUçuçí.
1 pççvçíJççjçÇ 1881 uçç ³çç ®ççuçkçÀçbvççÇ kçíÀmçjçÇ DçççÆCç cçjçþç mçáª kçíÀuçç. kçíÀmçjçÇ mççHlçççÆnkçÀ Dçmçí DçççÆCç cçjçþç FbûçpççÇcçOçí
çÆvçIçí.
l³çç®ç Jç<çça kçÀçíunçHçÓj®³çç cççOçJçjçJç yçJ³çç¥vççÇ çÆìUkçÀ-DççiçjkçÀjçbçÆJçª× Dçyçá́vçákçÀmççvççÇ®çç oçJçç uççJçuçç. 17 pçáuçÌ 1882 cçOçí
³çç Kçìu³çç®çç çÆvçkçÀçuç uççiçÓvç çÆìUkçÀ-DççiçjkçÀjçbvçç ®ççj cççÆnv³ççb®ççÇ mççO³çç kçÌÀoí®ççÇ çÆMç#çç PççuççÇ. l³ççlç l³ççbvçç 19 çÆoJçmççb®ççÇ
mçÓì çÆcçUÓvç oçíIçí yççníj Dççu³ççJçj DççiçjkçÀjçbvççÇ `` [çWiçjçÇ®³çç lçá©biççlçuçí 101 çÆoJçmç '' ní HçámlçkçÀ çÆuççÆnuçí.
24-10-1984 jçípççÇ [íkçwkçÀvç SpçdákçíÀMçvç mççímçç³çìçÇ®ççÇ mLççHçvçç.
1885 ®³çç DççjbYççÇ HçÀi³ç&ámçvç kçÀç@uçípç®ççÇ mLççHçvçç.
28 çÆ[mçWyçj 1885 mççuççÇ FbçÆ[³çvç vç@Mçvçuç kçÀçBûçímç®ççÇ mLççHçvçç mçj Dç@uçvç ¿çÓcç ³ççb®³çç ÒçíjCçílçÓvç Hçá{çkçÀçjçlçÓvç
PççuççÇ.SçÆçÆuç³çcç Jçí[yçvç& DçççÆCç pçç@vç pçççÆ[&vç nínçÇ l³çç®³ççyçjçíyçj nçílçí.
15-12-90 mççuççÇ mççímçç³çìçÇ mççí[uççÇ DçççÆCç ®ççÆjlççLçç&mççþçÇ uçç@ kçwuççmçímç mçáª kçíÀuçí.
1891 ®³çç mçHìWyçjcçOçí kçíÀmçjçÇ-cçjçþç®ççÇ cççuçkçÀçÇ uççíkçÀcççv³ççbkçÀ[í DççuççÇ.
1891 Dçç@kçwìçíyçjcçOçí Hçb®çnçÌo çÆcçMçvç®çí ®çnç ÒçkçÀjCç ní, HçáC³ççlç, iççíHççUjçJç pççíM³ççbvççÇ GþJçuçíuçb JççoU uççíkçÀcççv³ççbvçç
yççÆn<kç=Àlç nçíC³çç®³çç PçUç lççHçJçÓvç içíuçb.
1891 cçOçí çÆnjçyççiçílç JçíokçÀçuççÆvçCç&³ç mçbyçbOççvçí uççíkçÀcççv³ççb®çí Yçç<çCç Pççuçí.
1893 cçOçí l³çç Yçç<çCççuçç çÆvçyçbOç ªHç çÆcçUÓvç `` Dççíjç³çvç '' ³çç HçámlçkçÀç®ççÇ çÆvççÆcç&lççÇ PççuççÇ.
11-8-93 uçç cçábyçF&lç çÆnboÓ-cçámçuçcççvç obiçç Pççuçç.
1893 ®³çç HçíÀyç´áJççjçÇlç ³çíJçu³ççuçç çÆnboÓ-cçámçuçcççvç obiçç Pççuçç. uççíkçÀcççv³ççbvççÇ mJçlç: pççTvç obiçuççÇ®ççÇ cçççÆnlççÇ IçílçuççÇ.
1893 cçOçí mççJç&pççÆvçkçÀ içCçHçlççÇ GlmçJççuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ.
18-5-95 uçç kçÀç³çoícçb[UçJçj çÆvçJç[Óvç Dççuçí.
pçÓvç 1895 uçç iççíHççU içCçíMç DççiçjkçÀjçb®çç mJçiç&Jççmç Pççuçç. l³ççb®³ççJçj kçíÀmçjçÇcçOçÓvç DçûçuçíKç çÆuççÆnlççbvçç uççíkçÀcççv³ççb®³çç
[çíÈ³ççbcçOçÓvç DççÆJçjlç DçÞçÓOççjç Jçnçlç nçíl³çç. p³çç cçpçkçÓÀjçmççþçÇ l³ççbvçç SjJççÇ SkçÀ lççmç uççiçlç Dçmçí l³çç cçpçkçÓÀjçmççþçÇ
l³ççbvçç l³çç çÆoJçMççÇ ®ççj lççmç uççiçuçí.
1895 ®çç GÊçjçOç& DçççÆCç 1896 ®çç HçÓJçç&Oç& ³ççlç HçáC³ççuçç Huçíiç®³çç mççLççÇvçí ûççmçuçí. l³ççlç®ç mçjkçÀçjvçí j@v[ ³çç
mççlççj®³çç kçÀuçíkçwìjuçç jçíiçç®ççÇ HççÆjçÆmLçlççÇ çÆvç³çb$çCççlç DççCçC³ççmççþçÇ HççþJçuçí. HçCç l³ççb®³çç mççíupçmç&vççÇ HçáC³ççlç o[HçMççnçÇ®çí
LçíÌcççvç Iççlçuçí, uççíkçÀ l³ççb®³çç pçáuçácççuçç, pçç®ççuçç DççÆlçMç³ç kçbÀìçUuçí.
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çÆ[mçWyçj 1896 cçOçí kçÀuçkçÀl³ççuçç Pççuçíu³çç kçÀçBûçímç®³çç mçYçílç oçoçYççF& vçJçjçípççÇ ³ççbvççÇ mJçjçp³ç ³çç Mçyoç®çç
ÒçLçcç G®®ççj kçíÀuçç. DçççÆCç mJçjçp³ç, mJçoíMççÇ, yççÆn<kçÀçj DçççÆCç jçä^çÇ³ç çÆMç#çCç ³çç ®çlçá:mçÓ$ççÇJçj mçYçç iççpçuççÇ.
22-6-1897 cçOçí çqJnkçwìçíçÆj³çç jçCççÇ®³çç kçÀçjYççjçuçç mççþ Jç<çx Pççu³ççyçÎuç HçáC³ççlç içCçíMççÆKçb[çÇlçu³çç içJnvç&j yçbiçu³ççJçj
mçcççjbYç mççpçjç pççuçç. l³çç jç$ççÇ j@v[ IçjçÇ Hçjlç pççlç Dçmçlççbvçç l³çç®çç KçÓvç Pççuçç.
27 pçáuçÌ1897 uççíkçÀcççv³ç cçábyçF&uçç içíuçí Dçmçlççbvçç jçpçêçínç®³çç içáv¿ççKççuççÇ l³ççbvçç DçìkçÀ PççuççÇ. 4 Dçç@içmìuçç pççcççÇvç
çÆcçUçuçç. Kçìu³çç®³çç HçÓJç&lç³ççjçÇmççþçÇ lçí HçáC³ççlç Dççu³ççJçj l³ççb®çí HçjcççÆcç$ç yççyççcçnçjçpç cçnçcççjçÇvçí DççpççjçÇ Hç[uçí DçççÆCç 7
lççjKçíuçç içíuçí. l³ççb®³çç cç=l³çÓHç$çç®ççÇ J³çJçmLçç kçÀjCçí DçççÆCç nçÇ kçÀçcçí l³ççbvçç kçÀjçJççÇ uççiçuççÇ. cçnçjçpççb® ³çç oçÌuçlççÇ®çí ì^mìçÇ
cnCçÓvç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ l³ççJçj mçnçÇ kçíÀuççÇ.
8 mçHìWyçj 1897 uçç jçpçêçínç®çç Kçìuçç GYçç jççÆnuçç DçççÆCç uççíkçÀcççv³ççbvçç 18 cççÆnv³ççb®ççÇ mçkçwlçcçpçájçÇ®ççÇ çÆMç#çç PççuççÇ.
lçá©biççlç l³ççbvçç mçÓlç jbiçJçC³çç®çb kçÀçcç oíC³ççlç Dççuçb. DççOççÇ [çWiçjçÇ, cçiç Yçç³çKçUç, cçiç HçáC³ççuçç ³çíjJç[îççlç l³ççbvçç þíJçuçb.
1901 mççuç®³çç cçí cççÆnv³ççHç³ç¥lç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ `` Dçççqkçwì&kçÀ nçícç Fvç o Jçíoçpç '' ³çç HçámlçkçÀç®çç kçÀ®®çç DççjçKç[ç çÆuçnÓvç
HçÓCç& kçíÀuçç.
1901 mççuçHççmçÓvç lççF&cçnçjçpç ÒçkçÀjCççlççÇuç kçÀçíì&kçÀ®çíN³ççbvçç mçáªJççlç PççuççÇ. lççF&cçnçjçpççbvççÇ Dç@mìvçkçÀ[í
uççíkçÀcççv³ççbçÆJçª× HççÆnuççÇ lç¬çÀçj içáojuççÇ. lçíJnçHççmçÓvç HçÀmì&kçwuççmç kçÀçíì&-mçíMçvç kçÀçíì&- nç³çkçÀçíì& Dçmçç Hçç³çN³ççbvççÇ uççíkçÀcççv³ç
DççHçu³çççÆJçª× kçíÀuçíu³çç DççjçíHççbçÆJçª× uç{lç jççÆnuçí. 23 mçHìWyçj 1901 HççmçÓvç, Hçá{í nç³çkçÀçíìç&vçí l³ççbvçç çÆvçoçx<ç cnCçÓvç
3cçç®ç& 1904 uçç mççí[Óvç oíF&Hç³ç¥lç uççíkçÀcççv³ççbvççÇ Dçl³çblç kçÀþçÇCç HçjçÇ#çíuçç mççcççíjí pççlç pç³ç çÆcçUJçuçç. 24 cçç®ç&uçç l³ççb®³çç
³çç çÆJçpç³ççyçÎuç jí cççkçxÀìcçOçí cççíþçÇ mçYçç PççuççÇ DçççÆCç MçíkçÀ[çí DççÆYçvçbovçHçj lççjç DçççÆCç uççíkçÀçb®³çç mççÆo ®sç ³ççb®çç l³ççb®³ççJçj
Jç<çç&Jç Pççuçç. l³çç Kçìu³ççHçç³ççÇ l³ççbvçç 60000 ªHç³çí Kç®ç& Dççuçç. HçCç pçiçVççLçcçnçjçpççbvçç Kçjç Jççjmç cnCçÓvç cççv³çlçç
çÆcçUçuççÇ DçççÆCç uççíkçÀcççv³ç DççHçu³çç çÆcç$ççuçç çÆouçíu³çç Jç®çvççlçÓvç cçákçwlç Pççuçí. nç³çkçÀçíìç&vçí l³ççbvçç oçí<çcçákçwlç lçj kçíÀuçí®ç HçCç
mçjkçÀçjçÇ yç@çÆjmìjkçÀ[Óvç l³ççb®³ççJçj kçíÀuçíuçí mçJç& DççjçíHç cççiçí Içílçu³çç®çí lççW[çÇ JçoJçÓvç IçíTvç DççHçu³çç kçÀçiçoçbJçj l³ççb®ççÇ vççWo
kçÀªvç þíJçuççÇ. ÒççCç pççS Hçj Jç®çvç vç pççS ³çç Jç´lççuçç lçí pççiçuçí. uççíkçÀcççv³ççbvçç ³çç Kçìu³ççlç DççOççÇ oçÇ[ Jç<çx mçkçwlç cçpçÓjçÇ
DçççÆCç npççj ª. ob[ vçblçj lççí kçÀcççÇ nçíTvç mçnç cççÆnvçí mçkçwlç cçpçÓjçÇ DçççÆCç Hçá{u³çç kçÀçíìç&lç oçí<çcçákçwlç DçMçç çÆMç#ççbvçç mççcççíjí
pççJçí uççiçuçí.
1901 mççuççÇ kçÀçBûçímç®çí kçÀuçkçÀÊçç ³çíLçí DççÆOçJçíMçvç Pççuçí . çÆlçLçí uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ çÆJçJçíkçÀçvçboçbyçjçíyçj Yçíì PççuççÇ.
1901 mççuç®³çç HçíÀyç´áDçjçÇcçOçí uççíkçÀcççv³ççb®çç lç©Cç cçáuçiçç çÆJçéçvççLç ³çç®çç Huçíiçvçí cç=l³çÓ Pççuçç.
20-7-1905 uçç kçÀPç&vçvçí yçbiççuç®ççÇ HçÀçUCççÇ kçíÀuççÇ.
1906 mççuççÇ kçÀuçkçÀl³çç®³çç kçÀçBûçímç DççÆOçJçíMçvççlç oçoçYççF& vçJçjçípççÇ ³ççbvççÇ nçícçªuç - mçíuHçÀ içJnvç&cçWì Dçmçuçí FbiuççÇMç Mçyo
vç JççHçjlçç mJçjçp³ç ³çç mçbmkç=Àlç Mçyoç®çç JççHçj ÒçLçcç kçíÀuçç.
9-5-1907 uçç mçjkçÀçjvçí uççuçç uçpçHçlçjç³çvçç Dç®ççvçkçÀ DçìkçÀ kçÀªvç cçb[çuçíuçç vçíTvç þíJçuçb. l³ççcçáUí mççjç Yççjlç
KçJçUuçç.
26 çÆ[mçWyçj 1907 mççuç®ççÇ mçájlç®ççÇ kçÀçBûçímç mçYçç nçÇ uççíkçÀcççv³ççb®³çç Dçç³çá<³ççlçuççÇ Dçl³çblç JççoUçÇ DçççÆCç SíçÆlçnççÆmçkçÀ mçYçç
þjuççÇ. Òç®çb[ cççN³ççcççN³çç, Kçá®³çç& HçíÀkçÀCçb JçiçÌjí iççWOçUçlç vçícçmlç çÆJçª× pçnçuç ³ççb®³ççlç cççjçcççjçÇ nçíTvç mçYçç mçbHçuççÇ.
uççíkçÀcççv³ç J³ççmçHççÇþçJçj DççÆJç®çuçHçCçí vçícçmlççbkçÀ[Óvç nçíCççjç nuuçç Pçíuçlç çÆvç½çuç GYçí nçílçí. l³ççJçíUçÇ FbiuççÇMç Hç$çkçÀçj
vçíJnçÇvmçvç nç mçYçí®çç Jç=Êççblç IçíC³ççmççþçÇ lçíLçí Dççuçç nçílçç. uççíkçÀcççv³ççb®çí ní Dçuççíì OçÌ³ç& HççnÓvç lççí cnCççuçç `` o@ì Fpç o cç@vç
'' nç Kçjç Hçá©<ç.
24 pçÓvç 1908 uçç uççíkçÀcççv³ççbvçç DçìkçÀ.
22 pçáuçÌ 1908 ³çç çÆoJçMççÇ, uççíkçÀcççv³ççb®³çç 52 J³çç Jçç{çÆoJçmçç®³çç çÆoJçMççÇ kçÀçÈ³çç HççC³çç®ççÇ mçnç Jç<çç¥®ççÇ çÆMç#çç PççuççÇ. 23
mçHìWyçj 1908 uçç lçí cçb[çuçílç®³çç lçáªbiççlç pççTvç oçKçuç Pççuçí.1910 mççuççÇ l³ççbvççÇ cçb[çuçícçOçí `` iççÇlççjnm³ç ''
çÆuçnç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ DçççÆCç 1911 ®³çç HçíÀyç´áDçjçÇlç mçbHçJçuçb.
7 pçÓvç 1912, ³çç çÆoJçMççÇ uççíkçÀcççv³ççb®³çç HçlvççÇ mçl³çYççcççyççF& ³ççb®çí çÆvçOçvç Pççuçí.
9 pçÓvç 1914 ³çç çÆoJçMççÇ cçb[çuçí®ççÇ çÆMç#çç mçbHçJçÓvç lçí yççíìçÇJçj ®ç{uçí DçççÆCç 17 pçÓvç uçç HçáC³çç®³çç DççHçu³çç IçjçÇ Hççí®çuçí.
mçÓ³ç&Hçá$ç uççíkçÀcççv³ç
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1914 ®³çç çÆ[mçWyçjcçOçí uççíkçÀcççv³ççb®çç mJçlç:®çç Hç#ç Dç@vççÇ yçíPçbìyççF¥®³çç Hçá{çkçÀçjçvçí kçÀçBûçímç Hç#ççlç çÆJçuççÇvç nçíC³çç®³çç
nçuç®ççuççRvçç Jçíiç Dççuçç.
1915 ®³çç mçHìWyçjcçOçí yçíPçbìyççF¥®³çç cçvççlç nçícçªuç®ççÇ kçÀuHçvçç DççuççÇ DçççÆCç l³çç®ç mççuççÇ yçíUiççJçcçOçí nçícçªuç®ççÇ jçÇlçmçj
mLççHçvçç PççuççÇ.
14-11-15 uçç uççíkçÀcççv³ççb®çí uçb[vçcçOççÇuç mçç@çÆuççÆmçìj [çívçj pçç@vmçvç ³ççbvççÇ çÆ®çjçíuç çÆJçª× çÆHçÀ³çç&o oçKçuç kçíÀuççÇ.
23 pçáuçÌ 1916 uçç uççíkçÀcççv³ççb®³çç <çÿd³çyoçÇçÆvççÆcçÊç DçCCççmççníyç HçìJçOç&vç ³ççb®³çç nmlçí uççíkçÀcççv³ççb®çç mçlkçÀçj DçççÆCç 1
uççKç ©Hç³ççb®ççÇ LçÌuççÇ DçççÆCç cççvçHç$ç l³ççbvçç DçHç&Cç. l³çç®ç çÆoJçMççÇ uççíkçÀcççv³ççbJçj çÆlçmçjç jçpçêçínç®çç Kçìuçç oçKçuç, HçCç
l³ççlçÓvç çÆvçoçx<ç mçáìkçÀç.
1916 çÆ[mçWyçjcçOçí uçKçvççÌuçç kçÀçBûçímç®çí DççÆOçJçíMçvç uçKçvççÌ kçÀjçj cnCçÓvç ÒççÆmç×. cçámçuçcççvççb®çç Yççjlçyçç¿ç Dççí{ç kçÀcççÇ JnçJçç
DçççÆCç l³ççbvççÇ YççjlççÆvçÿ JnçJçí cnCçÓvç mçJçuçlççÇ.
23 mçHìWyçjuçç çÆ®çjçíuç kçíÀmçmççþçÇ uçb[vçuçç jJççvçç.
29-2-19 uçç çÆ®çjçíuç kçíÀmç uççíkçÀcççv³ç njuçí.
6-11-1919 uçç uççíkçÀcççv³ç HçjlççÇ®³çç ÒçJççmççuçç uççiçuçí.
Yççjlççlç Hçjlçu³ççJçj Hçjlç oçÌjí mçáª.
14-2-1920 uçç mççbiçuççÇlç p³ççíçÆlç<ç mçbcçíuçvçç®çí DçO³ç#ç cnCçÓvç npçj.
pçáuçÌ 20 HççmçÓvç uççíkçÀcççv³ççbvçç yççjçÇkçÀ lççHç ³çíT uççiçuçç. lççí cçuçíçÆj³çç þjuçç. DçççÆCç oáKçCçí Jçç{lç içíuçí. v³çácççíçÆvç³çç, Yç´cç,
Hççíì HçáÀiçCçí DçMçç ¬çÀcççvçí lçy³çílç çÆyçIç[lç içíuççÇ.

pçáuçÌ 31 ®³çç cçO³çjç$ççÇ 12 JççpçÓvç 40 çÆcççÆvçìçbvççÇ , 1 Dçç@içmìuçç uççíkçÀcççv³ççb®ççÇ ÒççCçp³ççílç cççuçJçuççÇ.
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ई सािहय ित ान

लोकमाय टळक, छपती िशवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर !हणजे

महारा#ाची महार%े. के वळ महारा#च न&हे तर संपूण( भारता*या भिव+यकाळाला वळण

,ायचे काम या लोकांनी के ले. यांचे काय( वाचताना भ-.भाव तर असावाच, पण
यां*यासारखेच काही, िनदान आप2याला झेपेल इतपत िनमा(ण कर4याचा 5यास मनात

िनमा(ण &हायला हवा. यांची चरे वाचून 6फ़ू त8 येत,े जोश येतो. यातून भिव+यकाळ
घडव4याची, िनदान यात खारीचा वाटा उचल4याची ऊम8 िनमा(ण होते. !हणून तर ई

सािहय ित ान अशा ऐितहािसक पु>षांची चरं इं टरनेटवर िवनामू2य सारत

कर4यावर भर देते.

इं टरनेट हे भिव+याचे मा5यम आहे. आपली सं6कृ ती, आपला वारसा आिण आपली भाषा

यांची ओळख येणार्या िपCांना &हायला हवी तर ते सव( इं टरनेटवर ठे वायला हवं. आप2या

भाषेतली पु6तकं इथे हवी. त>णां*या मोबाईलवर यांना 6थान िमळायला हवं. यांचा
घरोघरी सार &हायला हवा. यासाठी ही सारी खटपट चालू आहे.

यात आपला सहभाग हवा आहे. पैसे नकोत. वेळही नको. फ़- दोन गोIी करा.
एक : आपण वाचले2या पु6तकांबJल ितKLया ,ा. या काया(बJल आपलं मत कळवा.
दोन: आप2या ओळखी*या दहा मराठी साNशर लोकांचे ई मेल पOे आ!हाला कळवा.
आमचा पOा : esahity@gmail.com
आपले नP
ई सािहय ित ान
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