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u'7Lsf cWoIf >L sdndl0f bLlIftåf/f :jfut efif0f
ç c;tf]df ;b\udo td;f]df Hof]ltu{do d[Tof]df{ cd[t+ udo
ç zflGtM Û zflGtM Û zflGtM Û
आदरणीय प्रकाश सायमीजी, माननीय हाम्रा ‘ब्यौलाद्वय'
लीलबहादुर क् षेत्रीज् यू र रामलाल जोशीज् यू तथा उपस्थित् विद्वद्गण/
विद्वद्जन र मित्रहरू,
हाम्रो आजको यस समारोहस्थलमा सर्वप्रथम यस कार्यक्रमका
कारणी-द्वय स्वर्गीय जनरल मदन तथा रानी जगदम्बाका अमर
आत्माहरूलाई स्वागत जनाउँ छु।
प्रकाश सायमीजी, तपाईँ मदन पुरस्कारको मित्र र प्रशंशक
हुनहु ुन्छ र यस पुरस्कारको गरिमा बढाउँ द ै लैजानका लागि भन्ने बारे
हामीलाई सच ेत गराउँ द ै आउनुभएको छ। यहाँ विद्वद् प्रवचन दिन
तपाईँलाई गरेको आग्रह स्वीकार गरी पाल्नुभएकोमा म विशेष रूपले
आनन्दित छु। न ेपाली साहित्य संगीत र कलाक् षेत्रको अगाध ज्ञान छ
तपाईँमा। त्यस ज्ञानसागरबाट के ही प्रदान गरी हामीलाई अनुगहृ ीत
गर्नुहुन ेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। म तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु।
लीलबहादुरज् यू तपाईँसँगको मेरो चीनजान मदन पुरस्कार
जत्तिकै पुरानो छ। ६२ वर्षको। त्यसबखत तपाईँ र हाम्रो सम्बन्ध
जोरिदिन े दुईजना, असमका सीबी गुरुङ तथा द ेहराद ूनका ठाकु र
चन्दनसिंहलाई पनि म आज सम्झिरहेको छु। तपाईँ उति टाढा
गुवाहाटीद ेखि दु:ख गरी उपस्थित भ ैदिनुभएकोमा म तपाईंलाई
सधन्यवाद स्वागत गर्दछु।
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रामलाल जोशीज् यू, दुइटा किताबका माध्यमबाट मात्र
हो हाम्रो परिचय भएको। तपाईंको ‘ऐना'ले मदन पुरस्कार प्राप्त
गरेकोमा मलाई आनन्द लाग ेको छ। बधाई ज्ञापन गर्दै म तपाईँलाई
यस समारोहमा स्वागत गर्दछु।
आदरणीय विद्वद्जन, यो अडिटोरियम एउटा ऐतिहासिक
स्थल हो। यो त्यही स्थान हो जहाँ २०१२ सालमा रानी जगदम्बाले
मदन पुरस्कारलाई जन्म दिनुभएको थियो। भौतिक रूपमा त्यो ठूलो
बैठक ऐले छै न तर त्यस वेलाको हावा ऐले पनि त यहाँ फै लिरहेको
छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस पवित्र स्थलमा म तपाईँहरूलाई स्वागत
निवेदन गर्दछु। तपाईहरूको उपस्थितिले हाम्रो हौसला बढेको छ।
धेर ै धन्यवाद !
सबैको जयहोस् !
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>L k|sfz ;fodLHo"sf]
ljåb\–k|jrg,
द ेवी तथा सज्जनवृन्द।
मदन पुरस्कार गुठीका सम्पूर्ण सदस्यगण एवम् साहित्यिक
जगतका सुधीजन र अन्य क् षेत्रका स्वजन। मदन पुरस्कारद्वारा
सम्मानित लेखक एवम् जगदम्बा-श्रीबाट सम्मानित लेखकका साथ ै
मदन पुरस्कारका निम्ति मनोनयमा परेका सबै लेखकहरूका साथ ै
निर्णायक मण्डल।
मेरा आफ्ना सतीर्थी स्रष्टा मित्रहरू।
सबैमा हार्दिक नमन।
यो एउटा संयोग न ै हुन ेछ, पहिलो पटक पुरस्कार र
सम्मानको वारेमा आफ्नो मन्तव्य राख्न पाएकोमा।
पुरस्कारसित यति टाढाको मान्छेले आज यत्ति नजिकबाट
बोल्नुपर्दा अनौठो पनि लाग्दैछ। यद्यपि यहाँ हरू सबैमा आभारी छु।
भाषा म्वासाः जाति म्वाई ...
भाषा बाँ च े जाति बाँ च्दछ ...
बाल्यकालमा वा अक्षर बुझ्ने भएपछि घरको भित्तामा द ेख ेको
पंक्ति यही हो मैल।े यही शब्दपंक्ति सितको बाल्यकालमा मैल े मेरो
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मातृभाषाका के ही लेख पढ्ने सौभाग्य पाएँ। त्यसपछि न ेपाली भाषाका
कृ तिसित आत्मीयता बढ्दै गयो।
भाषाको कु रा गर्दा ‘मदर टंग’ अर्थात् मातृभाषा मेरो न ेवारी हुन
गयो। ‘होम ल्याँग्वेज’् जसलाई हामीले कामकाजी भाषाको रुपमा
स्वीकार्यौँ, त्यो न ेपाली हुन गयो।
न ेपाली भाषासितको आत्मीयता च ेतनासँग ै शुरु भयो।
“न ेपाली भाषा किन किन मलाई मनपर्छ...”
शंकर लामिछान ेले भन े जस्तै।
मदन पुरस्कार पाइसके पछि आफ्नो रेकर्ड मन्तव्यमा
लामिछान ेले भन ेका यी पंक्ति घरि घरि सम्झिन्छु,
न ेपाली त मलाई मन पर्छ कसो कसो, हुन त म आफै पनि
बडा अँग्रेजी, उर्दू, संस्कृ त र कहिले कहिले के के न ेवारी पनि प्रयोग
गरिदिन्छु। अं, तर हाम्रो भाषामा एउटा मैल े के द ेख ेको छु भन े
सम्भावना प्रशस्त छन्।
प्रशस्त सम्भावना भएको यो न ेपाली भाषाको लडाइँमा धेर ै
पहिलेद ेखि वा द ेखिन े गरी विभिन्न किसिमका लडाइँ चल्दै आएका
छन्। जहाँ सम्भावना हुन्छ त्यहाँ एकरुपीकरणको नारा चल्दैन, सुधार
जरुरी छ। न ेपाली भाषाले यति सहजताप ूर्वक उर्दू, फारसी, तुर्कीस् वा
न ेवारी सबै भाषालाई अँगाल्दै आएको छ।
भाषाको कु रा गर्ने वित्तिकै मलाई आजकाल क्याफे मा पाइन े
‘हम्मस ब्रेड’को याद आउँ छ। यो म ूलतः टर्कीस् व्यञ्जन हो तर
आजकाल टर्कीसहरू न ै यसो भन्छन्, ‘यसमा पीटा ब्रेड जुन छ त्यो
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टर्कीस् हो, हम्मस य ूनानी खाद्य हो, पनीर साइप्रस’।
मलाई त लाग्छ, यो त्यस ै कारण पनि मिठो हुदँ ै गएको हो।
राष्ट्र कवि माधव घिमिरेको ‘न ेपाली हामी रहौँला कहाँ , न ेपालै नरहे’
सुन्दा एउटा पंक्ति स्वतः स्मरणमा आउँ छ,
‘ए कहाँ बाट हेरौँला संसार संझ्यालै नरहे ...’
सँझ्यालले न ेवारी संस्कृतिको चलायमान छवि बनाउँ छ,
घरको बुइँगल भन्दा माथिको झ्याल जहाँ बाट पुर्खाको निम्ति सम्झना
र खाना प ूर्ति गरिन्छ, त्यसलाई सँझ्या भनिन्छ।
आज सँझ्याल नभएका गगनचुम्बी हाउजिँग त बन ेका छन्
तर यो गीतले सँझ्यालको अस्तित्वलाई अझै गर्वसाथ स्वीकारेको छ।
भाषाको ताकत भन ेकै यही हो र यही हुनपु र्ने हो।
डा. स ैम्युएल जोन्सन् जस्ता धुरन्धर भाषाविद् एवम् कोश
निर्माता साहित्यकार भन्दछन्, ‘मलाई सद ैव दुःख त्यस बखत लाग्छ
जब कु न ै भाषा लुप्त भएर जान्छन् , किनकि भाषाहरू त कु न ै पनि
राष्ट्रको वंशावाली हो’।
भाषारहित मनुष्य मृत प्राणी सरह हो।
सम्भवतया यसकारण हाम्रा शास्त्रकारले भन ेका हुन ् कि
सृष्टिको जन्म भन्दा पहिले शब्दको जन्म भएको थियो। भाषा विज्ञान
भाषालाई लिँगनिरप ेक्ष मान्दछ जब कि वाणी अर्थात् स्पीचलाई लिँग
युक्त।
भाषा तब सम्म एउटा वस्तु मात्र हो, एक भौतिक उपस्थिति
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मात्र। जब यसले वाणी धारण गर्छ तब यो सशरीर द ेखिन्छ, अर्थवान,
संकेतवान, सन्दर्भवान र ध्वनिवान भएर आउँ छ।
भाषा वैज्ञानिकले भाषालाई मुख्य चार कार्य मान ेका छन्,
निर्देशात्मक
स ूचनात्मक
सम्प्रेषणात्मक
र अभिव्यक्तिगत तथा शिष्टाचार सम्बन्धी।
भाषाको मुख्य कार्यव्यापार न ै सम्प्रेषण हो र अभिव्यक्ति
उसको सृजनात्मक रुप हो, भनिन्छ।
स्तानिस्लाभास्कीले हाम्रो कार्यव्यापार ७५ प्रतिशत भाषाको
माध्यमबाट हुन्छ, बाँ की २५ प्रतिशत मात्र शारीरिक भाषा वा आँगिक
प्रदर्शनबाट हुन्छ भन ेर स्वीकारेका छन्।
आज न ेपाली भाषालाई यति सजिलो बनाएको कारण पनि
हाम्रा वरपरका निकटवर्ती भाषासितको हाम्रो साझेदारीले हो। हामी ज े
बुझ्दछौँ वा जान्दछौँ, त्यसलाई अभिव्यक्त गर्नका निम्ति हामीसित
हाम्रो समृद्ध भाषाको अम ूल्य द ेन छ। हामीसित भएको भाषाको कारण
साहित्यका सबै विधा हामीसित सहज रुपमा आउँ छन् र ती संरक्षित
भएर बस ेका छन्।
जी के च ेस्टर्नल े त्यस ैले त भन ेका हुन,्
“अल स्लेँग इज मेटाफोर एन्ड अल मेटाफोर इज पोयट्री।”
अपभाषा पनि एकप्रकारका रुपक हुन,् हुँद ै आएका छन्।
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हाम्रो न ै सौभाग्य मान्नुस,् इतिहासको यो दुर्लभ संयोग हो
विश्वका कतिपय विनाशलीलाको समय पनि हाम्रो भाषामाथि कु न ै
आक्रमण वा आतंक भएका थिएनन् तर यो समय अझ बढी यसपछिको
समय हाम्रो भाषाको निम्ति सकसको समय भएर गएको छ।
दुनियाँ मा न ेपाल ती कम द ेशहरू मध्ये एउटा हो जो आफ्नो
गरीबी, राजनीतिक सनकीपन अनि प्रशासनिक अराजकताका
वावज ूद पनि आफूभित्र एउटा लोकमानसको लीलाभूमि सम्हालेर
बस ेको छ, जहाँ एक लेखकको कल्पना आज पनि अप ेक्षाकृ त रुपमा
मुक्त भावबाट सत्य र भ्रम, माया र यथार्थ, सनातन परम्परा एवम्
इतिहासका छायाका वीच विचारीरहेका छन्।
आज यदि म यो अवसरमा साहित्यप्रति कृ तज्ञता प्रकट गर्न
उभिएको छु भन े यो मात्र साहित्यले दिएको सहनीय जीवनका लागि
होइन। शायद ै यस्तो कु न ै समय आयो होला न ेपाली साहित्यमा, जसले
साहित्य लेख्नका निम्ति मान्छेले द ेश छोड्नु पर्यो वा साहित्यका
कारण कस ैको सालिक वा अस्तित्व ढालियो होला। तर आज द ेख्दा
खुशी लाग्छ, जीवन यापन गर्न, कामकाज गर्न वा आफ्नो नयाँ
क्षितिजका निम्ति द ेश छोडेर गएका कैँ यौ न ेपालीलाई साहित्यका
कारण द ेशसित जोडिन े वा मातृभमू िको स्पर्शसित आत्मीय हुन े मौका
मिलेको छ, यस्तो घटना इतिहासमा विरलै हुन्छ या त हुँद ै हुँद ैन तर
हाम्रो साहित्यमा भइरहन्छ, त्यसका कारण पनि म न ेपाली भाषा र
साहित्यप्रति कृ तज्ञ छु।
साहित्य, संगीत र कलाका निम्ति मदन पुरस्कार र जगदम्बाश्री सम्मानको फरक फरक आयतन भएपनि यसले सबै पक्षलाई
समादृत गर्दै आएको छ।
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मदन पुरस्कार पाएपछिको शंकर लामिछान ेको स्वीरोक्ति होस्
वा पारिजातको आत्मवोध। मदन पुरस्कार पाएपछि गोपालप्रसाद
रिमालको आमाको सपना होस् वा सत्यमोहन जोशीको ह्याट्रिकले
अलग अलग इतिहास कोरेका छन्।
न ेपाली जनताका हृदय गायक नारायणगोपाल जसले गीतका
गणितका कारण द ेशवाहिर र द ेशभित्र एउटा मानचित्रको रुप धारण
गर्दैछ।
इतिहासमा पहिलो पटक जगदम्बाश्री सम्मानबाट समादृत
न ेपालीका रुपमा परिचित नारायणगोपालले गीतबाट जुन इतिहास
बनाए तर उनले त्यति वेला दिएको उनको ‘एशर्सन’ले धेर ै ठूलो मान े
राख्छ, उनले भन ेका छन्, संगीतमा ठूलो क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ
साहित्यसित निकटता राख ेर।
यति ठूलो कु रा वायुमण्डल खल्बल्याउन े विश्वप्रसिद्ध
कलाकारहरू बीटल्स् वा बब डायलनले भन्न भ्याएनन् तर हाम्रा
कवि गायक नारायणगोपालले जगदम्बा-श्री बाट समादृत भएपछि
न ै भन ेका हुन।्
जगदम्बा-श्री पाएपछि वा मदन पुरस्कार पाएपछि ती लेखक,
कलाकार वा साधकको जीवनमा के कस्ता प्रण वा प्रणय आए आज
भन्न सक्दिनँ तर मैथिलभाषी लेखक राज ेन्द्र विमलले यही मञ्चबाट
भन ेका पंक्ति र विचारले मलाई तरंगित बनाइरहन्छ, उनले भन ेका
थिए- समाजमा दुई प्रकारका मान्छे हुन्छन् य ूज फू ल र सक्सेस् फू ल।
म य ूजफू ल हुन चाहन्छु।
उनी समाजलाई सद ैव दिइरहन े य ूजफू ल मान्छे हुन चाहन्छन्
भन्ने परिचयीकरण वेलावेलामा दिइरहन्छन् ।
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राज ेन्द्र विमल होस् वा लोककवि अली मियाँ , अम्बर गुरूङ
होस् वा डायमण्ड शम्सेर राणा ती सबैल े न ेपाली समाजमा आफ्नो
‘य ूजफू लन ेस’लाई कायम राख ेका छन्।
अन्त्यमा मदन पुरस्कार विजयी स्रष्टाहरू जो जो आज यहाँ
हुनहु ुन्छ तपाइँहरू सबैलाई आफ्नो काम, योगदानको निम्ति सद ैव
सम्मान त छँ द ैछ तर पुरस्कार पाए पछिको आफ्नो लेखनमा आउन े
चुनौतीको निम्ति सद ैव तयार रहनोस्।
पुरस्कार पाउन ेले जहिले पनि यही सोच्नु पर्यो, पुरस्कार पाउन े
म मात्र हुँ होइन, पुरस्कार पाउन े म पनि हुँ।
त्यस समय पुरस्कृ त भएको लेखकले समकालीन लेखकको
प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ।
पुरस्कृ त लेखकले आफ्नो पुस्तक पाठकलाई दिँदा यति भन्न
सक्नु पर्यो-यसमा तपाइँल े पढ्न चाहेका यी दुई कु रा छन्, मदन
पुरस्कारको लोगो मात्र होइन।
सर्वान्तमा मदन पुरस्कारले ढिलै भएपनि टप टेनको स ूची
सार्वजनिकरण गर्ने पद्धति थालनी गरेको छ, यसले न ेपाली पाठकलाई
पुस्तकसँग व्यस्त बनाउँ छ। यसका निम्ति समितिलाई हार्दिक
धन्यवाद छ, यो कु न ै समय पंक्तिकार र उनका के ही सहयोगी टोलीले
दिएको सुझाव भित् रैको एउटा अनुसर्ग हो।
धन्यवाद फे रि एकपटक।
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मदन पुरस्कार गुठीद्वारा आयोजित यस पुरस्कार समारोहका
अध्यक्ष महोदय, गुठीका अध्यक्ष, सचिव, पुरस्कारका निर्णायकमण्डली,
गुठीका लगनशील कार्यकर्ता, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि,
साहित्यिक स्रष्टा, शिक्षाविद, विद्वान तथा विदुषी वर्ग, मदन पुरस्कार
(२०७२) प्रापक स्रष्टा श्री रामलाल जोशी सबैमा मेरो हार्दिक
अभिवादन।
सर्वप्रथम त म मातृस्वरूपा ती द ेवी रानी जगदम्बा तथा
उनका श्रीमान् जनरल मदन शम्सेरको पुण्यात्माप्रति श्रद्धा व्यक्त
गर्न चाहन्छु जस्का अमर नाउँ सित यी पुरस्कारहरू जोडिएका छन् र
फे दमा जस्को अनुदान समग्र मदन पुरस्कार गुठीको घडेरी निर्माणमा
सहयोगी भएको छ।
हाम्रो आर्य सभ्यता तथा परम्परा, विशषे गरी न ेपाली परम्परामा
कीर्ति तथा दानको ठूलो महत्त्व छ। हाम्रा गाउँ घर पाखा पख ेरामा
समेत, हुन े खान े व्यक्ति मात्र होइन, साधारण रूपले जीविका चलाउन े
व्यक्ति समेत परत्रमा कीर्ति राख्ने ध्येयले आफ्नो गच्छे अनुसार
दान गरेर बटुवाहरूका निम्ति ठाउँ ठाउँ पाटी पौवा बनाउँ छन्।
वरपीपल रोप ेर त्यस्मा चौतारी बनाइदिन्छन्। पानीको म ूल फु टेको
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ठाउँ मा धाराको व्यवस्था गरिदिन्छन्। कु वा खनाएर भानुभक्तलाई
आफ्ना कृ तिद्वारा कीर्ति कमाउन े प्रेरणा दिन े घाँ सीको कथा सर्वविदित ै
छ। आफ्नो यथो अर्पेर यस प्रकारको कीर्ति कमाउन े कार्यमा रानी
जगदम्बाको स्थान सर्वोपरिछ। भारतभित्रका तीर्थस्थली चाहे त्यो
वाराणसी होस वा रामेश्व्रम् अथवा ऋषिके श रानी जगदम्बाका
स्मृतिमा बन ेका धर्मशालामा जुनसुकै ठाउँ का न ेपाली तीर्थयात्रीले
अथवा विद्या अध्ययन गर्न आउन े छात्र छात्राले आश्रय पाएकै हुन्छन्।
रानी जगदम्बाका यी कृ तित्वले न ेपाली जनमानसभित्र अमेट छाप
छोडेको छ र उनको यी कीर्ति इतिहासका पानाम अक्षुण्ण रहन ेछ।
रानी जगदम्बाले राख ेका कीर्तिले मदन पुरस्कार गुठीको
स्थापनामा आएर अझ विशाल कालजयी र अजर अमर रूप लिएको
छ जुन गुठीले न ेपाली साहित्यमा पुरस्कारको नाउँ न ै नसुन ेको
त्यो समयमा मदन पुरस्कारको स्थापना गरेर न ेपाली साहित्यका
स्रष्टाहरूमा प्ररेणा जगाउन े दिशामा सञ्जिशवनी बुटीको काम
गरेको छ। त्यसरी न ै के ही वर्ष पछि स्थापना भएको 'जगदम्बा-श्री'
पुरस्कारले पनि न ेपाली भाषा-साहित्यमै रमिएर धेर ै काल बिताएका
सर्जकलाई स्वीकृ ति दिएर तिनको मनोबल बढाएको छ।
मदन पुरस्कार पुस्तकालय यस्तो विशिष्ट पुस्तकालय
हो, जहाँ विश्वका विभिन्न द ेश, विभिन्न क् षेत्रमा, विभिन्न ठाउँ मा
रचिएका, प्रकाश गरिएका न ेपाली पुस्तक पत्र पत्रिका पर्चा आदि
संकलित छन् र तिन ैका आधारमा यसले न ेपाली भाषा साहित्यको
जरोद ेखि टुप्पासम्मको इतिहास के लाउन े सुविधा उपलब्ध गराएर
धेर ै शोधार्थीहरूलाई विविध सामाग्री उपलब्ध गराएर आफ्नो लक्ष्य
प्राप्त गर्न सहयोग पनि गरेको छ। मदन पुरस्कार पुस्तकालय विश्व
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कै न ेपाली भाषा र साहित्यको धरोहर हो। हाम्रा प ूर्वोत्तर भारतकै
अनुसन्धानकर्ता त्यहाँ का पुराना लिपिबद्ध सामग्री खोज्न मदन
पुरस्कार पुस्तकालय धाउँ छन्।
गर्ने भन्दा गराउन े ठूलो भन्ने न ेपालीमा आहान छ। यो उक्ति
अन्य क् षेत्रमा कति प्रयोज्य हुन्छ, थाह छै न, तर मदन पुरस्कार गुठीको
क् षेत्रमा शत प्रतिशत प्रयोज्य परिलक्षित हुन्छ।
जनरल मदन शम्सेर र रानी जगदम्बाको स्मृति तथा कीर्ति
रक्षार्थ मदन शम्सेर गुठी जस्तो भव्य तथा अद्वितीय संस्थान स्थापना
गरी न ेपाली भाषा, साहित्य संस्कृतिको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्दै
यसलाई विश्वसस्तरीय पार्नमा दीक्षित परिवार, विशेष गरी आदरणीय
के दारमणि दीक्षित, कमलमणि दीक्षितको कति ठूलो त्याग र समर्पित
भावना छ त्यसको सटीक म ूल्याङ्क न हामी गर्न सक्तै नौ। उहाँ हरूको
सुपरामर्श कार्य दक्षता, लगनशीलता गुठी प्रति निरन्तर चिन्तन,
निष्ठा र परिश्रमले गर्दा न ै आज मदन पुरस्कार गुठी विश्वरकै न ेपाली
भाषा र साहित्य जगतमा प्रख्यात छ र यसले रानी जगदम्बा र ज.
मदन शम्सेरको स्मृति अक्षुण्ण राख ेको छ। यसका वर्तमान अध्यक्ष
श्री कमलमणि दीक्षित स्वयं एकजना भाषा साहित्य प्रेमी, संरक्षक
शोधकर्ता, स्रष्टा र द्रष्टा हुनहु ुन्छ र मदन पुरस्कार गुठीप्रति सम्पूर्ण
रूपले समर्पित हुनहु ुन्छ। आज मदन पुरस्कार गुठी भन्ने बित्तिकै हामी
कमल दीक्षितलाई सम्झन्छौं अनि कमल दीक्षितको नाउँ लिन े साथ ै
मदन पुरस्कार गुठीका विभिन्न एकाइको हामीलाई स्मरण हुन्छ। मदन
पुरस्कार गुठी जस्तो भव्य साहित्यिक संस्थानलाई यसको जरोद ेखि
न ै मलजल गरी आजको यो विश्वमस्तरीय साहित्यिक संस्थानमा
पुर्याउन निरन्तरता प्रदान गर्ने दीक्षित परिवारका के दारमणि दीक्षित,
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वर्तमान गुठीका अध्यक्ष कमल दीक्षितप्रति म नतमस्तक छु।
मदन पुरस्कार गुठीको इतिहास मलाई त्यति धेर ै थाह छै न।
ज े जति बोलेको छु, त्यो मेरो अनुमानिक विचार हो। तर एउटा कु रा
के भन े, परोक्ष रूपमै भए पनि यो संस्थानसित म लगभग गत साठी
वर्षद ेखि जोडिएको छु। तपाईँहरू मध्ये धेरलै ाई थाहा होला पनि,
नहोला पनि, मेरो पहिलो उपन्यास बसाइँ जो प ूर्वोत्तर भारतको पनि
पहिलो मौलिक न ेपाली उपन्यास हो, त्यसको प्रथम संस्करण आज
भन्दा झन्डै छ दशक अघि वि.स. २०१४ सालमा “मदन पुरस्कार
पुस्तकालय”ले प्रकाश गरेको थियो र त्यसलाई प्रकाशनको दिशामा
गति दिन े व्यक्ति हुनहु ुन्थ्यो गुठीका वर्तमान अध्यक्ष श्री कमल दीक्षित।
यसरी न ेपाली साहित्य संसारमा बसाइँको माध्यमबाट मेरो परिचय
गराउनमा मदन पुरस्कार गुठीको ठूलो हात छ र व्यक्ति हिसाबले
त्यो श्रेय जान्छ श्री कमल दीक्षितज् यूलाई त्यस्को इतिहास लामो छ
र सो इतिहासले विभिन्न ठाउँ मा प्रकाश पाइसके को छ। मेरो निबन्ध
संकलन झ्याउरे पार्टीमा लाग्दामा, “बसाइँद ेखि ब्रहमपुत्रका छे उछाउ
सम्म” शीर्षकको निबन्ध पढ्दा पनि हुन्छ।
आज यही मदन पुरस्कार गुठीको जगदम्बा-श्री पुरस्कार जस्तो
उच्चस्तरीय पुरस्कार मलाई प्रदान गरिएको छ जस्का निम्ति गुठीका
सबै अधिकृ त वर्ग, निर्णायक मण्डलीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
वास्तवमा, तर म आफू लाई यस पुरस्कारको योग्य ठान्दिन। लौ
त भनौ भन े पुरस्कारको दृष्टिकोणले म कहिले लेख्तिन तर पुरस्कार
आफैं आइलाग्छन्। वास्तवमा म लेख्छु आफ्नै आत्मसन्तुष्टिको निम्ति
अनि मेरो सन्तुष्टि निर्भर गर्छ सर्वसाधारण पाठकको सन्तुष्टिमा अनि
ती पाठक तब सन्तुष्ट हुन्छन् जब उनीहरूले सिर्जनाभित्र आफ्नो
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जीवनको चित्र फे ला पार्छन्। सरल पारामा व्यक्तिएको उनीहरूका
जीवननको दशा र दिशा जुन साहित्यमा फे ला पर्छ त्यस ैले उनीहरूलाई
आत्मसन्तुष्टि मिल्छ र त्यसका सर्जकलाई उनीहरू विपुलमाया
प्रदान गर्छन्। मेरो निम्ति त्यही माया ठूलो पुरस्कार भएको छ। बेला
बेला मलाई प्रश्न गरिन्छ “तिमी के का निम्ति लेख्छौं” भन ेर। मेरो
उत्तर हुन्छ म नलेखी बस्नै सक्तिन अनि हो त बाँ च्न पनि सक्तिन।
त्यस ैले जीवनकै निम्ति लेख्नु पर्ने हुन्छ।
ज े होस्, मैल े यस पुरस्कारलाई न ेपाली भाषा साहित्यमा
समर्पित स्रष्टाहरूलाई दिएको स्वीकृ ति सम्झेको छु। विशेष गरी
प ूर्वोत्तर भारतमा बस्ने ती समग्र गोर्खाहरूको पुरस्कार सम्झेको छु
जहाँ बाट भारतीय न ेपाली लिपिबद्ध साहित्यको सुत्रपात सन् १८९३
तिरै तुलाचन आलेल े मणिपुरबाट गरेका थिए। ती गोर्खाहरूको पुरस्कार
सम्झेको छु जो समस्यै समस्यासित जुझेर बाँ च ेका छन्। विभिन्न जन
गोष्ठी माझ चामलमा वियाँ झै छरिएर बस ेका ती गोर्खाहरू जो सद ैव
सन्त्रस्त जीवन बाँ च ेका छन्। यो पुरस्कार ती न ेपाली भाषी जनताको
स्वीकृ ति हो जो अन्य छिमेकीको भाषा साहित्य संस्कृति अंगालेर
मिला प्रीति भावले बस्न र बाँ च्न चाहन्छन् एकातिर भन े आफ्नो
न ेपाली भाषा साहित्य संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र संवर्द्धनका
निम्ति मरिमेटक
े ा छन्। “अरुलाई पनि अंगाल, तर आफ्नो सुरक्षित
राख”, भन्ने नीति अवलम्बन गरेर ती चलेका छन्। ती सबैको निम्ति
पुरस्कारको रूपमा दिएको यो स्वीकृ ति सम्झि उनीहरूको पक्षमा म
धन्यवाद ज्ञापन गर्छु।
न ेपाली जाति, विश्व भरि छरिएर बस ेको जाति हो। न ेपाली
भाषा साहित्य संस्कृतिले छरपष्ट यो जातिलाई एकताको स ूत्रमा
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बाँ धरे राख ेको छ। जहाँ जसरी बस ेको भएपनि उनीहरूमा भावनात्मक
एकता हुन्छ न ै। न ेपाली साहित्यले वास्तवमा विश्व साहित्यको स्वरूप
लिएको कु रा स्पष्टै छ। तर न ेपाली साहित्यको यो विश्वारूपको
स्थूल अध्ययन (Macroscopic study) भन े अझ हुन नसके को
परिलक्षित हुन्छ। भिन्न भिन्न इलाकामा लेखिएका न ेपाली साहित्यको
इतिहास फे ला परे पनि विश्व भरिको न ेपाली साहित्यको इतिहास
टड्कारो रूपमा अझ फे ला नपरेको बुझिन्छ। विश्वाका विभिन्न
ठाउँ मा लेखिएका हामीसित समग्रमा कति उपन्यास छन्, कति
काव्य साहित्य छन्, कति निबन्ध प्रबन्ध छन् त्यस्को टडकारो स ूची
हामीसित अझ भए जस्तो लाग्दैन। त्यस ैले विश्व न ेपाली साहित्यको
इतिहास सिर्जन े कष्टकर काम जो एक दुई व्यक्तिबाट हुन े काम होइन
त्यस दिशामा हाम्रा बृहत साहित्यिक संस्थान तथा विद्वान स्रष्टा र
द्रष्टा, शोधार्थीको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु।
अन्तमा मलाई यो न्यानो माया प्रदान गर्नु भएकोमा मदन
पुरस्कार गुठीका सबै सदस्य, कार्यकर्ता तथा अन्य सबै सम्बन्धित
महानुभाव र यहाँ उपस्थित विद्वान, विदुषीवर्गमा आभार व्यक्त गर्दै
मेरो गन्थन समाप्त गर्छु।
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मदन पुरस्कार गुठीका श्रद्धयेय अध्यक्षज् यू !
सदस्यज् यूहरू तथा गुठी परिवार!
जगदम्बा पुरस्कारले विभूषित श्रद्धेय लील बहादुर क् षेत्रीज् यू!
यस गरिमामय समारोहमा उपस्थित आदरणीय सज्जनवृन्द,भद्र
महिला तथा पत्रकार मित्रहरू।
आफ्नो साहित्यिक यात्राको आजसम्मको सबैभन्दा गौरवमय
क्षणमा उभिएर न ेपाली वाङ्मषय क् षेत्रकै सर्वश्षरे ्ठ पुरस्कार ग्रहण
गर्न र दुई शब्द बोल्न पाउँ दा आफू लाई भाग्यमानी ठान ेको छु। यस
अवसरका लागि सर्वप्रथम मदन पुरस्कार गुठी परिवारप्रति हार्दिक
आभार व्यक्त गर्दछु। जसले २०७२ सालको मदन पुरस्कार मेरो
कथा सङ्ग्रह ‘ऐना' लाई प्रदान गर्ने निर्णय गर्यो न ेपाली साहित्य
जगतकै ऐतिहासिक र अत्यन्त सम्मानित पुरस्कार पाउँ दा विशेष
गर्वको महसुस भएको छ ।
यस गौरवमय क्षणमा मलाई मेरा पिताजी स्व. हरिभक्त
जोशीको अनुहार धुमिल रूपमा सम्झना भ ैरहेको छ। सात वर्षकै
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उमेरमा मलाई छोडेर गएका मेरा पिताजीको डायरीमा रहेको
‘विद्याकी रानी' भन्ने कवितालाई मैल े चार कक्षामा पढ्ने अवस्थामा
भेट्टाउँ दा गुनगुनाएर अञ्जानमै साहित्यमा प्रवेश गरें। मेरा बाबाको
आशिकरूपी त्यहीँ कविताबाट बामे सरेको मेरो लेखन यात्राले आज
न ेपाली साहित्यकै सर्वश्षरे ्ठ पुरस्कार पाउन े अवस्थामा पुर्ययाँ ो। यस
अवसरमा मेरा बाबा स्व. हरिभक्त जोशीप्रति श्रद्धा अर्पण गर्दछु।
चौविस वर्षको कलिलो यौवनकालमै विधवा भई धर्तीको चट्टानसँग
मात् रै होइन आफ्नै जीवनसँग पनि संघर्ष गर्दै आमाबाबा दुबकै ो
भूमिका निर्वाह गरेर आजको अवस्थासम्म मलाई ल्याई पुर्याउन े मेरी
ममतामयी आमा तुलसाद ेवी जोशीलाई कोटीकोटी नमन गर्दछु। यस
पुरस्कारलाई आमाकै आँस ु र पसिनाको सफलता ठान ेको छु। मलाई
अक्षरारम्भद ेखि विभिन्न तहमा शिक्षा दिई साहित्यको सत्मार्गमा
लागिरहन प्रेरणा दिन े र दिइरहनु हुन े मेरा सबै गुरुहरूलाई सादर प्रणाम
गर्दछु। मेरो कृ ति ऐनालाई अभूत प ूर्व माया गरी मलाई अगाडि बढ्न
हौसला दिन े र दिइरहनु भएका न ेपाली साहित्यका विज्ञ, विश्लेषक,
समीक्षक पत्रकार,सञ्चारजगत र पाठकवर्गमा आभार व्यक्त गर्दछु।
मदन पुरस्कारका बारेमा मलाई धेर ै भन्नु छै न। यतिमात् रै
भन्नु छ कि आजको अवस्थामा आइपुग्दा मदन पुरस्कारका बारेमा
अनभिज्ञ सायद ै कोही न ेपाली होला। ६० वर्षको इतिहास कायम गरेको
यस पुरस्कारले हरेक वर्ष न ेपालीहरूको मानसपटललाई तरङ्गित गर्ने
गर्दछ। यस पुरस्कारको आकर्षण र गरिमासँग स्रष्टा र सिर्जना पनि
गाँ सिएको हुँदा यसले न ेपाली वाङ्मय क् षेत्रको गरिमा वढाएको कु रामा
दुईमत छै न। यति गौरवशाली पुरस्कार प्राप्त गर्न पाउँ दा मलाई त
खुसी लाग ेको छ न ै, साथ ै सुद ूर पश्चिमको माटोमा बस ेर लेखिएको
र काली-कर्णाली क् षेत्रको माटोको सुगन्ध तथा समाजको प्रतिबिम्ब
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बोके को कृ ति ‘ऐना'ले यो पुरस्कार प्राप्त गर्दा समग्र काली कर्णाली
क् षेत्र र विशेष गरी सुद ूर पश्चिम क् षेत्र न ै पुरस्कृ त भएको अनुभ ूति
गरिएको छ।
मैल े धेर ै ठु ल्ठूला कु रा लेख ेर होइन आजको सामाजिक
विकासको गतिले अँध्यारोमै छोड्न खोज ेका के ही साना तर
सम्वेदनशील कु राहरूलाई ऐनामा उठान गर्ने कोशिस गरेको हुँदा न ै
यो पुरस्कार पाएको हुँ भन्ने मेरो ठहर छ। मेरो विचारमा हामी
सामाजिक,राजन ैतिक र आर्थिक विकासको गतिमा अगाडि बढिरहँदा
विविध खाले न ेपाली समाजका विकलाङ्ग र कु रूप पाटाहरूलाई
त्यत्तिकै छोडी दिन े हो भन े हाम्रो सामाजिक विकासको कु न ै न कु न ै
पक्ष कु रूप न ै रहन े छ। समाज विकासको गतिमा अगाडि बढ्दा
सामाजिक विडम्बनाका तिक्त पक्षहरूको उपचार नभई सामाजिक
सद्भाव कसरी सदाकालका लागि कायम रहला र? लामो राजन ैतिक
संघर्षबाट प्राप्त भएको परिणामले हाम्रो अन्योन्यास्रित जातीय
मेलामिलाप, सद्भाव र शान्ति सदाका लागि खोस ेर लैजान े हो
भन े कसरी सुखद भविष्यको कल्पना गर्न सकिएला र? भोकमरीको
पीडाले आक्रान्त भई आफ्ना छोराछोरी सहित स ेती,काली, कर्णाली र
मोहनाजस्ता नदीमा हाम फाल्नुपर्ने जनताको विवशता कायमै राख ेर
हाम्रो आर्थिक समृद्धिको मापन कसरी गर्न सकिएला र? आजको
अत्याधुनिक प्रविधि र कम्प्युटरसँग ख ेल्दै ज्ञानार्जन गर्न पाउनु पर्ने
बालबालिकाहरूले नदी किनारामा गिट्टी कु ट्दै र लास जलाइएका
कोइला टिप ेर बेच्दै प ेट पाल्नुपर्ने कहाली लाग्दो र मानवतालाई
उपहास गर्ने अवस्थालाई त्यत्तिकै छोडेर हामी सुन्दर भविष्यतर्फ
लाम्किरहँदा हाम्रो सामाजिक अनुसार कस्तो द ेखिएला? कलिला
छोराछोरी जवान श्रीमती र बुढा आमाबाबुलाई रुवाएर विद ेशिनु पर्ने
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न ेपाली युवाहरूको विवश अनुहार कसरी स्वाभिमान र गर्वल े ऐनामा
टल्किएला र?
हो , यिन ै साना साना कु राहरूलाई मैल े ऐनामा द ेखाउन े
प्रयास गरेको हुँ। समाजका यी कु रूप पक्षहरूलाई सुधार्न र सफा गर्न
सके मात् रै भोलि हाम्रो अनुहार अर्को ऐनामा सुन्दर द ेखिन े छ भन्ने
मेरो ‘ऐना'को आग्रह पनि हो। मेरो यो प्रयास आगामी दिनमा अझै
मजब ूत हुन े मलाई आत्मविश्वास जाग ेको छ। यो पुरस्कारले मलाई
थप प्रेरणा र हौसला मिलेको छ ।
मलाई लाग्छ, अत्याधुनिक विचार,दर्शन र चिन्तनले
प्रभावित आजको न ेपाली साहित्यले विविध खाले न ेपाली समाजका
विविध पाटाहरूलाई उत्खनन् गरेर ै अगाडि बढ्नु आवश्यक छ।
दबेका, छुप ेका,नद ेखिएका सामाजिक जनजीवनका पाटाहरूलाई
न ेपाली साहित्यिले खोतल्नु आवश्यक छ। सामाज विकासको गतिमा
छुटक
े ा पक्षहरूलाई उजागर गरेर समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि
साहित्यले त ेस्रो आँखाको रूपमा कार्य गर्नसके मा हाम्रो साहित्य पनि
समृद्ध हुन ेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। द ेख ेर पनि नद ेखिएका र भोग ेर
पनि नलेखिएका विविधतामा आधारित न ेपाली समाजका विविध
पाटाहरूलाई न ेपाली साहित्यले विश्व रङ्गमञ्चमा उभ्याउन ै पर्छ।
अन्तमा पुनः मदन पुरस्कार गुठी परिवार र यसका
निर्णायकजनहरूप्रति हार्दिक आभार सहित यो सफलताका लागि
मलाई बधाई, शुभकामना,आत्मीयता र अझै अगाडि बढ्नका लागि
प्रोत्साहन र हौसला प्रदान गर्नुहुन े द ेशभित्र र बाहिर रहेका मेरा प्रिय
पाठक र शुभचिन्तकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
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प्रकाश सायमीजी, लीलबहादुरजी, रामलाल जोशी तथा
उपस्थित भद्र महिला तथा सज्जन वृन्द,
मेरो पहिलो धन्यवाद न ेपाली साहित्यिक तथा विद्वद् समाज
प्रति। दुई पुरस्कारहरूको घोषणा भएपछि साहित्य र पुरस्कारमा रूचि
राख्दै व्यक्त भएका भावनाहरूका लागि मिडियाकर्मी तथा सामाजिक
सञ्चालका प्रयोगकर्ताहरू सबैलाई विशेष धन्यवाद। यहाँ हरू सबैल े
हामीले आज गर्ने सम्मान भन्दा पहिले न ै दुव ै सम्मानित व्यक्तिहरूको
अभिनन्दन गरिदिनु भयो। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद!
मेरा पत्रकार मित्र प्रकाश सायमीजी तपाईँले आज यहाँ आएर
यति गम्भीर विषयमा यति स ूचनाम ूलक तथा सारगर्वित प्रवचन
गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
आदरणीय लीलबहादुरजी, मेरो जन्म हुनभु न्दा पहिलेद ेखि न ै
मदन पुरस्कार परिवारसँग सम्पर्क मा आइसक्नु भएको तपाईँलाई म
सम्मानप ूर्वक बधाई निवेदन गर्दैछु। यहाँ को बसाइँ उपन्यास धेर ै पहिले
पढेको हो, तर माइकल हटले गरेको अंग्रेजी अनुवाद पढ्दा लाग्यो
कि यो पुस्तक कु न ै पनि अन्तराष्ट्रिय स्तरको शास्त्रीय उपन्यास
भन्दा कम छै न। कारण फरक होलान् तर यहाँ को उपन्यासमा ५०
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वर्ष पहिले वर्णन भए जस्तै पलायन हुन े क्रम जारी छ। अवस्था
उस्तै छ। समारोहलाई सम्मान प्रदान गर्न दु:ख गरिकन असमद ेखि
पाल्नुभएकोमा धन्यवाद चढाउँ दछु।
रामलालजी मदन पुरस्कारमा धेर ै वर्षद ेखि खडेरी परेजस्तो
कथा-साहित्यमा तपाईंले यति उत्कृ ष्ठ कृ ति प्रस्तुत गरेर त्यस
विधालाई सम्मान गर्ने अवसर हामीलाई दिनुभएकोमा मदन पुरस्कार
गुठी तथा मेरो आफ्नो तर्फ बाट समेत धन्यवाद भन्छु।
रातो बंगला स्कूलको व्यवस्थापक पक्ष तथा यसका कर्मठ
कार्यकर्ताहरूलाई पनि आजको हाम्रो समारोह सुचारू रूपले संचालन
गर्न सहयोग गरेकोमा यथायोग्य धन्यवाद छ।
उपस्थित विद्वसदवर्ग तपाईहरूले हाम्रो समारोहमा आई हाम्रो
गरिमा बढाईदिनुभएको छ। तपाईँहरूलाई त धन्यवाद मात्र दिएर पनि
पुग्दैन, म हृदयद ेखिन ै तपाईहरूमा आभार प्रकट गर्दछु।
अब तल प्राङ्गणमा गई रातो बंगलाले तयार पारेको व्यञ्जनको
रसास्वादन गरी अनुगहृ ीत बनाउनु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु। अब
अध्यक्षज् यूका आज्ञाले यो सभाको अन्त्य भएको पनि ज्ञापन गर्दछु।
जयहोस् !
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dbg k'/:sf/ u'7Laf/] s]xL tYox¿ M
!= dbg k'/:sf/ :yfkgf x'g] 3f]if0ff ;j{k|yd @)!@ ;fn c;f]h
!) ut] ePsf] lyof] .
@= @)!@ ;fn dª\l;/ @* ut]sf lbg dbg k'/:sf/ u'7Lsf]
bfgkqdf ;lx5fk eof] . To;kl5 k'; ! ut]sf lbg n=k'=
kf]tf /lh:6«];g c8\8fdfkm{t ;f] sfut /lh:6«];g kf; ePsf]
xf] .
#= kl5 ;+:yf /lh:6«];g P]g, @)!^ adf]lhd @)@) ;fn sflt{s
# ut] nlntk'/ Doflh:6«]6 clkm; dfkm{t of] btf{ ePsf] 5
/ n=k'= lhNnf sfof{noaf6 k'gg{jLs/0f x'Fb} cfPsf] 5 .
$= @)@% ;fn;Dd u'7Ln] rf/–rf/ xhf/sf hDdf rf/ cf]6f
k'/:sf/ k|To]s jif{ lbg ;Sg] Joj:yf lyof] . To;kl5
b;–b; xhf/ ?lkofFsf b'O{ cf]6f k'/:sf/ lbg] Joj:yf eof] .
clg @)## ;fnb]lv Pp6f dfq kRrL; xhf/sf], @)$)
;fnb]lv tL; xhf/sf], @)$@ ;fnb]lv rfnL; xhf/sf] /
@)$# ;fnb]lv k'/:sf/ krf; xhf/sf] eof] . To;kl5
@)%! ;fnb]lv k'/:sf/ ! nfvsf] lbg] u/L lgoddf ;+zf]wg
ul/Psf] xf] . @)^! ;fnsf] k'/:sf/b]lv eg] k'/:sf/sf] /flz
@ nfv ?lkofFsf] u/fOPsf] 5 .
%= u'7Lsf] d"nwg xfn ?= #% nfvsf] 5 . /sd nufgL eO{
To;af6 k|fKt x'g] Aofhaf6 dfq u'7Ln] sfd rnfpg'k5{ .
d"nwg vr{ ug]{ clwsf/ u'7LnfO{ 5}g . vr{nfO{ wfGg]
/sd gk'u]df rflxF To;sf] aGbf]a:t cWoIfaf6 x'Fb} cfPsf]
5 t/ ut jif{b]lv eg] hubDaf–>Lsf] k'/:sf/–/fzL hubDaf
k|];n] h'6fOlbg] ePsf] 5 .
^= dbg k'/:sf/;DaGwL sfo{k|0ffnLdf æPsk6s dbg k'/:sf/
kfO;s]sf JolQmnfO{ ;fwf/0ftM csf]{k6s k'/:sf/ lbOg] 5}gÆ
eGg] klg xfn ylkPsf] 5 .
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;+jt\ @)!# b]lv dbg k'/:sf/ k|fKt ug]{x¿sf] k"0f{
ljj/0f o;k|sf/ 5–
-!_ @)!#
uB– *…xfd|f] nf]s ;+:s[ltÚ – >L ;Todf]xg hf]zL
;fdflhs zf:q– …hg/n eLd;]g yfkfÚ –>L lrQ/~hg g]kfnL
lj1fg– *…clwsljej l:y/ljB't\ pTkfbsÚ – 8f= an/fd hf]zL
-@_ @)!$
uB– *…dgÚ – >L nLnfWjh yfkf
lj1fg– *…d[lQsf pBf]uÚ – >L s?0ffs/ j}B
-#_ @)!%
uB– …slj Jolyt / sfJo;fwgfÚ – >L s[i0frGb|l;+x k|wfg
lj1fg– *…pBfgÚ – >L u+ufljqmd l;hfklt
-$_ @)!^
uB– *…dxfslj b]jsf]6fÚ– >L lgTo/fh kf08]
-%_ @)!&
kB– *…lj:kmf]6Ú– >L eLdlglw ltjf/L
;fdflhs zf:q– *…g]kfnL /fli6«o d'b|fÚ – >L ;Todf]xg hf]zL
-^_ @)!*
uB– *…gofF ;8ssf] uLtÚ– >L /d]z …ljsnÚ
*

cd'lb|t cj:yfdf k'/:s[t
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-&_ @)!(
kB– *…cfdfsf] ;kgfÚ – >L uf]kfnk|;fb l/dfn
-*_ @)@)
kB– …g}ifwLo rl/tÚ cg'= – >L sf]dngfy clwsf/L
;fdflhs zf:q – …hf];dgL ;Gt k/Dk/f / ;flxToÚ
				
– >L hgsnfn zdf{
-(_ @)@!
uB– …g]kfnL efiff / ;flxToÚ – >L afns[i0f kf]v/]n
kB– …k|fs[t kf]v/fÚ – >L d's'Gbz/0f pkfWofo
;fdflhs zf:q– *…k|frLg lxGb' cy{zf:qÚ – >L gj/fh rfln;]
lj1fg– *…j:q–lgdf{0fsnfÚ – >L nIdLaxfb'/ >]i7
-!)_ @)@@
uB– …lz/Lifsf] k"mnÚ – ;'>L kfl/hft
-!!_ @)@#
uB– …;|i6f / ;flxToÚ – >L pQd s'Fj/
kB– …dfgj dxfsfJoÚ – >L df]bgfy …k|l>tÚ
-!@_ @)@$
uB– …PA:6«¥ofS6 lrGtg KofhÚ– >L z+s/ nfld5fg]
;f= zf:q– …g]kfnsf] 5fkfvfgf / kqklqsfsf] Oltxf;Ú
				
– >L u|Lidaxfb'/ b]jsf]6f
*

cd'lb|t cj:yfdf k'/:s[t
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-!#_ @)@%
uB– …l6kg–6fkgÚ – >L kf/;dl0f k|wfg
kB– …dËnL s';'dÚ – >L wd{/fh yfkf
-!$_ @)@^
;flxTo– …a]nfOtlt/ a/fln+bfÚ
– >L tfgf ;df{
-!%_ @)@&
bz{g÷lj1fg– …g]kfnL lgj{rgsf] ¿k/]vfÚ
– >L dxfgGb ;fksf]6f
-!^_ @)@*
bz{g÷lj1fg – …s0ff{nL nf]s ;+:s[ltÚ
;+o'Qm ¿kdf– >L ;Todf]xg hf]zL, >L l:y/hª\uaxfb'/ l;+x,
>L ljxf/Ls[i0f >]i7, >L r"8fdl0f …aGw'Ú, / >L k|bLk l/dfn
-!&_ @)@(
;flxTo – …cfuf]sf k"mnx¿ x'g\ cfuf]sf k"mnx¿ xf]Ogg\Ú
					– >L O{Zj/jNne
-!*_ @)#)
bz{g÷lj1fg – …lnR5ljsfnsf clen]vÚ
– >L wgjh| jh|frfo{
-!(_ @)#! -s;}nfO{ klg lbOPg_

27

-@)_ @)#@
;flxTo – …cfutÚ – >L ejfgL leIf'
-@!_ @)##
-s;}nfO{ klg lbOPg_
-@@_ @)#$
…n]vgfy kf}8\ofnsf] sljTjsf] ljZn]if0f tyf d"Nofª\sgÚ
					– 8f= jf;'b]j lqkf7L
-@#_ @)#%
…3fdsf kfOnfx¿Ú – >L w=r= uf]tfd]
-@$_ @)#^
…g]kfnsf k/Dk/fut k|ljlwÚ
;+o'Qm ¿kdf – 8f= 5ljnfn uh'/]n ± >L s?0ffsf/ j}B
-@%_ @)#&
…g/l;+x cjtf/Ú – >L hubLzzdz]/ /f0ff
-@^_ @)#*
…gbL lsgf/fsf df‰LÚ – >L df]xg sf]O/fnf
-@&_ @)#(
…dfwjLÚ – >L dbgdl0f bLlIft
-@*_ @)$)
…clnlvtÚ – >L w'|jrGb| uf}td
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-@(_ @)$!
…k|TofudgÚ – >L s~rg k'8f;}gL
-#)_ @)$@
…j}s'07 PS;k|];Ú – >L df]xg/fh zdf{
-#!_ @)$#
…lnR5lj ;+jt\sf] lg0f{oÚ – >L go/fh kGt
-#@_ @)$$
…pT;u{ k|]dÚ – >L /fh]Zj/ b]jsf]6f
-##_ @)$%
…Hof]lt, Hof]lt, dxfHof]ltÚ – >L bf}ntljqmd lji6
-#$_ @)$^
…g]kfnsf] k|hftflGqs cfGbf]ngdf g]kfn k|hfkl/ifb\sf] e"ldsfÚ
				
– >L /fh]z uf}td
-#%_ @)$&
…d[To'~ho dxfsfJoÚ – >L efg'eQm kf]v/]n
-#^_ @)$*
…kfuna:tLÚ – >L ;¿eQm
-#&_ @)$(
…kfNkfdf k|hftflGqs cfGbf]ngsf ;o lbg -lj=;+= @))&_Ú
					– >L ej]Zj/ k+u]gL
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-#*_ @)%)
…dfWolds g]kfnL uBfVofgÚ – >L z/brGb| zdf{ e§/fO{
-#(_ @)%!
…;xL zAbÚ – kmfb/ ljlnod as{
-$)_ @)%@
…of]hguGwfÚ – >L ljgf]bk|;fb lwtfn
-$!_ @)%#
…g]kfnL /fli6«o ‰G8fÚ – >L bof/fd >]i7
-$@_ @)%$
…lj;h{gÚ syf ;ª\u|x – >L nf]s]Gb|axfb'/ rGb
-$#_ @)%%
…b'MvfGt gf6ssf] ;[hgf k/Dk/fÚ – 8f= s]zjk|;fb pkfWofo
-$$_ @)%^
…cltl/Qm clen]vÚ – >L lbg]z clwsf/L
-$%_ @)%&
…g]kfnsf] l;dfgfÚ – >L a'l4gf/fo0f >]i7
-$^_ @)%*
…clegj ;+:s[lt sf]ifÚ – >L xl//fd hf]zL
-$&_ @)%(
…g]kfnL sfg"gsf] P]ltxfl;s ¿k/]vfÚ – >L /]jtL/d0f vgfn
30

-$*_ @)^)
…gofF O{Zj/sf] 3f]if0ffÚ – >L uf]kfn k/fh'nL
-$(_ @)^!
…kNk;f Sofk]mÚ – >L gf/fo0f jfUn]
-%)_ @)^@
…/fwfÚ – >L s[i0f w/fjf;L
-%!_ @)^#
…5fkfdf/sf] 5f]/f]Ú – >L dx]zljqmd zfx
-%@_ @)^$
…cGtd{gsf] ofqfÚ – >L hubLz l3ld/]
-%#_ @)^%
…Ps xftsf] tfnLÚ – >L o'j/fh gofF3/]
-%$_ @)^^
…g]kfnsf afnLgfnL / ltgsf] lbuf] v]tLÚ – >L g/axfb'/ ;fpb
-%%_ @)^&
…hLjg sfF8f ls k"mnÚ – >L ‰ds l3ld/]
-%^_ @)^*
…;]tf] w/tLÚ – >L cd/ Gof}kfg]
-%&_ @)^(
…bldgL eL/Ú – >L /fhg d'sf?ª
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-%*_ @)&)
…vn+ufdf xdnfÚ – /fwf kf}8]n
-%(_ @)&!
…v'zLÚ – ljho s'df/
-^)_ @)&@
…P]gfÚ – /fdnfn hf]zL
&=

s'g} ;fn k'/:sf/ ljt/0f x'g g;s]df To;sf] /sdaf6 ljåb\j[lQ
lbg] klg lgod 5 . cfh;Dd lgDg rf/ hgfnfO{ dbg k'/:sf/
ljåb\j[lQ k|bfg ul/Psf] 5–
!=
@=
#=
$=

>L
>L
>L
>L

r"8fdl0f aGw' –
/fddl0f l/;fn –
sf]dnk|;fb ;'j]bL –
ho/fh cfrfo{ –

@)@)
@)@#÷@$
@)@%
@)#%÷#^

*= >L sdndl0f bLlIftsf] ;Dkfbgdf u'7Lsf] d'vkq q}dfl;s
…g]kfnLÚ u'7Lsf ;dfrf/ tyf c¿ n]v–lgaGwx¿ lnP/ @)!^
;fnb]lv lgoldt ¿kn] k|sflzt eO/x]sf] 5 .
(= k|To]s jif{ snsQfdf 8fS6/L k9\g hfg] b'O{ ljBfyL{sf] 5gf]6
ug]{ sfd klg u'7Ln] ;+jt\ @)!#–!$ ;fnb]lv ub}{ cfPsf] 5 .
!)= @)$% ;fndf u'7Ln] 5'§} k'/:sf/ …hubDaf–>LÚsf] klg :yfkgf
u/]sf] 5 .
!!= @)^! ;fn dª\l;/ @* ut] k|f/De u/]/ @)^@ ;fn dª\l;/
@& ut];Dd u'7Lsf] :j0f{jif{ ljleGg sfo{qmd u/L dgfOof] .
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k'/:sf/ hubDaf–>L M ;fdfGo hfgsf/L
!= cfˆgf ;+:yflksf :j= /fgL hubDafs'df/L b]jLsf] :d[lt lr/:yfoL
/fVg] p2]Zon] u'7Ln] of] k'/:sf/, hubDaf–>L :yfkgf u/]sf]
xf] .
@= u'7Lsf] ;fwf/0f ;efåf/f :j= /fgL hubDafsf] k}+tfnL; lbgsf]
cj;/df ldlt @)$%÷^÷!÷@ sf lbg of] k'/:sf/ ljlwjt\
:yfkgf ePsf] xf] .
#=

of] k'/:sf/ dbg k'/:sf/ ;/x cyf{t\ -xfnnfO{_ ?= @,)),))) .– sf]
5 .

$= of] k'/:sf/ s;/L, s;nfO{, s'g k|lqmofn] lbg' plrt x'G5
egL g]kfnL a'l4hLjLx¿nfO{ kqklqsf / g]kfn 6]lnlehgaf6
klg cfXjfg u/L ;'‰fj dfluPsf] lyof] / tL ;a} k|fKt
/fo ;'‰fjx¿sf] oyf]lrt sb/ ub}{ u'7Ln] 5nkmn u/L
ldlt @)$% .!@ .#) .$ sf lbg …hubDaf–>LÚ ;DaGwL
lgodx¿ kfl/t u¥of] . oL lgodx¿sf] d;f}bf ug]{ sfd
klg, …dbg k'/:sf/Ú :yfkgf x'Fbf ;+jt\\ @)!@ ;fndf
u'7Lsf] bfgkq–lgodfjnLx¿ ;a} th'{df ug]{, >L zDe'k|;fb
1jfnLåf/f g} ePsf] xf] .
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%= …hubDaf–>LÚ ljt/0f ug]{af/]sf] sfo{–k|0ffnL dbg k'/:sf/
u'7Lsf] lgodfjnLsf] kl/R5]b %–s cGtu{t lgod #^ sf]
pk–lgod -s_ b]lv -h_ ;Dddf k/]sf 5g\ . To; afx]s
dbg k'/:sf/ u'7Lsf] 1fkgkqsf] bkmf @ -p2]Zo_ cGtu{t
klg lgDgcg';f/ Pp6f pkbkmf ylkPsf] 5 M–
æ>Jo, b[Zo jf c¿ lsl;dsf s[ltŒjx¿af6 g]kfnL
jfª\dosf] >Lj[l4df pNn]Vo of]ubfg ug]{ JolQm / z}lIfs,
;fdflhs jf ;f+:s[lts dfWodaf6 g]kfnL efiffsf] ;d'Ggltdf
pNn]Vo of]ubfg ug]{ JolQmx¿ dWo]af6 jif}{jif{ 5gf]6 u/L
;Ddfgof]Uo 7xl/Psf JolQmnfO{ dbg k'/:sf/ ;+:yflksf :j=
>L /fgL hubDafs'df/L b]jLsf] :d[ltdf …hubDaf–>LÚ gfdn]
dbg k'/:sf/ ;/xsf] csf]{ k'/:sf/ k|bfg ug]{ .Æ
^= hubDaf–>L k'/:sf/sf nflu g]kfnL efiffsf] ;]jfnfO{ g} Ps
dfq cfwf/ dflgPsf] 5 . j0f{, lnË, wd{, hft jf hftLotfsf] s'g}
aGwg jf ljz]if u|fXotf o;df /xFb}g . d/0ff]k/fGt hubDaf–>L
k'/:sf/ ;fwf/0ftof k|bfg ul/+b}g . o; k'/:sf/sf nflu cfkm}n]
lgj]bg lbg' x'Fb}g eGg] OToflb s'/f klg lgodfjnLdf k/]sf
5g\ / k|To]s jif{ u7g ul/g] 5gf}6 ;ldltn] ;ª\sng u/]sf
gfdfjnLaf6 5fgL Psdtn] l;kmfl/; u/]sf] JolQmnfO{ of]
k'/:sf/ lbOG5 .
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k'/:sf/ hubDaf–>L ljj/0f M
!= ;+jt\ @)$% sf] k'/:sf/ >L gf/fo0fuf]kfnnfO{ æltg
bzseGbf a9L ;dob]lv ;ª\uLtsf] dfWodaf6 g]kfnL
efiffsf uLtx¿nfO{ b]z tyf ljb]zdf ;d]t nf]slk|o
agfpgdf pNn]vgLo of]ubfg u/] afkt .Æ
@= ;+jt\ @)$^ sf] k'/:sf/ dx–hf]8L ->L dbgs[i0f >]i7 /
>L xl/j+z cfrfo{sf] hf]8L_ nfO{ æ>Jo, b[Zo b'j} k|sf/n]
k|x;gsf dfWodaf6 g]kfnL efiffnfO{ b]z ljb]zdf nf]slk|o
agfpg k|z+;gLo sfo{ u/] afkt .Æ
#= ;+jt\ @)$& sf] k'/:sf/ l;lSsdsf >L g/axfb'/
e08f/LnfO{ æg]kfn aflx/ g]kfnL efiff / ;flxTosf] ;d'Ggltdf
JolQmut tyf ;+:yfut :t/df c;fwf/0f of]ubfg u/] afkt .Æ
$= ;+jt\ @)$* ;fnsf] k'/:sf/ slj s]bf/dfg JolytnfO{
æpTs[i6 sfJo s[ltTj / ljleGg ;+:yfut dfWodaf6 g]kfnL
jfª\dosf] >Lj[l4sf lglDt cfwf ztfAbLeGbf a9L ;dob]lv
cgj/t ¿kdf ;[hgzLn / lqmofzLn /xL g]kfnL efiff /
;flxTosf] k|lti7f a9fP afkt .Æ
%= ;+jt\ @)$( sf] k'/:sf/ g]kfnL ;flxTo ;Dd]ng bfhL{lnªnfO{
æ:yfkgfsfn ljqmd ;+jt\ !((! b]lv g} g]kfnL efiff /
;flxTosf] ;+/If0f, k|j4{g / >Lj[l4sf lgldQ cgj/t
lqmofzLn /xL c;fwf/0f ;+:yfut of]ubfg u/] afkt .Æ
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^= ;+jt\ @)%) sf] k'/:sf/ >LdtL tf/fb]jLnfO{ æut
rf/bzsb]lvsf] cys ;fwgfåf/f ufog snfdf pTs[i6tf
xfl;n u/L g]kfnL efiffnfO{ :jb]zleq / aflx/ ;d]t ;ËLtsf]
dw'l/dfåf/f nf]slk|o agfO{ g]kfnL jfª\dosf] >Lj[l4 ug{df
pNn]vgLo of]ubfg ul//x] afkt .Æ
&= ;+jt\ @)%! sf] k'/:sf/ >L OGb|axfb'/ /fO{nfO{ æljut
$% jif{b]lv g]kfnL ;flxTosf ;fwgfdf lg/Gt/ ;+nUg
/xL syf, pkGof;, lgaGw / ;dfnf]rgf cflb ljljw
ljwfdf gjLg k|j[lQsf pTs[i6 /rgfx¿åf/f g]kfnL jfª\dosf]
>Lj[l4sf lglDt clt ljlzi6 of]ubfg u/] afkt .Æ
*= ;+jt\ @)%@ sf] k'/:sf/ sf]lxdf, gfufNof08, ef/tsf
>L xl/k|;fb …uf]vf{Ú /fO{nfO{ æljut ^ bzseGbf a9L
;dob]lv cljlR5Gg ¿kn] g]kfnL efiff / ;flxTosf]
;+j4{gsf lgldQ ljleGg dfWodaf6 pNn]vgLo ;]jf k|bfg
ul//x] afkt .Æ
(= ;+jt\ @)%# sf] k'/:sf/ df]uf]s, DofGdf/sf >L
7fs'/k|;fb u'/fufO{+nfO{ æDofgdf/df a;f]af; ug]{ g]kfnL
d"nsf ad]{nLx¿sf df‰df g]kfnL efiffsf] k|rf/–k|;f/ /
;+j4{gdf c;fwf/0f of]ubfg u/L g]kfnL efiffnfO{ hLljt
/fv]/ o;sf] >Lj[l4 ug{df ;dlk{t eP afkt .Æ
!)= ;+jt\ @)%$ sf] k'/:sf/ ufos snfsf/ >L cDa/ u'?ªnfO{
æljut rf/ bzs otf ;ª\uLt–;fwgfdf lg/Gt/ nugzLn
/xL ;fª\uLlts dfWodåf/f g]kfnL snf / ;+:s[ltsf] pTyfgsf
;fy} g]kfnL efiff ;flxTosf] >Lj[l4 ug{ ;zQm of]ubfg u/]
afkt .Æ
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!!= ;+jt\ @)%% sf] k'/:sf/ jl/i7 ;flxTosf/ >L uf]ljGb–
axfb'/ dNn æuf]7fn]ÆnfO{ æg]kfnL efiff–;flxTosf ljljw
ljwfdf–vf; u/]/ syf, gf6s / pkGof;df– ut kfFr
bzseGbf a9L ;dob]lv pRr bhf{sf s[ltx¿sf] l;h{gf
u/L g]kfnL jfª\dosf] >Lj[l4sf nflu pNn]vgLo of]ubfg
u/] afkt .Æ
!@= ;+jt\ @)%^ sf] k'/:sf/ g]kfnL lzIff kl/ifb\nfO{
æefiff / ;flxTotkm{ lg/Gt/ ;lqmo /xL ljleGg ;+:yfut
lqmofsnfksf dfWodaf6 g]kfnL jfª\dosf] >Lj[l4sf nflu
pNn]vgLo of]ubfg u/] afkt .Æ
!#= ;+jt\ @)%& sf] k'/:sf/ hgsljs]z/L wd{/fh yfkfnfO{
æ>Jo–kf7\o ljleGg dfWodaf6 cfwf ztfAbLeGbf nfdf]
cjlw;Dd g]kfnL efiffsf] ;]jf u/L g]kfnL jfª\dosf] >Lj[l4df
ax'd'vL ljlzi6 of]ubfg u/] afkt .Æ
!$= ;+jt\ @)%* sf] k'/:sf/ 8fodgzdz]/ /f0ffnfO{ æljut
cfwf ztflAbb]lv g]kfnL ;flxTosf] cf/fwgfdf ;+nUg eO{
uBfVofgåf/f pNn]vgLo of]ubfg ul//x] afkt .Æ
!%= ;+jt\ @)%( sf] k'/:sf/ >Ls[i0fk|sfz >]i7nfO{ æg]kfnL
efiffsf] l;h{gf, cg';Gwfg tyf k|rf/–k|;f/df si6;fWo
¿kdf ;+nUg eO{ rf/ bzscl3b]lv g]kfnL jfª\dosf] ;]jfdf
;dlk{t eO/x] afkt .Æ
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!^= ;+jt\ @)^) sf] k'/:sf/ >L cnL ldofFnfO{ æljut ^
bzseGbf a9L ;dob]lv nf]suLt ufog / sfJo;[hgfåf/f
g]kfnL nf]s;+:s[lt tyf g]kfnL efiffnfO{ ;d[4 t'Nofpg lg:k[x,
lgln{Kt / lg/Gt/ of]ubfg ul//x] afkt .Æ
!&= ;+jt\ @)^! sf] k'/:sf/ >L km0fLGb|/fh v]tfnfnfO{ æcfwf
ztfAbLeGbf cl3b]lv g]kfnL efiff lzIf0fsf ;fy} cgj/t
¿kdf ;flxTo;]jfdf nfuL g]kfnL efiffdf pNn]Vo of]ubfg
ul//x] afkt .Æ
!*= ;+jt\ @)^@ sf] k'/:sf/ >L e}/j l/;fnnfO{ æut cfwf
ztfAbLb]lv g]kfnL 5fkfb]lv ljB'tLo dfWod;Dd k"0f{
¿kn] ;+nUg /xL g]kfnL kqsfl/tfnfO{ ;+j4{g ub}{
g]kfnL efiffsf] ljsf;df cBflk pNn]vgLo of]ubfg
u/] afkt .Æ
!(= ;+jt\ @)^# sf] k'/:sf/ 8f= tLy{axfb'/ >]i7nfO{
æg]kfnLx¿nfO{ lj1fgsf] 1fg u/fpg] sfo{df ;+nUg eO{
bzsf}+b]lv pTs[i6tfsf ;fy g]kfnL efiffsf] ;]jfdf lg/Gt/
nflu/x] afkt .Æ
@)= ;+jt\ @)^$ sf] k'/:sf/ >L s[i0fk|;fb k/fh'nLnfO{
æJofs/0f, uLt, sljtf, afn;flxTo tyf ;+:s[lt
nufot ljljw ljwfdf cg]sfg]s u|Gysf] l;h{gf u/L
g]kfnL jfª\dosf] ct'ngLo tyf cgj/t efiff;]jf ul//x]
afkt .Æ
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@!= ;+jt\ @)^% sf] k'/:sf/ >L /fdz/0f bgf{nnfO{
ænf]s;ª\uLt / afhfsf] ;Íng, cWoog cg';Gwfg tyf
n]vgsf dfWodn] ut # bzsb]lv cgj/t ¿kdf sfo{/t
/xL g]kfnL efiffsf] >Lj[l4df of]ubfg ul//x] afkt .Æ
@@= ;+jt\ @)^^ sf] k'/:sf/ 8f= /fh]Gb| ljdnnfO{ æut
rf/ bzsb]lv ldlynf If]qdf d}lynL efifL ljBfyL{x¿nfO{
g]kfnL efiffdf lzlIft u/fO{ ljåfg\ agfpg] k'gLt
sfo{sf ;fy} g]kfnL efiffdf cg]sfg]s u|Gy /rgf u/L
g]kfnL efiff jfª\donfO{ ;d[4 t'Nofpg] sfd ;d]t ul//x]
afkt .Æ
@#= ;+jt\ @)^& sf] k'/:sf/ slj >L b'uf{nfn >]i7nfO{
æut 5 bzsb]lv cfˆgf] dft[efiff tyf g]kfnL efiffdf
cToGt ;'dw'/ uLt, sljtf, sfJo tyf afn;flxTo
n]vL g]kfnL jfª\UdonfO{ ;d[4 t'Nofpg] sfo{ ul//x]
afkt .Æ
@$= ;+jt\ @)^* sf] k'/:sf/ ;+zf]wg d08nnfO{ æut 5
bzseGbf a9L ;dob]lv g]kfnL Oltxf; / ;+:s[ltsf
cltl/Qm Hof]ltif, ul0ft, Jofs/0f / ;flxTosf kmfF6df
u'?s'nLo ;+ul7t / ;+:yfut k|of;af6 k|fdfl0fs
cg';Gwfg u/L ltgsf] k|sfzg tyf k|rf/sf nflu
…k"l0f{dfÚ klqsfsf] lg/Gt/ k|sfzg u/]/ g]kfnL jfª\dosf]
;]jf / >Lj[l4df lg/Gt/ ¿kn] pNn]vgLo of]ubfg ul//x]
afkt .Æ
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@%= ;+jt\ @)^( sf] k'/:sf/ >L /Tgzdz]/ yfkfnfO{ æut kfFr
bzsb]lv g]kfnL uLt / sljtf n]vgdf lg/Gt/ nfu]/ g]
kfnL efiffsf] pGgog / >Lj[l4df pNn]vgLo of]ubfg ul//x]
afkt .Æ
@^= ;+jt\ @)&) sf] k'/:sf/ >L lzj /]UdLnfO{ æ;flxlTos
kqsfl/tfsf] cGj]if0f, kqklqsfsf] ;+sng, ;dLIff, ;dfnf]rgf
tyf n]vgåf/f g]kfnL efiffsf] clj/n ¿kdf ;]jf ul//x]
afkt .Æ
@&= ;+jt\ @)&! sf] k'/:sf/ >LdtL cª\u"/afaf hf]zLnfO{
æg]kfndf gf/L lzIffsf] k|rf/ k|;f/ Pj+ k|jw{gsf ;fy}
g]kfnL efiff ;flxTosf] >Lj[l4df lg/Gt/ bL3{;fwgf u/L
pNn]Vo of]ubfg k'¥ofO/x] afkt .Æ
@*= ;+jt\ @)&@ sf] k'/:sf/ >L nLnaxfb'/ If]qLnfO{
æ^) jif{eGbf nfdf] ;dob]lv g]kfnL efiff / ;flxTosf]
>Lj[l4sf nflu lg/Gt/ ;dlk{t /xg'ePsfn] .Æ
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dbg k'/:sf/ u'7Lsf] :j0f{jif{df ;Ddflgt
JolQmTj / ;+:yfx¿ M
!=

>L cf/=8L= …k|ef;Ú r6f}t

@= >L 36/fh e§/fO{
#=

>L r"8fdl0f /]UdL

$= >L lbnaxfb'/ g]jf/ -lznfª_
%= >L e/t/fh kGt
^=

>L dl0f/fh pkfWofo

&= >L /d]z vs'/]n
*= >LdtL /flwsf /fof
(= >L Zofdbf; j}i0fj
!)= >L j;Gts'df/ zDdf{ g]kfn
!!= Do'lhs g]kfn
!@= /Tg k':ts e08f/
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dbg k'/:sf/ u'7Laf6 dgf]gLt eO{ ;DdfggLof
hubDafsf l;6df snsQfsf d]l8sn sn]hx¿df
cWoog ug{ hfg] ljBfyL{x¿ M
;fn

d]l8sn sn]h

cf/=hL=sf/=d]l8sn sn]h

!(%^–%&

Pd.Pn nf]9f, hf]wk'/

!(%&–%*

tl8t\sflGt Rof6hL{, snsQf

lzlz/s'df/ zfx, snsQf

!(%*–%(

gjLgrGb| zdf{, snsQf

g/]Gb|s'df/ zdf{, agf/;

!(%(–^)

;'Gb/dl0f cf=bL=, nlntk'/

s'df/L k'0ojtL zdf{, v/;fª

!(^)–^!

/fdlgjf; /f7L, lj/f6gu/

uf]kfnaxfb'/ >]i7, jL/uGh

!(^!–^@

s]z/l;+x dNn, sf7df8f}+

uf]kfnbf; hf]zL, sf7df8f}+F

!(^@–^#

k|bLk zdz]/ /f0ff, sf7df8f}+

/fh]Gb|gfy k?of, snsQf

!(^#–^$

nIdLntf t'nfw/, sf7df8f}+

lrqnfn e§rg, afun'Ë

!(^$–^%

hofk|;fb a/fn, ‰fkf

cgj/ cxdb vfF, tf}lnxjf

!(^%–^^

z]v/afa' l/hfn, s}nfnL

s'df/L s:t'/L >]i7, nlntk'/

!(^^–^&

x]dGtzdz]/ /f0ff, sf7df8f}+

hgss]z/ k|;fO{+, Onfd

!(^&–^*

n'O;f /fhk't, nlntk'/

Zofdaxfb'/ sdf{rfo{, sf7df8f}+

!(^*–^(

ljhos'df/ zdf{, tf}lnxjf

hf]g zdf{ -adf{_, snsQf

!(^(–&)

c¿0fs'df/ /f}lgof/, sf7df8f}+

czf]szdz]/ h=a=/f=, sf7df8f}+

!(&)–&!

s]zj/fh zdf{, g]kfnuGh

dfwjk|;fb vgfn, g]kfnuGh

±
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±

!(&!–&@

z}nz
] s'df/ pkfWofo, lj/f6gu/

!(&@–&#

kLo"if/fh kf08], sf7df8f}+		

!(&#–&$

wg/fh cof{n, sf7df8f}+

/fh]g;'Gb/ >]i7, nlntk'/

!(&$–&%

w|'jgfy lqkf7L, jL/uGh

z/bs'df/ zdf{, slknj:t'

!(&%–&^

cd/s'df/ b]phf, sf7df8f}+

dbg sf]O/fnf, lj/f6gu/

!(&^–&&

clgnaxfb'/ >]i7, lj/f6gu/

s'df/L kljqfl;+x 9'Ëfgf, lrtjg

!(&&–&*

dw' bLlIft, sf7df8f}+

;'/]zs'df/ sfˆn], ;'g;/L

!(&*–*(

c~h' >]i7, nlntk'/

b]j]Gb|gfy bf;, ;nf{xL

!(*(–*)

ljBfb]j zdf{, nlntk'/

;'dgzdz]/ h=a= /f0ff, jL/uGh

!(*)–*!

;ª\uLtf clwsf/L, sf7df8f}+

t'xLgsflGt e§frfo{, wg'iff

!(*!–*@

bLgf /fodf‰L, sf7df8f}+

efu{jdl0f bLlIft, sf7df8f}+

!(*@–*#

ljgf]b /fhe08f/L, sf7df8f}+

>Ls[i0f e§, a}t8L

!(*#–*$

:joDe"dfg t'nfw/, sf7df8f}+

rGb|df]xg ofbj, wg'iff

!(*$–*%

ljBf k/fh'nL, DofUbL

bLksafa' >]i7, uf]/vf

!(*%–*^

;~ho nfv], jL/uGh

s'df/L Hof]T:gf l/dfn, sf7df8f}+

!(*^–*&

ck{0ff l/;fn, nlntk'/

dvnfn >]i7, sf7df8f}+

!(*&–**

;ª\uLtf >]i7, sf7df8f}+

hLjgs'df/ cfq]o, alb{of

!(**–*(

cNkgfl;+x, ;nf{xL

cho/fh kf08], sf7df8f}+

!(*(–()

sdn/fh cof{n, wflbª

z/b/fh ;Tofn, sf7df8f}+

!(()–(!

8]nf hf]zL, sf7df8f}+

lbg]z sfˆn], :ofª\hf
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k|sfzgf/fo0f dlNns, hn]Zj/
±

±

!((!–(@

ckgf{ l/hfn, sf7df8f}+

dx]z 9sfn, sf7df8f}+

!((@–(#

dgLiff sfsL{, w/fg

;'af]ws'df/ 9sfn, :ofª\hf

!((#–($

;ljgf e§/fO{, sf7df8f}+

s'df/L ;nf]gf >]i7, sf7df8f}+

!(($–(%

ls/0f uh'/n] , sf7df8f}+

ljj]s zdf{, bfª

!((%–(^

n'gf zdf{, sf7df8f}+

;'ldt/fh clwsf/L, sf7df8f}+

!((^–(&

;h'df eh', sf7df8f}+

dgf]x/ a'9fyf]sL, ;Nofg

!((&–(*

ljlgtf zdf{, sf7df8f}+

g]qk|;fb bjf8L, sf7df8f}+

!((*–((

jL/]Gb| s]=;L=, df]/ª

;'lgns'df/ s0f{, ;nf{xL

!(((–@))) zf]eG] b| uf}td, sf7df8f}+

c/ljGbb]j, ;Kt/L

@)))–@))! ;'efif s]=;L=, kf]v/f

bLk nfld5fg], sf7df8f}+

@))!–@))@ Ol/gf v8\sf, sf7df8f}+

wdf{ut e§/fO{, d]3f}nL lrtjg

@))@–@))# ;'ah e§/fO{, l;Gw'kfNrf]s

eLid kf]v/]n, sf7df8f}+

@))#–@))$ bLks uf}td, :ofª\hf

zgLz u'?ª, kf]v/f

@))$–@))% ;aLg ;fx", eQmk'/

cfh{g vgfn, sf:sL

@))%–@))^ kjg zdf{, kfNkf

;'/h cfn], sf:sL

@))^–@))& lbj; d/fl;gL, u'NdL

;Gtf]if 9'ªu\ fgf, kfFry/

@))&–@))* s'df/L lgzf zdf{, sf7df8f}+

nId0f 7fs'/, df]/ª

@))*–@))( gf/fo0f clwsf/L, sfe|]

3gZofd ltdlN;gf, sf:sL

@))(–@)!) ljg'bf kf}8]n, :ofª\hf

slkn bjf8L, sf7df8f}+

@)!)–@)!! k|lhgf k|wfg, sf7df8f}+

df]gfnL zfx, wg'iff
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@)!!–@)!@ h]gL v/]n, sf7df8f}+

lzlz/ yfkf, sf:sL

@)!@–@)!# z+s/ 9'Ë]n, wg'iff

k|Llt cfrfo{, bfª

@)!#–@)!$ lgxfl/sf kGt, sf7df8f}+

hLt k'g, DofUbL

@)!$–@)!% ofgL v/]n, sf7df8f}+

Clts b]jsf]6f, ¿kGb]xL

@)!%–@)!^ ;lngf >]i7, l;/fxf

;Gtf]if pkfWofo, wflbª
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u'7Lsf ;b:ox¿
!= >L sdndl0f cfrfo{ bLlIft 
@= >L sgs dl0f bLlIft 
#= >L s'Gb dl0f bLlIft 
$= 8f= uf]ljGb 608g 
%= 8f= r"8fdl0f aGw'
^= 8f= r]taxfb'/ s'Fj/
&= 8f= hudfg u'?ª
*= >L 7fs'/ k/fh'nL
(= leS6/ k|wfg
!)= 8f= dfwj cj:yL
!!= 8f= dfwj e§/fO{
!@= /yL >Lw/zdz]/ h=a=/f= 
!#= >L ;'nf]rgf dfgGw/
!$= >L /d]z vs'/]n
!%= >L bLks cof{n



u'7Lsf k|aGw–;ldltsf ;b:ox¿

-hubDaf k|]; k|f=ln=_
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