†−Öã¾ÖÖ¤üÖ“Öß ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß
‘™üß“Ö¸ü’ ¯ÖÖšüÖ¯ê ÖÖšü ×¿Ö ÖÖ Öê¡ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê Æêü ´ÖÖ—Öê ¤ãüÃÖ¸êü †−Öã¾ÖÖ¤üßŸÖ ¯ÖãÃŸÖú µÖêŸÖ †ÖÆêü.
¿ÖÖôêû“µÖÖ ×−Ö×´Ö¢ÖÖ−Öê éúÂÖãú´ÖÖ¸üÖ“Ó Öß ¯ÖãÃŸÖêú ¾ÖÖ“Ö−ÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¾Ö µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ´Ö¸üÖšüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü×¾ÖÀ¾ÖÖ»ÖÖÆüß
¾ÆüÖ¾ÖÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™æü »ÖÖ)Ö»Öê.
10 ¾ÖÂÖÖÕ¯Öæ¾Öá †Ö´Æüß †Ö−ÖÓ¤ü×−ÖêúŸÖ−Ö Æüß ´Ö¸üÖšüß ¿ÖÖôûÖ Ã£ÖÖ¯Ö−Ö êú»Öß ŸÖê¾ÆüÖ ×¿Ö Öú †Ö×Ö ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ
ÆüÖê ÖÖ¸üÖ úÖÓ›ê ü´ÖÖ¸üÖ †Ö´Æüß ¯ÖÆüÖŸÖ ÆüÖŸê ÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖšü¶¯ÖãÃŸÖúÖ“Öß îú¤ü ´ÖÖê›æü−Ö éúŸÖß¿Öß»ÖŸÖê¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüµÖÖ“ÖÖ
†Ö´Æüß ×−Ö¿“ÖµÖ êú»ÖÖ. Æüß †Ö´Æüß ˆŸÃ±æúŸÖÔ¯ÖÖê šü¸ü×¾Ö»Öê»Öß ¾ÖÖ™ü ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¥üÂ™ü¶Ö ¤êü×7Ö»Ö ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü †ÖÆêü
†ÃÖÖ ×¤ü»ÖÖÃÖÖ éúÂÖãú´ÖÖ¸üÖ“Ó Öê What is worth teaching Æêü û ¯ÖãÃŸÖú ¾ÖÖ“ÖŸÖÖÓ−ÖÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ. µÖÖ“ÖÖ
†£ÖÔ ˆŸÃ±æúŸÖÔŸÖê»ÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ †Ö¬ÖÖ¸üÆüß †ÃÖŸÖÖê ŸÖ¸ü! ´Ö)Ö ŸÖ¸üßÆüß ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ˆŸÃ±æúŸÖÔŸÖê»ÖÖ ¸üÖê7ÖÖÖ¸üß,
¯ÖÖšü¶¯ÖãÃŸÖúÖ“Öê ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾Ö ×´Ö¸ü¾ÖÖÖ¸üß, •Ö›ü¿Ößôû ×¿Ö ÖÖ¯Ö¨üŸÖß †Ö´Æüß ´Öã»ÖÖÓ¾Ö¸ü úÖ »ÖÖ¤üŸÖ †ÖÆüÖŸê Ö?
µÖÖ“Öê †Ö´ÆüÖ»ÖÖ −ÖêÆü´Öß“Ö †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™üŸÖ †Ö»Öê. µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖæ−Ö µÖÖ“Öß ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú úÖ¸üÖ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ
ÃÖ´Ö•Ö»Öß. ¯ÖÏµÖÖê)Ö ú¸üµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †¬ÖÖê¸êü7ÖßŸÖ —ÖÖ»Öß. Æêü“Ö ‡ŸÖ¸üÖ¯Ó ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆüÖ“ê ÖÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß ÆüÖ
†−Öã¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ 7Ö™üÖ™üÖ¯ê Ö êú»ÖÖ †ÖÆêü.
éúÂÖãú´ÖÖ¸üÖ“Ó Öß ¤üÖ−ê Ö ¯ÖãÃŸÖêú µÖÖ †Ö¬Öß“Ö ´Ö¸üÖšüßŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö
×¾Ö“ÖÖ¸ü¯Ö¨üŸÖß ´Ö¸üÖšüß ¾ÖÖ“ÖúÖÓ−ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖ †ÖÆêü“Ö. ÃÖ¸üúÖ¸üß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖúÖÔŸÖ ¸üÖÆæü−ÖÆüß •µÖÖ“Öê “ÖîŸÖ−µÖ
Æü¸ü¯Ö»Öê»Öê −ÖÖÆüß †ÃÖÖ ÆüÖ ´ÖÖÖæÃÖ. ‘™üß“Ö¸ü’ µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ“µÖÖ ØÆü¤üß †−Öã¾ÖÖ¤üÖ»ÖÖ ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö−ÖêŸÖ
éúÂÖãú´ÖÖ¸ü µÖÖÓ−Öß ´Æü™ü»Öê ÆüÖŸê Öê,
“ ¯ÖæÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖ³Ö¸ü“Ö (×¿Ö ÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ) ÃÖÓ¾Öê¤ü−Ö¿Öß»ÖŸÖê“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö •ÖÖÖ¾ÖŸÖÖê. †Ö´Ö“µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ
×¿Ö ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß ÃÖÓ¾Öê¤ü−Ö×Æü−ÖŸÖÖ 7Öæ¯Ö“Ö 7ÖÖê»Ö¾Ö¸ü )Öê»Öê»Öß †ÖÆêü. “ÖîŸÖ−µÖ¿Öæ−µÖ ¤ü)Ö›üÖÃÖÖ¸ü7Öß Æüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
†“Ö»Ö ²Ö−Ö»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖé•Ö−ÖÖŸ´Öú −Ö¾Ö×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Ó Öê ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö ŸÖ¸ü ÃÖÖê›üÖ“Ö ŸµÖÖ“Öê Ã¾ÖÖ)ÖŸÖ ú¸üÖêÆüß úÖÆüß
´Öæšü³Ö¸üÖ“Ó Öê“Ö Ã¾Ö¯−Ö ÆüÖ‰ê ú−Ö ²ÖÃÖ»Öê †ÖÆêü. †£ÖÖÔŸÖ ¾µÖÖ¯Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖ“Öê ²Öß•Ö −ÖêÆü´Öß“Ö ”ûÖ™ê ü¶Ö ”ûÖ™ê ü¶Ö
)Ö™üÖŸÖ“Ö ü¹ý•ÖŸÖê ÆêüÆüß 7Ö¸êü †ÖÆêü. ¸ü“Ö−ÖÖŸ´Öú ¿ÖŒŸÖß“ÖÖ •Ö−´Ö †Ö×Ö ×¾ÖúÖÃÖ Æê ‹ú )Öæœü“Ö †ÖÆêü, ´Öã»ÖÖÓ“Ó ÖÖ
×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ×´Öôû×¾Ö»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ×¿Öú¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß ÆüÖ ×ÃÖ¨üÖŸÓ Ö †Ö×Ö †ÃÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê
×¾Ö×¾Ö¬Ö ´ÖÖ)ÖÔ µÖÖ“Öê ×¤ü)¤ü¿ÖÔ−Ö, Æüß ‘™üß“Ö¸ü’ “Öß ´Öã7µÖ ¤üÖ−ê Ö †ÖúÂÖÔÖê †ÖÆêüŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ“µÖÖ
ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ Æêü †Ö)ÖÏÆü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ Ã¾Ö¯−Ö¾ÖŸÖ ¾ÖÖ™ü»Öê, ŸÖ¸üß úÖÆüß •ÖÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖæ−Ö ŸÖ¸üß µÖÖ“Öê ÃÖÖ£ÖÔú ÆüÖ‡ê »Ô Ö
†¿Öß †Ö¿ÖÖ †ÖÆêü. ”
ŸÖß“Ö †Ö¿ÖÖ šêü¾Öæ−Ö ´Öß éúÂÖãú´ÖÖ¸üÖ“Ó µÖÖ What is worth teaching µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ“ÖÖ ÆüÖ †−Öã¾ÖÖ¤ü
êú»ÖÖ †ÖÆêü. ‘™üß“Ö¸ü’ Æüß ‹úÖ ×¿Ö× Öêú“Öß ˆŸÃ±æúŸÖÔ úÆüÖÖß ÆüÖŸê Öß ŸÖ¸ü What is worth teaching
ÆüÖ ˆŸÃ±æúŸÖÔŸÖÖ Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ×¿Ö ÖÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ “ÖîŸÖ−µÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ‹ú ¯ÖÏµÖŸ−Ö †ÖÆêü.
ŸµÖÖ“ÖêÆüß ´Ö¸üÖšüß ¾ÖÖ“Öú Ã¾ÖÖ)ÖŸÖ ú¸üŸÖß»Ö ¾Ö ÈüôæûÆüôæû ¯ÖÏµÖÖê)Ö¿Öß»ÖŸÖÖ Æüß †¾Ö‘Ö›ü ¯ÖÖµÖ¾ÖÖ™ü −Ö ¸üÆüÖŸÖÖ
¸üÖ•Ö¸üÃŸÖÖ“Ö ²Ö−Öæ−Ö •ÖÖ‡Ô»Ö, (´Ö¸üÖšüß ´ÖÖÖÃÖÖÓ−ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ‘ÖÖ»ÖŸÖÖÓ−ÖÖ ´Ö¸üÖšüß ¿ÖÖôûÖÆüß ÃÖÖ¯Ö›æü
»ÖÖ)ÖŸÖß»Ö!) †¿Öß ˆ´Öê¤ü †ÖÆêü.
Æêü ¯ÖãÃŸÖú ´Öã7µÖŸÖ: ×¾ÖªÖ¯Ößšü †−Öã¤üÖ−Ö ´ÖÓ›üôûÖ“Öê¾ÖŸÖß−Öê —ÖÖ»Öê»µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ)ÖÏÆü µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê
†ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖŸÖ ÁÖÖêŸµÖÖÓ−ÖÖ ×¿Ö ÖÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö †−Öêú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÃÖê»Ö“Ö †ÃÖê )Öé×ÆüŸÖ ¬Ö¹ý−Ö
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÓ›üÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. µÖÖ Öê¡ÖÖ ²ÖÖÆêü¸üß»Ö ¾ÖÖ“ÖúÖÓ−ÖÖ µÖÖ´Öãôêû úÖÆüß †›ü“ÖÖß •ÖÖÖ¾Öæ
¿ÖúŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´Öæôû ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ −ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ŸÖôû×™ü¯ÖÖ úÖÆüß ×šüúÖÖß ‘Ö»ÖµÖÖŸÖ
†Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ¸üßÆüß úÖÆüß ¡Öã™üß †Öœüôû»µÖÖ ŸÖ¸ü ¾ÖÖ“ÖúÖÓ−Öß ŸµÖÖ •Ö¹ý¸ü úôû¾ÖÖ¾µÖÖŸÖ Æüß ×¾Ö−ÖÓŸÖß.
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‘™üß“Ö¸ü’»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤üÖ−Öê ×¿Ö ÖÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö −Ö¾Ö×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Ó Öê ´Ö¸üÖšüß´Ö¬µÖê Ã¾ÖÖ)ÖŸÖ
ÆüÖ‰ê ú ¿ÖúŸÖê †ÃÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖ)Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ¤üÖ−ê Æüß ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“µÖÖ †−Öã¾ÖÖ¤üÖŸÖ †ÖµÖãúÖ“Öê ÁÖß. †¸üØ¾Ö¤ü
)Öã¯ŸÖÖ µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏÖŸê ÃÖÖÆü−Ö ÆüÖ ´Öã7µÖ ¯ÖÏ¸ê üÖÖÃ¡ÖÖêŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−ÖÖ−Öê“Ö ÁÖß.éúÂÖãú´ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öß ÃÖÓ´ÖŸÖß
×´Öôæû−Ö ÆüÖ †−Öã¾ÖÖ¤ü ´Ö¸üÖšüßŸÖ µÖê‰ú ¿Öú»ÖÖ. éúÂÖãú´ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öß ×¿Ö ÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ŸÖôû´Öôû ¾ÖÖ“ÖúÖÓ−ÖÖ µÖÖ
¯ÖãÃŸÖúÖŸÖæ−Ö •ÖÖÖ¾Öê»Ö“Ö. ŸµÖÖÓ“ÖÖ †Ö´Ö“ÖÖ ãúšü»ÖÖÆüß ¯ÖÏŸµÖ Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ −ÖÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ−Öß †Ö´Ö“µÖÖÃÖÖ¸ü7µÖÖ
−Ö¾ÖÖ)ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖß †Ö¯Ö»Öê ¯ÖãÃŸÖú ÃÖÖê¯Ö¾Öæ−Ö ŸµÖÖÓ−Öß •Öß †ÖÃ£ÖÖ ¾Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ ×¤ü»ÖÖ ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö
ŸµÖÖÓ“Öê ´Ö−Ö:¯Öæ¾ÖÔú †Ö³ÖÖ¸ü. µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ“µÖÖ †−Öã¾ÖÖ¤Ö“Öê úÖ´ÖÖŸÖ ÁÖß´ÖŸÖß ×¾Ö−ÖÖê×¤ü−Öß úÖôû)Öß, ¤üß¯ÖÖ
¯Öôû¿Ößú¸ü, ¿ÖÖê³Ö−ÖÖ ×³Ö›êü, −Öß×»Ö´ÖÖ ãú»ÖúÖá µÖÖ †Ö−ÖÓ¤ü ×−ÖêúŸÖ−Ö ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÆüúÖ-µÖÖÓ−Öß 7Öæ¯Ö“Ö ¾Öêôû ×¤ü»ÖÖ
¾Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖã“Ö−ÖÖÆüß êú»µÖÖ.
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ´ÖÓ›üôû, −ÖÖ×¿Öú µÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö •µÖêÂšü ÃÖÆüúÖ¸üß ÁÖß.
‹´Ö.›üß.)Ö¾Öôûß, ÁÖß. ¾ÖÖµÖ.‹±ú.²Ö“”ûÖ¾Ö ¾Ö ÁÖß.†.¾ÖÖ.•ÖÖê¿Öß µÖÖÓ−Öß ´Ö»ÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖß−Ö úÖ´ÖÖŸÖ •Öê †´Öæ»µÖ
ÃÖÆüúÖµÖÔ êúü»Öê ¾Ö †−Öã¾ÖÖ¤üÖ“Öê úÖ´Öß ´ÖÖêúôûÖ ¾Öêôû ×´Öôû¾Öæ−Ö ×¤ü»ÖÖ ŸµÖÖ ²Ö§ü»Ö ´Öß ŸµÖÖÓ“ÖÖ üŠúÖß †ÖÆêü.
†¿Öß“Ö ´ÖÖêúôûßú ‘Ö¸üÖŸÖæ−Ö ´Ö»ÖÖ ¸üÖ×ê ÆüÖß ¾Ö ¯ÖÏŸÖßú µÖÖÓ−Öß ×´Öôû¾Öæ−Ö ×¤ü»Öß ŸµÖÖ“ÖßÆüß éúŸÖ–ÖŸÖÖ¯Öæ¾ÖÔú −ÖÖë¤ü
ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ´Ö»ÖÖ †Ö−ÖÓ¤ü ¾ÖÖ™üŸÖÖê. ŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Öã¦üÖ ¯ÖÏŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Öß †Ö−ÖÓ¤ü×−ÖêúŸÖ−Ö ´Ö¬Öß»Ö
ÁÖß. ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ÃÖÖôû¾Öê µÖÖÓ−Öß êú»Öê»µÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÖÔ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖÆüß ´Öß †Ö³ÖÖ¸üß †ÖÆêü.
´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ−Öê ˆ³Öêê ¸üÖÆæü−Ö ×¿Ö ÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ −Ö¾Öê ¯ÖÏµÖÖê)Ö ú¸üµÖÖ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü“Ö ´Ö¸üÖšüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü×¾ÖÀ¾ÖÖŸÖ
−Ö¾Ö−Ö¾Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü †ÖÖæ−Ö ŸÖê ÃÖ´Öé¨ü ú¸üÖê ÆüÖ ¤êü×7Ö»Ö †Ö−ÖÓ¤ü×−ÖêúŸÖ−Ö“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ¸üÖÆüß»ÖÖ †ÖÆêü ¾Ö µÖÖ¯ÖãœêüÆüß
¸üÖÆüß»Ö.

†¹ Ö šüÖæú¸ü,
†Ö−ÖÓ¤ü ×−ÖêúŸÖ−Ö
−ÖÖ‡ÔÃÖ ¾Ö•Ö−Ö úÖ™ü¶Ö•Ö¾Öôû, ¯ÖÖ‡Ô¯Ö »ÖÖ‡Ô−Ö ¸üÃŸÖÖ
ÃÖÖŸÖ¯Öæ¸ü, −ÖÖ×¿Öú
avishkar_nsk@rediffmail.com
9421507564
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¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö−ÖÖ
µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ“µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ †Ö¾Öé¢ÖßŸÖ 1986-87 ´Ö¬µÖê ×¾ÖªÖ¯Ößšü †−Öã¤üÖ−Ö ´ÖÓ›ôûÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖß−Öê
¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ“Öê ¿ÖßÂÖÔú ÆüÖ“Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ
³ÖÖÂÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ‘úÖµÖ ×¿Öú¾ÖÖ¾Öê’ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß“Öß ‘×−ÖÖÔµÖÖŸ´Öú éúŸÖß’ ´ÆüÖæ−Ö ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öß “Ö“ÖÖÔ
ŸµÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖŸê Öß. ¾µÖÖ7µÖÖ−ÖÖŸÖ “ÖÙ“Ö»µÖÖ )Öê»Öê»µÖÖ ´ÖãªÖÓ¯Öê ÖÖ, ¾µÖÖ7µÖÖ−ÖÖ“µÖÖ ¿ÖßÂÖÔúÖ´Öãôêû
»ÖÖêúÖÓ“Öê ŸµÖÖú›êü •ÖÖÃŸÖ »Ö Ö ¾Öê¬Ö»Öê )Öê»µÖÖ−Öê, Æêü ¯ÖãÃŸÖú ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ 7Ö¯Ö»Öê †ÃÖÖ¾Öê †ÃÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ÃÖ´Ö•Ö
†ÖÆêü. 1997 ´Ö¬µÖê µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ“Öß ¤ãÃÖ¸üß †Ö¾Öé¢Öß úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»Öß, ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖŸÖ ŸÖß−Ö †×ŸÖ×¸üŒŸÖ »Öê7ÖÖÓ“Öß
³Ö¸ü ‘ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ÆüÖŸê Öß. †Ö×Ö †ÖŸÖÖ ×ŸÖÃÖ-µÖÖ †Ö¾Öé¢ÖßÃÖÖšüß ´Öß ¯Öã−ÆüÖ ¤üÖ−ê Ö −Ö¾Öß−Ö »Öê7Ö ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü
ú¹ý−Ö †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ“Öß Æüß “Ö“ÖÖÔ †×¬Öú ¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ †ÖÆêü. ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ¾µÖÖ7µÖÖ−ÖÖŸÖ
×¤ü»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖßÆüß †ªÖ¾ÖŸÖ êú»Öê»Öß †ÖÆêü. †£ÖÖÔŸÖ µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ“Öê ´Öæôû ¹ý¯Ö »Öê7ÖÃÖÓ)ÖÏÆü †ÃÖê“Ö †ÖÆêü. µÖÖ
»Öê7ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öúßú¸üÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ŸÖ¸ü ŸÖÖŸ¾Ößú ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß ¯ÖµÖÕŸÖ †−Öêú×¾Ö¬Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“µÖÖ †Ó)ÖÖ−Öê Æüß
“Ö“ÖÖÔ êú»Öß )Öê»Öß †ÖÆêü. µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ“µÖÖ ¿ÖßÂÖÔúÖŸÖ ¯ÖÏú™ü ÆüÖê ÖÖ-µÖÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃ¯Ö¿Öá ¯ÖÏ×ŸÖ´Öê“Öê
¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖÆüß ÃÖ¾ÖÔ¡Ö †Öœüôêû»Ö †¿Öß ´Ö»ÖÖ †Ö¿ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
†Ö¯Ö»µÖÖ ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ²ÖÆãüÃÖÓ7µÖ »ÖÖêú ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖ, ¯ÖÖšü¶Îú´Ö ¾Ö ¯ÖÖšü¶¯ÖãÃŸÖú µÖÖ ×ŸÖ−ÖÆüß
)ÖÖêÂ™üà“Öß )Ö»»ÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. †)Ö¤üß ×¿Ö ÖÖ¬ÖÖê¸üÖ šü¸ü×¾ÖÖÖ-µÖÖ ¬Öã¸üßÖÖÓÃÖÆü ²ÖÆãüŸÖêúÖÓ“ÖÖ µÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖŸê ÖÖê.
×¿Ö ÖúÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖšü¶¯ÖãÃŸÖú Æêü“Ö ¤îü−ÖÓ×¤ü−Ö ×¿Ö ÖÖÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. Æêü“Ö ´Öã»Öê ¾Ö ¯ÖÖ»Öú
µÖÖÓ“µÖÖÆüüß ²ÖÖ²ÖŸÖ 7Ö¸êü †ÖÆêü. µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ“µÖÖ ‹úÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ “Ö“Öì¯ÖÏ´ÖÖÖê †×¬ÖéúŸÖ ¯ÖãÃŸÖú Æêü
êú¾Öôû ×¿Ö ÖÖÎú´ÖÖ“Öê“Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬ÖßŸ¾Ö ú¸üŸÖê †ÃÖê −ÖÖÆüß, ŸÖ¸ü ŸµÖÖŸÖæ−Ö ³ÖÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¿Ö ÖÖ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ
¾ÖÖÃÖÖÆŸÖßú ‡×ŸÖÆüÖÃÖ“ÖÖ šüÃÖÖÆüß ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö×²ÖŸÖ ÆüÖŸê ÖÖê. ´Öã»ÖÖÓ“Öê ÆüŒú †Ö×Ö –ÖÖ−Ö ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−Ö ú¸üµÖÖ“Öê ¾Ö
×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, µÖÖ»ÖÖ µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ úÖÆüßÆüß Ã£ÖÖ−Ö −ÖÖÆüß, †ÃÖê µÖÖ šü¿ÖÖŸÖæ−Ö ¾µÖŒŸÖ ÆüÖŸê Ö
†ÃÖŸÖê. ´Öã»ÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ –ÖÖ−Ö)ÖÏÆüÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê»ÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ×¿Ö ÖÖ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖ úÖÆüßÆüß Ã£ÖÖ−Ö −ÖÃÖŸÖê.
µÖÖ´Öãôêû“Ö −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß †Ö7ÖÖß, •Öß †−µÖ úÖÆüß úÖ¸üÖÖÓ´Öãôêû“Ö ¾ÖÖ¤ü)ÖÏÃŸÖ ²Ö−Ö»Öß †ÖÆê,ü
ŸµÖÖÃÖÆü ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖ †ŸµÖÓŸÖ ¸ü™üÖôû ¾Ö Óú™üÖôû¾ÖÖÖê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ×¿ÖúÖÖ¸êü ´Öæ»Ö †Ö×Ö ×¿Öú¾ÖµÖÖ“Öß
¯Ö¬¤üŸÖß ¾Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß Æêü ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ‘Ö™üú †ÃÖŸÖÖŸÖ, úÖ¸üÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾¤üÖ¸êü“Ö
¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖ ¾Ö)ÖÖÔŸÖ ˆ»Ö)Ö›ü»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê, Æêü µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ »Öê7ÖÖÓ“Öê ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤ü−Ö †ÖÆêü.
†Ö´ÆüÖ»ÖÖ •Ö¸ü êú¾Öôû ˆŸÃÖãúŸÖê¯ÖÖ™üß ¾ÖÖ úÖÆüß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ‘Ö›ü×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¥Â™üß−Öê †Ö´Ö“Öß ×¿Ö ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß
ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ‘µÖÖµÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †Ö´Æüß ü¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖ ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ‘ÖêŸÖ»Öê“Ö ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ.
1992 ÃÖÖ»Öß •Öê¾ÆüÖ ¯Ö×Æü»µÖÖÓ¤üÖ Æêü ¯ÖãÃŸÖú ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ —ÖÖ»Öê ŸÖê¾ÆüÖ †×¬Öú ¯ÖÏ)ÖŸÖ ¾ÖÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ
¯ÖµÖÖÔµÖß ¾ÖÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß ±úÖ¸ü“Ö ú´Öß ¯ÖãÃŸÖêú ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖŸê Öß. ŸÖ¿Öß ×Ã£ÖŸÖß †ÖŸÖÖ ˆ¸ü»Öê»Öß −ÖÖÆüß. µÖêŸµÖÖ úÖÆüß
¾ÖÂÖÖÔŸÖ ˆ¢Ö¸üÖ¢ê Ö¸ü Æüß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ“Ö •ÖÖ‡Ô»Ö †ÃÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖê †ÖÆêü. µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ“µÖÖ µÖÖ
†Ö¬Öß“µÖÖ †Ö¾Öé¢Öß“µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö−ÖêŸÖ ´Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ×¿Ö ÖÖÖ¾Ö¸üß»Ö “Ö“ÖÖÔÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖŸÖß»Ö ¤ãü³ÖÓ)Ö †¾ÖÃ£Öê“ÖÖ
×−Ö¤ìü¿Ö êú»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. µÖÖŸÖ ‹úÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ †¬µÖÖ¯Ö−Ö¿ÖÖÃ¡Ö ×¾ÖÂÖµÖú “Ö“ÖÖÔ ú¸üÖÖ¸êü ×¿Ö Öú ¾Ö ´ÖÖ−ÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö–Ö
†ÖÆêüŸÖ ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ-µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖúÖ¸ü, †£ÖÔŸÖ–Ö ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡Ö–Ö †ÖÆêüŸÖ. †Ö•Ö †Ö¯Ö»µÖÖú›êü úê.™üß.
´ÖÖ)ÖÖÔ¸êü™ü, †×−Ö»Ö ÃÖ¤ü)ÖÖê¯ÖÖ»Ö, •Öê−Ö ÃÖÖÆüß, ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ ÃÖŒÃÖê−ÖÖ †Ö×Ö ¯Ö©Ö ‹´Ö. ¿ÖÖ¸Óü)Ö¯ÖÖÖß µÖÖÓ“Öß ¯ÖãÃŸÖêú
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêüŸÖ Æüß ´ÖÖêšüß“Ö ×¤ü»ÖÖÃÖÖ¤üÖµÖú ²ÖÖ²Ö †ÖÆêü. ¯Ö©Ö ‹´Ö. ¿ÖÖ¸Óü)Ö¯ÖÖÖß µÖÖÓ“Öê ‘Constructing
School Knowledge’ Æêü ¯ÖãÃŸÖú ŸÖ¸ü ¯ÖÖšü¶Îú´ÖÖ“µÖÖ “Ö“ÖìŸÖ †¾Ö¿µÖ ¾ÖÖ“Ö»Öê“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê †ÖÆêü.
µÖÖÃÖÖ¸ü7µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖÓ−Öß ×¿Ö ÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ¯ÖÏ¿−Ö †×¬Öú ÃÖãÃÖÓ)ÖŸÖ¯ÖÖê ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ‘ÖêÖê ¿ÖŒµÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü.
ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−Öß ¾Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖŸÖ•–Ö µÖÖÓ“ÖÖ µÖÖ “Ö“ÖìŸÖ ±úÖ¸ÃÖÖ ÃÖÆü³ÖÖ)Ö −ÖÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ‹æúÖ µÖÖ “Ö“Öì“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß
†ÖŸÖÖ ¯Öæ¾Öá¯Öê ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö “ÖÖÓ)Ö»Öß †ÖÆêü †ÃÖê ´ÆüÖÖ¾Öê »ÖÖ)Öê»Ö. ‹ú −Ö¾Öß “Ö“ÖÖÔ †ÖúÖ¸üÖ»ÖÖ µÖêŸÖê †ÖÆêü ¾Ö
•ÖÖê´Ö¤üÖ¸ü¯ÖÖê ¯Öãœêü µÖêŸÖê †ÖÆêü µÖÖ“Öß ´Ö»ÖÖ •ÖÖÖß¾Ö †ÖÆêü.
Æüß −Ö¾Öß−Ö “Ö“ÖÖÔ •ÖÖ)Ö×ŸÖúßú¸üÖÖ“µÖÖ ‘Ö−Ö¤üÖ™ü ”ûÖµÖêŸÖæ−Ö ¾Ö ¾ÖÖœüŸµÖÖ ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üÖ“µÖÖ ³ÖÖê¾Ö-µÖÖŸÖæ−Ö
¾ÖÖ™ü úÖœüµÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ÃÖÆüÖµµÖ³ÖæŸÖ šü¸êü»Ö †¿Öß †Ö¯ÖÖ †Ö¿ÖÖ ú¹ý µÖÖ. −Ö¾Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö †Ö¯ÖÖ −Öß™ü
†Öêôû7Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¾ÖÖœüŸÖê ³ÖßÂÖÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾Ö7ÖÓ›üßú¸üÖÖ“Öß ¯ÖÏÎúßµÖÖ ‹úÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ¾Ö
¾ÖÖœüŸµÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ ˆ¯ÖÖµÖÖÓ“Öß »ÖÖêú×¯ÖÏµÖŸÖÖ ¤ãüÃÖ-µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ †¿Öß Æüß †¾ÖÃ£ÖÖ †ÖÆêü. †Ö´Æüß †ÖŸÖÖ
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‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“µÖÖ †×−ÖÛ¿“ÖŸÖŸÖê−Öê ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ †¿ÖÖ úÖ»Ö7ÖÓ›üÖŸÖæ−Ö •ÖÖŸÖ †ÖÆüÖŸê Ö. µÖÖŸÖ ¬ÖÖê¸üÖÖÓ“Öß •ÖÖ)ÖÖ ¤ü²ÖÖ¾Ö
)Ö™ü ‘ÖêŸÖß»Ö †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê †ÖÆêü. ×¿Ö ÖÖ ÆüÖ êú¾Öôû Ø“ÖŸÖê“ÖÖ −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü Ã£ÖÖµÖß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“µÖÖ Ø“ÖŸÖ−ÖÖ“ÖÖ,
†³µÖÖÃÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÆüÖê µÖÖ“Öß †Ö•Ö ¯Öæ¾Öá¯Öê ÖÖ •ÖÖÃŸÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ×¿Ö ÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ †ÖŸÖÖ
•ÖÖ)ÖŸÖßúßú¸üÖÖ“Öê ²Öê)Öã´ÖÖ−Ö 7Öêôû ÃÖã¹ý ÆüÖŸê Öß»Ö †¿Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¸üôû ³ÖÖÂµÖ
êú»Öê»Öê −ÖÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¾ÖÖ“ÖúÖÓ−ÖÖ µÖÖ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖæ−Ö µÖÖ ¥Â™üß−Öê †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖ“Öß Ã±æúŸÖá µÖê‡»Ô Ö †¿Öß ´Ö»ÖÖ
†Ö¿ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
éúÂÖãú´ÖÖ¸ü
−Ö¾Öß ×¤ü»»Öß
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¯ÖÏú¸üÖ ¯Ö×Æü»Öê

×¿Öú¾ÖµÖÖ•ÖÖê$Öê úÖµÖ †ÖÆêü?
†Ö´Ö“µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ×¿Ö ÖÖ×¾ÖÂÖµÖú “Ö“ÖìŸÖ ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖÓú›êü úÖÆüß ´ÖÖêšüß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ´ÆüÖæ−Ö
¯ÖÖ×Æü»Öê •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß. †µÖÖê)µÖ ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öß “Öãúß“µÖÖ ×−ÖúÂÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ “Öãúß“µÖÖ µÖãŒŸÖß¾ÖÖ¤üÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü
êú»Öê»Öß ×−Ö¾Ö›ü Æüß 7Ö¸êü ŸÖ¸ü −ÖêÆêü´Öß“Ö ¾ÖÖ¤ü)ÖÏÃŸÖ šü¹ý ¿ÖúŸÖê. †Ö´Ö“µÖÖ ×¿Ö ÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖÓÃéúŸÖß“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ,
¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ¸üßú –ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ ³ÖŒú´Ö 7Ö›üúÖŸÖ ¸üÖ¾ê Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. (•ÖÖò−Ö ‡)Öü»Ã™ü−Ö µÖÖÓ−Öß ‘¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ¸üßú –ÖÖ−Ö’ ¾Ö
‘)Ö×ŸÖ´ÖÖ−Ö –ÖÖ−Ö’ µÖÖŸÖß»Ö ±ú¸üú †Ö¯Ö»µÖÖ The Socialogy of Curriculum 1977 ;µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ
Ã¯ÖÂ™ü êú»ÖÖ †ÖÆêü. £ÖêÖ›üŒµÖÖŸÖ ÃÖÖÓ)ÖÖµÖ“Öê ŸÖ¸ü ‘¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ¸üßú –ÖÖ−Ö’ ´ÆüÖ•Öê ×“Ö×úŸÃÖÖ −Ö ú¸üŸÖÖ ÛÃ¾ÖúÖ¸ü»Öê»Öê
–ÖÖ−Ö ŸÖ¸ü ‘)Ö×ŸÖ´ÖÖ−Ö –ÖÖ−Ö’ ´ÆüÖ•Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ úÃÖÖê™üµÖÓÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖ¸ü7Ö»Öê»Öê –ÖÖ−Ö.)1 †¿ÖÖ ŸÖ-Æêü“µÖÖ
¿Öî Ö×Öú ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖ ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ †ÓŸÖ³ÖæŸÔ Ö êú»Öê»Öß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß Æüß ×¿Öú¾ÖµÖÖµÖÖê)µÖ“Ö ´ÖÖ−Ö»Öß •ÖÖŸÖê,
ãúÖßÆüß ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö¾ÆüÖ−Ö ¤êüŸÖ −ÖÖÆüß. ™üÖµÖ»Ö¸ü µÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö¿ÖÖ»Öß †´Öê×¸üú−Ö †³µÖÖÃÖÎú´Ö×¾ÖÂÖµÖú
ŸÖ•–ÖÖ»ÖÖ Æüß ÛÃ£ÖŸÖß ±úÖ¸ü“Ö †Ö¾Ö›ü»Öß †ÃÖŸÖß. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö †)Ö¤üß ×³Ö®Ö Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ¾Ö
‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖß»Ö ²ÖÆãüÃÖÓ7µÖ »ÖÖêú ¿ÖÖ»ÖêµÖ –ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¸ü“Ö−Öê“Öê ¯ÖÏÖ´ÖÖµÖ ×¾Ö−ÖÖŸÖÎúÖ¸ü
Ã¾ÖßúÖ¸üŸÖÖŸÖ.2 ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖ ¾Ö ´Öã»ÖÖ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ µÖÖ“Öß êú»Öß
•ÖÖÖÖ¸üß ±úÖ¸üúŸÖ, †´Öê×¸üêú¯Öê ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ •µÖÖ ÃÖÆü•ÖŸÖê−Öê Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öß •ÖÖŸÖê ŸµÖÖ´ÖãôêûÆüß ™üÖµÖ»Ö¸ü ¯ÖÏÃÖ®Ö
—ÖÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ! ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê •µÖÖ ˆŸÃÖÖÆüÖ−Öê ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ ¸ü“Ö−Öê“Öß ŸÖŸ¾Öê †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ êú»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ,
×¿Ö ÖúÖÓ“Öê ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß ´ÖÖ)ÖÖß êú»Öß •ÖÖŸÖê ¾Ö Æüß ŸÖŸ¾Öê †´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖ»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ µÖÖ“ÖêÆüß ŸµÖÖ»ÖÖ
†¯ÖÏ¯æ Ö ¾ÖÖ™ü»Öê †ÃÖŸÖê.
´Ö»ÖÖ ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ ŸÖŸ¾Ö“Ö“ÖìŸÖ ±úÖ¸üÃÖÖ ¸üÃÖ −ÖÖÆüß, ŸÖ¸ü ŸµÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“Öß “Ö“ÖÖÔ
ú¸üµÖÖŸÖ ´ÖÖ¡Ö †ÖÆüêü. †ÃÖê ´Öß ´ÆüÖŸÖÖê µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß †Ö¬ÖÖ¸ü³ÖæŸÖ †¿Öß
úÖÆüßÆüß ŸÖŸ¾Öê −ÖÖÆüßŸÖ ¾Ö 7Ö¸êü ŸÖ¸ü ú¬Öß“Ö −ÖÃÖŸÖÖŸÖ!ü. ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß úÖôûÖ“µÖÖ úÃÖÖê™üß¾Ö¸ü
ˆŸÖ¸ü»Öê»Öß †¿Öß úÖÆüß ´ÖÖ)ÖÔ¤ü¿ÖÔú ŸÖŸ¾Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ, •µÖÖ¾¤üÖ¸êü †Ö¯ÖÖ ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öß †Ö7ÖÖß
ú¹ý ¿ÖúŸÖÖê, µÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß»ÖÖ †Ö¾ÆüÖ−Ö ¤êüÖê“Ö ³ÖÖ)Ö †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ •Ö¸ü ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ
×¿Ö ÖÖÖÃÖÖšüß ÃÖãµÖÖê)µÖ ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß †Ö7ÖÖß ú¸üÖµÖ“Öß †ÃÖê»Ö, ŸÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖªúÖ»Öß−Ö
ÃÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖê, †Ö¯ÖÖ ú¬Öß“Ö ™üÖôæû ¿ÖúÖÖ¸ü −ÖÖÆüß, †ÃÖê ´Ö»ÖÖ
†Ö)ÖÏÆüÖ−Öê ÃÖÖÓ)ÖÖ¾ÖêÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê †ÖÆêü. ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö, ÆüÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö úÃÖÖ †ÖÆêü, †Ö¯ÖÖ úÖµÖ
¯ÖÏúÖ¸ü“Öê »ÖÖêú †ÖÆüÖŸê Ö µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß †ÃÖ»Öê»µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †Öú»Ö−ÖÖ¿Öß ¾Ö †Ö¯Ö»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö úÃÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ µÖÖ
ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †Ö¯Ö»Öß ¬ÖÖ¸üÖÖ úÖµÖ †ÖÆêü µÖÖ“µÖÖ¿Öß ×−Ö)Ö›üßŸÖ †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †ÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»ÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−Ö
†Ö×Ö ŸµÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ †Ö7ÖÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×´ÖôûÖÖ¸üß ´ÖÖ)ÖÔ¤ü¿ÖÔú ŸÖŸ¾Öê µÖÖ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ú¹ý−Ö †Ö¯ÖÖ
†Ö¯Ö»Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ŸÖ¸ü ™üÖôûŸÖÖê †ÖÆÖêŸÖ“Ö , ×¿Ö¾ÖÖµÖ ãúšêüŸÖ¸üß ¤æü¸ü¾Ö¸,ü ¾Öê)ÖóµÖÖ“Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ
‘ÖêŸÖ»µÖÖ )Öê»Öê»µÖÖ ×−ÖÖÔµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖß †Ö¯ÖÖÖÃÖ ÃÖÖê¯Ö×¾ÖŸÖ †ÖÆÖêŸÖ.
¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ †Ö7ÖÖß“Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖ Æüß ŸÖß−Ö ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖÓ¿Öß ×−Ö)Ö›üßŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖÓ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ
¿Öî Ö×Öú ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö êú×Ó ¦üŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü.
• ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ×¿Öú¾ÖµÖÖ•ÖÖê)Öê úÖµÖ †ÖÆêü?
• ŸÖê úÃÖê ×¿Öú¾ÖÖ¾Öê?
• ×¿Ö ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¬Öß ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖ‡ê »Ô Ö µÖÖÃÖÖšüß úÖµÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö?
Æêü ×ŸÖ−Æüß ¯ÖÏ¿−Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÃÖ»Öê ¾Ö ŸµÖÖ ¯ÖÏŸµÖêúÖú›êü Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ¯ÖÆüÖÖê ¿ÖŒµÖ †ÃÖ»Öê, ŸÖ¸üß ÃÖ7ÖÖê»Ö
¥üÂ™üß−Öê ¯ÖÖÆüß»Öê ŸÖ¸ü ŸÖê ‹ú´ÖêúÖÓ¿Öß •ÖÖê›ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ×¤üÃÖê»Ö. †Ö¯Ö»µÖÖ ‹ú×¡ÖŸÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖæ−Ö,
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖæ−Ö †Ö¯ÖÖ µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆüÖ“ê Öê ¯ÖµÖÔŸÖ †Ö¯ÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ¾Ö¸ü »Ö Ö ëúü×¦üŸÖ ú¹ý µÖÖ,
‘´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ×¿Öú¾ÖµÖÖµÖÖê)µÖ úÖµÖ †ÖÆêü? ’ •Öê •Öê ×¿Öú¾ÖµÖÖ ÃÖÖ¸ü7Öê †ÖÆêü †ÃÖê †Ö´ÆüÖÃÖ ¾ÖÖ™üŸÖê ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ“ÖÖ
1
2
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¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü. †£ÖÖÔŸÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß ‘µÖÖê)µÖŸÖÖ’ ú¿Öß šü¸ü¾ÖÖµÖ“Öß ÆüÖ †Öê‘ÖÖ−Öê“Ö
µÖêÖÖ¸üÖ ¯Öãœü“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö †ÖÆêü, Æêü ˆ‘Ö›ü †ÖÆêü. ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖ ´ÆüÖæ−Ö µÖÖê)µÖ ¾Ö †µÖÖê)µÖ šü¸ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö –ÖÖ−ÖÖ»ÖÖ †Ö¯ÖÖ úÖµÖ úÃÖÖê™ü¶Ö »ÖÖ¾Öæ ¿ÖúŸÖÖê?
µÖÖÃÖÖšüß ¤üÖ−ê Ö ´ÖÖ)ÖÖÕ“ÖÖ †Ö¯ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ú¹ý ¿ÖúŸÖÖê. ×¿ÖúÖÖ-µÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ ¾Ö †Ö¾Ö›ü »Ö ÖÖŸÖ
‘Öê‰ú−Ö ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖ šü¸ü×¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö ÆüÖ ‹ú ´ÖÖ)ÖÔ †ÖÆêü. ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“µÖÖ †Ó)Ö³ÖæŸÖ )ÖãÖ¾Ö¢Öê“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü
¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖ šü¸ü×¾ÖÖê ÆüÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ´ÖÖ)ÖÔ †ÖÆêü. µÖÖ ¤üÖ−ê Æüß ´ÖÖ)ÖÖÔ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¹ý−Ö ŸµÖÖŸÖæ−Ö úÖµÖ ×−ÖÂ¯Ö®Ö ÆüÖŸê Öê
ŸÖê †Ö¯ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯ÖÖÆæü ¾Ö ŸµÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ´Öß ÃÖÖÓ×)ÖŸÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ †Ö7ÖÖß“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê“Öê
×−Ö¸üÖú¸üÖ µÖÖ ´ÖÖ)ÖÖÕ−Öß ÆüÖŸê Öê úß −ÖÖÆüß ŸÖê ¯ÖÖÆæ µÖÖ.

¯Ö×Æü»ÖÖ ´ÖÖ$ÖÔ : ×¿ÖúÖÖ-µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖŸÖæ−Ö šü¸ü×¾ÖÖê
×¿ÖúÖÖ-µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß µÖÖê)µÖÖµÖÖê)µÖŸÖÖ šü¸ü×¾ÖÖê µÖÖ“Öß †−¾Ö£ÖÔúŸÖÖ ŸÖÖŸúÖôû
»Ö ÖÖŸÖ µÖê‰ú ¿ÖúŸÖê. ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ×¿Ö ÖÖ ×¤ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê ÆüÖ −ÖêÆêü´Öß“Ö ¯ÖÏÖœî üÖ−Ó Öß ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ ×−ÖÖÔµÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû
úÖµÖ ×¿Öú¾ÖÖ¾Öê µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ úÖµÖ ¾ÖÖ™üŸÖê Æêü •ÖÖÖæ−Ö ‘Öê‰ú−Ö ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß µÖÖê)µÖÖµÖÖê)µÖŸÖÖ šü¸ü×¾ÖÖê
µÖÖ¯Öê ÖÖ †×¬Öú “ÖÖÓ)Ö»Öê úÖµÖ †ÃÖæ ¿Öêú»Ö? ‹7ÖÖªÖ»ÖÖ úÖÆüß ³Öê™ü ªÖµÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü •µÖÖ»ÖÖ ³Öê™ü
ªÖµÖ“Öß †ÖÆêü ŸµÖÖ“µÖÖ ¾µÖ×ŒŸÖ´ÖŸ¾ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ•ÖêÃÖê úÖµÖ †ÖÆêü,ŸµÖÖ“Öß †Ö¾Ö›ü úÖµÖ †ÖÆêü, )Ö¸ü•Ö úÖµÖ †ÖÆêü Æêü
»Ö ÖÖŸÖ ‘Ö‰ú−Ö †Ö¯ÖÖ ³Öê™ü¾ÖÃŸÖæ šü¸ü¾ÖŸÖÖê, ŸÖÃÖê“Ö úÖÆüßÃÖê ‡£Öê ú¸üÖ¾Öê Æêü“Ö µÖÖê)µÖ −ÖÖÆüß úÖ? Æüß ŸÖã»Ö−ÖÖ
×úŸÖßÆüß †ÖúÂÖÔú ¾ÖÖ™ü»Öß ŸÖ¸üß ŸÖß ×¿Ö ÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ »ÖÖ)Öæ ú¸üµÖÖŸÖ †−Öêú †›ü“ÖÖß ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖß»Ö Æêü ˆ‘Ö›ü“Ö
†ÖÆêü. ÆüÖ úÖÆüß ±úŒŸÖ ‹úÖ ´Öã»ÖÖ»ÖÖ ×¿Ö ÖÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö −ÖÖÆüß, Æüß ¯Ö×Æü»Öß †›ü“ÖÖ †ÖÆêü. ÆüÖ ¿Öêú›üÖê
−Ö¾Æêü ŸÖ¸ü »ÖÖ7ÖÖê ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêúÖ“Öê ´ÖŸÖ •ÖÖÖæ−Ö ‘Öê‰ú−Ö úÖÆüß ú¸üÖµÖ“Öê
šü¸ü×¾Ö»Öê ŸÖ¸ü †Ö¯ÖÖ úÖÆüß“Ö ú¹ý ¿ÖúÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ‹æúÖ ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖŒŸÖß´ÖŸ¾ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß úÖÆüßŸÖ¸üß
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ÃÖÖ¸ü³ÖæŸÖ ú»¯Ö−ÖÖ ‘Öê‰ú−Ö“Ö ²ÖÆãü¬ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ)ÖÔ úÖœüÖ¾ÖÖ »ÖÖ)Öê»Ö.
Æüß ³Öê™ü ¾ÖÃŸÖæ“Öß ˆ¯Ö´ÖÖ ×¿Ö ÖÖÖ»ÖÖ »ÖÖ¾ÖÖê †¾Ö‘Ö›ü †ÃÖµÖÖ“Öê ¤ãüÃÖ¸êü úÖ¸üÖ, †Ö´ÆüÖ ¯ÖÏÖœî üÖ−Ó ÖÖ
´Öã»ÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß †ÃÖ»Öê»Öê ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ –ÖÖ−Ö Æêü †ÖÆêü. ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ úÖµÖ Æü¾Öê †ÃÖæ ¿Öêú»Ö µÖÖ“Öß †Ö¯ÖÖ ±úÖ¸üŸÖ¸ü
ú»¯Ö−ÖÖ ú¹ý ¿ÖúŸÖÖê, ¯Ö¸ÓüŸÖã ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ−Ö×ÃÖúŸÖê¿Öß ‹ú¹ý¯Ö ÆüÖ‰ê ú−Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖŒµÖ ÆüÖê ÖÖ¸ü
−ÖÖÆüß. ´Öß ²ÖÖ»Ö¯ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ±úÖ¸ü“Ö )Öæœü ú»¯Ö−ÖÖ ú¸üŸÖÖê †ÖÆêü †ÃÖê ¾ÖÖ™æü ¿Öêú»Ö, ¯ÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ
¥üÂ™üßúÖê−ÖÖŸÖæ−Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ µÖêÖê Æüß ‹ú ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß Ö´ÖŸÖÖ †ÖÆêü. Æüß Ö´ÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê µÖÖÃÖÖšüß
¯ÖÏÖœî üÖ−Ó ÖÖ úÖÆüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ³Öæ´Öß †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ¯ÖÖÛ¿“Ö´ÖÖŸµÖ •Ö)ÖÖŸÖ ¹ýÃÖÖê“µÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß´Öãôêû, ¾µÖŒŸÖß)ÖŸÖ †¾ÖúÖ¿Ö ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ µÖÖ ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ÆüÖ‰ê ú−Ö †¿Öß ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú
¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ×´Ö ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öß ÆüÖŸê Öß. µÖÖ“Ö¾Öêôûß †Ö¬Öã×−Öú †ÖîªÖê×)Öú úÖ»Ö7ÖÓ›üÖŸÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖÖÃ£µÖÖ“Öê ¾Ö
•Ö)ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏ¿−Ö )ÖÓ³Öß¸ü —ÖÖ»Öê ÆüÖŸê Öê. µÖÖê)ÖÖµÖÖê)ÖÖ−Öê •Öãôæû−Ö †Ö»Öê»µÖÖ µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖß»Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ³ÖÖî×ŸÖú ¾Ö ŸÖÖ×ŸŸ¾Öú ÄÖÖêŸÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¹ý−Ö, ²ÖÖ»Ö¯ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“µÖÖ µÖã¸üÖ×ê ¯Ö†−Ö ´Ö¬µÖ´Ö¾Ö)ÖÖÔ“µÖÖ
ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. †Ö´Æüß •µÖÖ»ÖÖ ×¿Ö ÖÖÖ“Öê †Ö¬Öã×−Öú ¯Öã¸üÖ)ê ÖÖ´Öß ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−Ö ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖê, ŸÖê
²ÖÆãü¬ÖÖ µÖÖ µÖã¸üÖ×ê ¯Ö†−Ö ú»¯Ö−ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ×¡Öú Ã¾ÖßúÖ¸üÖŸÖæ−Ö ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. ¿ÖßŸÖµÖã¬¤üÖ¢ê Ö¸ü úÖôûÖŸÖß»Ö
¯ÖÖÛ¿“Ö´ÖÖŸµÖ •Ö)ÖÖú›êü ¾ÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö 7Ö-µÖÖ7Öã-µÖÖ ˆ¯Öê× ÖŸÖ ²ÖÖ»ÖÃÖ´ÖæÆüÖú›êü, †)Ö¤üß ¾Ö¸ü¾Ö¸ü
•Ö¸üß −Ö•Ö¸ü ™üÖú»Öß ŸÖ¸üß, †šü¸üÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖß»Ö †Ö´Ö“µÖÖ ²ÖÖ»Ö¯ÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ“Ó Öß
†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ •ÖÖ×Ö¾Ö ÆüÖêü‰ú ¿Öêú»Ö. µÖÖ ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖÓ“Öß ÃÖ§üß †ÖŸÖÖ ÃÖÓ¯Ö»Öß †ÃÖ»µÖÖ“ÖêÆüß ÃÖÆü•Ö ÃÖ´Ö•Öê»Ö.
†Ö´Æüß ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ •Öê ×¿Öú¾Öæ ‡×“”ŸÖÖê ŸµÖÖ“Öß ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖŸÖæ−Ö 7Ö¸êü“Ö úÖµÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ
†ÖÆêü? Æêü ŸÖ¯ÖÖÃÖÖê 7Ö¸êü ŸÖ¸ü )Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã †Ö¢ÖÖ †Ö¯ÖÖ •µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ²Ö§ü»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÖÆüÖŸê Ö,
ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ µÖÖ ¯ÖÏÖœî ü ¾ÖµÖÖŸÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÆüÖÖê ±úÖ¸ü“Ö †¾Ö‘Ö›ü ÆüÖ‰ê ú−Ö ²ÖÃÖŸÖê.3 µÖÖ
†›ü“ÖÖß“Öß ŸÖß−Ö úÖ¸üÖê ÃÖÖÓ)ÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö. ¯ÖÆüß»Öê úÖ¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ‹úÖ“Ö ¾Öêôûß †−Öêú )ÖÖêÂ™üßŸÖ ¸üÃÖ
¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖŸÖÖê. Øú¾ÖÖ •Ö¸ü ŸµÖÖÓ−ÖÖ †Ö¾Ö›êü»Ö †¿ÖÖ ŸÖ-Æêü−Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ−ÖÖ ãúšüü»µÖÖÆüß
–ÖÖ−Ö×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ ¸üÃÖ ¾ÖÖ™æü ¿ÖúŸÖÖê. ¯ÖÏ¿−Ö ±úŒŸÖ †Ö¯ÖÖ ŸÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü ŸÖÖê úÃÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖÖê ÆüÖ“Ö
†ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ×¿Öú¾ÖµÖÖ µÖÖê)µÖ úÖµÖ †ÖÆêü ¾ÖÖ úÖµÖ −ÖÖÆüß ÆüÖ ´Öã»ÖÖÓÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö ¯ÖÏ¿−Ö“Ö −ÖÃÖŸÖÖê. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
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¤ãüÃÖ¸êü úÖ¸üÖ †ÃÖê úß ‹7ÖÖªÖ )ÖÖêÂ™üß“Öß )ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ Æüß –ÖÖ−ÖÖÃÖÖ¸ü7Öß“Ö †´ÖæŸÖÔ ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ †ÖÆêü, ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
´Öã»Öê úÖÆüß Ã¯ÖÂ™ü ´ÖÖÓ›üÖß ú¹ý ¿ÖúŸÖß»Ö Æüß †¯Öê ÖÖÆüß ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü −ÖÖÆüß. ›üÖ−ê ÖÖ»›üÃÖ−Ö−Öê ´Æü™ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
“»ÖÆüÖ−Ö ´Öã»Ö †Ö¯ÖÖ úÖµÖ ×¿ÖúÖ¾Öê µÖÖ“ÖÖ ×−ÖÖÔµÖ Ã¾ÖŸÖ:“Ö ú¹ý ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. ŸÖê †)Ö¤üß“Ö †–ÖÖ−Öß †ÃÖŸÖê”4
ŸÖê ±úÖ¸üŸÖ¸ü †Ö¯Ö»ÖÖ ú»Ö ¾ÖÖ ×−Ö¾Ö›ü ¾µÖŒŸÖ ú¹ý ¿ÖúŸÖê. µÖÖŸÖæ−Ö ×ŸÖÃÖ¸êü úÖ¸üÖ ¯Öãœêü µÖêŸÖê ŸÖê Æêü úß, ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ
ú»Ö ¾ÖÖ †Ö¾Ö›ü×−Ö¾Ö›ü Æüß úÖôûÖ ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü ÃÖŸÖŸÖ ²Ö¤ü»ÖŸÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ´Öã»ÖÖÓ−Öê ¾µÖŒŸÖ êú»Öê»µÖÖ
†Ö¾Ö›ü×−Ö¾Ö›ßŸÖæ−Ö ŸµÖÖ»ÖÖ úÖµÖ ×¿Öú¾ÖÖê µÖÖê)µÖ †ÖÆêü µÖÖ“ÖÖ ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ úÖÆüß ±úÖ¸ü
×¾ÖÀ¾ÖÃÖ−ÖßµÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ×´Öôæû ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß!
´Ö)Ö ¿Öê¾Ö™üß ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ úÖµÖ Æü¾Öê †ÃÖæ ¿Öêú»Ö µÖÖ“ÖÖ ×−ÖÖÔµÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖŸÖß−Öê †Ö¯ÖÖ“Ö ‘ÖêÖê ÆüÖ ‹ú“Ö
´ÖÖ)ÖÔ ×¿Ö»»Öú ¸üÆüÖŸÖÖê. †ÖŸÖÖ µÖÖ ŸµÖÖŸÖ»µÖÖŸµÖÖŸÖ¿ÖŒµÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßê²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö¯Ö»Öê ‹ú´ÖŸÖ —ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü
úÖµÖ ×¿Öú¾ÖÖê µÖÖê)µÖ †ÖÆê,ü µÖÖ“ÖÖ ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ‹ú úÃÖÖê™üß †Ö¯ÖÖ ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¹ý ¿ÖúŸÖÖê. ‘•Öê
×¿ÖúÖê ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü ŸÖê“Ö ×¿Öú×¾ÖÖê µÖÖê)µÖ †ÖÆêü. ’ ‡£Öê ‘µÖÖê)µÖ’ µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ‘×¿Öú¾ÖµÖÖ“ÖÖ 7Ö™üÖ™üÖ¯ê Ö
ú¸üµÖÖ µÖÖê)µÖ’ †ÃÖÖ ´Öß ´ÖÖ−Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ‘µÖÖê)µÖ’ µÖÖ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ ÆüÖ ŸÖÃÖÖ ÃÖ¸ü¬ÖÖê¯Ö™ü †£ÖÔ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸÖÖê
ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †ÖÆêü, úÖ¸üÖ µÖÖ´Öãôêû 7Öæ¯Ö¿ÖÖ †¾ÖÖÓŸÖ¸ü ×−Ö¸ü£ÖÔú ¯Ö×¸üÁÖ´ÖÖŸÖæ−Ö †Ö¯Ö»Öß ÃÖã™üúÖ ÆüÖ‰ê ú ¿ÖúŸÖê! †¿ÖÖ
ŸÖ-Æêü“µÖÖ ¾µÖü£ÖÔ ¯Ö×¸üÁÖ´ÖÖ“Öß ˆ¤üÖÆü¸üÖê †Ö¯Ö»µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ ²Ö¸üß“Ö †ÖœüôûŸÖß»Ö. †Ö¬Öã×−Öú ²ÖÖ»Ö´ÖÖ−ÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö
´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖúµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê ×¾ÖÂÖµÖß •Öê ÃÖÖÓ)ÖŸÖê †ÖÆêü ŸÖê ‹úÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ †ÖÆêü ¾Ö ¿ÖÖ»ÖêµÖ
†³µÖÖÃÖÎú×¾ÖÂÖµÖÖ¾¤üÖ¸êü ´Öã»ÖÖÓú›æü−Ö ¾µÖŒŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ †¯Öê ÖÖ ¤ãüÃÖ-µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ¤üÖÆê üÖŸê Ö
ú´ÖÖ»Öß“Öß ×¾ÖÃÖÓ)ÖŸÖß †ÖÆêü. Æüß ×¾ÖÃÖÓ)ÖŸÖß ‡ŸÖŒµÖÖ ´ÖÖêšüµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÖÆêü úß ŸµÖÖŸÖß»Ö ‹7ÖÖ¤êü“Ö ˆ¤üÖÆü¸üÖ
×−Ö¾Ö›üÖê ×−Ö¸ü£ÖÔú †ÖÆêü. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‹7ÖÖ¤êü ˆ¤üÖÆü¸üÖ ¤êüÖê ¿ÖŒµÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖŸÖ ‹ú ¬ÖÖêúÖ †ÖÆêü.
†³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ †Ö7ÖÖßŸÖ )ÖãŸÓ Ö»Öê»Öß ´ÖÓ›üôûß µÖÖ ‹úÖ“Ö ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ¾Ö¸ü »Ö Ö êú×Ó ¦üŸÖ ú¹ý−Ö ŸÖê ¤æü¸ü
ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üŸÖß»Ö ¯ÖÖ ²ÖÖúß ÃÖ¾ÖÔ ‡´Ö»ÖÖ ´ÖÖ¡Ö ŸÖÃÖÖ“Ö šêü¾ÖŸÖß»Ö!
‡£Öê ´Öß “Ö“ÖìÃÖÖšüß ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ Æêü †)Ö¤üß ²ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓ“Öê †ÖÆêü. µÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖ –ÖÖ−Ö
†Ö×Ö úÖî¿Ö»µÖê µÖÖŸÖ ±ú¸üú ú¸üÖê ±úÖ¸ü“Ö †¾Ö‘Ö›ü †ÃÖŸÖê. ¾ÖÖ“Ö−ÖÖÃÖÖ¸ü7Öê ´Öã»Ö³ÖæŸÖ úÖî¿Ö»µÖ ÆüÃŸÖ)ÖŸÖ
ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“µÖÖ •Ö)ÖÖ“µÖÖ, »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ, ³ÖÖÂÖê“µÖÖ †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ –ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ ÃÖã–Ö¯ÖÖê ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ú¹ý−Ö ×“Ö−ÆüÖ“Ó ÖÖ †£ÖÔ ˆ»Ö)Ö›üÖÖ¸üß ‹ú †×ŸÖ¿ÖµÖ )Ö×ŸÖ´ÖÖ−Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖ¾Öß »ÖÖ)ÖŸÖê.
´Öã»ÖÖÓ−Öß ¿ÖÖôêûŸÖ µÖêµÖÖ†Ö¬Öß †Ö¬Öß ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−Ö êú»Öê»µÖÖ ´ÖÖî×7Öú ¿Ö²¤üÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¹ý−Ö †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“µÖÖ
•Ö)ÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ¯ÖæÖÔ ˆ»Ö)Ö›üÖ ú¸üµÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ×•ÖŸÖêú ˆ¢Öê•Ö−Ö ×¤ü»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö ¾Ö ”ûÖ¯Öß»Ö † Ö¸êüÆüß ŸµÖÖÓ−ÖÖ
¯Ö×¸ü×“ÖŸÖ †ÃÖÖÖ-µÖÖ •Ö)ÖÖ¿Öß ×−Ö)Ö›üßŸÖ †ÃÖÖÖ¸üß †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ´Öã»Öê ¾ÖÖ“Ö−ÖÖŸÖ “ÖÖÓ)Ö»Öß ¯ÖÏ)ÖŸÖß ú¹ý
¿ÖúŸÖÖŸÖ †ÃÖê †Ö¬Öã×−Öú ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−ÖÖ¾¤üÖ¸êü †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê †ÖÆêü.5 µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−ÖÖ−Öê ™üÖú»Öê»µÖÖ ¯ÖÏúÖ¿Ö
—ÖÖêŸÖÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖ“Ó Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß êú»Öß ŸÖ¸ü ŸµÖÖŸÖß»Ö ˆÖß¾ÖÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖŸê Öß»Ö. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ
´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ úÖÆüß †Ó¤üÖ•Ö ú¸üµÖÖÃÖ, †£ÖÔ »ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ´Öãôûß †¾ÖúÖ¿Ö“Ö ×¤ü»ÖÖ •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß, ˆ»Ö™ü
ŸµÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯Ö¸üÖ¾Öé¢Ö“Ö êú»Öê •ÖÖŸÖê. †Ö¯ÖÖ •Öê ¾ÖÖ“ÖŸÖÖê †ÖÆüÖŸê Ö ŸµÖÖ“µÖÖ¿Öß úÖÆüß †£ÖÔ¯ÖæÖÔ −ÖÖŸÖê“Ö ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ
−Ö —ÖÖ»µÖÖ−Öê ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ“Ö−ÖÖŸÖ ÃÖŸÖŸÖ †¯ÖµÖ¿Ö µÖêŸÖê. µÖÖŸÖæ−Ö †−Öêú ´Öã»Öê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ˆ³ÖÖ¸üÖß“ÖÖ
†ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ“Ö )Ö´ÖÖ¾Öæ−Ö ²ÖÃÖŸÖÖŸÖ ¾Ö †Ó×ŸÖ´ÖŸÖ: ¿ÖÖôêûŸÖæ−Ö ²ÖÖÆêü¸ü ±êúú»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ )ÖôûŸÖß“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêÃÖ
‡ŸÖ¸üÆüß †−Öêú úÖ¸üÖê †Ö¯Ö»ÖÖ ÆüÖŸÖ³ÖÖ¸ü »ÖÖ¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ“Ö.6 •Öß ´Öã»Öê ¾ÖÖ“Ö−Ö ×¿ÖúŸÖÖŸÖ ŸÖßÆüß ²ÖÆãü¬ÖÖ
µÖÖÓ×¡Öú¯ÖÖê ¾ÖÖ“ÖÖµÖ»ÖÖ ×¿ÖúŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖ•Öê ŸÖß ”ûÖ¯Öß»Ö ¯ÖÖ−ÖÖ¾Ö¸üß»Ö † Ö¸êü ŸÖ¸ü ¾ÖÖ“Öæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ, ¯ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ−Öã³Ö¾ÖÖ¿Öß ÃÖÖ ÖÖŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ´ÖÖ¡Ö ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¹ý ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖú›êü †Ö¯ÖÖ “ÖÖî£µÖÖ
¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ ¯Ö¸üŸÖ ¯ÖÖÆæüµÖÖ. ¾ÖÖ“Ö−Ö Æêü •Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú×¸üŸµÖÖ ×¿Öú¾Ö»Öê )Öê»Öê †ÃÖŸÖê ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú
×¿Ö ÖÖÖŸÖæ−Ö ÆüÖê ÖÖ¸üß )ÖôûŸÖß ú´Öß ÆüÖ‰ê ú ¿Öú»Öß †ÃÖŸÖß, ‹¾Öœêü“Ö ‡£Öê −ÖÖë¤ü¾Öæ−Ö šêü¾ÖÖê ¯Öã¸êü †ÖÆêü. ÃÖ¬µÖÖŸÖ¸üß
†¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´Öú ×“ÖúÖ™üß †ÃÖ»Öê»Öß ¾ÖÖ ¯ÖÏ¸ê üÖÖ †ÃÖ»Öê»Öß, ´Öã»Öê“Ö êú¾Öôû ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖß»Ö ´Ö•Öæú¸üÖ¿Öß Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ
•ÖÖê›æü−Ö •Öãôû¾Öæ−Ö ‘Öê‰ú−Ö, †£ÖÔ¯ÖæÖÔ×¸üŸµÖÖ ¾ÖÖ“Ö−Ö ú¹ý ¿ÖúŸÖÖŸÖ. ´Öß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ ŸÖß−Ö ¯ÖÏ¿−ÖÖ¯Öîúß
¤ãüÃÖ-µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ¿Öß Æêü ¯ÖãÃŸÖú •ÖãôûÖÖ¸êü †ÖÆêü. ÆüÖ ¯ÖÏ¿−Ö †ÖÆêü - ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú×¸üŸµÖÖ ×¿Öú¾ÖŸÖÖ úÃÖê µÖêŸÖê?
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–ÖÖ−Ö ¾Ö úÖî¿Ö»µÖê ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−Ö ú¸üÖê ¾Ö ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú×¸üŸµÖÖ ×¿Öú¾ÖüÖê µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ−ÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö
†¬µÖÖ¯Ö−Ö¿ÖÖÃ¡Ö Æêü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ÃÖÆüÖµµÖúÖ¸üß šü¹ý ¿ÖúŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß Æüß
´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ´Ö¤üŸÖ šü¸êü»Ö µÖÖŸÖ úÖÆüß“Ö ¿ÖÓúÖ −ÖÖÆüß, ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖ †Ö¬Öß ×¿Öú¾ÖµÖÖµÖÖê)µÖ úÖµÖ †ÖÆêü, µÖÖ“ÖÖ
×−ÖÖÔµÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ“Ö »ÖÖ)Öê»Ö. ¤ãüÃÖ-µÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ ÃÖÖÓ)ÖÖµÖ“Öê ŸÖ¸ü ´ÖÖ−ÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö †¬µÖÖ¯Ö−Ö¿ÖÖÃ¡Ö Æêü ´ÖãôûÖŸÖü ¾ÖÖ“Ö−Ö
Æüß )ÖÖêÂ™ü ×¿Öú¾ÖµÖÖµÖÖê)µÖ †ÖÆêü úß −ÖÖÆüß Æêü ÃÖÖÓ)Öæ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. ‹7ÖÖ¤üß )ÖÖêÂ™ü ×¿Öú¾ÖµÖÖµÖÖê)µÖ †ÖÆêü
úß −ÖÖÆüß µÖÖ“ÖÖ ×−ÖÖÔµÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸, êú¾ÆüÖ ¾Ö úÃÖê ×¿Öú¾ÖÖµÖ“Öê µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ±úŒŸÖ ŸÖê ÃÖÆüÖµµÖúÖ¸üß šü¹ý
¿ÖúŸÖÖŸÖ. ×¾Ö×¾Ö¬Ö –ÖÖ−Ö×¾ÖÂÖµÖ ¾Ö úÖî¿Ö»µÖê ‹úÖ ¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üÖê µÖÖê)µÖ †ÖÆêü úß −ÖÖÆüß
µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖ−ÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö ±úÖ¸ü“Ö ú´Öß ´ÖÖ)ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö ú¹ý ¿ÖúŸÖê.7 –ÖÖ−ÖÖ“Öß×−Ö¾Ö›ü ¾Ö ŸµÖÖ“Öß ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖ
´ÆüÖæ−Ö êú»Öß •ÖÖÖÖ¸üß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¸ü“Ö−ÖÖ µÖÖ“ÖÖ ×−ÖÖÔµÖ úÖÆüß ¾Öê)ÖôûµÖÖ“Ö †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü êú»ÖÖ •ÖÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú
†ÖÆêü. ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ¸üßú ´ÖÖî×7Öú »ÖÖêúú£ÖÖÓ“ÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ¯ÖÖšü¶Îú´ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üÖ¾ÖÖ, †ÃÖÖ •Ö¸ü †Ö´Æüß ×−ÖÖÔµÖ
‘µÖÖµÖ“ÖÖ šü¸ü×¾Ö»ÖÖ, ŸÖ¸ü ´ÖÖ−ÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö †¬µÖÖ¯Ö−Ö¿ÖÖÃ¡Ö †ÃÖÖ ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ ±úÖ¸ü úÖÆüß ÃÖÆüÖµµÖúÖ¸üß
šü¹ý ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. »ÖÖêúú£ÖÖÓ“Öê †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö Ã£ÖÖ−Ö úÖµÖ †ÖÆêü, µÖÖ
×¾ÖÂÖµÖß“Öê †Ö´Ö“Öê †Öú»Ö−Ö ×úŸÖ¯ÖŸÖ †ÖÆêü †Ö×Ö ×¿Ö ÖÖÖ“Öê µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖ¿Öß
−ÖÖŸÖê úÃÖê †ÃÖÖ¾Öê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö´Ö“ÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−Ö úÖµÖ †ÖÆêü µÖÖ¾Ö¸ü“Ö ÆüÖ ×−ÖÖÔµÖ šü¹ý ¿ÖúŸÖÖê. ÃÖ¤ËüÃÖ×«üü¾ÖêúÖ−Öê
†Ö´Æüß êú»Öê»µÖÖ ×−Ö¾Ö›ß“ÖÖÆüß ÃÖ7ÖÖê»Öü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖÖ. ŸµÖÖ»ÖÖ ²Öôû ¯Öã¸ü×¾ÖÖÖ-µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †ÖÙ£Öú
¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ“Ó ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖÖ. †Ö×Ö ¿Öê¾Ö™üß »ÖÖêúú£ÖÖÓ−ÖÖ ¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¾ÖÂÖµÖ ´ÆüÖæ−Ö
×−Ö¾Ö›üµÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»ÖÖÓ¾Ö¸ü úÖµÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖ‰ê ú ¿ÖúŸÖÖê µÖÖ“ÖÖÆüß ×¾Ö“ÖÖü¸ü ú¸üÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖÖ. ‹ú¤üÖ
»ÖÖêúú£ÖÖÓ−ÖÖ ¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¾ÖÂÖµÖ ´ÆüÖæ−Ö ×−Ö¾Ö›üµÖÖ“ÖÖ ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ úß ´Ö)Ö †Ö¯ÖÖ ´ÖÖ−ÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö
†¬µÖÖ¯Ö−Ö¿ÖÖÃ¡Ö µÖÖÓ“Öß ´Ö¤üŸÖ ‘Öê‰ú−Ö †Ö¯ÖÖ »ÖÖêúú£ÖÖÓ“Öß ×¿Öú¾ÖµÖÖ“µÖÖ¥üÂ™üß−Öê µÖÖê)µÖ †¿Öß ×¾Ö³ÖÖ)ÖÖß
ú¿Öß ú¸üÖµÖ“Öß, ŸµÖÖ“Öß ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ †Ö¾Ö›êü»Ö †¿Öß ´ÖÖÓ›üÖß ú¿Öß ú¸üÖµÖ“Öß ŸÖê šü¸ü¾Öæ ¿ÖúŸÖÖê ¾Ö
×¿Öú×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ãúšü»µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖµÖ“ÖÖ ŸÖêÆüß šü¸ü¾Öæ ¿ÖúŸÖÖê.

¤ãüÃÖ¸üÖ ´ÖÖ$ÖÔ : –ÖÖ−ÖÖ“Öê ´Öæ»µÖ
†ÖŸÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ´ÖÖ)ÖÔ úÖµÖ †ÖÆêü ŸÖê ¯ÖÖÆæü µÖÖ. µÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü †ÖÆêü –ÖÖ−ÖÖ“Öß †Ó)Ö³ÖæŸÖ )ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ. ‘†Ó)Ö³ÖæŸÖ’ µÖÖ
¿Ö²¤üÖ“ÖÖ †−¾ÖµÖÖ£ÖÔ »ÖÖ¾ÖÖê •Ö¸üÖ úšüßÖ“Ö †ÖÆêü. †Ö´Æüß •Ö¸ü úÖôû•Öß¯Öæ¾ÖÔú †−¾ÖµÖÖ£ÖÔ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü
†Ö´Æüß ³Ö»ÖŸµÖÖ“Ö )ÖãŸÓ µÖÖŸÖ ÃÖÖ¯Ö›æü ¿ÖúŸÖÖê. †ÖŸÖÖ ¯ÖµÖÕŸÖ †Ö´Æüß ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖŸÖæ−Ö –ÖÖ−ÖÖ“Öß
µÖÖê)µÖÖµÖÖê)µÖŸÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ´ÖÖ)ÖÔ ¯Ö×Æü»ÖÖ. †)Ö¤üß ¾Ö¸ü¾Ö¸ü“µÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖßŸÖÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ Æêü ü
úôæû−Ö “Öãú»Öê úß ‹úÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ´ÖµÖÖÔ¤êü −ÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ´ÖÖ)ÖÖÔŸÖ †−ÖÓŸÖ †›ü“ÖÖß †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ †›ü“ÖÖà´Öãôêû –ÖÖ−Ö
Æüß ×¿ÖúµÖÖü“Öß ¾ÖÃŸÖæ“Ö −Ö¾Æêü úß úÖµÖ †¿ÖÖ ´ÖãªÖ¿Öß †Ö¯ÖÖ †Ö»ÖÖê. µÖÖ´Öãôêû ¯Ö×Æü»µÖÖ ´ÖÖ)ÖÖÔ−Öê •ÖÖ‰ú−Ö
ÆüÖŸÖÖ¿Öß úÖÆüßÆüß »ÖÖ)ÖµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ −ÖÖÆüß Æêü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ÃÖ´Ö•Ö»Öê. ¤ãüÃÖ¸üÖ ´ÖÖ)ÖÔ µÖÖ¯Öê ÖÖ ×³Ö®Ö †ÖÆêü.
úÖ¸üÖ ŸµÖÖŸÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ×¾ÖÂÖµÖ ´Öã»Öê −ÖÖÆüßŸÖ. –ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ †ÃÖê úÖÆüß ¿ÖêÖ¬Öæ−Ö úÖœüÖê ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü úÖ, úß
•Öê ŸµÖÖ“µÖÖ †Ó)Ö³ÖæŸÖ )ÖãÖ¾Ö¢Öê ´Öãôêû“Ö †Ö¯ÖÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ¤êü¾Öæ ¿Öæú? †ÃÖê úÖÆüß •Öê †£ÖÖÔŸÖ“Ö ×¿Öú¾ÖµÖÖ•ÖÖê)Öê
†ÃÖê»Ö (‘×¿Öú¾ÖµÖÖ•ÖÖê)Öê’ µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ‘ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ’ Æêü †Ö¯ÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ´ÖÖ)ÖÖÔ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ü
¯ÖÖ×Æü»Öê“Ö )
†Ö¯ÖÖ •µÖÖ ŸÖ-Æêü−Öê Æüß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üßŸÖ †ÖÆüÖêüŸÖ ŸµÖÖ¾Ö¹ý−Ö, ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−Öß »ÖÖêú •ÖÃÖê ‘7Ö¸êü –ÖÖ−Ö
´ÆüÖ•Öê úÖµÖ †ÃÖŸÖê? ’ †ÃÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö ×¾Ö“ÖÖ¹ý−Ö ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ ŸÖ¿Öß Æüß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß †ÖÆêü úß úÖµÖ †ÃÖê
¾ÖÖ™æü ¿Öêú»Ö. µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ¾¤üÖ¸êü ŸµÖÖÓ−ÖÖ ‘7Ö¸êü –ÖÖ−Ö’ ¾Ö ‘²Ö−ÖÖ¾Ö™ü –ÖÖ−Ö’ µÖÖŸÖß»Ö ±ú¸üú ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ‘µÖÖµÖ“ÖÖ
†ÃÖŸÖÖê. ÃÖ´Ö•ÖÖ ‹7ÖÖªÖ ŸÖŸ¾Ö¾Öê¢µÖÖ−Öê µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê ˆ¢Ö¸ü ×¤ü»Öê ŸÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öê ×¿Ö Öú ´ÆüÖæ−Ö
ŸµÖÖ“ÖÖ úÖÆüß ˆ¯ÖµÖÖê)Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö úÖ? †)Ö¤üß ¾Ö¸ü¾Ö¸ü ¯ÖÆüÖŸÖÖ ‘ˆ¯ÖµÖÖê)Ö ÆüÖ‡ê »Ô Ö’†ÃÖê ˆŸ¢Ö¸ü µÖê‰ú ¿ÖúŸÖê.
•Ö¸ü 7Ö¸êü –ÖÖ−Ö †Ö×Ö ²Ö−ÖÖ¾Ö™ü –ÖÖ−Ö µÖÖŸÖß»Ö ±ú¸üú ãúÖß Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê ¤Öü7Ö×¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ²Ö−ÖÖ¾Ö™ü –ÖÖ−Ö
×¿Öú¾ÖµÖÖ“µÖÖ ³ÖÖ−Ö)Ö›üßŸÖ ãúÖß ¯Ö›üÖÖ¸ü“Ö −ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−Ö ¾Ö ×¿Ö ÖÖ µÖÖŸÖ ‹ú ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ±ú¸üú
†ÖÆêü. ×¿Ö ÖÖ ÆüÖ ‹ú ¸üÖ•ê Ö“µÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ¸üßú •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ¿−Ö †ÖÆêü. ÃÖŸµÖ ¾ÖÖ ÃÖŸµÖ–ÖÖ−Ö ÆüÖ ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ
×¾ÖÂÖµÖ †ÖÆêü ŸÖ¸ü ×¿Ö ÖÖ Æêü ´Öã7µÖŸÖ: »ÖÖêúÖÓ¿Öß ¾Ö ŸµÖÖŸÖÆüß ¯ÖÖ»ÖúÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÖÆêü, ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖúÖÓ ÖÓÖ¿Öß
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÖÆêü. (•µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ−ÖÖ ŸÖê ÃÖÖ´ÖæÆüßú¯ÖÖê ¯ÖÖšüà²ÖÖ ¤ü¿ÖÔ¾ÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖŸÖæ−Ö Æêü ¾µÖŒŸÖ ÆüÖŸê Ö †ÃÖŸÖê ) †Ö×Ö
µÖÖ †ÖúÖÓ ÖÖÓ−ÖÖ †ÖúÖ¸ü ¤êüÖÖ-µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÖÆêü. ×¿Ö ÖÖ ÆüÖ –ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ
7
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“ÖÖîú™üßŸÖß»Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê. Ã£ÖÖ×−Öú ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü úÖôûÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ−Öê Æüß
“ÖÖîú™ü †Ö7Öæ−Ö ×¤ü»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. ´Öê−ÖÆòü´Ö µÖÖÓ−Öß µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß êú»Öê»Öê ×¾Ö¬ÖÖ−Ö µÖÖ“Öê µÖ£ÖÖ£ÖÔ ¾ÖÖÔ−Ö ú¸üŸÖê †ÃÖê
´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. ŸÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, “×¿Ö ÖÖÖ“Öê ‡Û¯ÃÖŸÖ, ÃÖÖ¬µÖ Æêü ŸµÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖæ−Ö ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ‘ÖêŸÖÖ µÖêŸÖê.
úÖ¸üÖ Æüß ÃÖÖ¬µÖê ŸÖÖŸúÖ»Öûß−Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ−Öê“Ö ×−Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ êú»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú
™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü, ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖß−ÖãÃÖÖ¸,ü ŸÖß ²Ö¤ü»ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.”8
ÃÖŸµÖ–ÖÖ−Ö ÆüÖ ×¿Ö ÖÖÖ“ÖÖ ‹ú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ×¿Ö ÖÖ Æêü 7Ö-µÖÖ –ÖÖ−ÖÖ¿Öß ±úÖ¸üÃÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
−ÖÃÖŸÖê. (´ÆüÖ•Öê ‘7Ö¸êüê –ÖÖ−Ö’ úÖµÖ †ÃÖŸÖê ŸµÖÖ“Öß úÖÆüß ÃÖ¾ÖÔ´ÖÖ−µÖ ¾µÖÖ7µÖÖ ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üŸÖÖ †Ö»Öß ŸÖ¸üß. )
ŸÖÖê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“µÖÖ “ÖÖîú™üß“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö –ÖÖ−Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê. †£ÖÖÔŸÖ úÖÆüß −ÖÖ úÖÆüß
¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üÖ−Öê ¯ÖÏ×ê ¸üŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê úÖÆüß ×¿Ö Öú †Ö¯Ö»ÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−Ó ÖÖ ÃÖŸµÖ ¾Ö †ÃÖŸµÖ µÖÖŸÖß»Ö ³Öê¤ü
•ÖÖÖµÖÖÃÖ ×¿Öú¾Öæ ‡Û“”ûŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¯ÖÖšËüµÖ×¾ÖÂÖµÖ ´ÆüÖæ−Ö Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö ×¿Öú¾ÖµÖÖµÖÖê)µÖ
´ÖÖ−Ö»Öê»µÖÖ –ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ“Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ Æêü ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö. ×¿Öú¾ÖµÖÖµÖÖê)µÖ –ÖÖ−Ö ´ÆüÖæ−Ö )ÖÖ»ÖÖ )Öê»Öê»ÖÖ
×¾ÖÂÖµÖ ×¿Öú×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸÖê ¿ÖÖôêûŸÖ †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê œüÖê²Öôû´ÖÖ−ÖÖ−Öê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö. –ÖÖ−Ö Æüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖß»Ö êú»Öê»µÖÖ ×−Ö¾Ö›üß¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯Öã−Öü¸Ôü“Ö−ÖÖ, ¯Öã−ÖÔˆ³ÖÖ¸üÖß †ÃÖŸÖê. ˆ¯Ö»Ö²¬Ö –ÖÖ−ÖÃÖÖšü¶ÖŸÖß»Ö
úÖÆüß“Ö ³ÖÖ)Ö ÆüÖ ¯Öãœüß»Ö ×¯ÖœËüµÖÖÓú›ê ÆüÃŸÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ ú¸üµÖÖµÖÖê)µÖ ´ÖÖ−Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ²ÖÖúß ³ÖÖ)Ö ÆüÖ µÖÖê)µÖ ŸµÖÖ
ÃÖÓ)ÖÏÆüÖ»ÖµÖÖŸÖ •Ö´ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖê. ´Ö)Ö ŸÖê£Öæ−Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê ‹ú ŸÖ¸ü ŸÖÖê ×¾ÖÃ´Öé×ŸÖŸÖ ŸÖ¸üß •ÖÖŸÖÖê, ¾ÖÖ ¯Öã−ÖÝü•Ö×¾ÖŸÖ
ÆüÖŸê ÖÖê. Æêü †£ÖÖÔŸÖ £ÖÖê›êü ÃÖã»Ö³Ößú¸üÖ ¾ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ−µÖßú¸üÖ †ÖÆêü.ê úÖ¸üÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö Æüß úÖÆüß
‹úÖŸ´Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖ −ÖÃÖŸÖê, Æêüê †Ö¯ÖÖ ÆüÖŸÖÖôûŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ŸÖ¸ü †Ö¯ÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ •ÖÖÖŸÖÖ“Ö. ¯Öãœêü •ÖÖ‰ú−Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖÓ“ÖÖ †Û¬Öú úÖôû•Öß¯Öæ¾ÖÔú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ“Ö »ÖÖ)Öê»Ö.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ‘Ö›üÖ ¾Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ×¿Ö ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¬Öß“Öß ¸ü“Ö−ÖÖ ú¿Öß †ÖÆêü, µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü´ÖÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ úÖµÖ
×¿Öú¾ÖÖ¾Öê µÖÖ“Öß ×−Ö¾Ö›ü ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ úÃÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö×²ÖŸÖ ÆüÖŸê ÖÖê. µÖÖ“Öß ŸµÖÖ¾Öêôûß ²ÖÖ¸üúÖ‡Ô−Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üÖ¾Ößê
»ÖÖ)Öê»Ö.
¿ÖÖôêûŸÖß»Ö –ÖÖ−Ö Æüß ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ¯Öã−Ö¸Ôü“Ö−ÖÖ †ÃÖŸÖê ¾Ö ŸµÖÖŸÖ ‹ú ×¾Ö¾ÖÛ ÖŸÖ ×−Ö¾Ö›ü †ÓŸÖ³ÖæŸÔ Ö †ÃÖŸÖê.
‹¾Öœêü †ÖŸÖÖ¯Öã¸üŸÖê ¯Öã¸êü †ÖÆêü . –ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ ¯Öã−Ö¸Ôü“Ö−ÖêÃÖÖšüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖ“Öß,
†ÖÓŸÖ¸üü×ÎúµÖê“Öß )Ö¸ü•Ö »ÖÖ)ÖÖÖ¸ü Æêü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ µÖÖŸÖæ−Ö ÃÖ´Ö•Öæ ¿Öêú»Ö. µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ –ÖÖ−ÖÖ“Öß ×−ÖüÝ´ÖŸÖß
†ÃÖê»Ö, ÃÖÓ×ÆüŸÖÖú¸üÖ †ÃÖê»Ö, ÃÖÓ)ÖÏÆü †ÖÛÖ ×¾ÖŸÖ¸üÖ Æêü ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü †ÃÖê»Ö. µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ¾Ó Ö¸ü †£ÖÖÔŸÖ“Ö
†ÖÙ£Öú, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖŸê Ö †ÃÖŸÖÖê. ¾Ö)ÖÖÔŸÖ ×¿Öú×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß úÖµÖ
Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê –ÖÖ−Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêüê µÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ –ÖÖ−ÖÖ“Öê ¾Ö ÃÖ¢Öê“Öê ú¿ÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê ×¾Öëú×Ó ¦üüú¸üÖ —ÖÖ»Öê»Öê
†ÖÆêü µÖÖ“µÖÖ¿Öß ÃÖ¸üôû ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÃÖŸÖÖêêü. †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê ÖÖ-µÖÖ úÖ´ÖÖÓÃÖÖšüß ÃÖãµÖÖê)µÖ šü¸üÖÖ¸êü –ÖÖ−Ö
¾Ö úÖî¿Ö»µÖ ×¿Öú»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖàÓ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¿ÖÖôêûŸÖæ−Ö ÆüÖŸê Ö †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú
‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖšüà²Ó ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. –ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ µÖÖê)µÖ ŸµÖÖ ¯Öã−Ö×−ÖüÝ´ÖŸÖßŸÖæ−Ö ¿ÖÖôûÖ †¿ÖÖ ŸÖ-Æêü“Ó µÖÖ Û¿ÖÛ ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖàÓ“ÖÖ
¯Öã¸ü¾ÖšüÖ úºþ ¿ÖúŸÖÖŸÖ..
ŸÖÖ¸üúÖµÖÖê¨üê (Ã™üÖ¸ü ¾ÖÖò¸ßµÖ¸ü) (ŸÖÖ¸üúÖµÖã¨ü- Ã™üÖ¸ü ¾ÖÖò¸-üµÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖ¾Ö¸ü úÖµÖÔ×¸üüŸÖ †ÃÖÖÖ¸êü ¿ÖÖÃ¡Ö–Ö)
´ÆüÖæ−Ö ²ÖÎÖ›ÑÓ ü−Öê •µÖÖ“Öê ¾ÖÖÔ−Ö êú»Öê †ÖÆêü.9 Æêü úÖÆüß µÖÖê)ÖÖµÖÖê)ÖÖ−Öê ‘Ö›ü»Öê»µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ •Ö−´Ö»Öê»Öê −ÖÖÆüßŸÖ.
†´Öê×¸üêú“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ †ÖüÝ£Öú ¾Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖîÛÀ¾Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ¤üÖ¤üÖ×)Ö¸üß“µÖÖ ³Öæ×´Öêú“Öß ŸÖß
ˆŸ¯Ö¢Öß ÆüÖŸê Öß. ×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß“µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö −ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüß Æüß •Ö¿Öß
¾ÖÖÃÖÖÆüüÖ×ŸÖú ¾ÖÖ¸ü¿ÖÖŸÖæ−Ö ‘Ö›ü»Öê»Öß ÆüÖŸê Öß. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ×−Ö×´ÖÔŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †´Öê×¸üúÖ ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö
×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öß úÖµÖ ³Öæ×´ÖúÖ ¸üÖ×Æü»Öß †ÖÆêü Æêü ŸÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯ÖÆüÖŸÖÖ µÖêµÖÖÃÖÖ¸ü7Öê †ÖÆêü . ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ−Öß
úÖµÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“µÖÖ –ÖÖ−ÖÖ“Öß ¯Öã−Ö×−Ö×´ÖÔŸÖ úºþ−Ö †Ö¯Ö»µÖÖ )ÖÏÖÆüúÖÓÃÖ´ÖÖê¸ü šÓü¾ê Ö»Öß ŸµÖÖ“Öß µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß
ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.
†ÖüÝ£Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ7ÖÖ»Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ,
–ÖÖ−ÖÖ“Öß ´Öæôû ¿Öã¨üŸÖÖ )Ö´ÖÖ¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¯Öê ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ¾Ö ²Ö»Ö¿ÖÖ»Öß
†ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ –ÖÖ−ÖÖ¾Ö¸ü †×´Ö™ü šüÃÖÖ ˆ´Ö™üŸÖÖê“Ö. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖüÝ£Öú ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ
×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öß ¯ÖÆüÖÖß êú»Öß ŸÖ¸ü µÖÖ“Öß †−Öêú ˆ¤üÖÆü¸üÖê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖß»Ö. µÖÖŸÖß»Ö
8

9

. †´Öê¸üßêú“Öê †¬µÖ Ö ÁÖß. ¸üÖ−ê ÖÖ»›ü ¸êü)Ö−Ö µÖÖÓ−Öß ¸ü×¿ÖµÖÖ“µÖÖ ŸÖ£ÖÖú£ÖßŸÖ †ÖÛ¾Öú Æü»»µÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö †´Öê×¸üêú“ÖÖ ²Ö“ÖÖ¾Ö
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †ÓŸÖ¸üÖôûÖŸÖ ÃÖÓ¸ü ÖÖ µÖÓ¡ÖÖÖ ˆ³Öß ú¸üµÖÖ“Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ †Ö7Ö»Öß ÆüÖŸê Öß. µÖÖ †ŸµÖŸÖ 7ÖÙ“Öú µÖÖê•Ö−Öê“Öê
»ÖÖêú×¯ÖÏµÖ −ÖÖ¾Ö ÆüÖŸê Öê Ã™üÖ¸ü ¾ÖÖò¸ü. Æüß µÖÖê•Ö−ÖÖ ¸ü×¿ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖŸÖ−ÖÖ´Öãôêû ¯Öãœêü †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö“Ö ²ÖÖ¸ü)Öôû»Öß.
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¤üÖ−ê Ö ˆ¤üÖÆü¸üÖê ¯ÖÖÆæü µÖÖ. ¯Ö×Æü»Öê †ÖÆêü ×¾Ö–ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ»Öê. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ ×¾Ö–ÖÖ−ÖÖ¿Öß ¾ÖÖÃÖÖÆüÖ×ŸÖú úÖôûÖŸÖ
ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †Ö»µÖÖ−Öê, ×¾Ö–ÖÖ−Ö ¾Ö ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ´Ö−ÖÖŸÖ •ÖÖæ ÃÖÖÓ)Ö›ü“Ö ‘ÖÖŸÖ»Öß )Öê»Öß, ¾Ö ŸÖÖê ¯Ö¸üúßµÖ
´ÖÖÖÃÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ³ÖµÖ)ÖÓ›üÖ“ÖÖ ³ÖÖ)Ö ²Ö−Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû
×¾Ö–ÖÖ−ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ˆ¤üÖ×ÃÖ−ÖŸÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÆæü−Ö ¾ÖÖ‡Ô™ü ´ÆüÖ•Öê ÃÖÓ¿ÖµÖ, ×¾Ö¸üÖ¬ê Ö, ×ŸÖ™üúÖ¸üÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ
—ÖÖ»ÖÖ. †ÃÖÖ ×¾Ö¸üÖ¬ê Ö ÆüÖ •ÖÖæ ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ‹ú ³ÖÖ)Ö ²Ö−Ö»ÖÖ. ²Öò¸ü−Ö µÖÖÓ−Öß µÖÖ ˆ»Ö™ü •Ö¯ÖÖ−Ö´Ö¬µÖê ×¤üÃÖÖÖ¸êü
×“Ö¡Ö ¤üÖ7Ö×¾Ö»Öê †ÖÆêü.
“−Ö¿Öß²Ö úÖœüÖµÖ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ×−Ö‘ÖÖ»Öê»Öê ¯ÖÖÛ¿“Ö´ÖÖŸµÖ »ÖÖêú, ÃÖî×−Öú, 7Ö»ÖÖ¿Öß, ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ¬Ö´ÖÔ ÃÖÓÃéúŸÖß
¯ÖÏ“ÖÖ¸üú µÖÖ ¯ÖÖÃÖæ−Ö •Ö¯ÖÖ−Ö´Ö¬Öß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“ÖÖ ²Ö“ÖÖ¾Ö —ÖÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß“µÖÖ
³ÖµÖ)ÖÓ›üÆüß ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ −ÖÖÆüß. †Ö×¿ÖµÖÖ 7ÖÓ›üÖŸÖ †ÃÖÖ ³ÖµÖ)ÖÓ›ü ¯ÖÃÖ¸ü»µÖÖ−Öê ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ –ÖÖ−Ö×¾Ö–ÖÖ−ÖÖ»ÖÖÆüß
×¾Ö¸üÖ¬ê Ö —ÖÖ»ÖÖ, ´ÖÖ¡Ö •Ö¯ÖÖ−Ö´Ö¬µÖê ŸÖÖê —ÖÖ»ÖÖ −ÖÖÆüß. ”
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¿ÖÖôûÖ´Ó Ö¬µÖê ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖ ´ÆüÖæ−Ö ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö–ÖÖ−Ö×¾ÖÂÖµÖÖ»ÖÖ ²Ö¸üÖ“Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ
ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ)Ö»ÖÖ. †ÖŸÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ úÖÆüß ‹ú Ã£ÖÖ−Ö ×´ÖôûÖ»Öê»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¿ÖÖôêû“µÖÖ ˆ¯ÖÎú´ÖÖÓ¯Öîúß ±úÖ¸ü“Ö
£ÖÖê›üß •ÖÖ)ÖÖ ×¾Ö–ÖÖ−ÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖ †ÃÖŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¿ÖÖôûÖ ´Öæ»Ö:ŸÖ ×¾Ö–ÖÖ−Ö×¾Ö¸üÖ¬ê Öß ¸üÖ×Æü»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. †)Ö¤üß
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ×¾Ö–ÖÖ−Ö ÃÖÓÃéúŸÖß“Öê ¾ÖÖÔ−Ö ú¸üÖµÖ“Öê šü¸ü¾Ö»Öê ŸÖ¸ü ŸÖß ¯ÖÏŸµÖ Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ, ²Ö¤ü»Ö
‘Ö›ü¾ÖÖÖ¸üß ¾Ö ¾µÖŒŸÖß)ÖŸÖ ×−Ö×¸ü ÖÖÖÃÖ ¾ÖÖ¾Ö ¤êüÖÖ¸üß †¿Öß ÃÖÓÃéúŸÖß †ÖÆêü. †Ö´Ö“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ“Ó Öß ÃÖÓÃéúŸÖß ´ÖÖ¡Ö
†)Ö¤üß µÖÖ ˆ»Ö™ü †ÖÆêü †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö. ×¾Ö–ÖÖ−Ö †Ö×Ö ×¾Ö–ÖÖ−Ö •µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
)ÖÖêÂ™üà×¾ÖÂÖµÖß ¾ÖÖ™üÖÖ-µÖÖ ³ÖµÖÖ−Öê †Ö´Ö“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ“Ó Öß ÃÖÓÃéúŸÖß ¾Öêœü»Öê»Öß †ÖÆêü. ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ×−Ö¬ÖÖÔ¸üÖÆüß
ŸµÖÖ−Öê )ÖÏÃŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖ ÖÖŸÖ ŸÖÃÖê ˆ‘Ö›ü¯ÖÖê ²ÖÖê»Ö»Öê •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ŸÖê ¸üÖ•ÖúßµÖ ¥üÂ™ü¶Ö ×ÆüŸÖÖ“Öê
−ÖÖÆüß, ‹¾Öœêü“Ö †ÖÆêü.
)ÖÖÓ¬Öà−Öß ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ êú»Öê»Öê ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖ (²Öã×−ÖµÖÖ¤üß ×¿Ö ÖÖ) ÆêüÆüß –ÖÖ−ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö
Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖÖ¸êü ˆ¤üÖÆü¸üÖ“Ö †ÖÆêü. Ã£ÖÖ×−Öú ˆŸ¯ÖÖ¤üú ÆüÃŸÖú»ÖÖ úÖî¿Ö»µÖ ×¿Öú¾ÖÖê Æêü ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ
×¿Ö ÖÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †Ó)Ö ÆüÖŸê Öê. ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÏ×ÎúµÖê¿Öß, •Öß¾Ö−Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ¿Öß, ¿ÖÖôêû“Öß ÃÖÖÓ)Ö›ü
‘ÖÖ»ÖÖê ÆüÖ µÖÖ´ÖÖ)Öß»Ö ˆ§êü¿Ö ÆüÖŸê ÖÖ. ¿ÖÖôûÖ ÆüÖ )ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖ)ÖÖŸÖß»Ö ‹ú ˆŸ¯ÖÖ¤üú ‘Ö™üú †ÃÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê“Ö
´Öãôûß ‘ÖÖêÂÖßŸÖ ˆ§üßÂ™ü ÆüÖŸê Öê. Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ )Ö¸ü•ÖÖ ³ÖÖ)Ö×¾ÖµÖÖ ‡ŸÖúß •Ö¸ü ¿ÖÖôûÖ Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß —ÖÖ»Öß −ÖÖÆüß, ŸÖ¸ü
†Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖ¸ü7µÖÖ )Ö¸üß²Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ŸÖß ±úÖ¸ü¿Öß ×™üúÖ¾Ö ¬Öºþ ¿ÖúÖÖ¸ü −ÖÖÆüß †ÃÖê )ÖÖÓ¬Öà•Öà−ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖŸê Öê.
¯ÖÖ Æüß ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ¸üßú ²ÖÖ•Öæ ÃÖÖê›ü»Öß ( •µÖÖ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖµÖÔŸÖê×¾ÖÂÖµÖß ²Ö¸êü“Ö ´ÖŸÖ³Öê¤ü ÆüÖŸê Öê ) ŸÖ¸üß ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ
×¿Ö ÖÖÖ“Öê ‹ú ¯ÖÏ×ŸÖúÖŸ´Öú ´Öæ»µÖ ÆüÖŸê Öê“Ö, µÖÖú›êü ±úÖ¸üÃÖê »Ö Ö ×¤ü»Öê )Öê»Öê −ÖÖÆüß. Ã£ÖÖ×−Öú Öê¡ÖÖŸÖß»Ö
ÆüÃŸÖúÖî¿Ö»µÖê, ˆŸ¯ÖÖ¤üú úÖî¿Ö»µÖê †Ö×Ö –ÖÖ−Ö µÖÖ“Öß ¿ÖÖôêû¿Öß ¯ÖÏ×ŸÖúÖŸ´Öú úÖ ÆüÖ‡ê −Ô ÖÖ ÃÖÖÓ)Ö›ü ‘ÖÖ»Öæ−Ö
)ÖÖÓ¬Öß ˆ¯Öê× ÖŸÖ ¾Ö)ÖÖÔ−Öê ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê»µÖÖ úÖî¿Ö»µÖÖÓ−ÖÖ, –ÖÖ−ÖÖ»ÖÖ ¿ÖÖôûÖ“Ó µÖÖ ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ »Ö Ö×ÖµÖ Ã£ÖÖ−Ö
×´Öôû¾Öæ−Ö ¤êü‰ú ‡Û“”ûŸÖ ÆüÖŸê Öê. •µÖÖ´Öãôêû µÖÖ †»ÖãŸÖê¤üÖ¸ü-²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸üÖ“µÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üú ÁÖ´ÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÂšüßŸÖ Ã£ÖÖ−Ö
×´Öôæ−Ö, ¿ÖÖ»ÖêµÖ –ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖúŸÖêŸÖ ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üß ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö“Ö ÆüÖê ÖÖ¸ü ÆüÖŸê Öê. ¿ÖŸÖúÖ−Öã¿ÖŸÖêú
¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ˆ““Ö •ÖÖŸÖßµÖÖÓ“ÖÖ“Ö ¯Ö)Ö›üÖ ¾Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¸üÖÆüß»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ †¿ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ, ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ 7ÖÖ»Ö“µÖÖ
)ÖÖ»µÖÖ )Öê»Öê»µÖÖ ÃÖ´ÖæÆüÖ“Ó µÖÖ –ÖÖ−ÖÖ»ÖÖÆüß ÃÖÖ´ÖÖ¾Öæ−Ö ‘ÖêµÖÖ−Öê ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›ü¾ÖµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ“Ö '¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ
×¿Ö ÖÖ' ÃÖæ ´Ö¯ÖÖê ÃÖãºþ úºþ ‡Û“”ûŸÖ ÆüÖŸê Öê. ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß−Öê ÃÖ““Öê¯ÖÖÖ−Öê “ÖÖ»Ö×¾Ö»µÖÖ •ÖÖÖÖ-µÖÖ
¿ÖÖôûÖ´Ó Ö¬µÖê ÃÖÓ›üÖÃÖ ÃÖ±úÖ‡Ô ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−Öß ú¸üÖµÖ“Öß †ÃÖê. ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú †¾Ö»ÖÓ²Ö
êú»ÖÖ )Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖ¸ü †Ö´Ö“µÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ)ÖÏÃŸÖ •ÖÖŸÖßµÖ ˆŸÖ¸Óü›üßŸÖß»Ö –ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ ´ÖŒŸÖê¤üÖ¸üß»ÖÖ “ÖÖÓ)Ö»ÖÖ“Ö
¬ÖŒúÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ. ÃÖ¾ÖÖÕÃÖÖšüß ÃÖ´ÖÖ−Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖß»Ö ¿ÖÖôûÖ´Ó Öãôêû ˆ““Ö
•ÖÖŸÖßµÖÖÓ“µÖÖ –ÖÖ−ÖÖÃÖÓ“ÖµÖÖ»ÖÖ“Ö †ÃÖ»Öê»Öß †×«üŸÖßµÖ †×¬Ö´ÖÖ−µÖŸÖÖ −ÖÂ™ü —ÖÖ»Öß †ÃÖŸÖß. ˆ““Ö ¾ÖÙÖµÖÖÓ“Öê –ÖÖ−Ö
Æü“ê Ö êú¾Öôû ×¿Öú¾ÖµÖÖ µÖÖê)µÖ –ÖÖ−Ö †ÖÆêü, Æüß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖÆüß ´Ö)Ö −ÖÂ™ü —ÖÖ»Öß †ÃÖŸÖß.
úÖÆüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÃÖ´ÖæÆüÖ“Ó ÖÖ, ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ –ÖÖ−ÖÖ¿Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ»ÖÖ ×¿Ö ÖÖÖŸÖ ‹ú
´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖ−Ö †ÃÖŸÖê. µÖÖŸÖæ−Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü úÖôûÖŸÖ ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯ÖÏ“Ö»ÖßŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß –ÖÖ−Öß ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß
¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ ÆüÖŸê Ö †ÃÖŸÖê. µÖÖû ÃÖÖÆü“ÖµÖÖÔ´Öãôêû ×¿Ö ÖÖ Æêü úÖÆüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü Öê¡ÖÖ¯Öã¸üŸÖê“Ö †ÃÖ»Öê»Öê –ÖÖ−Ö ¾Ö
‡ŸÖ¸ü Öê¡ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê †–ÖÖ−Ö †¿Öß ÃÖÖÓ)Ö›ü ¯ÖŒúß —ÖÖ»Öß. ´ÖÖ—µÖÖ“Ö •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ˆ¤üÖÆü¸üÖ ‘Öê‰ú−Ö ´Öß Æêü
Ã¯ÖÂ™ü úºþ−Ö ÃÖÖÓ)ÖŸÖÖê. ´Öß ‹ú ÃÖã×¿Ö× ÖŸÖ ´ÖÖÖæÃÖ †ÖÆêü. †)Ö¤üß †Ö)»ÖÖôû»Öê»ÖÖ −ÖÃÖ»ÖÖê, ŸÖ¸üß ´Ö×Æü−µÖÖÓ“Öß
¤êü¿Öß −ÖÖ¾Ö ×¾ÖÃÖ¸üµÖÖ‡ŸÖúÖ ´Öß ÃÖã×¿Ö× ÖŸÖ †ÖÆêü ! ´ÖÖ—µÖÖ ‘Ö¸ü“Öß ´ÖÖê»Öú¸üßÖ ´ÖÖ¡Ö ×ŸÖ“µÖÖ
•Öß¾Ö−Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖÃÖÖšüß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¤ü−Ö¤üÙ¿ÖúÖ“Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖê, ×ŸÖ»ÖÖ ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ òú»Öë›ü¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖ“Ö −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû
†Ö´ÆüÖ»ÖÖ ‹ú´ÖêúÖÓ“Öê ²ÖÖê»ÖÖê ÃÖ´Ö•ÖÖê ú¬Ößú¬Öß †¾Ö‘Ö›ü ÆüÖ‰ê ú−Ö ²ÖÃÖŸÖê. †×¿Ö× ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ´Ö»ÖÖ
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ´Ö×Æü−µÖÖÓ“Öß −ÖÖ¾Öê ´ÖÖ×ÆüŸÖ −ÖÃÖÖÖ¸ü †ÃÖê ŸÖß )Öé×ÆüŸÖ ¬Ö¸üŸÖê ŸÖ¸ü µÖÖˆ»Ö™ü ×ŸÖ»ÖÖ ±úŒŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
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¯Ö¨üŸÖß“Öê“Ö òú»Öë›ü¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖ †ÃÖÖÖ¸ü †ÃÖê ´Öß ´ÖÖ−Öæ−Ö “ÖÖ»ÖŸÖÖê. †Ö´Ö“Öê Æêü ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖ“Ó µÖÖ úÖ»Ö)ÖÖ−ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
×¾ÖÂÖµÖß“Öê †–ÖÖ−Ö †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ×¿Ö× ÖŸÖ ¾Ö †×¿Ö× ÖŸÖ †ÃÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ¤êüŸÖê ! †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ−ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö
†ÖÙ£Öú )ÖŸÖß †¿Öß †ÖÆêü úß ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖê»Öú¸üÖß“µÖÖ úÖ»Ö)ÖÖ−ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß×¾ÖÂÖµÖß ´Ö»ÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
†–ÖÖ−ÖÖ´Öãôêû ´Öß ÃÖã×¿Ö× ÖŸÖ šü¸üŸÖÖê. ´ÖÖ‘Ö †Ö¬Öß µÖêŸÖÖê úß ÁÖÖ¾ÖÖ Æêü ´Ö»ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖ †ÃÖµÖÖ“Öß )Ö¸ü•Ö“Ö −ÖÃÖŸÖê.
´ÖÖ¡Ö ×ŸÖ»ÖÖ ‡Ó)ÖÏ•Öß ´Ö×Æü−µÖÖÓ“Öß −ÖÖ¾Öê ´ÖÖ×ÆüŸÖ −ÖÃÖÖê ÆüÖ ×ŸÖ“µÖÖ †×¿Ö× ÖŸÖ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ šü¸üŸÖÖê. úÖ¸üÖ
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ´Ö×Æü−µÖÖÓ“Öß −ÖÖ¾Öê –ÖÖŸÖ †ÃÖÖê Æêü úÖÆüß ‡£Öê –ÖÖ−Öß †ÃÖµÖÖ“Öê »Ö ÖÖ ´ÖÖ−Ö»Öê“Ö •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß! ŸÖß
´ÖÖ)ÖÖÃÖ •ÖÖŸÖßŸÖæ−Ö †Ö»Öß †ÖÆêü ŸÖ¸ü ´Öß ˆ““Ö•ÖÖŸÖß“ÖÖ ‘Ö™üú †ÖÆêü. ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖê»Öú¸üÖß»ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÃÖ»Öê»Ö
–ÖÖ−Ö Æêü ˆ¢Ö¸ü ¾ÖÖÃÖÖÆüÖ×ŸÖú úÖôûÖŸÖ )Ö¸üß²Ö †×¿Ö× ÖŸÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê –ÖÖ−Ö ´ÖÖ−Ö»Öê )Öê»Öê
ÆüÖŸê Öê. ú´ÖÔúÖÓ›üÖÃÖÖšüß ²ÖÎÖÉÖ ×³Ö Öãú •Ö¸üß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ úÖ»Ö)ÖÖ−ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üßÆüß ŸµÖÖ´Öãôêû
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ úÖ»Ö)ÖÖ−ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÖ¸üÖ ŸÖÖê †×¿Ö× ÖŸÖ Æüß ÃÖÖÓ)Ö›ü úÖÆüß ŸÖã™üŸÖ −ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ÃÖã×¿Ö× ÖŸÖ ´ÖÖÖæÃÖ
µÖÖ ³Öæ×´ÖêúŸÖæ−Ö ²ÖÖÎÉÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ òú»Öë›ü¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ ŸÖ¸ü ×³Ö Öãú, ¯Öã•ÖÖ¸üß µÖÖ ³Öæ×´ÖêúŸÖæ−Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
òú»Öë›ü¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
¯ÖÏŸµÖêú úÖôûÖŸÖ ÃÖã×¿Ö× ÖŸÖ ´ÖÖÖÃÖÖ“Öß ¾µÖÖ7µÖÖ ¾Öê)Ö¾Öê)Öôûß †ÃÖŸÖê. ‘ÃÖã×¿Ö× ÖŸÖ’ µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ´Öê¿Öß –ÖÖ−ÖÖ“Öê
†–ÖÖ−ÖÖ“ÖêÆüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü Öê¡Ö •ÖÖê›ü»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. Æüß Öê¡Ö ¤êü×7Ö»Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÃÖ´ÖæÆüÖ¿Ó Öß ×−Ö)Ö›üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ“Öß ÃÖÓ¸ü“Ö−ÖÖ ¾Ö ÃÖ¢Öê“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö µÖÖŸÖæ−Ö ÃÖã×¿Ö× ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖßú›êü úÖµÖ †ÃÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß“Öß
¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ−Öê Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ ÆêüÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ãúšü»µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖßÖ»ÖÖ µÖÖê)µÖ –ÖÖ−Ö ´ÆüÖÖ¾Öê Æêü –ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ
×úŸÖß ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ µÖÖŸÖæ−Ö šü¸üŸÖê. ‹úÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü úÖôûÖŸÖ –ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ ×úŸÖß ¯ÖÏÃÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü,
µÖÖ¾Öºþ−Ö ŸµÖÖ¾Öêôûß ×¿Ö ÖÖÖ“Öß ×úŸÖß ¾µÖÖ¯Öú ÃÖÓ¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖŸê Öß Æêü ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê. †ÖŸÖÖ ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖ
šü¸ü¾ÖŸÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¯Öãœêü µÖêÖÖ¸üÖ ¯ÖÏ¿−Ö †ÃÖÖ †ÖÆêü úß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö –ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ¯Ó Öîúß ´Öß ãúšü»Öê
×−Ö¾Ö›üÖÖ¸ü ? †Ö¯ÖÖ ¤ãüÃÖ-µÖÖ ´ÖÖ)ÖÖÔ“Öß “Ö“ÖÖÔ ÃÖã¹ý êú»Öß ŸÖê¾ÆüÖ µÖÖ“Ö ¯ÖÏ¿−ÖÖ¯ÖÖ¿Öß †Ö¯ÖÖ †Ö»ÖÖê ÆüÖŸê ÖÖê.
–ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ úÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸üÖ−Ó ÖÖ ×¿Ö ÖÖ µÖÖê)µÖ ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖê ŸÖê úÖÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ó)Ö³ÖæŸÖ )ÖãÖ¾ÖŸŸÖê ´Öãôêû −Ö¾Æêü.
×¾Ö×¿ÖÂ™ü ³Öæ×´ÖúÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÆü“ÖµÖÖÔ−Öê –ÖÖ−Ö ×¾ÖÂÖµÖú ¬ÖÖ¸üÖÖ ú¿Öß ²Ö−ÖŸÖ •ÖÖŸÖê ÆêüÆüß †Ö¯ÖÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê.
ÃÖÖ¬Öú ²ÖÖ¬Öú (ÃÖ´µÖú ´ÆüÖæµÖÖ úÖ?)“Ö“Öì“Öß $Ö¸ü•Ö †Ö×Ö Ã¾Ö¹ý¯Ö
µÖÖ ¤üÖ−ê Ö ´ÖÖ)ÖÖÕ−Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß êú»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öß †ÃÖê ÃÖÖÓ)Öæ ‡Û“”ûŸÖÖê úß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †×³ÖÃÖ¸üÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖê)Ö
´ÆüÖË−æ Ö ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖ šü¸ü×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö ¯ÖÆüÖŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß, ŸÖß ‹ú ÃÖÖ¬Öú²ÖÖ¬Öú “Ö“Öì“Öß éúŸÖß †ÖÆêü.
†Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖ¸ü7µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ •Öê£Öê ×¿Ö ÖÖÖ¿Öß ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖ ³ÖÖî×ŸÖú †Ö×Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ³ÖÖÓ›ü¾Ö»ÖÖ“Öß
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾ÖÖ™üÖß †ŸµÖÓŸÖ ×¾ÖÂÖ´Ö †ÖÆêü, ŸÖê£Öê ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖ šü¸ü×¾ÖŸÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÆüÖê Öê †™üôû“Ö †ÖÆêü. ÆüÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ
úÃÖÖ ÆüÖŸÖÖôûŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö ? ŸµÖÖŸÖæ−Ö ´ÖÖ)ÖÔ úÃÖÖ úÖœüŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö ? ãúšü»ÖÖÆüß †Ö¾ÖÖ•Ö ¤ü›ü¯Ö»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüß
µÖÖ“Ö †™üß¾Ö¸ü ãúšü»ÖÖÆüß “Ö“ÖÖÔ ¯Ö¸üß¯ÖæÖÔ ÆüÖ‰ê ú ¿ÖúŸÖê. •Ö¸ü úÖÆüß †Ö¾ÖÖ•Ö ¤ü›ü¯Öæ−Ö ™üÖúÖê ¿ÖŒµÖ —ÖÖ»Öê
†ÃÖŸÖê ŸÖ¸ü †³µÖÖÃÖÖ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö“Ö ˆ¤ü³Ö¾Ö»ÖÖ −ÖÃÖŸÖÖ. †£ÖÖÔŸÖ
¸üÖ•ÖúßµÖ¥üÂ™ü¶Ö ãúšü»ÖÖÆüß †Ö¾ÖÖ•Ö ˆ‘Ö›ü¯ÖÖê ˆ›ü¯Öæ−Ö ™üÖúŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ×¿Ö ÖÖÖŸÖæ−Ö †ÃÖê úÖÆüß
†Ö¾ÖÖ•Ö ×−ÖÂ¯ÖÏ³Ö ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö ÆüôæûÆüôæû ŸÖê ‹êæú µÖê‡−Ô ÖÖÃÖê“Ö ÆüÖŸê Öß»Ö †¿ÖßÆüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê.
¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ¿ÖÖ»Öß )Ö™ü ×¿Ö ÖÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ †×¬Öú −Öê´Öêú¯ÖÖÖ−Öê ÃÖÖÓ)ÖÖµÖ“Öê ŸÖ¸ü †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþ−Ö
‘Öê‰ú ¿ÖúŸÖÖŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ †−µÖ ÃÖ´ÖæÆüÖ“Ó Öß †×³Ö¾µÖŒŸÖß Æüß †×ŸÖ¿ÖµÖ ÖßÖ¯ÖÖê, ×¾ÖéúŸÖ¯ÖÖê ¾Ö
†¯Öã¸êü¯ÖÖÖ−Öê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üÖµÖ“Öß. ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö êú»µÖÖ−Öê ˆ»Ö™üÖ ¾ÖÖ −ÖúÖ¸üÖŸ´Öú ¯Ö×¸üÖÖ´Ö“Ö ‘Ö›æü−Ö
µÖê‡»Ô Ö †ÃÖê ¯ÖÆüÖµÖ“Öê ¾Ö ÆüôæûÆüôæû ŸÖê †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖß“µÖÖ “Ö“ÖìŸÖæ−Ö ²ÖÖ¤ü ÆüÖŸê Öß»Ö †ÃÖê ¯ÖÆüÖµÖ“Öê. ÆêüÆüß úÖÆüß
±úÖ¸ü †Ö7Öæ−Ö ¸êü7Öæ−Ö ú™ü †Ö7Öæ−Ö êú»Öê •ÖÖŸÖê †ÃÖêÆüß −ÖÖÆüß. ŸÖß ‹ú ÃÖÖ¬Öß ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ )Ö×ŸÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öß ×ÎúµÖÖ
†ÃÖŸÖê. ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß )Ö™üÖ“ÖÖ ÃÖãÃÖÓÃéúŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖœüŸÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÃÖÆü•Ö¯ÖÖê ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ÆüÖŸê Ö •ÖÖŸÖÖê.
¯Ö¸Óü¯Ö¸êü−Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ –ÖÖ−ÖÖ¯Öê ÖÖ, ÃÖÖ¬Öú²ÖÖ¬Öú “Ö“Öì«üÖ¸ê,ü ×¾Ö¾Öêúß¥üÂ™üß−Öê ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß †Ö7ÖÖß
ú¸üµÖÖ“Öê šü¸ü×¾ÖÖê Æêü“Ö ´Öãôßû ¯ÖÏ³ÖãŸ¾ÖÃÖÓ¯Ö®ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖúÖµÖ´Ö ¸üÖ7ÖµÖÖ“Öê )Ö×ŸÖ¿ÖÖÃ¡Ö ×−ÖÂ¯ÖÏ³Ö ú¸üµÖÖ“Öê ¯Ö×Æü»Öê
¯ÖÖ‰ú»Ö †ÖÆê.
†Ö´Ö“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ˆ¯Öê× ÖŸÖ ¾Ö)ÖÖÕ¯ÖµÖÕŸÓ Ö ×¿Ö ÖÖ −Ö ¯ÖÖê“ÖµÖÖ»ÖÖ Æüß“Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖ¸üÖê †ÖÆêüŸÖ.
)Ö¸üß²ÖÖÓ´Ö¬µÖê †Ö¯Ö»Öß ˆ®ÖŸÖß ú¹ýü−Ö ‘ÖêµÖÖ“Öß ¯ÖÏ¸ê üÖÖ“Ö −ÖÃÖŸÖê †ÃÖê ´ÆüÖÖê Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ †úÖµÖÔ Ö´ÖŸÖÖ
µÖÖ¾Ö¸ü 7ÖÖ¯Ö¸ü ±úÖê›üÖê Æêü ±úÖ¸ü ÃÖÖê¯Öê †ÖÆêü. ×¿Ö ÖÖ×¾ÖÂÖµÖú “Ö“ÖÖÔ Æüß µÖÖ ¤üÖ−ê Ö úÖ¸üÖÖÓ−Öß“Ö ³Ö¸ü»Öê»Öß
†ÃÖŸÖê. Æêü †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ¾ÖµÖß“Öê —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öß †Ö7ÖÖß ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ÆüÖê ÖÖ-µÖÖ “Ö“Öì“ÖÖ
†¯Öã¸êü¯ÖÖÖ, ŸµÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÖ¯ÖúŸÖê“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö µÖÖ“ÖÖÆüß ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ µÖÖŸÖæ−Ö ×´ÖôûŸÖÖê. ¿ÖÖ»ÖêµÖ †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß †Ö7ÖÖß
arun thakur
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Æêü ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö −ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüß“Öê úÖ´Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß †−Öã¤üÖ−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ×¿Ö ÖÖ×¾ÖÂÖµÖú
ÃÖÓÃ£ÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ¾Ö ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖ ú¸üÖÖ¸êü »ÖÖêúÆüß †ÓŸÖ³ÖæŸÔ Ö †ÖÆêüŸÖ. Æêü )Ö™ü †¬ÖÔ −ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüß Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê
†ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö. ŸÖê •Öê úÖÆüß ú¸üŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ¬Öú ²ÖÖ¬Öú “Ö“ÖÖÔ Æêü Ã¾Öºþ¯Ö ú¬Öß“Ö −ÖÃÖŸÖê.
¯Öæ¾Öá“µÖÖ †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ –ÖÖ−ÖÖ“Öß ÃÖÓ¸ü“Ö−ÖÖ ú¿ÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß ÆüÖŸê Öß µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‘ÖêµÖÖ“Öß ãúÖÖ»ÖÖ
)Ö¸ü•Ö“Ö ¾ÖÖ™ü»Öß −ÖÖÆüß. –ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¸ü“Ö−Öê“Öß ¯Öã−Ö²ÖÖÕ¬ÖÖß ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ“Ö •ÖÖê›üß»ÖÖ
–ÖÖ−Ö×¾ÖÂÖµÖú ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖ“Öß ¯Öã−ÖˆÔ³ÖÖ¸üÖß ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ´ÖÖ−Ö»Öê )Öê»Öê −ÖÖÆüß.
†³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß †Ö7ÖÖß ÆüÖ ‹ú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü †ÖÆêü. ŸÖÖê ×•ÖŸÖúÖ ×¾ÖÃŸÖéŸÖ †ÃÖê»Ö ×ŸÖŸÖêú
ŸµÖÖŸÖæ−Ö ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÛÃ£ÖŸÖß“Öê –ÖÖ−Ö †“Öæú¯ÖÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖ‡ê »Ô Ö. Æüß “Ö“ÖÖÔ ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ú¸üÖµÖ“Öß †ÃÖê»Ö
ŸÖ¸ü ŸµÖÖŸÖ ×¿Ö ÖúÖÓ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öæ−Ö ‘µÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê, ¯ÖÖ ‡£Öê“Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“ÖÖ
†›üÃÖ¸ü †Ö¾ÆüÖ−ÖÖŸ´Öú ºþ¯Ö ‘Öê‰ú−Ö ¯Öãœêü µÖêŸÖÖê. µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ×¿Ö Öú Æêü )ÖÖîÖ ¤ü•ÖÖÔ“Öê ú×−ÖÂšü ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö
ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß )ÖÖ»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ! ŸµÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ´ÆüÖÖê ´ÖÖÓ›üµÖÖ“Öß úÖÆüß ÃÖÓ¬Öß“Ö −ÖÃÖŸÖê. ŸÖÃÖê †¯Öê× ÖŸÖ“Ö −ÖÃÖŸÖê.
ŸµÖÖÓ−ÖÖ ±úŒŸÖ ×¿Öú¾ÖµÖÖ“Öê úÖî¿Ö»µÖ †Ó)Öß †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¯Öã¸êü †ÖÆêü. †ÃÖê ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ
ˆ““Ö ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü •Öß úÖÆüß ŸÖã™ü¯Öã•Ó Öß “Ö“ÖÖÔ ÆüÖŸê Öê. ŸÖß †×ŸÖ¿ÖµÖ ÃÖã´ÖÖ¸ü ¤ü•ÖÖÔ“Öß“Ö ¸üÆüÖŸÖê, úÖ¸Ö ŸµÖÖŸÖ
×¿Ö ÖúÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖ)Ö“Ö −ÖÃÖŸÖÖê. ¯ÖÖ ÆüÖ úÖÆüß •ÖÖÃŸÖ ÃÖÓ7µÖê−Öê »ÖÖêúÖÓ−Öß “Ö“ÖìŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ)Öß ¾ÆüÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß
êú»Öê»ÖÖ µÖãŒŸÖß¾ÖÖ¤ü −Ö¾Æêü. ÃÖÓ7µÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß †ÖÆêü“Ö ¯ÖÖ ŸµÖÖÆüß ¯Öê ÖÖ ×¿Ö ÖÖ †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ †Ö7ÖÖß“Öß
“Ö“ÖÖÔ Æüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÖ¯Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖãºþ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÓ£Ö−ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖ•Ö)Ö ¾Ö ÃÖÓ¾Öê¤ü−Ö¿Öß»Ö †ÖÆêü
úß −ÖÖÆüß Æêü •ÖÖÃŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü.
×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃŸÖ¸üÖ¾Ó Ö¸üß»Ö “Ö“ÖÖÕ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö •ÖÖê7ÖÖê †Ö×Ö ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê−Öê ŸµÖÖú›êü ¯ÖÆüÖµÖÖ“ÖÖ úÃÖÖ
¯Ö×¾Ö¡ÖÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ Æêü šü¸ü×¾ÖÖê µÖÖ †¾Ö‘Ö›ü )ÖÖêÂ™üß †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖú›êü ¯ÖæÖÔ ›üÖêôêû—ÖÖÓú ú¸üÖê ´ÆüÖ•Öê †³µÖÖÃÖ
×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ †Ö7ÖÖß“Öê úÖµÖÔ Æêü ¾µÖÖ¯Öú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¤æü¸ü, †×»Ö¯ŸÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖ¸ü7Öê †ÖÆêü. )Öê»Öß †−Öêú ¾ÖÂÖÔ
†Ö´Æüß †)Ö¤üß µÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ †ÖÆÖêüŸÖ. •µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ¿Öß ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ »ÖÖêú —Ö)Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“Öê
¯ÖãÃÖ™üÃÖê ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²ÖÆüß ¿ÖÖ»ÖêµÖ †³µÖÖÃÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖÖ †Ö7ÖÖßŸÖ ×¤üÃÖŸÖ −ÖÖÆüß. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ‘Ö™üú ´ÆüÖæ−Ö ¿ÖÖ»ÖêµÖ
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ •Öê ×¾ÖÂÖµÖ úÖôû•Öß“Öê ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸµÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö ¿ÖÖôêûŸÖ •Öê úÖÆüß –ÖÖ−Ö ´ÆüÖæ−Ö ×´ÖôûŸÖê
ŸµÖÖ“ÖÖ •Ö¸üÖÆüß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö −ÖÃÖŸÖÖê. Øú¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¤ãü²ÖÔ»Ö ‘Ö™üúÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖœî üÖ−Ó ÖÖ •µÖÖ Ø“ÖŸÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖ“µÖÖ¿ÖßÆüß ŸÖê ¤æü¸üÖ−¾ÖµÖêÆê üß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ −ÖÃÖŸÖê. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ Ø“ÖŸÖê“µÖÖ úÖÆüß ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öê †Ö¾Ö¸üÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ¾Ö¸ü
¯ÖÖ‘Ö¸»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. Æêü ×¾ÖÂÖµÖ ²ÖÆãü¬ÖÖ †ÖÙ£Öú ¾Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¥üÂ™ü¶Ö ²Ö»ÖßÂšü )Ö™üÖ¿Ó Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ
ŸÖ-Æêü“µÖÖ †Ö¾Ö¸üÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê)Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ−µÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ¤îü−ÖÓ×¤ü−Ö •Öß¾Ö−ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ ×¿Ö ÖÖ
¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ´ÖÖ)Ö´ÖæÃÖ ×¤üÃÖŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ“Öß ¾ÖÃŸÖãÛÃ£ÖŸÖß —ÖÖúµÖÖÃÖÖšüß êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. †¿ÖÖ ŸÖ-Æêü“Öß ˆ““Ö
)ÖãÖ¾Ö¢Öê“µÖÖ †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öß †Ö7ÖÖß ÆüÖ êú¾Öôû ¾µÖ£ÖÔ 7Ö™üÖ™üÖ¯ê Ö“Ö †ÖÆêü. úÖ¸üÖ †¿ÖÖ´Öãôêû ¿ÖÖôêûŸÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖ−Ö
ÃÖÓ¤ü³ÖÔÖ“Öê –ÖÖ−Ö ¤êüµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß“Ö êú¾Öôû )Ö´ÖÖ¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê †ÃÖê −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸÖê †¯ÖÖµÖúÖ¸üúÆüß šü¸üŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû
¤ãü³ÖÓ)Ö ¾µÖŒŸÖß´ÖŸ¾Ö ‘Ö›¾Öü»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. ÃÖ¤ËüÃÖ¤Ëü×¾Ö¾Öêú ²Öã¨üß“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ −ÖÂ™ü ÆüÖŸê Öê. µÖÖ ŸÖ-Æêü“µÖÖ )ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ¯ÖæÖÔ
†³µÖÖÃÖ ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖæ−Ö ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ ´ÖÖÖæÃÖ ÆüÖ ¯ÖÏŸµÖ Ö •Öß¾Ö−Ö ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ×¿Ö ÖÖ µÖÖ“Öß ãúšü»ÖßÆüß ÃÖÖÓ)Ö›ü
‘ÖÖ»Öæ ‡Û“”ûŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ ×¿Ö ÖÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖÔ−ÖÖ¾Ö¸ü úÖÆüßÆüß ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖŸê Ö −ÖÖÆüß. ¾ÖÖÃÖÖÆüÖ×ŸÖêú
×¿Ö ÖÖÖ“ÖÖ ŸÖ•–Ö ´Öê°µÖæ µÖÖ−Öê 60 ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê −ÖÖë¤ü×¾Ö»Öß ÆüÖŸê Öß.
'³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ´ÖÖÖæÃÖ •Öê¾ÆüÖ ±úÖ¾Ö»µÖÖ ¾ÖêôûÖŸÖ ×−Ö¾ÖÖÓŸÖ †ÃÖŸÖÖê, ŸµÖÖ¾Öêôûß 7ÖÖê»Ö¾Ö¸ü ¤ü›ü»Öê»Öß ŸµÖÖ“Öß
•ÖÖŸÖßµÖ ´ÖÖ−Ö×ÃÖúŸÖÖ ˆ±úÖôæû−Ö ¾Ö¸ü µÖêŸÖê. †¿ÖÖ¾Öêôûß ¿ÖÖôûÖ ¾Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ−Öê ×¤ü»Öê»µÖÖ ×¿Ö ÖÖÖ“ÖÖ
»Ö¾Ö»Öê¿ÖÆüß ŸµÖÖ“µÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖ −ÖÖÆüß ' Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ¿Öî Ö×Öú ×−ÖµÖÖê•Ö−ÖÖ−Öê ¿ÖÖôûÖ ¾Ö †Ö¯Ö»ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖŸÖß»Ö ŸÖã™ü»Öê»Öê −ÖÖŸÖê ¯Öã−ÖÃ£ÖÖÔ×¯ÖŸÖ ú¸üµÖÖ¯Öê ÖÖ ŸµÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔ Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ“Ö ´ÖÖ)ÖÔ Ã¾ÖßúÖ¸ü»ÖÖ.
ÃÖ´ÖÃµÖê»ÖÖ ²Ö)Ö»Öü ¤êü‰ú−Ö •ÖÖÖÖ-µÖÖ µÖÖ ¾ÖôûÖ ¸üÃŸµÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö ÆüÖŸê Öê - ´ÖÖ−ÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö¾ÖÖ¤ü. ²ÖÖ»Ö´ÖÖ−ÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öß
¾µÖÖ¯Öú ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ŸÖŸ¾Öê ¯ÖÖôûÖê ‹¾Öœêü“Ö †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖ ¾Ö ×¿Ö ÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖÖ¬Ö−Öê ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯Öã¸êüÃÖê
†ÖÆêü, †ÃÖê µÖÖ“µÖÖ ¯Öã¸üÃúŸµÖÖÕ“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖŸê Öê. ´ÖÖ−ÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö Æêü †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ †Ö7ÖÖß“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ
£ÖÖê›üß±úÖ¸ü ´Ö¤üŸÖ úºþ ¿ÖúŸÖê, ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖ−Öê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ¿−Ö ÃÖã™üŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. ´ÖÖ−ÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü
“ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ •ÖÖÖÖ-µÖÖ ‹úÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸êü“ÖÖ •Ö¸üÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»ÖÖ−Öê †³µÖÖÃÖ ú¸üÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖÖ. úÖ¸üÖ µÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸êü−Öê 1960 ¯ÖÖÃÖæ−Ö“µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö, †Ö¬Öã×−Öú ¾Ö ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖŸÖæ−Ö ×¿Ö ÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ×¾ÖÂÖµÖú
ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ¾Ö¸,ü 7Öæ¯Ö“Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ™üÖú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ‘×¿Ö ÖÖÖ“Öß ¾ÖŸÖÔ−Ö¾ÖÖ¤üß ˆ§üßÂ™ü’ µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ−Öê
×¿Ö ÖÖÖ“µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêŸÖ ²»Öæ´Ö−Öê •µÖÖ“Öê ¾Ö)Öáú¸üÖ êú»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸êü“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ´Öß Æêü ²ÖÖê»ÖŸÖÖê
†ÖÆêü. µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸êü“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔú †ÃÖê ´ÖÖ−ÖŸÖÖŸÖ úß ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ †Ö7ÖÖß“Öê ˆ§üßÂ™ü Æêü ¾ÖŸÖÔ−Ö¾ÖÖ¤üÖ−ÖãÃÖÖ¸ü
šü¸ü×¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ×¿Ö ÖÖÖ“Öê ¾ÖÖ †³µÖÖÃÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ˆ§üßÂ™ü Æêü ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üÖê, ( analysis ) ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü
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ú¸üÖê ( translating ) Øú¾ÖÖ ŸÖÔú ú¸üÖê ( infering ) µÖÖÃÖÖ¸ü7µÖÖ ¾ÖŸÖÔ−Ö¾ÖÖ¤üß ¯Ö×¸ü³ÖÖÂÖêŸÖ“Ö šü¸ü×¾Ö»Öê
•ÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê †ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸êü“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔú ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. Æêü ÃÖÖ¬µÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖµÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê –ÖÖ−Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê
•ÖÖŸÖê Æêü ±úÖ¸üÃÖê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê −ÖÖÆüß. ãúšü»µÖÖÆüß ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¾ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ)ÖÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö †ÃÖê úÖî¿Ö»µÖ ´Öã»ÖÖÓ´Ö¬µÖê
×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸üÖê †¿Öß µÖÖ ´ÖÖ)Ö“Öß ¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖŸê Öß. ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖ šü¸ü×¾ÖµÖÖ“µÖÖ µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß»ÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ¯Ö¬¤üŸÖß
†ÃÖê ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. µÖÖŸÖ ×¿ÖúµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ Æüß •ÖÖÃŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ¯ÖÏŸµÖ ÖÖŸÖ
ŸµÖÖ´Ö¬Öæ−Ö •Öê úÖÆüß ×¿ÖúŸÖê ŸÖê )ÖÖîÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖê. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ úÃÖê ×¿Öú»ÖÖŸÖ Æêü ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê,
úÖµÖ ×¿Öú»ÖÖŸÖ Æêü úÖÆüß ±úÖ¸ü ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê −ÖÖÆüß. µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ †Ö¯ÖÖ •µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öß “Ö“ÖÖÔ ú¸üŸÖÖê †ÖÆüÖŸê Ö
ŸÖÖê ¯ÖæÖÔ“Ö ›üÖ¾Ö»Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ×¿Öú¾ÖµÖÖ µÖÖê)µÖ ( ×¿Öú¾ÖµÖÖÃÖÖ¸ü7Öê
worth teraching ) úÖµÖ †ÖÆêü ÆüÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ¯ÖÏ¿−Ö †ÖÆêü. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ´Öã»ÖÖ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö
ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÛÃ£ÖŸÖß ¯Öãœüß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö úÖµÖ ×¿Öú¾ÖÖ¾Öê †ÃÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ µÖ Ö ¯ÖÏ¿−Ö †ÖÆêü.
µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¯Ö×»Öú›êü •ÖÖµÖÖ“Öê ŸÖÓ¡Ö Æêü ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú ×¿Ö ÖÖ¯Ö¨üŸÖßŸÖæ−Ö ×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê
†ÃÖê µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ×¾ÖÃÖ¸üµÖÖ»ÖÖ ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ¾Öî¬ÖŸÖÖŸÖ µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß−Öê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
ÆüÖŸê Öê. µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß»ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ŸÖ•–ÖÖÓú›æü−Ö •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ×´ÖôûŸÖÖê ¾ÖÖÃÖÖÆüÖ×ŸÖú
úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ×¿Ö ÖÖÖŸÖ †›üÃÖ¸ü †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖÖ−Ö»Öê )Öê»Öê. ŸµÖÖ ÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþ−Ö
úÖµÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö †ÃÖÖ ŸµÖÖÓ−Öß ú¬Öß“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ −ÖÖÆüß. ¾ÖŸÖÔ−Ö¾ÖÖ¤üß ×¿Ö ÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸üÖ
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ¤ü¿Öú ´ÆüÖæ−Ö †Öêôû7Ö»ÖÖ •ÖÖÖÖ-µÖÖ 60 “µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß •ÖÖ‰ú »ÖÖ)Ö»Öß. µÖÖ
úÖôûÖŸÖ †Ö¯ÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Öêú›êü ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: †´Öê×¸üêúú›êü ¯ÖÖÆæü−Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“Öß ˆ¢Ö¸êü ¿ÖÖê¬ÖŸÖ
ÆüÖŸê ÖÖê. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÛÃ£ÖŸÖß“µÖÖ ¯Ö×»Öú›êü •ÖÖµÖÖ“Öê ¾ÖŸÖÔ−Ö¾ÖÖ¤üß ´ÖÖ−ÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ¬ÖÖ¸êü ×¤ü»Öê»Öê ¾Ö“Ö−Ö Æüß ‹ú
×−Ö¾¾Öôû ±úÃÖ¾ÖÖæú ÆüÖŸê Öß †ÃÖê ›òü×−ÖµÖ»Ö µÖÖÓ−Öß ¤üÖ7Ö¾Öæ−Ö ×¤ü»Öê“Ö †ÖÆêü. ´Öß ±úŒŸÖ ›òü×−ÖµÖ»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÓ›üÖß“ÖÖ
£ÖÖê›üÖ †×¬Öú ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸ü †ÖÆêü. ãúšü»ÖßÆüß éúŸÖß Øú¾ÖÖ ¾ÖŸÖÔ−Ö¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü / ¾ÖÖ)ÖÖæú ( Action or
behaviours ) ¾Ö ‹7ÖÖ¤üß ‘Ö™ü−ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖŸÖ '‹úÖÃÖ ‹ú †ÃÖÖ ‹ú´Öê¾Ö / ÃÖ¸üôû ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö −ÖÃÖŸÖÖê
†Ö–ÖÖ¯ÖÖ»Ö−ÖÖ ÃÖÖ¸ü7Öß ‹7ÖÖ¤üß ¾ÖŸÖÔ−ÖéúŸÖß Æüß †Ö–ÖÖ¯ÖÖ»Ö−ÖÖ¯Öê ÖÖ úÖÆüß ¾Öê)ÖôûµÖÖ“Ö ÆêüŸÖæ−Öê ¯ÖÏ×ê ¸üŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß †ÃÖæ
¿ÖúŸÖê. ×ŸÖ“Öê ˆ§üßÂ™ü ×³Ö®Ö †ÃÖæ ¿ÖúŸÖê. ¾Ö ×ŸÖ“Öê ¯Ö×¸üÖÖ´ÖÆüß ¾Öê)Öôêû †ÃÖæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ. Æêü ÃÖ¾ÖÔ ŸÖß éúŸÖß
ãúšü»µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ êú»Öß )Öê»Öß ŸµÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö †ÃÖŸÖê. ›òü×−ÖµÖ»ÃÖ“Öê“Ö ¿Ö²¤ü ¾ÖÖ¯Ö¸üÖµÖ“Öê ŸÖ¸ü †ÃÖê

´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö úß éúŸÖß“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ Æüß ²ÖÆãü †ÖµÖÖ´Öß †ÃÖŸÖê ¾Ö ŸÖß ¯ÖÏŸµÖ"Ö éúŸÖß¯Öê"ÖÖ ¾Ö¸ü“µÖÖ
¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü †ÃÖŸÖê ( action concepts are polymorphous in that they stand in
a superordinate relationship to subordinate acts ). ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ éúŸÖß ¾ÖÖ
¾ÖÖ)ÖÖæúß“Öê ¾Ö)Öáú¸üÖ †Ö–ÖÖ¯ÖÖ»Ö−Ö, ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ †¿ÖÖ ¿ÖßÂÖÔúÖ7ÖÖ»Öß ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö ¾Ö ŸµÖÖ“Ö éúŸÖà“Öê ×³Ö®Ö
éúŸÖß ¿ÖßÂÖÔúÖ7ÖÖ»ÖßÆüß ¾Ö)Öáú¸üÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‰ú ¿Öêú»Ö. µÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸êü ×−ÖÂšüÖ, ×¿ÖÃŸÖ, ÃÖê¾ÖÖ Æüß ´Öæ»µÖ−ÖÖ´Öê
×Æü™ü»Ö¸ü“µÖÖ ×¿Ö ÖÖ ŸÖ•–ÖÖÓÃÖÖšüß •Ö´ÖÔ−ÖßŸÖ †ŸµÖÓŸÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ šü¸ü»Öß. êú¾Öôû Æü¾Öß ŸÖß ¾ÖŸÖÔ−Ö ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê
¾ÖÖ¯Ö¸ü»µÖÖ−Öê, †Ö¯Ö»µÖÖ Æü¾µÖÖ ŸµÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖÓ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öß †Ö7ÖÖß ú¸üŸÖÖ †Ö»Öß, ŸÖ¸üß
7Ö¸êü ŸÖ¸ü ŸµÖÖ´Öãôêû ±úÃÖ¾ÖÖæú ÆüÖê µÖÖ“Öß“Ö ¿ÖŒµÖŸÖÖ •ÖÖÃŸÖß. †Ö¯Ö»µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ˆ§üßÂ™üÖ¯Öê ÖÖ úÖÆüß
ŸÖ¸üß ³Ö»ÖŸÖê“Ö ¬Ö›üµÖÖ“ÖÖ ¬ÖÖêúÖ“Ö ŸµÖÖŸÖ •ÖÖÃŸÖ ÃÖÓ³Ö¾ÖŸÖÖê. ×¿ÖúÖÖ-µÖÖ“ÖÖ ×¿ÖúµÖÖ¯ÖÖšüß´ÖÖ)Öß»Ö ˆ§êü¿Ö úÖµÖ
†ÖÆêü Æêü ŸÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö, ãúšü»µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ×¿Ö ÖÖ ‘Ö›üŸÖê †ÖÆêü ŸÖß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ŸÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö †Ö×Ö ×¿Ö ÖÖÖ“Öß
ÃÖÖ¬Ö−Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖ»µÖÖ¾Ö¸ü“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ −Öê´Öêú úÖµÖ ‘Ö›êü»Ö ŸµÖÖ“ÖÖ †Ó¤üÖ•Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‰ú ¿Öêú»Ö.
¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ †Ö7ÖÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö ÆüÖ ×¿Ö ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¬Öß“µÖÖ ¾ÖÖ™ü¯ÖÖ¿Öß †Ö×Ö ×¿Öú×¾ÖµÖÖ“µÖÖ
¯Ö¨üŸÖß¿Öß ú¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ×−Ö)Ö›üßŸÖ †ÖÆêü ŸÖê µÖÖ¾Öºþ−Ö Ã¯ÖÂ™ü ¾ÆüÖ¾Öê. ãúšü»µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ
–ÖÖ−ÖÖ“Öê '´Öæ»µÖ'
ú¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü šü¸ü×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê ÆüÖ ‹ú ¾Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üê •Öê ‘¿Öî Ö×Öú¥üÂ™ü¶Ö ´Öæ»µÖ¾ÖÖ−Ö’ šü¸üŸÖê ŸÖê ×¿Ö ÖÖ
ÃÖÖ¬Ö−ÖÖŸÖ ú¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ÃÖÖ´Öß»Ö êú»Öê •ÖÖ‰ú ¿ÖúŸÖê ÆüÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ, †¿ÖÖ ¤üÖ−ê Æüß ´ÖãªÖÓ¾Ö¸ü, ×¿Ö ÖÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß
×úŸÖß ¾µÖÖ¯Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü, µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖÖê. •µÖÖÓ−ÖÖ ×¿Ö ÖÖÖ“Öß ±úÖ¸ü¿Öß ÃÖÓ¬Öß
−ÖÖÆüß †¿ÖÖ ÃÖ´ÖæÆüÖ¿Ó Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ –ÖÖ−Ö Æêü ¿ÖÖôêûŸÖ ×¿Öú¾ÖµÖÖµÖÖê)µÖ ´ÖÖ−ÖµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ“Ö −ÖÖÆüß. †ÃÖê †Ö¯ÖÖ
)Öé×ÆüŸÖ ¬Ö¸ü»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. ˆ¤üÖ. •Ö)Ö úÃÖê ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ²Öî)ÖÖÓ“Öß (´Ö¬µÖ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß
•Ö´ÖÖŸÖ) ×´Ö£µÖú£ÖÖ Æüß ¿ÖÖôêûŸÖ ×¿Öú¾ÖµÖÖµÖÖê)µÖ †ÃÖê –ÖÖ−Ö †ÖÆêü †ÃÖê úÖêÖ ´ÖÖ−Öê»Ö? ŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸êü
†−Öêú¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ •ÖÓ)Ö»ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖ´Öãôêû ²Öî)ÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖîÂÖ¬Öß ¾Ö−ÖÃ¯ÖŸÖà×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß –ÖÖ−Ö ¾ÖÖ
¯ÖÏÖµÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß“Öê –ÖÖ−ÖÆüß, ¿ÖÖôêûŸÖ ×¿Öú¾ÖµÖÖµÖÖê)µÖ –ÖÖ−Ö ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖ‰ú ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. ²Öî)ÖÖÓ“µÖÖ –ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ /
†−Öã³Ö¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖê Öê Æêü ²Öî)ÖÖÓ“ÖÖ ×¿Ö ÖÖÖ¿Öß ú¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö µÖêŸÖÖê µÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö
†ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öê µÖÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔŸ´Öú •Ö)ÖÖŸÖ Ã£ÖÖ−Ö úÃÖê †ÖÆêü µÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö †ÖÆêü. ²Öî)ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ
×¿Ö ÖÖÖ“µÖÖ ±úÖ¸ü“Ö ú´Öß ÃÖÓ¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêüŸÖ. •Öê ×¿ÖúŸÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖ«üÖ¸êü ±úÖ¸ü ¯ÖÏ)ÖŸÖß ú¸üŸÖÖ
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µÖêµÖÖ“ÖßÆüß ±úÖ¸ü¿Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ −ÖÖÆüß úÖ¸üÖ ²Öî)ÖÖÓ“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖ“Öê úÖÆüß“Ö ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö µÖÖ ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ
ˆ´Ö™ü»Öê»Öê“Ö −ÖÖÆüß. ²Öî)ÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖŸÖæ−Ö ¿ÖÖôûÖ ´ÆüÖ•Öê ¯Ö¸üŒµÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß−Öê ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»Öê ‹ú šüÖÖê †ÖÆêü.
•Öê ×¿Öú¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê, ŸµÖÖ¾Ö¸ü ×¿Öú¾ÖµÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖß úÃÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ‘Ö›ü¾ÖŸÖê, Æêü ×¾Ö–ÖÖ−Ö ×¿Ö ÖÖÖŸÖ
¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖê. ¿ÖÖôêûŸÖ ×¾Ö–ÖÖ−Ö ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ ×¿Öú×¾ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´Öã7Ö ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê ´ÆüÖ•Öê ×¿ÖúÖÖ-µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖ Ö
¯ÖÏµÖÖê)Ö úºþ−Ö ×¿ÖúŸÖÖ µÖêÖê Æêü †ÖÆêü. ¯ÖÏµÖÖê)ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖÆüß ×¾Ö–ÖÖ−Ö ×¿Öú¾ÖŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö Æêü 7Ö¸êü, ¯ÖÖ ´Ö)Ö ŸÖê
†Ö¯Ö»Öê ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶“Ö )Ö´ÖÖ¾Öæ−Ö ²ÖÃÖê»Ö. ´Ö)Ö ŸÖÖê ‡×ŸÖÆüÖÃÖ, ÃÖÖ×ÆüŸµÖ µÖÖÃÖÖ¸ü7µÖÖ“Ö ‹ú ¾ÖÖÔ−ÖÖŸ´Öú ×¾ÖÂÖµÖ
ÆüÖ‰ê ú−Ö ²ÖÃÖê»Ö. •Ö¸ü ¾Öê)Öôêû¯ÖÖÖ Æüß ¿ÖÖôêû“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ´ÆüÖæ−Ö ×¿Öú¾ÖµÖÖ“Öß ¯Öæ¾ÖÔ †™ü †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¯ÖÏµÖÖê)ÖÖ“Öß
ÃÖÓ¬Öß −Ö ¤êüŸÖÖ ×¾Ö–ÖÖ−Ö ×¿Öú×¾ÖÖê Æêü ×−Ö¸ü£ÖÔú †ÖÆêü. ¯ÖÏµÖÖê)Ö ú¸üŸÖÖ µÖêÖê ¾Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ µÖêÖê Æüß
×¾Ö–ÖÖ−Ö µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ )Ö¸ü•Ö †ÖÆêü. ×−ÖÂúÂÖÔ úÖœüµÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ Æêü ×¾Ö–ÖÖ−ÖÖ¿Öß ×−Ö)Ö›üßŸÖ †ÖÆêü.
¾ÖÃŸÖãÛÃ£ÖŸÖß“Öê †¾Ö»ÖÖêú−Ö úºþ−Ö ¾ÖÃŸÖã×−ÖÂšüü¯ÖÖê ×−ÖÂúÂÖÔ úÖœüµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ×¾ÖªÖ£Öá ¾Ö ×¿Ö Öú Æêü
ÃÖ´ÖÖ−Ö ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü †ÃÖÖê )Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü ×¾Ö–ÖÖ−Ö Æêü ‡Æü¾ÖÖ¤üß ´Öæ»µÖÖÓ−ÖÖ ¯Öæ¸üú šü¸üŸÖê, úÖ¸üÖ ŸµÖÖŸÖ
ãúÖÖ“µÖÖÆüß †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öê ±úÖ•Öß»Ö ÃŸÖÖê´Ö ´ÖÖ•Ö×¾Ö»Öê»Öê −ÖÃÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã •µÖÖŸÖ ¯ÖÏµÖÖê)ÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß“Ö ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖ
−ÖÖÆüß ¾Ö •µÖÖŸÖ ¯ÖãÃŸÖêú †Ö×Ö ×¿Ö Öú µÖÖÓ“ÖÖ ¿Ö²¤ü ÆüÖ †Ó×ŸÖ´Ö †×¬ÖúÖ¸ü ´ÖÖ−Öæ−Ö Û¿Öú¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê, †¿ÖÖ
ü¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ¯Ö¨üŸÖß−Öê •Ö¸ ×¾Ö–ÖÖ−Ö ×¿Öú¾Ö»Öê )Öê»Öê, ŸÖ¸ü †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ×¾Ö–ÖÖ−Ö Æêü †Ö¯Ö»Öê ‡Æü¾ÖÖ¤üß Ã¾Öºþ¯Ö ¾Ö
‡Æü¾ÖÖ¤üß ´Öæ»µÖ“Ö )Ö´ÖÖ¾Öæ−Ö ²ÖÃÖŸÖê. ‹ú ¯ÖÏúÖ¸êü ×¾Ö–ÖÖ−Ö †Ö¯Ö»Öê Ã¾ÖŸ¾Ö“Ö )Ö´ÖÖ¾Öæ−Ö ²ÖÃÖŸÖê. ´Ö)Ö ¾Ö)ÖÖÔŸÖ ¾Ö
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê)Ö ÃÖ¢ÖÖ )ÖÖ•Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß, †×¬ÖúÖ¸ü ¯ÖÏÃ£ÖÖ¯Ö−ÖêÃÖÖšüß êú»ÖÖ •ÖÖ‰ú »ÖÖ)ÖŸÖÖê. ¯ÖÏ¿−Ö
×¾Ö“ÖÖ¸üµÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ −ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ •Öê¾ÆüÖ ×¾Ö–ÖÖ−Ö ×¿Öú¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ ´Öã»Öê ×¾Ö–ÖÖ−Ö×¾Ö¸üÖ¬ê Öß
´Öæ»µÖê“Ö †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öß “ÖÖîú™ü †×¬Öú ²Öôûú™ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüßÆüß ×¾Ö–ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ
ˆ¯ÖµÖÖê)Ö êú»ÖÖ •ÖÖ‰ú »ÖÖ)ÖŸÖÖê. µÖÖÃÖÖšüß“Ö ¤ãü²ÖÔ»ÖÖÓ“µÖÖ ¤üÂ™üßúÖê−ÖÖŸÖæ−Ö ×¾Ö–ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ †Ö¿ÖµÖ ¾Ö ×¿Öú×¾ÖµÖÖ“Öß
¯Ö¨üŸÖß µÖÖ“Öß ¯Öã−Ö¸Ôü“Ö−ÖÖ êú»Öß −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ¹ýœü †×¬ÖúÖ¸üÖ“µÖÖ ˆŸÖ¸Óü›üßÃÖ ×¾Ö–ÖÖ−Ö ²Öôû¯Öã¸ü¾Öæ »ÖÖ)ÖŸÖê.
×¿Öú×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß´Öãôêû •Öê ×¿Öú×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê ŸµÖÖ“µÖÖ †Ö¿ÖµÖÖ¾Ö¸ü“Ö −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ‹æúÖ ×¿Ö ÖÖÖ“µÖÖ
−ÖÖ¾ÖÖ−Öê ¾ÖÖœüÖÖ-µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ †Öê—µÖÖ¾Ö¸üÆüß ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖŸê ÖÖê. ¯ÖÏŸµÖêú ¾Ö)ÖÖÔ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÖšü¶
×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß ÃÖÖÓ×)ÖŸÖ»Öß •ÖÖÖê Æêü úÖÆüß úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖ †Ö7ÖÖß“Öê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ¾Ö
†Ö¾Ö›üŸÖê ÃÖæ¡Ö ²Ö−Ö»Öê †ÖÆêü. ‘†³µÖÖÃÖ ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖß»Ö ³Ö¸üŸÖÖ›ü’ µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê“Öê µÖÖê)µÖ ×−Ö¤üÖ−Ö —ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
ŸµÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯ÖÖµÖ ú¸üŸÖÖ µÖêÖê ¿ÖŒµÖ −ÖÖÆüß. †×»Öú›ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ ×¾ÖÃ±úÖê™ü Æêü µÖÖ ³Ö¸üŸÖÖ›üß“Öê
úÖ¸üÖ †ÖÆêü †ÃÖê Æü»»Öß ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ÃÖæ×“ÖŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öß ¾ÖÖœü
ÆüÖê µÖÖ´ÖÖ)Öê Æêü úÖ¸üÖ −ÖÖÆüß. †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß †Ö7ÖÖß ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öß ¯ÖÖêŸÖ›üß ³Ö¸üÖê †ÖÆêü †Ö×Ö
×¿Ö ÖÖ ´ÆüÖ•Öê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †¾Ö)ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÖ †ÖÆêü Æüß †Ö¯Ö»Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ
Æüß µÖÖ †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖæ•Öê“Öß úÖ¸üÖê †ÖÆêüŸÖ.Æüß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ™üÖæú−Ö ×¤ü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¾Ö †³µÖÖÃÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß
†Ö7ÖÖß ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ †×¬Öú )Ö×ŸÖ¿Öß»Ö ¥üÂ™üßúÖê−Ö Ã¾ÖßúÖ¸»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ †Ö¯Ö»Öß †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖß»Ö ³Ö¸üŸÖÖ›üßŸÖæ−Ö
¾Ö ºþ Ö †Ö×Ö )Ö»Öê»Ö÷ü ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“µÖÖ ŸÖÖ¾Ö›üßŸÖæ−Ö ÃÖã™üúÖ ÆüÖê Öê †¿ÖŒµÖ †ÖÆêü. †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“µÖÖ †Ö7ÖÖßŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖ)Öß —ÖÖ»Öê»µÖÖ †¬ÖÔ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖ †×¬ÖúÖ×¬Öú ×¾ÖÂÖµÖ úÖë²ÖŸÖ“Ö ¸üÆüÖŸÖß»Ö †Ö×Ö “†Ö¯Ö»µÖÖ
ÃÖÖ¸ü7µÖÖ ´ÖÖ)ÖÖÃÖ¤êü¿ÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¾ÖÃ±úÖê™üÖ“µÖÖ µÖÖ µÖã)ÖÖŸÖ Æêü †Öê—Öê ¾ÖÆüÖÖê †¯Ö×¸üÆüÖµÖÔµÖ †ÖÆêü,” †ÃÖÖ
µÖãŒŸÖß¾ÖÖ¤ü ú¸üßŸÖ“Ö ¸üÆüÖŸÖß»Ö. Æüß “Öãúß“Öß éúŸÖß ¾Ö ×ŸÖ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö úÃÖê ¸üÖ7ê ÖÖµÖ“Öê ? •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ
†³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß †Ö7ÖÖß Æüß •ÖÖÖß¾Ö¯Öæ¾ÖÔú êú»Öê»Öß ×−Ö¾Ö›ü †ÃÖŸÖê µÖÖ“ÖÖ †Ö´Æüß Ã¾ÖßúÖ¸ü ú¸üßŸÖ −ÖÖÆß
†Ö×Ö ´Öã»ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ×•Ö–ÖÖÃÖÖ •ÖÖ)ÖéŸÖ ú¸üÖÖ¸êü ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ¾Ö)ÖÖÔŸÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê ¾Ö ŸµÖÖ¾¤üÖ¸êü ´Öã»ÖÖÓ“Öß
¿ÖÖê¬Öú ¾Öé¢Öß •ÖÖ)ÖéŸÖ ú¸üÖê ´ÆüÖ•Öê ×¿Ö ÖÖ †ÃÖŸÖê, Æêü †Ö¯ÖÖ ´ÖÖ−µÖ ú¸üßŸÖ −ÖÖÆüß, ŸÖÖê ¯ÖµÖÕŸÖ
†³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖêŸÖ›üß“ÖÖ ÆüÖ ±ãú)Ö»Öê»ÖÖ †ÖúÖ¸ü ú´Öß ÆüÖê ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß!. †£ÖÖÔŸÖ †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ
†Ö7ÖÖßŸÖ ×¿Ö ÖúÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖ)Öß ÆüÖê µÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ´ÖÖ−µÖ êú»µÖÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¾Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ×¿Ö ÖÖ
¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖß»Ö Ã¾ÖÖµÖ¢ÖŸÖÖ ´ÖÖ−µÖ êú»µÖÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ †¿ÖÖ ŸÖ-Æêü“Öß ´ÖÖÓ›üÖß ú¸üŸÖÖ“Ö µÖêÖê ¿ÖŒµÖ −ÖÖÆüß, Æêü ¾Öê)Öôêû
ÃÖÖÓ)ÖÖµÖ»ÖÖ −ÖúÖê“Ö.
1990 “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü−Öê †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖß»Ö µÖÖ ³Ö¸üŸÖß¾Ö¸ü ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö−ÖÖ
ÃÖã“Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ‹ú ÃÖ×´ÖŸÖß −Öê´Ö»Öß ÆüÖŸê Öß. µÖ¿Ö¯ÖÖ»Ö ÃÖ×´ÖŸÖß µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ−Öê Æüß ÃÖ×´ÖŸÖß †Öêôû7Ö»Öß •ÖÖŸÖê.
–ÖÖ−ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß ‹ú “Öãúß“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¯ÖÃÖ¸ü»Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû †³µÖÖÃÖ
×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß ³Ö¸üŸÖß ¾ÖÖœüŸÖê †ÖÆêü. †ÃÖê ŸµÖÖÓ−Öß ×−Ö¤ìü×¿ÖŸÖ êú»Öê. ×¿ÖúµÖÖ“µÖÖ ¾Ö ×¿Öú×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê¯Öê ÖÖ
–ÖÖ−Ö ×−ÖÙ´ÖŸÖß“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ¾Öê)Öôûß úÖœüÖê Æüß “Öãúß“Öß ¬ÖÖ¸üÖÖ µÖÖ´ÖÖ)Öê †ÖÆêü †ÃÖê µÖ¿Ö¯ÖÖ»Ö ÃÖ×´ÖŸÖß−Öê ´Æü™ü»Öê
ÆüÖŸê Öê. –ÖÖ−Ö ÃÖŸÖŸÖ¬ÖÖ¸êü−Öê †ÖêŸÖŸÖ ¸üÖ×Æü»µÖÖ−Öê ×¿Ö ÖÖ †×¬ÖúÖ×¬Öú ¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ ÆüÖŸê Ö •ÖÖŸÖê. †¿ÖÖ ŸÖ-Æêü“ÖÖ
“Öãúß“ÖÖ/†¯Öã¸üÖ/´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ ¥üÂ™üßúÖê−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ¾ÖÖÃÖÆüÖ×ŸÖú úÖôûÖŸÖ –ÖÖ−ÖÖ“Öê ×−Ö´ÖÖÔŸÖê ¾Ö
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³ÖÖêŒŸÖê úÖêÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß“Öß )Öé×ÆüŸÖêú Æêü †ÖÆêü. ×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ –ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ Ã±úÖê™üÖ−Öê ×−Ö´ÖÖÔÖ
—ÖÖ»Öê»µÖÖ –ÖÖ−ÖÖ¿Öß ´Öêôû ¸üÖ7ÖµÖÖÃÖÖšüß, ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †)Ö¤üß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ“Öß
»ÖÖÓ²ÖßºÓþ¤üß ¾ÖÖœü×¾ÖÖê †¯Ö×¸üÆüÖµÖÔ †ÖÆêü, µÖÖ »ÖÖêú×¯ÖÏµÖ ÃÖ´Ö•ÖãŸÖß“Öê µÖ¿Ö¯ÖÖ»Ö ÃÖ×´ÖŸÖß−Öê êú»Öê»Öê Æêü ¯Ö¸ü7Ö›ü
×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ †ÖÆêü. †¿ÖÖ ŸÖ-Æêü“µÖÖ ÃÖ´Ö•ÖæŸÖß»ÖÖ ´ÖãôÖû¯ÖÖÃÖæ−Ö ˆ7Ö›üµÖÖ“Öê úÖ´Ö µÖ¿Ö¯ÖÖ»Ö ÃÖ×´ÖŸÖß−Öê “ÖÖê7Ö¯ÖÖê
êú»Öê. µÖ¿Ö¯ÖÖ»Ö ÃÖ×´ÖŸÖß−Öê êú»Öê»Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ¾Ö ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê»Öß ˆ¯ÖµÖÖµÖÖê•Ö−ÖÖ µÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¾µÖÖ¯Öú “Ö“ÖÖÔ
—ÖÖ»Öß. ¾ÖÖ7ÖÖÖÖß —ÖÖ»Öß. ÃÖÓÃÖ¤ü−ÖêÆüß ŸÖÖê †Æü¾ÖÖ»Ö Ã¾ÖßúÖ¸üÖ»ÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö †³µÖÖÃÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ
†Ö7ÖÖß¾Ö¸ü ¾Ö Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Ó µÖÖ »Öê7Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ •Ö¸üÖÆüß ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ †−Öã³Ö¾ÖÖÃÖ †Ö»ÖÖ −ÖÖÆüß !
ÃÖ−Ö 2000 “µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¿ÖÖ»ÖêµÖ †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖ †Ö7ÖÖß“µÖÖ ¾ÖÖ¤ü)ÖÏÃŸÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖŸÖ, µÖ¿Ö¯ÖÖ»Ö µÖÖÓ−Öß
êú»Öê»µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü´ÖÓ£Ö−ÖÖ“Öê êú¾Öôû ¿ÖÖê×³Ö¾ÖŸÖ ¿Ö²¤ÖŸÖ ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü êú»Öê )Öê»Öê! †Ö×Ö †³µÖÖÃÖ ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖß»Ö
³ÖÖ‰ú)Ö¤üá“ÖÖ ÃÖ²Ö²Ö ´ÆüÖæ−Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üßŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¿ÖÖÃ¡ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖÓ´Ö¬µÖê ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß»ÖÖ
†−Öã»Ö Öæ−Ö ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê!! ÃÖ−Ö 2002 ´Ö¬µÖê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×¿Ö ÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ¾Ö ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ
¾ÖŸÖß−Öê ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öß ¯ÖãÃŸÖúê ¯ÖÖ×Æü»Öß †ÃÖŸÖÖ, †Ö¯Ö»µÖÖ ×¿Ö ÖÖ
¾µÖ¾ÖÃ£Öê»ÖÖ µÖ¿Ö¯ÖÖ»Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ¯Ö“Ö»ÖÖ (¾ÖÖ ¹ý“Ö»ÖÖ ) −ÖÃÖ»µÖÖ“Öê Ã¯ÖÂ™ü •ÖÖÖ¾ÖŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¬ÖÖ¸üÖÖÓ¯ÖÖÃÖæ−Ö ±ú™üæú−Ö ¸üÖÆæü−Ö †×»Ö¯ŸÖ¯ÖÖê ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ úÖÆüß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖê
×úŸÖ¯ÖŸÖ ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü †ÃÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö 7Öã§ü ¯ÖÏÖ. µÖ¿Ö¯ÖÖ»Ö µÖÖÓ−Öß“Ö ´ÖÓ¡Öß´ÖÆüÖ¤ê üµÖÖÓ−ÖÖ ¯Ö¡Ö ×»ÖÆæü−Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ.
−Ö¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß“µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´Ö−ÖÖê¬ÖÖ¸üÖÖÓ−Öß, ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê»ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ ú¬Öß
−Ö¾ÆüŸÖê ‡ŸÖêú †)Ö¤üß ˆ‘Ö›ü †Ö¾ÆüÖ−Ö ×¤ü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯ÖÏ•ÖÖÃÖŸÖÖúÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö“Ö ²Ö¤ü»Öæ−Ö
™üÖúµÖÖ“ÖÖ ‹ú ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¸üÖ•ÖúßµÖ ˆªÖê)Ö ÃÖãºþ †ÖÆêü. ŸµÖÖ−Öê ×¿Ö ÖÖ Öê¡ÖÖ»ÖÖ ¤êü×7Ö»Ö ×¾Öôû7ÖÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê»ÖÖ
×¤üÃÖŸÖÖê †ÖÆêü. ×¿Ö ÖÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö¾ÖÖ¤üß »ÖÖêú ÃÖ¬µÖÖ †)Ö¤üß ˆ¾¤üß)−Ö ´Ö−ÖÖê¾ÖÃ£ÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö
†³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖ †Ö7ÖÖß“Öê úÖµÖÔ ú¸üÖµÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ×úŸÖß ¾µÖÖ¯Öú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÓ£Ö−ÖÖ“Öß )Ö¸ü•Ö
†ÖÆêü Æêü ¯Ö¸üŸÖ ‹ú¤üÖ †¬ÖÖê¸êü×7ÖŸÖ ÆüÖŸê Öê †ÖÆêü.

arun thakur

Page 15

5/14/2008

¯ÖÏú¸üÖê 2 ¸êü
Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖ“µÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“Öß / µÖã$ÖÖ“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ
Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖêú Æüß •Ö)Ö³Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ ¤êü¿ÖÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖ“Öê ÃÖÖ¬µÖ ´ÖÖ¡Ö ¯ÖÏŸµÖêú ü¤êü¿ÖÖŸÖ
×³Ö®Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ¤îü−ÖÓ×¤ü−Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖß»Ö ˆ¯ÖµÖÖê)Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖúÖŸ´Öú ´Öæ»µÖ Æêü ¯ÖÏŸµÖêú
×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¾Öê)Ö¾Öê)Öôêû ´ÖÖ−Ö»Öê )Öê»Öê †ÖÆêü. úÖÆüß ¤êü¿ÖÖŸÖ Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖêú Æüß êú¾Öôû 7ÖÖ•Ö)Öß
¯ÖÏúÖ¿Öú“Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üŸÖÖŸÖ, ŸÖ¸ü úÖÆüß ¤êü¿ÖÖŸÖ ±úŒŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü ´ÖÖ±ÔúŸÖ“Ö ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ êú»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. úÖÆüß
¤êü¿ÖÖŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü ±úŒŸÖ µÖÖê)µÖ ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Ó Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ú¸üŸÖê ¾Ö ¿ÖÖôûÖ−Ó ÖÖ ¾Ö ×¿Ö ÖúÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖŸÖæ−Ö ×−Ö¾Ö›ü
ú¸üµÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †ÃÖŸÖê. úÖÆüß ¤êü¿ÖÖŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü úÖÆüß Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ−ÖÖ †×¬ÖéúŸÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¤êüŸÖê ¾Ö
ŸµÖÖ¯Öê ÖÖ ¾Öê)Öôêû ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö)Öß“Ö −ÖÃÖŸÖê. úÖÆüß ¤êü¿ÖÖŸÖ ¿ÖÖôûÖ ¯ÖãÃŸÖêú 7Ö¸êü¤üß úºþ−Ö
´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖŸÖÖŸÖ. úÖÆüß ¤êü¿ÖÖŸÖ ´Öã»Öê ¯ÖãÃŸÖêú 7Ö¸êü¤üß úºþ−Ö ŸÖß ¸üÖ•ê Ö ÃÖúÖôûß ³Ö»µÖÖ £ÖÖê¸ü»µÖÖ ¤ü¯ŸÖ¸üÖŸÖ
³Öºþ−Ö ¿ÖÖôêûŸÖ ¾ÖÖÆæü−Ö −ÖêŸÖÖŸÖ.
×¿Ö ÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ ×¿Ö ÖÖÖŸÖ
ú¿ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß−Öê êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê µÖÖ¾Ö¸ü ²Ö¸êü“Ö ´ÖÖêšêü ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö †ÃÖŸÖê.û úÖÆüß ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ´Öã»ÖÖÓ−Öß
¯ÖãÃŸÖúÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ú¬Öß ‘µÖÖ¾ÖÖ ŸÖê ×¿Ö× ÖúÖ šü¸ü×¾ÖŸÖÖŸÖ. †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖ úÃÖÖ ×¿Öú¾ÖÖµÖ“ÖÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß ×ŸÖ“Öß
Ã¾ÖŸÖ:“Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ †ÃÖŸÖê. ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−ÖÖ“Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ †ÃÖŸÖê. †Ö×Ö ×¿Öú¾ÖŸÖÖ−ÖÖ ãúšü»Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, ´Ö)Ö ŸÖê
”ûÖ¯Öß»Ö ¯ÖãÃŸÖú †ÃÖÖê ¾ÖÖ †−µÖ úÖÆüß, êú¾ÆüÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖµÖ“Öê ŸÖê ŸÖß Ã¾ÖŸÖ: šü¸ü×¾ÖŸÖê. Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖêú Æüß ×ŸÖ»ÖÖ
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ †−µÖ †−Öêú ×¿Ö ÖÖÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ¯Öîúß ‹ú )Ë ÖÖêÂ™ü †ÃÖŸÖê. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê
¯ÖÖšü¶¯ÖãÃŸÖúÖ¿Öß ú¸üú“Öæ−Ö ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ×¿Ö ÖúÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ‡ŸÖêú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ´ÆüÖ•Öê
êú¾Öôû Ã¾Ö¯−Ö¾ÖŸÖ †¾ÖÃ£ÖÖ“Ö †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖ, ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö ú¿ÖÖŸÖÆüß ŸµÖÖÓ−ÖÖ
Ã¾ÖŸÖ:ú¸üµÖÖ“ÖÖ úÖÆüß †¾ÖúÖ¿Ö“Ö −ÖÃÖŸÖÖê. ¯ÖÏŸµÖêú ×¾ÖÂÖµÖÖÃÖÖšüß ‹ú ×−Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖú †ÃÖŸÖê.
×¿Ö ÖúÖ»ÖÖ ¬Ö›ü¶Ö´ÖÖ)Öæ−Ö ¬Ö›êü ×¿Öú×¾ÖŸÖ ŸÖê ÃÖÓ¯Ö¾ÖÖ¾Öê »ÖÖ)ÖŸÖê. ¬Ö›ü¶Ö7ÖÖ»Öß ×¤ü»Öê»ÖÖ Ã¾ÖÖ¬µÖÖµÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ
ÃÖÖê›ü×¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖÖê úß −ÖÖÆüß µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×ŸÖ»ÖÖ 7ÖÖ¡Öß úºþ−Ö ‘µÖÖ¾Öß »ÖÖ)ÖŸÖê. úÖ¸üÖ ŸÖê“Ö ŸÖ¸ü †Ó×ŸÖ´Ö ¯Ö¸üß ÖêŸÖ
ŸµÖÖÓ−ÖÖ ú¸üÖµÖ“Öê †ÃÖŸÖê. Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖú Æêü ×¿Ö ÖÖÖŸÖß»Ö Æãüæú´ÖŸÖß“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬ÖßŸ¾Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê. ¾Ö
×¿Ö ÖúÖ−Öê µÖÖ Æãüæú´ÖŸÖß7ÖÖ»Öß ×¾Ö−ÖÖŸÖÎúÖ¸ü úÖ´Ö ú¸üÖµÖ“Öê †ÃÖŸÖê. ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ×¿Ö ÖúÖ»ÖÖ †ÃÖ»Öê»Öê
¤ãüµµÖ´Ö Ã£ÖÖ−ÖÆüßü µÖÖŸÖæ−Ö Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖŸê Ö †ÃÖŸÖê.
Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“µÖÖ ×−ÖÙ´ÖŸÖß¯ÖÖÃÖæ−Ö, ×¿Ö ÖúÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖ»ÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
Ã£ÖÖ−ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ, ÃÖ¾ÖÔ )ÖÖêÂ™üß µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¤êü¿ÖÖŸÖ ×³Ö®Ö †ÃÖŸÖê. ŸÖ¸üßÆüß Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ×¾ÖÂÖµÖß •ÖÖ)Ö×ŸÖú
¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü úÖÆüß ÃÖÖ¾ÖÔ×¡ÖúŸÖÖ )ÖéÆüßŸÖ ¬Öºþ−Ö ²ÖÖê»ê Ö»Öê ´ÖÖ¡Ö •ÖÖŸÖê. ×¿Ö ÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ »Öê7Ö−ÖÖŸÖ Îú×´Öú
¯ÖãÃŸÖúÖÓ−ÖÖ •ÖÖæ úÖÆüß ‹ú •ÖÖ)Ö×ŸÖú †×¬Ö´ÖÖ−µÖŸÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê )Öé×ÆüŸÖ ¬Öºþ−Ö ×»Ö×Æü»Öê»Öê †ÃÖŸÖê.
×¿Ö ÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖ“Ö ú¿ÖÖ»ÖÖ †)Ö¤üß ¿Öî Ö×Öú µÖÖê•Ö−ÖÖ †Ö7ÖŸÖÖÓ−ÖÖ ¾Ö ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖÖÓ−ÖÖÆüß Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖêú Æüß
•ÖÖæ ¯Ö Ö¯ÖÖŸÖ¸üÆüßŸÖ ¾Ö •ÖÖ)Ö×ŸÖú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÖÕ−Öß Ã¾ÖßúÖ¸ü ú¸üÖ¾Öß †¿Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ †ÃÖê ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖê.
†ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö, †³µÖÖÃÖ ¾Ö ÃÖÆüÖµµÖ µÖÖŸÖæ−Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ¯ÖãÃŸÖêú µÖÖ“Ö ÃÖ´Ö•ÖãŸÖß¾Ö¸ü
†Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸üßÆüß •ÖÖ)Ö×ŸÖú ²ÖÑú •Öê¾ÆüÖ ×±ú»Öß¯ÖÖ‡Ô−ÃÖ´Ö¬Öß»Ö Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“µÖÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖêÃÖÖšüß ×−Ö¬Öß ¤êüŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ, Øú¾ÖÖ òú−Ö›üÖŸÖß»Ö ‹7ÖÖ¤üÖ ¯ÖÏúÖ¿Öú ¾ÖêÃ™ü ‡Ó×›ü•Ö´Ö¬µÖê 7Ö¯Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö úºþ−Ö ”ûÖ¯ÖŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ, Øú¾ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯ÖãÃŸÖêú ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß´Ö¬Öß»Ö ÃÖ¤üÃµÖ
−Ö¾Öß−Ö ú»¯Ö−ÖÖÓÃÖÖšüß †´Öê×¸üú−Ö ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Öê ÃÖÆüÖµµÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ ŸÖê¾ÆüÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×šüúÖÖß Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖú ´ÆüÖæ−Ö
ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»µÖÖ •ÖÖÖÖ-µÖÖ ¾ÖÃŸÖæ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖ Ö ¾Ö ¯ÖÏÖ×ŸÖ×−Ö¬Ößú ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüÖ ŸÖß ¾ÖÃŸÖæ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÖ-µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú †ÖÙ£Öú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÛÃ£ÖŸÖß¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö †ÃÖŸÖÖê. ÃÖ¾ÖÔ ×šüúÖÖß ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öê ¯ÖãÃŸÖú Æêü
¿Öî Ö×Öú ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê †Ó)Ö †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ »ÖÖ¾ÖÖê ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ºþœü †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖß¾Ö¸ü
†¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö †ÃÖŸÖê. ¿ÖÖÃÖ−Ö, ×¿Ö Öú ¾Ö ×¾ÖªÖ£Öá µÖÖÓ“Öê ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö úÃÖê †ÖÆêüŸÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öê
Öê¡Ö ú¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê †ÖÆê µÖÖ¾Ö¸ü Æêü šü¸üŸÖê.
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ−µÖ¯ÖÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¿ÖÖôûÖ´Ó Ö¬µÖê Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖú Æêü †³µÖÖÃÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¯Öê ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß †ÃÖŸÖê. ×¿Ö Öú
ÆüÖ ¯ÖÖšü¶¯ÖãÃŸÖúÖ»ÖÖ ²ÖÖÓ¬Öß»Ö †ÃÖŸÖÖê. úÖ¸üÖ ŸÖê ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ êú»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. êú¾Öôû ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ
êú»Öê»Öê −ÖÃÖŸÖê. ¯ÖÏŸµÖêú ×¾ÖÂÖµÖÖÃÖÖšüß †×¬ÖéúŸÖ¯ÖÖê ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Öß ¯ÖÏŸÖ ¯ÖÏŸµÖêú ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−Öê
‘Öêë Öê ÃÖŒŸÖß“Öê †ÃÖŸÖê.ÃÖ¾ÖÔ Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖêú ¾Ö ¾ÖÊÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−Öê ¸üÖ•ê Ö ¿ÖÖôêûŸÖ ‘Öê‰ú−Ö •ÖÖµÖ“µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
¯ÖãÃŸÖúÖŸÖß»Ö ×¾ÖÂÖµÖ ÆüÖ ÃÖÖê¯Öê¯ÖÖÖ−Öê ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öæ−Ö ÃÖÖÓ)ÖµÖÖŸÖ ×¿Ö ÖúÖÓ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾Öêôû 7Ö“ÖÔ ÆüÖŸê ÖÖê.
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ŸµÖÖ“ÖÖ †Ö¿ÖµÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÆü•Ö¯ÖÖê »Ö ÖÖŸÖ ¸üÆüÖ¾ÖÖ ‡£Ö¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖê ×¿Öú¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÖŸÖóµÖÖ¾Ö¸ü £ÖÖê›êü ±úÖ¸ü ±êú¸ü±úÖ¸ü úºþ−Ö Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖ“ÖÖ“Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ¾Ö)ÖÖÔŸÖ
×¿Öú¾ÖµÖÖÃÖÖšüß, ´ÖÖêšü¶Ö−Öê ¾ÖÖ“Ö−Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß, ´Ö−ÖÖŸÖ»µÖÖ´Ö−ÖÖŸÖ ¾ÖÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß, †Öú»Ö−ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ,¯Öã−Ö¸üÖ¾Öé¢ÖßÃÖÖšüß, )ÖéÆü¯ÖÖšüÖÃÖÖšüß †Ö×Ö “ÖÖ“ÖÖßÃÖÖšüß ¤êü×7Ö»Ö Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖ“ÖÖ“Ö ¾ÖÖ¯Ö¸
êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¿Ö ÖÖÖŸÖ Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖú Æêü †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ»ÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ ´ÆüÖæ−Ö Øú¾ÖÖ †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ“ÖÖ
úÖµÖÔúÖ¸üß ‘Ö™üú ´ÆüÖæ−Ö úÖ´Ö ú¸üŸÖê. ãúšü»µÖÖÆüß ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ³ÖÖÂÖê“ÖÖ“Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−Öß
†³µÖÖÃÖ ú¸üÖ¾ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ¾Öºþ−Ö“Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¯Ö¸üß ÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖ¾Öß †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß †¯Öê ÖÖ †ÃÖŸÖê. ×¿Ö ÖúÖÓÃÖÖšüß ŸÖê
–ÖÖ−Ö ˆ³ÖÖ¸üÖß“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖôûÖ´Ó Ö¬µÖê ‹úÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ Îú´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü úÃÖê ×¿Öú¾Ö»Öê •ÖÖ¾Öê µÖÖ“ÖÖ
ŸÖÖê ŸÖµÖÖ¸ü úÖµÖÔÎú´Ö †ÖÆêü.
¾ÖÖÃÖÖÆüÖ×ŸÖú ¯ÖÖôêû-´Öãôêû
•µÖÖ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¿Ö ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öß ŸµÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖæ−Ö
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö Æêü Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖú ëú¦üß †¬µÖÖ¯Ö−Ö¿ÖÖÃ¡Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü, †ÃÖê ´ÖÖ—Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤ü−Ö †ÖÆêü.
ŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“µÖÖ ´ÖãôûÖ“Ó ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü, ‹úÖê×ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖÓ“µÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖßÃÖ •Öê¾ÆüÖ
‡Ã™ü ‡Ó×›üµÖÖ úÓú¯Ö−Öß−Öê, ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ ¸ü“Ö−ÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö úÖÆüß ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öê ˆ“Ö»Ö»Öß,
ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö. ÃÖ¸ü “ÖÖ»ÃÖÔ ¾Öæ›ü µÖÖÓ“µÖÖ 1854 “µÖÖ 7Ö»ÖßŸµÖÖ−Öê
¯ÖÏ“Ö»ÖßŸÖ ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ −ÖÖêúü¸ü¿ÖÖÆüß“ÖÖ œüÖ“ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ¾ÖÖÃÖÖÆüÖ×ŸÖú ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúÖÓ−Öß
−Ö¾Öß−Ö ¯Ö¨üŸÖß−Öê ˆ³ÖÖ¸üÖß ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ×¿Ö ÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ×−ÖÖÔµÖÖÓ¯Öîúß ¯Öãœüß»Ö
×−ÖÖÔµÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¯Ö×¸üÖÖ´Ö µÖÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¸üÃÖ †ÖÆêü.

1. ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü −ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüß“Öê ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ¸üÖÆüß»Ö †¿Öß ¸ü“Ö−ÖÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ“µÖÖ †Ö7ÖÖß ¾Ö Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÓ“µÖÖ ×−ÖÙ´ÖŸÖß¯ÖÖÃÖæ−Ö ŸÖ¸ü ×¿Ö ÖúÖÓ“µÖÖ
¯ÖÏ×¿Ö ÖÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ, ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öà¾Ö¸ü −ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüß“Öê ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ —ÖÖ»Öê.
2. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ¾Ö ŸÖºþÖÖÓ−ÖÖ µÖã¸üÖ×ê ¯ÖµÖ−Ö ¯Ö¨üŸÖß“Öß ÃÖ´Ö•Ö †Ó×)ÖúÖ¸üÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ¾Öæ−Ö ¾ÖÖÃÖÖÆüÖ×ŸÖú
−ÖÖêú¸¿ÖÖüÆüßŸÖß»Ö ´Ö¬Ö»µÖÖ ¾Ö ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ¯ÖÖµÖ¸üß¾Ö¸üß»Ö úÖ´ÖÖÓÃÖÖšüß »ÖÖ)ÖÖÖ¸êü úÖî¿Ö»µÖ ×¿Öú×¾ÖÖê ÆüÖ
µÖÖ −Ö¾µÖÖ ¯Ö¨üŸÖà“ÖÖ ÆêüŸÖæ ÆüÖŸê ÖÖ.
3. Æüß ˆ§üßÂ™êü ÃÖÖ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß ‡Ó)ÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖê“ÖÖ ×¿Ö ÖÖ´ÖÖ¬µÖ´Ö ´ÆüÖæ−Ö ¯Öã¸üÃúÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê šü¸ü»Öê.
4. ¿ÖÖÃÖúßµÖ †−Öã¤üÖ−Ö Æü¾Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü Ã£ÖÖ×−Öú ¤êü¿Öß ¿ÖÖôûÖ−Ó ÖÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö Ã¾ÖßúÖ¸üÖ¾ÖÖ
»ÖÖ)Öê»Ö. ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê −Öê´Öæ−Ö ×¤ü»Öê»Öß Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖêú“Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¾Öß »ÖÖ)ÖŸÖß»Ö.
5. ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−ÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ŸµÖÖ†Ö¬ÖÖ¸êü ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ëú¦üßéúŸÖ, ¾ÖÃŸÖã×−ÖÂšü ¯Ö¸üß ÖÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ
•ÖÖ‡Ô»Ö.
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ŸÖŸúÖ»Öß−Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú ¾Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¯Ö×¸ÛÃ£ÖŸÖß ´Ö¬Öæ−Ö ¾Ö¸üß»Ö
ˆ§üßÂ™üÖ“Ó Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß —ÖÖ»Öß ÆüÖŸê Öß. ¾Ö ŸµÖÖŸÖæ−Ö Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Öß ( ‹úÖ×¬ÖúÖ¸ü¿ÖÖÆüß ) ÃÖÓÃËŸé Öß
†ÖúÖ¸üÖ»ÖÖ †Ö»Öß. ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú ¾Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ÛÃ£ÖŸÖß“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê −Öê´Öêú¯ÖÖÖ−Öê
ˆ´Ö•ÖÖê Æêü úÖÆüß ÃÖÖê¯Öê −ÖÖÆüß. ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ¾ÖÖªÖÓ−Öß †Ö¬Öß Ã£ÖÖ×−Öú †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¾Ö −ÖŸÖ¸ü Ã£ÖÖ×−Öú
ÃÖÓÃéúŸÖß µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»Öê ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ²ÖÃÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †¾Ö»ÖÓ×²Ö»Öê»µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Ö¨üŸÖß´Öãôêû ŸµÖÖ †×¬ÖúÖ×¬Öú
)ÖãŸÓ ÖÖ)ÖãŸÓ Öß“µÖÖ ÆüÖŸê Ö )Öê»µÖÖ. ¾ÖÖÃÖÖÆüÖ×ŸÖú¸üÖÖ¾Ö¸üß»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖÎúßµÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü, ÆüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¾Ö)ÖáµÖ ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü−ÖãÃÖÖ¸ü ²Ö¤ü»ÖŸÖ ÆüÖŸê ÖÖ, Æêü µÖÖ )ÖãŸÓ ÖÖ)ÖãŸÓ Öß“Öê úÖ¸üÖ ÆüÖŸê Öê.
‹úÖ²ÖÖ•ÖæÃÖ ×¾Ö¤êü¿Öß ¾ÖÃŸÖæ ¾Ö ¾ÖÖœüŸÖê ú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ¤ü²ÖÖ¾ÖÖ−Öê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¿ÖêŸÖß ¾Ö ÆüÃŸÖÖêªÖê)Ö »ÖµÖÖ»ÖÖ )Öê»ÖÖ,
ŸÖ¸üß ¤ãüÃÖ-µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ‡Ó)»Öß¿Ö ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ¾ÖÖ»Öê ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖŸÖÖ µÖÖŸÖ ¤ü»ÖÖ»ÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ú¸üÖÖ¸üÖ −Ö¾ÖÖ
¾Ö)ÖÔ ³Ö¸ü³Ö¸üÖ™üß»ÖÖÆüß †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ −Ö¾Öß−Ö ˆ´Öá ¾Ö †ÖúÖÓ ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ. ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ¾ÖÖªÖÓ“ÖÖ
•Öß¾Ö−Ö×¾ÖÂÖµÖú ¥üÂ™üßúÖê−Ö ×¿Ö ÖÖÖŸÖæ−Ö Ã¾ÖßúÖ¸ü»ÖÖ •ÖÖµÖÖÃÖÖšüß, ÊÖ −Ö¾ÖÁÖß´ÖÓŸÖ ¾Ö)ÖÖÔ“µÖÖ †ÖúÖÓ ÖÖ,
´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖÆüµÖÖê)Öß ‘Ö™üú ´ÆüÖæ−Ö ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ šü¸ü»µÖÖ. ¾ÖÖÃÖÖÆüÖ×ŸÖú ×¿Ö ÖÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖæ−Ö ×¿Öú»Öê»µÖÖ
»ÖÖêúÖÓ−Öß ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ¾ÖÖªÖÓú›æü−Ö ×´ÖôûÖÖ¸êü –ÖÖ−Ö ±úŒŸÖ )ÖÏÆüÖ ú¸üÖ¾Öê ¾Ö Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ŸµÖÖ –ÖÖ−ÖÖ“Öê )ÖÏÖÆüú
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´ÖÖ−ÖÖ¾Öê †ÃÖÖ ¾ÖÖÃÖÖÆüÖ×ŸÖú ×¿Ö ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ÆêüŸÖæ ÆüÖŸê ÖÖ. †Ö¯ÖÖ –ÖÖ−ÖÖ“Öê ×−Ö´ÖÖÔŸÖêÆüß ÆüÖ‰ê ú ¿ÖúŸÖÖê µÖÖ“ÖÖ
ŸµÖÖÓ−ÖÖ ×¾ÖÃÖ¸ü“Ö ¯Ö›üÖ¾ÖÖ †¿Öß Æüß ¸ü“Ö−ÖÖ ÆÖêŸÖß.
†¿ÖÖ ŸÖ-Æêü−Öê ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ¾ÖÖ¤üß ¬ÖÖê¸üÖ †ÖÙ£Ö Öê¡ÖÖŸÖ •Öê ÃÖÖ¬µÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üßŸÖ ÆüÖŸê Öê
ŸµÖÖ»ÖÖ“Ö ×¿Ö ÖÖ Öê¡ÖÖ«üÖ¸êü ²Öôû¾Ö™üß ¤êüµÖÖ“Öê úÖ´Ö −Ö¾Öß−Ö ¿Öî Ö×Öú ¬ÖÖê¸üÖÖ«üÖ¸êü úêú»Öê •ÖÖ‰ú »ÖÖ)Ö»Öê.
†ÖÙ£Öú ¬ÖÖê¸üÖ úÖµÖ ÆüÖŸê Öê ? ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ¾ÖÖªÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öæôû ¤êü¿ÖÖŸÖ ²Ö−Ö×¾Ö»Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö 7Ö¯Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
¾ÖÃÖÖÆüŸÖàŸÖ ‹ú −Ö¾ÖÖ )ÖÏÖÆüú ¾Ö)ÖÔ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê, Æêü †ÖÙ£Öú ¬ÖÖê¸üÖÖ“Öê ˆ§üßÂ™ü ÆüÖŸê Öê. ¾ÖÃÖÖÆüŸÖàŸÖ úÖÆüß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ¾ÖÃÖÖÆüŸÖà−ÖÖ ‹ú ˆŸ¯ÖÖ¤üú †ÖÙ£Öú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ´ÆüÖæ−Ö
ˆ³Öê ú¸üÖê ÆüÖ −Ö¾ÆüŸÖÖ; ( ŸÖÃÖê êú»Öê †ÃÖŸÖê ŸÖ¸ü ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß Ã£ÖÖ¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´Öæôû ÆêüŸÖæ“Ö ¯Ö¸üÖ³ÖæŸÖ —ÖÖ»ÖÖ
†ÃÖŸÖÖ) ŸÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖ•Ö¾Ö™üß»ÖÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ×´Öôû×¾ÖÖê ¾Ö †Ö¯Ö»Öê ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üÖê ÆüÖ ÆüÖŸê ÖÖ.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß −Ö¾Ö×−ÖÙ´ÖŸÖß“Öß ¿ÖŒŸÖß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß“Ö •ÖÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüß, ‹¾Öœêü“Ö −Ö¾Æü,ê ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ¿ÖŒŸÖß
úÖµÖ´Ö“µÖÖ −ÖÂ™ü“Ö ú¿ÖÖ ÆüÖŸê Öß»Ö †ÃÖê ¯ÖÆüÖÖê Æêü ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ¾ÖÖªÖÓ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÃÖæ»Ö ú¸ü
†ÖúÖ¸üÖß, •Ö´Öß−Ö×¾ÖÂÖµÖú úÖµÖ¤êü −Ö¾µÖÖ−Öê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. µÖÓ¡Ö“Ö»ÖßŸÖ ×²ÖÎ™üß¿Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üßŸÖ ´ÖÖ»ÖÖ−Öê
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯Öêšü ³Öºþ−Ö ™üÖúµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ×¿Ö ÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ †−ÖãŸ¯ÖÖ¤üú úÖî¿Ö»µÖê ×¿Öú¾ÖµÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü
¤êü‰ú−Ö ¾Ö ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ¾ÖÖ¤üß ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü úºþ−Ö, ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖÖ»ÖÖ“Ö †¯ÖÏŸµÖ Ö×¸üŸµÖÖ ²Öôûú™üß ¤êüµÖÖ“Öê
úÖ´Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
×¿Ö8Öú ¾Ö ¯ÖÏ×¿Ö8ÖÖ
−ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüß−Öê ¤ü›ü¯Öæ−Ö Ã£ÖÖ¯Ö−Ö êú»Öê»µÖÖ ¾Ö ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö ŸÖÖ²µÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ −Ö¾Öß−Ö
×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê´Öãôêû, ³ÖÖ¸ŸÖÖŸÖ ×¿Ö Öú ´ÆüÖæ−Ö úÖ´Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ“ÖÓ›ü †Ö‘ÖÖŸÖ“Ö —ÖÖ»ÖÖ. †ÖÙ£Öú
Öê¡ÖÖŸÖ ¾ÖÖÃÖÖÆüÖ×ŸÖú ¯Öú›ü ²ÖÃÖµÖÖ¯Öæ¾Öá ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ •Öß¾Ö−Ö×¾ÖÂÖµÖú úÖî¿Ö»µÖê ×¿Öú¾ÖµÖÖ“Öß
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÆüÖŸê Öß. ¬ÖÖ×´ÖÔú ×¿Ö ÖÖ ¤êüÖÖ-µÖÖ ¿ÖÖôûÖÆüß ÆüÖŸê µÖÖ. •ÖÖŸÖß¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ×¿Ö Öúß¯Öê¿ÖÖ
†ÃÖÖÖ-µÖÖÓ−ÖÖÆüß ‹ú Ã£ÖÖ−Ö ÆüÖŸê Öê. †Ö×Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ˆ¯Ö7ÖÓ›üÖŸÖ ŸÖÖê ‹ú ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
ˆªÖê)Ö ´ÖÖ−Ö»ÖÖ )Öê»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ.
1935 ÃÖÖ»Öß †ò›ü´ÃÖ−Öê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¿ÖÖôûÖ“Ó Öß ‹ú ¯ÖÆüÖÖß êú»Öß ÆüÖŸê Öß. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¿Ö ÖúÖÓ−ÖÖ
¿ÖÖôêûŸÖ úÖµÖ ¾Ö úÃÖê ×¿Öú¾ÖÖµÖ“Öê ŸÖê šü¸ü×¾ÖµÖÖ“Öê Ã¾ÖÖÓŸÖ¡µÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖŸÖ ŸµÖÖ−Öê −ÖÖë¤ü×¾Ö»Öê †ÖÆêü.
†³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ ‹7ÖÖ¤êü )ÖÏÖ´ÖßÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ˆ¯ÖµÖÖê)Öß šü¸üÖÖ¸êü úÖî¿Ö»µÖ ¾Ö úÖÆüß ÃÖÖÓÃËú×é ŸÖú¥üÂ™ü¶Ö
´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ, µÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖê. ²ÖÆãüŸÖêú ×¿Ö Öú Æêü ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘Öê‰ú−Ö
×¿Ö ÖÖ ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖ, ¯ÖÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ×−Ö¾Ö›üß“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÆüß ÆüÖŸê Öê.
−Ö¾µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ëú¦üßµÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ÆüÖŸê ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ×¿Ö ÖúÖÓ“Öß Ã¾ÖÖµÖŸÖŸÖÖ ÃÖÓ¯Ö»Öß.
†³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖ ×−Ö¾Ö›üß“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖÓ¯Ö»Öê. ŸÖ¿Öß ¯ÖÏ¸ê üÖÖ“Ö ÃÖÓ¯Ö»Öß. •Öã−Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ±úÖ¸ü ¾Öê)Ö¾Öê)Öôêû ¯ÖµÖÖÔµÖ
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Ö ¤êüŸÖ ÆüÖŸê Öß †ÃÖê −ÖÖÆüß. ¯ÖÖ −Ö¾µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß »ÖÖ¤ü¾ÖÖæú ŸÖ¸üß ŸµÖÖŸÖ −Ö¾ÆüŸÖß.
†×¬ÖéúŸÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö ¾Ö Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ −Ö¾µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê−Öê ×¿Ö ÖúÖÓ¾Ö¸ü †−Öêú −Öß¸üÃÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖß−Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ-µÖÖÆüß »ÖÖ¤ü»µÖÖ. ¤üÖ7Ö»µÖÖ“Öß −ÖÖë¤ü¾ÖÆüß šêü¾ÖÖê, ¸üÖ•ê Ö×−Ö¿Öß šêü¾ÖÖê, ×Æü¿ÖÖê²ÖÖ“Öê ¯Ö¡Öú
šêü¾ÖÖê, ¯Ö¸üß Öê“µÖÖ ×−ÖúÖ»ÖÖ“Öê ¤ü¯ŸÖ¸ü ÃÖÖÓ³ÖÖôûÖê ‡ŸµÖÖ¤üß. ¿ÖÖôûÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß“µÖÖ ¾Öêôûß •Ö¸ü ×¾ÖªÖ£µÖÖÕú›æü−Ö
†¯Öê× ÖŸÖ ¯ÖÖŸÖôûß )ÖÖšü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖ»Öê −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü †−Öã¤üÖ−Ö ú¯ÖÖŸÖ ¾Ö ¯Ö×¸üÖÖ´Öß ¯Ö)ÖÖ¸ü ú¯ÖÖŸÖ µÖÖ ÃÖÖ¸ü7µÖÖ
×¿Ö ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖ¾Öê »ÖÖ)Öê»Ö, µÖÖ“µÖÖ ³ÖµÖÖ−ÖêÆüß ŸÖê )ÖÏÖÃÖ»Öê •ÖÖ‰ú »ÖÖ)Ö»Öê. µÖÖ ³ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Öß
Ã¾ÖÃ£ÖŸÖÖ )Ö´ÖÖ¾Öæ−Ö ×¿Ö Öú 7Öã¿ÖÖ´ÖŸÖ7ÖÖê¸üß úºþ »ÖÖ)ÖŸÖ. ¯Ö×¸üÖÖ´Öß ¿ÖÖôûÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß“Öê ¾Öêôûß ‡Ó)»Öß¿Ö
¬¾Ö•Ö ˆŸÃÖÖÆüÖ−Öê •ÖÖê¸ü•ÖÖê¸üÖŸÖ ±ú›üúÖ×¾Ö»ÖÖ •ÖÖµÖ“ÖÖ †Ö×Ö ¿ÖÖôûÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ×−ÖúÖÓ−ÖÖ ˆ¯Ö¦ü¾ÖúÖ¸üß ¾ÖÖ™üÖÖµÖÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ †×¬Öú úšüÖ¸ê ü ¿ÖÖÃÖ−Ö êú»Öê •ÖÖµÖ“Öê!
−ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüßŸÖß»Ö †×¬ÖúÖ-µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †ÃÖ»Öê»ÖÖ ×¿Ö ÖúÖÓ“ÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−Ö ¾Ö Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖ¿Öß
²ÖÖÓ×¬Ö»Öúß Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×−ÖÖÔµÖ, µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ Æêü †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ×¿Ö Öú µÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ¤ü•ÖÖÔ“Öß ¾Ö
¯Ö)ÖÖ¸üÖ“Öß ŸÖ±úÖ¾ÖŸÖ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ÃÖ´Ö•Öæ ¿ÖúÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖßÃÖ
¯ÖÏÖŸÓ ÖßµÖ ×¿Ö ÖÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖ“ÖÖ ¯Ö)ÖÖ¸ü ×¿Ö ÖúÖ“µÖÖ ¤üÃÖ¯Ö™ü •ÖÖÃŸÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ¾Ö ¤ãüµµÖ´Ö ×¿Ö ÖÖ
†×¬ÖúÖ-µÖÖ“ÖÖ ¯Ö)ÖÖ¸ü ÆüÖ ×¿Ö ÖúÖ“µÖÖ “ÖÖî¯Ö™ü •ÖÖÃŸÖ ÆüÖŸê ÖÖ. 1921 ÃÖÖ»Öß ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¯ÖÏÖŸÓ ÖÖŸÖß»Ö ×¿Ö ÖúÖÃÖ
17 ºþ. ´ÖÖ×ÃÖú ¯Ö)ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ úÖ¸ü×ú¤üá“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ ú¸üÖ¾Öß »ÖÖ)ÖŸÖ †ÃÖê. ŸÖ¸ü
ˆ¯Ö-ŸÖ¯ÖÖÃÖ×−ÖÃÖÖÃÖ ¤ü¸ü´ÖÆüÖ ºþ. 170/- ¯Ö)ÖÖ¸ü †ÃÖê. ¤ãüµµÖ´Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ×−ÖÃÖÖÃÖ ºþ. 70 ×´ÖôûŸÖ. ´Öã²Ó Ö‡Ô
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¯ÖÏÖŸÓ ÖÖŸÖ ×¿Ö ÖúÖ»ÖÖ £ÖÖê›üÖ •ÖÖÃŸÖ ´ÆüÖ•Öê ¤ü¸ü´ÖÆüÖ ºþ. 30 ‹¾ÖœüÖ ¯Ö)ÖÖ¸ü ×´ÖôûŸÖ †ÃÖê, ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖŸÓ ÖßµÖ
×¿Ö ÖÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖ»ÖÖ ºþ. 486 †Ö×Ö ¤ãüµµÖ´Ö ×¿Ö ÖÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖ»ÖÖ ºþ. 114 ‹¾ÖœüÖ ¤ü¸ü´ÖÆüÖ ¯Ö)ÖÖ¸ü
×´ÖôûŸÖ †ÃÖê. ¯Ö)ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö µÖÖ »Ö Ö×ÖµÖ ±ú¸üúÖ ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü“Ö †×¬ÖúÖ¸ü ¾Ö ¤ü•ÖÖÔ µÖÖŸÖÆüß ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ŸÖ±úÖ¾ÖŸÖ
†ÃÖêú. ‹7ÖÖ¤üÖ ÃÖÆüÖµµÖú ¿ÖÖôûÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ×−ÖÃÖÆüß ‹7ÖÖªÖ ×¿Ö ÖúÖ“Öß −ÖÖêú¸üß ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ †ÖÖæ ¿ÖúŸÖ †ÃÖê
¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ“Ö ¤ü²Ö¤ü²ÖÖ ×¿Ö ÖúÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê.
1857 “µÖÖ ˆšüÖ¾ÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖÖ¾ÖÖ¤üß ÃÖ¢Öê“Öß −Ö¾Öß •ÖãôûÖß —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖŸÖæ−Ö úÖÆüß −Ö¾Öß−Ö
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ˆ¤üµÖÖÃÖ †Ö»Öê. •ÖÃÖê úÖµÖ¤üÖ ¾Ö ¾Öîªú Æêü −Ö¾Öê ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú Öê¡Ö ˆ¤üµÖÖÃÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ŸÖã»Ö−ÖêŸÖ ×¿Ö Öú Æêü †×¬Öú ¤ãüµµÖ´Ö Ã£ÖÖ−ÖÖ¾Ö¸ü œüú»Ö»Öê )Öê»Öê. ÃÖ−Ö¤üß −ÖÖêú¸ÖÓ¯Öê ÖÖ ×¿Ö Öú Æêü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
¥üÂ™ü¶Ö úÖÆüßÆüß †×¬ÖúÖ¸ü −ÖÃÖ»Öê»Öê, ú´Öß ¯Ö)ÖÖ¸üÖ“Öê ¯Ö¤ü ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖ‡Ô. ¾Öîªú ¾Ö úÖµÖ¤üÖ Öê¡ÖÖ¯Öê ÖÖ ŸÖê
ú´Öß )ÖãÖ¾Ö¢Öê“Öê ¾Ö ×²Ö)Ö¸ü ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖ‡Ô. ×¿Ö ÖúÖ“µÖÖ ¤îü−ÖÓ×¤ü−Ö úÖ´ÖúÖ•ÖÖŸÖ ´ÖÖêšüÖ ³ÖÖ)Ö
úÖµÖÖÔ»ÖµÖß−Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ-µÖÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖê ÆüÖ †ÃÖŸÖÖê. ¯Ö™ü−ÖÖë¤üÖß, ¯Ö¸üß ÖÖ ‘ÖêÖê, ¯Öî¿ÖÖ“ÖÖ ×Æü¿ÖÖê²Ö šêü¾ÖÖê
µÖÖÃÖÖ¸ü7Öß ŸÖß úÖ´Öê †ÃÖŸÖ. ×²ÖÎ™üß¿Ö ¾µÖÖ¯ŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ×¿Ö ÖúÖÓ−ÖÖ Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Öß −ÖÖë¤ü ¾Ö ×¾ÖÎúß
¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÆüß ÃÖÖÓ³ÖÖôûÖ¾ÖÖ »ÖÖ)Öê. ŸµÖÖŸÖ ×´ÖôûÖÖ-µÖÖ £ÖÖê›ü¶Ö¿ÖÖ ¯Öî¿ÖÖÓÃÖÖšüß ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Öß ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü ÃÖÖÓ³ÖÖôûÖê,
×¾ÖÎúß“ÖÖ ×Æü¿ÖÖê²Ö šêü¾ÖÖê †¿Öß ²Ö¸üß“Ö úÖ´Öê ú¸üÖ¾Öß »ÖÖ)ÖŸÖ.
×¿Ö ÖúÖÓ−ÖÖ †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß †Ö7ÖÖßü ú¸üµÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ)Öß úºþ−Ö ‘ÖêŸÖ»Öê †ÃÖŸÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ
µÖÖê)µÖ ŸÖê Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖú ×−Ö¾Ö›üµÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×¤ü»Öê †ÃÖŸÖê, ŸÖ¸ü ‡ŸÖ¸ü Ã¾ÖÖµÖ¢Ö ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖúÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö
ŸµÖÖÓ−ÖÖÆüß ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ ×´ÖôûÖ»Öß †ÃÖŸÖß. †¿Öß Ã¾ÖÖµÖ¢ÖŸÖÖ ×´ÖôûµÖÖÃÖÖšüß ‹úŸÖ¸ü ×¿Ö ÖúÖÓú›æü−Ö †¿Öß úÖÆüß
´ÖÖ)ÖÖß ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öß ÆüÖŸê Öß. Øú¾ÖÖ ×¿Ö ÖÖ ×¾Ö³ÖÖ)ÖÖ−Öê úÖÆüß ¬ÖÖê¸üÖÖŸ´Öú ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê ÆüÖŸê Öê.
¯ÖÖ ŸÖã™ü¯ÖãÓ•ÖÖ ¯Ö)ÖÖ¸ü †ÃÖ»Öê»Öê ¾Ö ¤ãü²ÖÔ»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¤ü•ÖÖÔ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¿Ö ÖúÖÓú›æü−Ö †¿Öß úÖÆüß ´ÖÖ)ÖÖß
ÆüÖê µÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ“Ö −Ö¾ÆüŸÖß. ŸÖ¸ü ×¿Ö ÖÖ ×¾Ö³ÖÖ)ÖÖú›æü−Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ»ÖÖ ²ÖÖ¬ÖÖ µÖê‡»Ô Ö †ÃÖê
¬ÖÖ¸êüÖ Ã¾ÖßúÖ¸üÖê ¿ÖŒµÖ −Ö¾ÆüŸÖê! Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“µÖÖ ×−ÖÙ´ÖŸÖß“Öê úÖ´Ö ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖßÃÖ ¿ÖÖ»ÖêµÖ ¯ÖãÃŸÖú
ÃÖÓÃ£Öêú›êü ÆüÖŸê Öê ŸÖê¾ÆüÖ, ´ÆüÖ•Öê 1817 ÃÖÖ»Öß, †ÃÖÖ ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ †›ü£ÖôûÖ −Ö¾ÆüŸÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã
‹úÖê×ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖÖ¾Ö¸ü •Öê¾ÆüÖ ×¿Ö ÖÖ Öê¡ÖÖ“ÖÖ —Ö¯ÖÖ™ü¶Ö−Öê ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ÆüÖ‰ê ú »ÖÖ)Ö»ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ
×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“ÖßÆüß ¾ÖÖœü —Ö¯ÖÖ™ü¶Ö−Öê ÆüÖ‰ê ú »ÖÖ)Ö»Öß.
1868 ÃÖÖ»Öß Ã™êü™üÃÖ´Ö−Ö´Ö¬µÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ‹úÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖ ´Æü™ü»Öê ÆüÖŸê Öê. '¯ÖÏŸµÖêú ×¿Ö ÖÖ
†×¬ÖúÖ-µÖÖ»ÖÖ ×´Ö¡Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿Ö²¤üÖ»ÖÖ ¾Ö•Ö−ÖÆüß †ÃÖŸÖê! ŸµÖÖŸÖæ−Ö ‘ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ÃÖÖ¸ü7Öß ¯ÖãÃŸÖêú
†ÃÖÖ¾ÖßŸÖ’ µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ7ÖÖ»Öß ²Ö¸üß“Ö »ÖÖ“Ö7ÖÖê¸üß êú»Öß •ÖÖŸÖê. ×´Ö¿Ö−Ö¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖ Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“µÖÖ
¬ÖÓªÖŸÖ †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß¯ÖÖê †Ö¯Ö»Öê ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö •ÖÖê¯ÖÖÃÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ¯Öãœêü¯Öãœêü ‡Ó)»ÖÓ›ü´Ö¬Öæ−Ö ¯ÖãÃŸÖêú †ÖµÖÖŸÖ
ú¸üÖÖ¸êü ¾ÖÖ ¯Öã−Ö´Öã×Ô ¦üŸÖ ú¸üÖÖ¸êü ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖúÆüß ŸµÖÖÓ−ÖÖ µÖê‰ú−Ö ×´ÖôûÖ»Öê. ×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß“µÖÖ
úÖôûÖŸÖ †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖã×−Ö¾Æü×ÃÖ™üß ¯ÖÏÃê Ö, ´Öòú×´Ö»Ö−Ö ¾Ö »ÖÖÑ)Ö´Ö−ÃÖ µÖÖ ŸÖß−Ö ¯ÖÏ´Öã7Ö ¯ÖãÃŸÖú ×−Ö´ÖÖÔŸµÖÖÓ−Öß
†Ö¯Ö»Öß úÖµÖÖÔ»ÖµÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ Ã£ÖÖ¯Ö−Ö êú»Öß. †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖ šü¸ü×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖßŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓ¾Ö¸ü µÖÖ
¯Ö¸ü¤êü¿Öß ¯ÖÏúÖ¿Ö−Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖúÖÓ¯Öê ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö •ÖÖÃŸÖ ÆüÖŸê ÖÖ. 1921 »ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ−ÖÓŸÖ¸ü ×¿Ö ÖÖ 7ÖÖŸµÖÖ¾Ö¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ´ÖÓ¡Öß −Öê´ÖµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ−Öê µÖÖ
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ úÖÆüßÃÖÖ ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»ÖÖ, ŸÖ¸üßÆüß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ×¿Ö ÖúÖ»ÖÖ ¯ÖãÃŸÖú ×−Ö¾Ö›üµÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
−Ö¾ÆüŸÖê“Ö. ŸµÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ´ÖÖ¡Ö úÖÆüßÆüß ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»ÖÖ −ÖÖÆüß. ×¿Ö ÖÖ 7ÖÖŸµÖÖŸÖß»Ö −ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüß−Öê
×−Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖšü ÆüÖ‡ê ¯Ô ÖµÖÕŸÖ ×¿Öú×¾ÖÖê Æêü“Ö ŸµÖÖ“Öê úÖ´Ö ¸üÖ×Æü»Öê.
•Öã−ÖÖ™ü †¬µÖÖ¯Ö−Ö¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö ¾ÖÖÃÖÖÆüÖ×ŸÖú −ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüß−Öê ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê»Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß µÖÖ ¤üÖÆê üÖ´ê Öãôêû
Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖ“Öß ÃÖÓÃéúŸÖß †ÖúÖ¸üÖÃÖ †Ö»Öß. †¬µÖÖ¯Ö−Ö ¿ÖÖÃ¡ÖÖ−Öê ¯ÖÖšüÖŸÓ Ö¸ü Æêü ×¿Ö ÖÖÖ“Öê ÃÖÖ¬µÖ
´ÖÖ−Ö»Öê. 1857-58 “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö´Ö¬µÖê ×¿Ö ÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ
ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ úÖµÖ ÆüÖŸê Öß µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß ›ü²»µÖæ.›üß.†¸ü−ÖÖò»›ü µÖÖÓ−Öß ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖŸÖ −ÖÖë¤ü×¾Ö»Öê †ÖÆêü.
“¯ÖÙ¿ÖµÖ−Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ Æêü ´Öã7ÖÖê¤Ëü)ÖŸÖ †ÃÖÖê ´ÆüÖ•Öê“Ö ×¿Ö ÖÖ, †¿Öß ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖêúÖÓ“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ÆüÖŸê Öß.
ŸµÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ãúÖÖ»ÖÖ“Ö úôûŸÖ −ÖÃÖê †Ö×Ö •Ö¸ü úÖÆüß †£ÖÔ ÃÖ´Ö•Ö»ÖÖ“Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖŸÖ ²ÖÆãü¬ÖÖ »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ
êú»Öê»ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö“Ö †ÖÆüê Æêü »Ö ÖÖŸÖ µÖê‡.Ô Æêü ´ÆüÖ•Öê“Ö ×¿Ö ÖÖ. ”
−Ö¾Öß−Ö Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ´ÖãôêûÆüß µÖÖÓ×¡Öú ¯Ö¨üŸÖß−Öê ¯ÖÖšü ú¸üÖê ¾Ö ×»Ö×ÆüÖê ±ú¸üú ¯Ö›ü»ÖÖ −ÖÖÆüß.
ˆ»Ö™ü Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖ´Öãôêû µÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü»ÖÖ †7ÖÓ›üßŸÖ šêü¾ÖµÖÖ“Öê ‹ú ÃÖÖ¬Ö−Ö“Ö ×´ÖôûÖ»Öê. •Ö¸ü −Ö¾Öß−Ö
×¿Ö ÖÖ¯Ö¨üŸÖß Æüß ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖ Ö •Öß¾Ö−ÖÖ¿Öß, ŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß¿Öß
•ÖÖê›ü»Öê»Öß †ÃÖŸÖß, ŸÖ¸ü ×ŸÖ“µÖÖ´Öãôêû ×¿Öú¾ÖµÖÖ“Öß ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ¸üßú ¯Ö¨üŸÖß ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖŸÖß. •Ö¸ü
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×¿Ö ÖúÖÓ−ÖÖ ²Ö¸üÖ ¯Ö)ÖÖ¸ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖ¸ü Æêü ‘Ö›ü»Öê †ÃÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¾ÖÖÃÖÆüÖ×ŸÖú ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúÖÓ−Öß
×¿Ö ÖúÖÓ“Öê ¯Ö)ÖÖ¸ü ¾ÖÖœü¾Öæ−Ö †Ö¯Ö»µÖÖ¾Ö¸üß»Ö †ÖÙ£Öú †Öê—Öê ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÃÖ −ÖúÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ. ŸµÖÖÓ−Öß ×¿Ö ÖúÖÓ−ÖÖ
¤ãü²ÖÔ»Ö ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖúÖŸÖ œüú»Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Öß ÃÖÓÃéúŸÖß ŸÖÆüÆüµÖÖŸÖ úÖµÖ´Ö ¸üÆüµÖÖ“Öß
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ —ÖÖ»Öß.

¯Ö¸üß8ÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖ
‹ú×¡ÖŸÖ, ‹úëú¦üß ¾Ö ŸÖ™üÃ£Ö Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“µÖÖ ¯Ö¸üß ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ †Ó×)ÖúÖ¸ü êú»µÖÖ−Öê Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Öê
´ÖÆüŸ¾Ö ¾ÖÖœü»Öê. Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Öß ÃÖÓÃéúŸÖß ²ÖÆü¸ü»Öß. ¯Ö¸üß ÖÖ ŸÖ™üÃ£Ö¯ÖÖê ‘ÖêŸÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ, µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ
ŸµÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ×¿Ö ÖúÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ †−µÖ •ÖÖÖÓú›æü−Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö Ö¯ÖÖŸÖ ¸üÆüßŸÖ ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö, µÖÖ“ÖÖ
†£ÖÔ ŸÖ¯ÖÖÃÖ×−ÖÃÖÖú›æü−Ö ¾ÖÖ »ÖÖêúÖÓú›æü−Ö ¾Öêôêû¾Ö¸ü ÆüÖê ÖÖ¸üß ¯Ö¸üß ÖÖ. ¯ÖÏŸµÖêú ×¿Ö ÖÖÎú´ÖÖ“Öê ¿Öê¾Ö™üß †¿Öß
»Öê7Öß ¯Ö¸üß ÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖê. µÖÖ ¯Ö¸üß ÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ¿−Ö¯Ö×¡ÖúÖ úÖµÖ †ÃÖê»Ö ‡£Ö¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯Ö¸üß Öú úÖêÖ
†ÃÖê»Ö ‡£Ö¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö )Öã¯ŸÖŸÖÖ ¯ÖÖôûÖê †×−Ö¾ÖÖµÖÔ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ úšüÖ¸ê ü ×¿ÖÃŸÖß“ÖÖ )Ö¾Ö)Ö¾ÖÖ, ÃÖ¾ÖÔ
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ¯Ö Ö¯ÖÖŸÖ ¸üÆüßŸÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö ¾ÖÖ)ÖÖæú, µÖÖŸÖæ−Ö Æüß ¯Ö¸üß ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ ú¸üÖÖ-µÖÖ −ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüß“ÖêÆüß
´ÖÆüŸ¾Ö ¾ÖÖœü»Öê. ‡Ó)ÖÏ•Öß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ¯Ö¸üß ÖÖ Æüß ¤êü7Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ
¯ÖÖŸÖôûß ¸üÖ7ÖµÖÖ“Öê ‹ú ÃÖÖ¬Ö−Ö ÆüÖŸê Öê. ‹úëú¦üß −ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüß«üÖ¸êü ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ)ÖÔ ´ÆüÖæ−Ö »Öê7Öß
¯Ö¸üß ÖÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖß ºþœü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß, †ÃÖê ÁÖß. ¿ÖãŒ»ÖÖ µÖÖÓ−Öß ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖ †ÖÖæ−Ö ×¤ü»Öê †ÖÆêü.
¯Ö¤üÖê®ÖŸÖß“Öß úÃÖÖê™üß, )ÖãÖ¾Ö¢Öê“Öß úÃÖÖê™üß ¾ÖÖ −ÖÖêú¸üß“Öß úÃÖÖê™üß ´ÆüÖæ−ÖÆüß ¯Ö¸üß Öê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ú¸üÖê ¾Ö ŸµÖÖ «üÖ¸êü ÃÖ¸üúÖ¸üß ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ¯ÖŒêú ú¸üÖê ÆüÖÆüß ¯Ö¸üß ÖÖ ‘ÖêµÖÖ´ÖÖ)Ö“ÖÖ ‹ú †Û¬ÖúéŸÖ ÆêüŸÖæ
ÆüÖŸê ÖÖ. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ó)ÖÖ−Öê ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü ¯Ö¸üß Öê“µÖÖ «üÖ¸êü ¾ÖÖÃÖÖÆüÖ×ŸÖú ÃÖ¸üúÖ¸ü Æêü ×−Ö:¯Ö Ö¯ÖÖŸÖß,
¯Öæ¾ÖÔ)ÖÏÆü¸üÆüßŸÖ ¾Ö −µÖÖµÖß †ÖÆêü †ÃÖÖ ¯ÖÏ•Öê“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê, ÆêüÆüß ¯Ö¸üß ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß−Öê
ÃÖÖ¬Ö»Öê •ÖÖŸÖ ÆüÖŸê Öê. ¯Ö¸üß ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß Æüß ×−Ö¯Ö Ö¯ÖÖŸÖß ¾ÖÖ™üÖ¾Öß µÖÖÃÖÖšüß ×ŸÖ“µÖÖ¾Ö¸ü )Öã¯ŸÖŸÖê“Ö †Ö¾Ö¸üÖ “Öœü¾Öæ−Ö
»ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ²ÖÃÖê»Ö †ÃÖê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê.
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−Öß †Ö¯Ö»ÖÖ Ã´Ö¸üÖ¿ÖŒŸÖß«üÖ¸êü Æü¾Öê ŸÖê, Æü¾µÖÖ ŸµÖÖ ¾ÖêôêûÃÖ †Öšü¾Öæ−Ö ×»Ö×ÆüÖê, ãúšü»µÖÖÆüß
×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ×−Ö²ÖÓ¬ÖÖÃÖÖ¸ü7Öê ×»Ö7ÖÖÖ ú¸üÖê µÖÖÃÖÖ¸ü7Öß úÖî¿Ö»µÖê ÆüÃŸÖ)ÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †7ÖÓ›ü ÃÖ¸üÖ¾Ö
ú¸üßŸÖ ¸üÆüÖ¾Öê Æêü ¯Ö¸üß ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“Öê ¯ÖÏŸµÖ Ö ±ú»ÖßŸÖ †ÖÆêü. ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¬Ö›ü¶Ö“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö¸üß ÖÖ ‘Öê‰ú−Ö
Ö´ÖŸÖÖ šü¸ü¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖ ÃÖÓú»¯Ö−Öê“Öê ¾ÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê“Öê ×úŸÖß †Öú»Ö−Ö —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ŸÖê ŸÖ¯ÖÖÃÖ»Öê
•ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß. ÁÖß. ú¸ü (Kerr) µÖÖÓ“µÖÖ ‹úÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß“µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê •Öê¾ÆüÖ
¯Ö×Æü»µÖÖ¤üÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ×−ÖµÖ´Ö ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê )Öê»Öê, ŸµÖÖ“Ö¾Öêôûß ãúšü»µÖÖ
¯ÖãÃŸÖúÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ¯Ö¸üß ÖÖ ‘Öê‰ú−Ö )ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üÖµÖ“Öß ŸÖêÆüß šü¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. 1845 “µÖÖ
ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ¯Ö¸üß ÖêÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú –ÖÖ−ÖÖ“Öê Öê¡Ö †ÖÖ7Öß ÃÖÓãú×“ÖŸÖ úºþ−Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü
¬Ö›êüÆüß šü¸ü¾Öæ−Ö ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖ“Ö †Ö¬ÖÖ¸êü )ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ×−ÖúÂÖ šüºþ »ÖÖ)Ö»Öê.
¯Ö¸üß ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“µÖÖ ºþœü “ÖÖîú™üßŸÖ •Öê ²ÖÃÖŸÖ −ÖÖÆüß. (ˆ¤üÖ. ×−Ö²ÖÓ¬ÖÖÃÖÖ¸ü7Öê ˆ¢Ö¸ü †−ÖÖêôû7Öß
¯Ö¸üß ÖúÖú›æü−Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖÖê ) ŸÖê †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü“Ö šêü¾Ö»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ´Ö)Ö ³Ö»Öê ŸÖê ×úŸÖßÆüß
×¾ÖÂÖµÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖÖê ¾ÖÖ úÃÖ ¯ÖÆüÖÖÖ¸êü †ÃÖÖê. †¿ÖÖ ŸÖ-Æêü−Öê ÃÖî¨üÖ×Ó ŸÖú ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÃÖÖ×ÆüŸµÖ
×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖ−Öê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¿ÖÖôûÖ ¾Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ ‹ú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß •ÖÖ)ÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ¯ÖÏµÖÖê)Ö ú¸üµÖÖ“Öê
¾ÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖê¯ÖµÖÖê)Öß, ¬Ö¤êü¾ÖÖ‡Ôú úÖî¿Ö»µÖ †Ö×Ö •µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏµÖÖê)Ö ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê †ÃÖê
×¾ÖÂÖµÖ ´ÆüÖ•Öê ×¾Ö–ÖÖ−ÖÖ“Öê ×¾ÖÂÖµÖ, Æêü µÖÖ “ÖÖîú™üßŸÖ ²ÖÃÖæ“Ö ¿ÖúŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê. ¤üß‘ÖÔúÖôû¯ÖµÖÕŸÖ Æêü ×¾ÖÂÖµÖ,
†³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖ ´ÆüÖæ−Ö ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü“Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê −ÖÖÆüß. ¾Ö •Öê¾ÆüÖ êú»Öê )Öê»Öê ŸÖê¾ÆüÖÆüß ŸÖê ´Öã7µÖ ×¾ÖÂÖµÖ
−Ö ´ÖÖ−ÖŸÖÖ, ¾Ö¸ü¾Ö¸ü ×¿Öú¾ÖÖµÖ“Öê ˆ¯Ö¸êü ×¾ÖÂÖµÖ“Ö ¸üÖ×Æü»Öê. ¾ÖÖÃÖÖÆüÖ×ŸÖú úÖôûÖ“µÖÖ ‘Ö›üÖß“µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ
ÃÖÖ×ÆüŸµÖ Æêü ¤ãüÃÖ-µÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß¿Öß •Öãôû¾Öæ−Ö ‘ÖêµÖÖ“Öê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ÃÖÖ¬Ö−Ö †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ»ÖÖ ×¾Ö–ÖÖ−ÖÖ¯Öê ÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖ−Ö ×´ÖôûÖ»Öê. “Ö™ü•Öá µÖÖÓ−Öß ´ÖêúÖò»Öê ¾Ö ×´Ö»Ö µÖÖÓ“µÖÖ
×¿Ö ÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ³Öê¤ü Ã¯ÖÂ™ü ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ †ÃÖê ¤üÖ7Ö¾Öæ−Ö ×¤ü»Öê †ÖÆêü, úß ×´Ö»Ö Æêü µÖã¸üÖ×ê ¯ÖµÖ−Ö
ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾Ö ×¾Ö–ÖÖ−Ö µÖÖ ¤üÖÆê üÖ“ë ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ú¸üÖ¾ÖÖ †¿ÖÖ ´ÖŸÖÖ“Öê ÆüÖŸê Öê ŸÖ¸ü ´ÖòúÖÓ»ò Öê
´ÖÖ¡Ö ±úŒŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“ÖÖ“Ö †Ö)ÖÏÆü ¬Ö¸üßŸÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ¸üÖ•ÖÖ ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆü−Ö ¸üÖµò Ö ÃÖÖ¸ü7µÖÖ −ÖÖ´ÖÖÓ×úŸÖ
¾µÖŒŸÖà−Öß ×´Ö»Ö“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ−Ó ÖÖ ¯ÖÖšüà²ÖÖ ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ, ¯ÖÖ ŸÖ¸üßÆüß †Ó×ŸÖ´ÖŸÖ: ´ÖòúÖò»Öê“ÖÖ“Ö †Ö)ÖÏÆü
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´ÖÖ−Ö»ÖÖ )Öê»ÖÖ. ‹ú¤üÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ªÖµÖ“Öê šü¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü, Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Ó Öß ÃÖÓÃéúŸÖß
ºþ•Ö¾ÖµÖÖ“Öß ¯Öæ¾ÖÔ ŸÖµÖÖ¸üß ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»Öß. ¾Ö Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Öß ÃÖÓÃéúŸÖß ºþ•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ×ŸÖ−Öê ¯Öã−ÆüÖ
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“µÖÖ“Ö †³µÖÖÃÖÖ»ÖÖ 7ÖŸÖ¯ÖÖÖß ‘ÖÖ»Öæ−Ö ²Öôûú™ü êú»Öê.
¯Ö¸üß ÖÖ ¾Ö Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖêú µÖÖ •ÖÖê›ü)ÖÖêôûß−Öê †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ ×−Ö¾Ö›üß¾Ö¸ü †ÖÖ7Öß ‹ú ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
—ÖÖ»ÖÖ. †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖ Æêü ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •Öß¾Ö−ÖÖ¯Öê ÖÖ ¾Öê)Öôêû“Ö −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ×¾Ö¸üÖ¬ê Öß ¸üÖ×Æü»Öê.
¯Ö¸üß ÖÖ Æüß ëú×¦ü³ÖæŸÖ ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÕÃÖÖšüß ‹ú“Ö †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ“Ö ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö êú»ÖÖ
•ÖÖ‰ú ¿ÖúŸÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÛÃ£ÖŸÖß“Öê ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö ŸµÖÖŸÖ ¯Ö›æü ¿ÖúŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖ¸ü7µÖÖ
¤êü¿ÖÖŸÖ •Öê£Öê ÃÖ¾ÖÔ ×šüúÖÖ“Öß Ã£ÖÖ×−Öú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ³ÖÖî)ÖÖê×»Öú¥üÂ™ü¶Ö“Ö −Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú
¥üÂ™ü¶ÖÆüß ×³Ö®Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß †ÃÖŸÖê, ŸÖê£Öê ëú×¦ü³ÖæŸÖ ¯Ö¸üß Öê“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê †Ö¾Ö¿µÖú †¿Öß, ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ
†³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß †Ö7ÖÖß ú¸üÖµÖ“Öß ŸÖ¸ü ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ Ã£ÖÖ×−Öú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¾Ö ³ÖÖî)ÖÖê×»Öú
¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ−ÖÖ Ã¯Ö¿ÖÔÆüß −Ö ú¸üÖÖ¸üß, ŸµÖÖ−ÖÖ ™üÖôæû−Ö •ÖÖÖÖ¸üß, †¿Öß †ÃÖÖê ³ÖÖ)Ö“Ö ÆüÖŸê Öê. ¯Ö¸üß ÖêŸÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê •ÖÖÖÖ¸êü ×−Ö²ÖÓ¬Ö ¾Ö ¯ÖÏ¿−Ö Æêü †¿ÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖ ×−Ö¾Ö›üß»ÖÖ ¯Öæ¸üú šü¸üÖÖ¸êü“Ö ÆüÖŸê Öê.
¾ÖÖÃÖÖÆüÖ×ŸÖú ¥üÂ™üßúÖê−Ö“µÖÖ ¾ÖÖœüŸµÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ−Öê ÆüÖ ú»Ö ˆ¢Ö¸üÖ¢ê Ö¸ü †×¬Ö ú²Öôú™ üÆüÖŸê Ö )Öê»ÖÖ. ãúšü»µÖÖ
Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê –ÖÖ−Ö †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü †ÖÆêü µÖÖ“ÖÖ ×−ÖÖÔµÖÆüß ŸµÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖŸÖæ−Ö“Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ )Öê»ÖÖ. Û¾ÆüŒ™üÖ¸ê üßµÖ−Ö
úÖôÖŸÖ (†¾¾Ö»Ö ‡Ó)ÖÏ•Öß“µÖÖ •Ö´ÖÖ−µÖÖŸÖ?) ³ÖÖ¸üŸÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öê †Öú»Ö−Ö ¤üÖ−ê Ö )ÖÖêÂ™üà−ÖÖ ×´Öôæû−Ö ²Ö−Ö»Öê»Öê
ÆüÖŸê Öê. 1. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß Æüß -ÆüÖÃÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. 2. µÖÖ ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ·ÆÖÃÖÖ“ÖÖ ×¾Ö−ÖÖ¿ÖúÖ¸üß
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêúÖÓ¾Ö¸ü ÆüÖŸê ÖÖê †ÖÆü.ê µÖÖ“Ö †Öú»Ö−ÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×²Ö²Ö ¿ÖÖôûÖ ¾Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö
¯ÖãÃŸÖúÖÓ´Ö¬µÖê Æüß ˆ´Ö™ü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê †ÃÖê ¾Öê»¿Ö µÖÖÓ−Öß ¤üÖ7Öæ¾Ö−Ö ×¤ü»Öê †ÖÆêü. µÖÖ •ÖÖÖß¾ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß
ÆüÖŸê µÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“µÖÖ ºþ¯ÖÖ−Öê ¾µÖŒŸÖ ÆüÖê µÖÖ“Öß µÖÖê)µÖ •ÖÖ)ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß. úÖÆüß ÃÖÓÃéúŸÖß
´ÖÖ)ÖÖÃÖ ¾Ö úÖÆüß ¯ÖãœüÖ¸ü»Öê»µÖÖ úÖ µÖÖ“Öß ×ÃÖ¨üÖŸÓ Ö¾Ö•ÖÖ ´ÖÖÓ›üÖß ú¸üÖê Æêü µÖÖ •ÖÖÖß¾ÖÖÓ´Ö¬Öæ−Ö“Ö †ÖúÖ¸üÖÃÖ
†Ö»Öê. †¾¾Ö»Ö ‡Ó)ÖÏ•Öß“ÖÖ †Ó´Ö¤üÖ−ÖßŸÖ“Ö µÖÖ •ÖÖÖß¾ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü“Ö †¾¾Ö»Ö ‡Ó)ÖÏ•Öß“ÖÖ
•Ö´ÖÖ−ÖÖ ¯ÖÖêÃÖ»ÖÖÆüß )Öê»ÖÖ. ¤ãüÃÖ-µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü µÖÖ“Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ−µÖ –ÖÖ−Ö, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÓ−ÖÖ
¾ÖÃÖÖÆüŸÖß¾ÖÖ¤üß ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖ¿Öß ‹úºþ¯Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö ¯ÖæÖÔ úºþ ¿ÖúŸÖ ÆüÖŸê Öê. ãúšü»ÖêÆüß
ÃÖ´ÖÖ•ÖÛÃ£ÖŸÖß ×¾ÖÂÖµÖú Ã£ÖÖ×−Öú–ÖÖ−Ö Øú¾ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÛÃ£ÖŸÖß ×¾ÖÂÖµÖß“Öê Æüß –ÖÖ−Ö Æêü Æü§ü¯ÖÖ¸ü
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖ †Ö7ÖÖß ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ Ã£ÖÖ×−Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß¯ÖÖÃÖæ−Ö ±ú™üæú−Ö ¸üÆüÖµÖÖ−Öê Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖêú ¾Ö
¯Ö¸üß ÖÖ µÖÖÓ“Öê ÃÖÖê™üúÖê™êü úÃÖê •Ö´Ö»Öê, Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖú ÃÖÓÃËúŸé Öß ú¿Öß ±úÖê±úÖ¾Ö»Öß, µÖÖ“Öê ÃÖ´Ö¯ÖÔú
ˆ¤üÖÆü¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¾ÖÂÖµÖ ´ÆüÖæ−Ö ×¿Öú¾Ö»Öß •ÖÖÖÖ¸üß ‡Ó)ÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖÖ Æêü †ÖÆêü. ‡Ó)ÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖêÃÖÖšüß
×»Ö×Æü»µÖÖ )Öê»Öê»µÖÖ Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ •Öê ‡Ó)ÖÏ•Öß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖß»Ö ˆŸÖÖ¸êü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê,
ŸµÖÖŸÖß»Ö ˆ¯Ö´ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ µÖÖ Û¾ÆüŒ™üÖ×ê ¸üµÖ−Ö úÖôûÖŸÖß»Ö ²Öæ—¾ÖÖÔ ¾Ö)ÖÖÔ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ÆüÖŸê µÖÖ. ×−ÖÃÖ)ÖÔ ÆüÖ
¾Ö›ÔüÃ¾Ö£ÖÔ“µÖÖ úÖ¾µÖÖŸÖ»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. µÖÖ ¤üÖÆê üÖ¿Óê Öß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖÖ ú¬ÖßÆüß úÖÆüßÆüß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö µÖê‰ú“Ö
¿ÖúŸÖ −Ö¾ÆüŸÖÖ. úÖ¾µÖÖŸÖ ×¤üÃÖÖÖ¸üÖ ‡Ó)»ÖÓ›üû´Ö¬Öß»Ö ²ÖÃÖÓŸÖ ¾ÖÖ )ÖÏßÂ´Ö ÆüÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ ×¾Ö×“Ö¡Ö
³ÖÖÃÖŸÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖŸÖß»Ö ÃÖã7Öß ãú™ãÓü²ÖÖ“µÖÖ ú£ÖÖÆüß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Öß¾Ö−ÖÖ¿Öß ×¾ÖÃÖÓ)ÖŸÖ ÆüÖŸê µÖÖ.
µÖÖ ŸÖ-Æêü“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ Æêü ŸµÖÖ“µÖÖ †£ÖÔ¯ÖæÖÔŸÖêÃÖÖšüß ¾ÖÖ“Ö»Öê •ÖÖÖê ¿ÖŒµÖ“Ö −ÖÖÆüß ŸÖê ±úŒŸÖ ¯ÖÖšü ú¸üŸÖÖ µÖêÖê
¿ÖŒµÖ ÆüÖŸê Öê. ¾ÖÖ“Ö−ÖÖ“Öß ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú †¬µÖÖ¯Ö−Ö ¯Ö¨üŸÖß ¤êü7Öß»Ö ¯ÖÖšüÖŸÓ Ö¸üÖú›êü ¾ÖôûÖÖ¸üß“Ö ÆüÖŸê Öß. ¯Ö¸ÓüŸÖã
‡Ó)ÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖê´Öãôêû ŸÖ¸ü ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾ÖÖ“Ö−ÖÖŸÖ ¯Ö¸üŒµÖÖ ³ÖÖÂÖê“Öß Ø³ÖŸÖ“Ö ˆ³Öß êú»µÖÖ−Öê ŸÖê ¯ÖÖšü ú¸µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
¤ãüÃÖ¸üÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ“Ö ˆ¸ü»ÖÖ −ÖÖÆüß. »ÖêŒ™ü¸ü µÖÖÓ−Öß Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ´Öãôêû ¯ÖÖšüÖŸÓ Ö¸ü ¯Ö¨üŸÖß»ÖÖ úÃÖê ¯ÖÏÖŸê ÃÖÖÆü−Ö
×´ÖôûÖ»Öê †ÖÆêü ŸÖê †“Öæú¯ÖÖê ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê †ÖÆêü.
“‹úÖ Ö¸üß ¿Ö²¤üÖ“Ó µÖÖ •µÖÖ ú£ÖÖ ‡Ó)»Öß¿Ö ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ 7Öæ¯Ö †Ö¾Ö›üŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“Öê •Ö)Ö ×¤üÃÖŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖŸÖ )ÖÖ›ü¶Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ, Ã¾ÖÖ×´Ö×−ÖÂšü ãú¡Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ, ×Æü´Ö¾ÖÂÖÖÔ¾Ö
†Ö×Ö Ãêú™üà)Ö µÖÖ“Öê ¾ÖÖÔ−Ö †ÃÖŸÖê. ¯ÖÖ •µÖÖÓ−Öß ú¬Öß ²Ö±Ôú ¯Ö›ü»Öê»Öê ¯ÖÖ×Æü»Öê»Öê −ÖÖÆüß, £ÖÓ›üß †−Öã³Ö¾Ö»Öê»Öß
−ÖÖÆüß, •µÖÖÓ−ÖÖ ãú¡Öß ‘ÖÖÖê¸ü›üß †ÃÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¤æü¸ü ¸üÆüÖ †ÃÖê“Ö ×¿Öú¾Ö»Öê»Öê †ÖÆêü, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ
µÖÖ )ÖÖêÂ™üà´Öãôêû ú´ÖÖ»Öß“ÖÖ )ÖÖë¬Öôû ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê Öê †¯Ö×¸üÆüÖµÖÔ“Ö †ÖÆêü. ¤üÖ−ê Ö ¿Ö²¤üÖ“Ó µÖÖ ú£ÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ“µÖÖ
×“Ö¡ÖÖŸÖ ×ú™ü»Öß ¾Ö “ÖÆüÖ“Öê ¯Öê»Öê, ¯Öã›üà)Ö †Ö×Ö ™üúá, —ÖÖê¯Ö›üßŸÖß»Ö ±úÖµÖ¸ü¯»ÖêÃÖ, Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú‘Ö¸üÖŸÖß»Ö
•Öê¾ÖÖÖ“Öê ™êü²Ö»Ö, ŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü“µÖÖ ´Öê•Ö¾ÖÖ−Öß“Öß ŸÖµÖÖ¸üß, ŸµÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ´ÖÖÓ›ü»Öê»µÖÖ 7Öã“µÖÖÕ¾Ö¸ü ²ÖÃÖæ−Ö
¾Ö›üß»ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔ−Öê ÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖÖ−Ö —Öãú¾Öæ−Ö ²ÖÃÖ»Öê»Öß ´Öã»Öê †ÖÆêüŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ´Öã»ÖÖÓÃÖ´ÖÖê¸ü Æêü ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÓ›üÖê Æêü
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†−Öî×ŸÖú −ÖÖÆüß ŸÖ¸üß ´Öæ7ÖÔ¯ÖÖÖ“Öê ŸÖ¸üß −ÖŒúß“Ö ÆüÖŸê Öê. †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¯ÖÖšü ú¸üÖê ¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖ“Ö
‘Ö›ü‘Ö›üÖ ´ÆüÖæ−Ö ¤üÖ7Ö×¾ÖÖê ¾ÖÖ ×»Ö×ÆüÖê ‹¾Öœêü“Ö ¿ÖŒµÖ ÆüÖŸê Öê. ”
¯Ö¸üß ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß †Ö×Ö ×¿Ö ÖÖÖ“µÖÖ ¾Ö ¸üÖ•ê Ö)ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ÃÖÓ¬Öß µÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öæ−Ö
‘ÖêŸÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ, ¯Ö¸üß ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß´Öãôêû ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ×¿Ö ÖÖÖ»ÖÖ úÖµÖ ×¤ü¿ÖÖ ×´ÖôûÖÖ¸ü †ÖÆêü, µÖÖ“ÖÖ
−Öê´Öêú¯ÖÖÖ−Öê †Ó¤üÖ•Ö µÖêÖê úšüßÖ †ÖÆêü. ¸üÖ•ê Ö)ÖÖ¸ü ¾Ö ×¿Ö ÖÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¬Öß ‹úÖ ¾Öêôûß ‹úÖ»ÖÖ“Ö ¯ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ
µÖê‡»Ô Ö †ÃÖê ×−ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö«üÖ¸ü ´ÆüÖæ−Ö ¯Ö¸üß ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê)Ö ÆüÖŸê ÖÖê. ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÃÖÖÆüÖ×ŸÖú úÖôûÖŸÖ,
»ÖÖêúÃÖÓ7µÖê“µÖÖ ŸÖã»Ö−ÖêŸÖ ×¿Ö ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¬Öß †×ŸÖ¿ÖµÖ ŸÖã™ü¯Öã•Ó µÖÖ ¸üÖ×Æü»µÖÖ †ÃÖ»µÖÖ ŸÖ¸üßÆüß, −Ö¾µÖÖ
¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö−Öê−ÖÓŸÖ¸ü ¸üÖ•ê Ö)ÖÖ¸ü ×−ÖÙ´ÖŸÖß¯Öê ÖÖ ×¿Ö ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¬Öß ¾ÖÖœüŸÖ )Öê»µÖÖ. ¾ÖÖÃÖÖÆüÖ×ŸÖú ¿ÖÖÃÖ−ÖÖŸÖ
³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÓ“µÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üú ¿ÖŒŸÖß ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖ“Öê ú¬ÖßÆüß ¯ÖÏµÖŸ−Ö —ÖÖ»Öê −ÖÖÆüßŸÖ. ±úŒŸÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ Öê¡ÖÖŸÖ“Ö
¸üÖ•ê Ö)ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ÃÖÓ¬Öß ÃÖ¢Öê«üÖ¸êü ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ‹úÖê×ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ³ÖÖ)ÖÖŸÖ µÖÖ
ÃÖÓ¬ÖßÆüß ¯ÖæÖÖÔ¿ÖÖÓ−Öê ³Ö¸ü»µÖÖ )Öê»µÖÖ −ÖÖÆüßŸÖ. ×¿Ö ÖÖÖ“µÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ŸÖã™ü¯ÖãÓ•µÖÖ ÃÖÓ¬Öß †ÃÖæ−ÖÆüß ¯Ö¤ü¾Öß“Öß
³Öë›üÖôê ûß ÆüÖŸÖß †ÃÖ»Öê»µÖÖ †−Öêú ³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÓ−ÖÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ −ÖÖêú¸üßŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×´ÖôûÖê ¤ãü¸üÖ¯ÖÖÃŸÖ —ÖÖ»Öê.
¯Ö¸üß ÖÖÓ−ÖÖ †ÖŸÖÖ êú¾Öôû ×¿Ö ÖÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖúÖ“Öß ×−ÖÛ¿“ÖŸÖß ú¸üµÖÖ“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö ´ÆüÖæ−Ö“Ö −Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü
7Öæ¯Ö“Ö ¾µÖÖ¯Öú Öê¡ÖÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾Ö †Ö»Öê. −ÖÖêú¸üßÃÖÖšüß“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ šü¸ü×¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö †ÖŸÖÖ ¯Ö¸üß Öê«üÖ¸êü
ú¸üµÖÖŸÖ µÖêˆ »ÖÖ)Ö»Öê. µÖÖŸÖ †−Öã¢ÖßÖÔ šü¸üÖÖ-µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ −ÖêÆü´Öß“Ö •ÖÖÃŸÖ †ÃÖê. ˆ¢ÖßÖÔ ÆüÖê ÖÖÓ-µÖÖÓ“Öß
ÃÖÓ7µÖÖ ¾ÖÖœü»Öß ŸÖ¸ü ¾ÖÖÃÖÖÆüÖ×ŸÖú ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ“µÖÖ )ÖÖê™üÖŸÖ Ø“ÖŸÖê“Öê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖŸê Ö †ÃÖê. ¿ÖÖ»ÖÖÓ¢Ö
¯Ö¸üß ÖÖ ¾Ö ¯Ö¤ü¾Öß ¯Ö¸üß ÖÖ Æüß †¿Öß 7Ö²Ö¸ü¤üÖ¸üß−Öê ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê»Öß ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖ“Öß ¤üÖ¸êü ÆüÖŸê Öß. ŸÖß ¯ÖÖ¸ü
ú¸üÖÖ-µÖÖÓ“Öß ÃÖÓ7µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ ¸üÖ7ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏµÖŸ−Ö úÃÖÖê¿Öß−Öê êú»Öê •ÖÖŸÖ. •Ö¸ü Æüß ÃÖÓ7µÖÖ ¾ÖÖœü»Öß ŸÖ¸ü
»ÖÖµÖú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Ó Öß ÃÖÓ7µÖÖ ¾ÖÖœæü−Ö †ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¾ÖÖœüßÃÖ »ÖÖ)Öê»Ö †¿Öß ×³ÖŸÖß ÆüÖŸê Öß.
×−ÖµÖÓ¡Öú ´ÆüÖæ−Ö ¯Ö¸üß ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“Öê “ÖÖ»ÖÖÖ¸êü úÖµÖÔ, Æêü ŸÖºþÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ ¯Ö¸üß ÖêŸÖß»Ö
†¯ÖµÖ¿ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ³ÖµÖ)ÖÓ›ü ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖÖ¸êü šü¸ü»Öê. Æüß ×³ÖŸÖß ²ÖÖ»Ö¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö ºþ•Ö¾Ö»Öß •ÖÖµÖ“Öß.
†¯ÖµÖ¿ÖÖ“Öê ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ´Öã7Ö ×¾ÖÂÖµÖ ²Ö−Ö»ÖÖ. ¯Ö¸üß ÖêŸÖß»Ö †¯ÖµÖ¿ÖÖ“µÖÖ ³ÖµÖÖ“Öê ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
¾Ö)ÖÖÕŸÖß»Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖ¾Ö¸ü ¾ÆüÖµÖ“Öê ¾Ö ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö†³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ ŸÖµÖÖ¸üß¾Ö¸üÆüß ¾ÆüÖµÖ“Öê. ×¾ÖªÖ£Öá ¾Ö ×¿Ö Öú
µÖÖ ¤üÖÆê üÖ“Óê Öê ´Öã7µÖ ˆ§üßÂ™ü ¯Ö¸üß ÖêŸÖß»Ö †¯ÖµÖ¿Ö úÃÖê ™üÖôûÖ¾Öê Æêü“Ö †ÃÖê. µÖÖ´Öãôêû ¾Ö)ÖÖÔŸÖ ¯Ö¸üß Öê“Öß
úÖôûŸÖß¯Öæ¾ÖÔú ŸÖµÖÖ¸üß ú¸üÖê Æêü“Ö ×¿Ö ÖÖÖ¯Öê ÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê úÖµÖÔ ²Ö−Ö»Öê ¾Ö ×¿Ö ÖÖ Æêü ±úŒŸÖ Îú×´Öú
¯ÖãÃŸÖúÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ“Ö ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ ²Ö−Ö»Öê. ”ûÖ¯Öß»Ö ´Ö•Öæú¸ü ›üÖŒê µÖÖŸÖ ÃÖÖšü¾Öæ−Ö šêü¾ÖÖê Æêü ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê ¯ÖÏ´Öã7Ö úÖ´Ö
²Ö−Ö»Öê. ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü )ÖÏÆüÖ êú»Öê»Öê –ÖÖ−Ö, ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ¿Öê¾Ö™üß Æü´Ö7ÖÖÃÖ †Öšü¾Öæ−Ö ×»ÖÆüÖµÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ü ŸÖê Îú×´Öú
¯ÖãÃŸÖúÖ¿Öß ²ÖÖÓ¬Öæ−Ö ™üÖúÖê †¯Ö×¸üÆüÖµÖÔ“Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸÖê ¿ÖŒµÖ“Ö −ÖÖÆüß. –ÖÖ−Ö ¿Ö²¤ü¿Ö: ³Öºþ−Ö
šêü¾ÖµÖÖ“µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ´Ö¬µÖê úÖÆüß ¿Ö²¤üÖ»ÖÓúÖ¸üÆüß ºþœü —ÖÖ»Öê ÆüÖŸê Öê. ¯ÖÏúÖ¿Ö ™Óü›ü−Ö µÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ
†Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ¯Ö•ÖÖÓ²Ö´Ö¬µÖê ºþœü †ÃÖ»Öê»µÖÖ †¿ÖÖ úÖÆüß ú»¯Ö−ÖÖ −ÖÖë¤ü×¾Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ
‘¯ÖÓ•ÖÖ²Öß ³ÖÖÂÖêŸÖ †¿ÖÖ †£ÖÖÔ“Öß ‹ú ´ÆüÖ †Ö•ÖÆüß ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ †ÖÆêü ŸµÖÖŸÖ ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü, ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖãÃŸÖêú
³Ö¸ü›æü−Ö ×¯Ö‰ú−Ö ™üÖúÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖßŸÖ.’
•ÖÃÖ•Ö¿Öß ×¿Ö ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß ×¾ÖÃŸÖÖ¸üŸÖ )Öê»Öß ¾Ö ¸üÖ•ê Ö)ÖÖ¸üÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß †ÖÎúÃÖŸÖ )Öê»Öß, ŸÖÃÖŸÖ¿Öß
¸üÖ•ê Ö)ÖÖ¸üÖ“Öß Ã¯Ö¬ÖÖÔ ŸÖß¾ÖÎ ÆüÖŸê Ö )Öê»Öß †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖæ−Ö Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖêú †Ö×Ö ¯Ö¸üß ÖÖ µÖÖ“Öß ÃÖÖ7Öôûß
†×¬ÖúÖ×¬Öú ´Ö•Ö²ÖæŸÖ ÆüÖŸê Ö )Öê»Öß. µÖÖ ÃÖÖ7Öôûß−Öê ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ ¾Ö ×¿Öú×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ÆüÖÖæ−Ö ¯ÖÖ›ü»Öê. ÆüôæûÆüôæû µÖÖ ÃÖŸÖŸÖ“µÖÖ ¯Ö¸üÖ³Ö¾ÖÖ−Öê ×¿Ö ÖÖ¯Ö¨üŸÖßŸÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ‘Ö›ü×¾ÖµÖÖ“Öß ‡“”ûÖ“Ö ú´Öãú¾ÖŸÖ ÆüÖŸê Ö )Öê»Öß. ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö¾ÖÖªÖÓ“ÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö ÖßÖ ÆüÖŸê Ö )Öê»ÖÖ, ¾Ö
•ÖÖê úÖÆüß ÆüÖŸê ÖÖ ŸÖÖê ãúÖß ‹êú−ÖÖÃÖê —ÖÖ»Öê. 1882-83 ´Ö¬Öß»Ö ÆÓü™ü¸ü ú×´Ö¿Ö−Ö¯ÖÖÃÖæ−Ö ‹úÖ´ÖÖ)Öê ‹ú
†ÖµÖÖê)Ö Ã£ÖÖ¯Ö−Ö —ÖÖ»Öê, ÃÖ¾ÖÖÕ−Öß ¯Ö¸üß ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß−Öê •Öß »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ ¾Öê›ü¶ÖŸÖ úÖœüµÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ²Ö•ÖÖ¾ÖÖµÖ»ÖÖ
ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ êú»Öß †ÖÆêü ŸµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß ŸÖß¾ÖÎ 7Öê¤ü, ¤ãü:7Ö ¾µÖŒŸÖ êú»Öê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ
úÖ»Ö²ÖÖÊ šü¸ü»Öê»µÖÖ ¸ü“Ö−Öê¾Ö¸ü ¤êü7Öß»Ö ÃÖ¾ÖÖÕ−Öß úÖê¸ü›êü †Öêœü»Öê. ŸÖê ²Ö¤ü»ÖµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †ÖÃ£Öê¾ÖÖ‡Ô¯ÖÖê
ÃÖæ“Ö−ÖÖ êú»µÖÖ. 1910 ÃÖÖ»Öß †ò»Ã™ü−Ö µÖÖÓ−Öß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö šüÖÃÖæ−Ö ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ Ã¯Ö¬Öìú›êü
»Ö Ö ¾Öê¬Ö»Öê ¾Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖ, ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö †Ö×Ö †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö Æêü ‹úÖ“Ö ¯ÖãÃŸÖúÖæ−Ö ×¿Öú×¾ÖµÖÖ“µÖÖ †•Ö²Ö ¾Ö
×−Ö¸ü£ÖÔú ¯Ö¨üŸÖß¾Ö¸ü ™üßúÖ êú»Öß. “×¾ÖÂÖµÖ −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ¯ÖãÃŸÖúê −Öê´Öæ−Ö ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ” †ÃÖê ŸµÖÖÓ−Öß
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×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêü. †³µÖÖÃÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß Æüß ÃÖÓãú×“ÖŸÖŸÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ×¾ÖªÖ£Öá ¾Ö ×¿Ö ÖúÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖ
¾Ö Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖú µÖÖÓ−ÖÖ ‹ú“Ö ´ÖÖ−ÖµÖÖ“Öß ²ÖÖêúÖôû»Öê»Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß µÖÖ−Öê ŸÖê †Ã¾ÖÃ£Ö —ÖÖ»Öê ÆüÖŸê Öê.
¿Öî Ö×Öú Öê¡ÖÖŸÖß»Ö Æüß †×¾Ö¾Öêúß †ŸÖŒµÖÔŸÖÖ †Ö×Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ †¿ÖŒµÖ úºþ−Ö ™üÖúÖÖ¸êü ´ÖÖ−ÖÃÖ,
µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †ò»Ã™ü−Ö−ÖÖ ¾ÖÖ™üÖÖ¸üß “Öß›ü , Æêü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¿Ö ÖÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ‹æúÖ ú»Ö ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸êü ×“Ö−Æü
†ÖÆêü.
‡Ó)ÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖê“ÖÖ †×−Ö¾ÖÖµÖÔ ³ÖÖÂÖÖ ´ÆüÖæ−Ö ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖê Öê ¾Ö ŸµÖÖ ³ÖÖÂÖê“ÖÖ ×¿Ö ÖÖÖ“Öê ¾Ö ¯Ö¸üß Öê“Öê
´ÖÖ¬µÖ´Ö ´ÆüÖæ−Ö Ã¾ÖßúÖ¸ü ú¸üÖê µÖÖŸÖæ−Ö Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Öß ÃÖÓÃéúŸÖß ¥üœüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ“Ö —ÖÖ»Öß,
¯Ö¸üúßµÖ ³ÖÖÂÖÖ ´ÆüÖæ−Ö ‡Ó)ÖÏ•Öß−Öê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ ÃÖ´ÖÖê¸ü ¤ãüÆêü¸üß †Ö¾ÆüÖ−Ö ˆ³Öê êú»Öê. ŸµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö µÖÖ
³ÖÖÂÖê“Öê ¾µÖÖú¸üÖ ¾Ö ´Öæôû ¿Ö²¤üÖ¾Ö»Öß †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ ú¸üÖê ³ÖÖ)Ö ÆüÖŸê Öê ¾Ö ´Ö)Ö ŸµÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü
×¾ÖÂÖµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖµÖ“ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ‡Ó)ÖÏ•Öß ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖæÆüßú •Öß¾Ö−ÖÖ“ÖÖ
³ÖÖ)Ö −Ö¾ÆüŸÖÖ, Øú¾ÖÖ •µÖÖ“Öß ´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖÖ ‡Ó)ÖÏ•Öß †ÖÆêü †¿ÖÖ ãúÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖ¿Öß ŸµÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤üÆüß ÆüÖê Öê
¿ÖŒµÖ −Ö¾ÆüŸÖê. †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ³ÖÖÂÖÖ ×¿ÖúÖê ´ÆüÖ•Öê ¿Ö²¤üúÖêÂÖÖ“ÖÖ “ÖÖÓ)Ö»ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ×¿ÖúÖê,
Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖú, ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¾µÖÖú¸üÖÖ“Öê ¯ÖãÃŸÖú ¾ÖÖ¯Ö¸üÖê ¾Ö ¾Ö)ÖÖÔŸÖ ×¿Öú¾Ö»Öê •ÖÖÖÖ¸êü †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ ú¸üÖê
Æêü“Ö ÆüÖŸê Öê. µÖÖŸÖÆüß ¾Ö)ÖÖÔŸÖß»Ö ×¿Öú¾ÖÖê ¤êü7Öß»Ö Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖ¾Ö¸ü“Ö †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»Öê ÆüÖŸê Öê. 1913 ÃÖÖ»Öß
¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ ‡Ó)ÖÏ•Öß»ÖÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ÃÖ−´ÖÖ−ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¯Öß.ÃÖß.¸üÖµò Ö µÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ²ÖÓ)ÖÖ»Öß ¿ÖÖÃ¡Ö–ÖÖ−Öê ×»Ö×Æü»Öê
ÆüÖŸê Öê.
“ “ÖÖî£Öß“µÖÖ ¯Öãœüß»Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ¾µÖÖú¸üÖ, ×−Ö²ÖÓ¬Ö»Öê7Ö−Ö, ¾ÖÖŒ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü, ´ÆüÖß,
ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ£Öá ¿Ö²¤ü, ×¾Öºþ¨üÖ£Öá ¿Ö²¤ü, shall a will ´Ö¬Öß»Ö ±ú¸üú, †ÃÖê ÃÖ¾ÖÔ úÖÆüß ×¿ÖúÖ¾Öê »ÖÖ)ÖŸÖê.
¿ÖÖ»ÖÖÓŸÖ ¯Ö¸üß Öê“µÖÖ ¾Öêôûß µÖÖ“µÖÖ“Ö •ÖÖê›üß»ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ›ü—Ö−Ö³Ö¸ü šü¸ü¾Öæ−Ö ×¤ü»Öê»µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ“Öê ÃÖÖ¸ü ›üÖŒê µÖÖŸÖ
ÃÖÓ)ÖÏÆüßŸÖ úºþ−Ö šêü¾ÖÖ¾Öê »ÖÖ)ÖŸÖê. †)Ö¤üß ISC “µÖÖ ¯Ö¸üß ÖÖ ¤üê ÖÖ-µÖÖÓ“ÖßÆüß ‡Ó)ÖÏ•Öß“µÖÖ )Öª ¾Ö ¯ÖªÖ“Öê
Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖ“Öê †Öê—Öê ¾ÖÆüÖµÖÖŸÖæ−Ö ÃÖã™üúÖ ÆüÖŸê Ö −ÖÖÆüß! ”
†¿ÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ‡Ó)ÖÏ•Öß ×¿ÖúÖê ´ÆüÖ•Öê ÃÖŸÖŸÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¯Ö×¸üÁÖ´ÖÖ−Öê ú¸üÖµÖ“ÖÖ ˆ¯ÖÎú´Ö ÆüÖ‰ê ú−Ö
²ÖÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ‡ŸÖ¸ü ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“µÖÖ ´Öæôû ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ‘Öê‰ú−Ö †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖ¾Ö›ü“Ö ˆ¸üŸÖ
−ÖÖÆüß. ¿Öê¾Ö™üß ‡ŸÖ¸ü ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öß Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúê ´Öã7ÖÖê¤Ëü)ÖŸÖ ú¸üÖê, µÖÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ, ¯Ö¸üß ÖêŸÖß»Ö
†¯ÖµÖ¿ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ²Ö“ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ´ÖÖ)ÖÔ“Ö ×¿Ö»»Öú ¸üÆüÖŸÖ −ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öæ−Ö
‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß •ÖÖê´Ö ¾Ö ˆŸÃÖÖÆüÖ“Ö ×¿Ö»»Öú ¸üÆüÖŸÖ −ÖÖÆüß. †ò−Öß ²Öê—ÖÓ™ü µÖÖÓ−Öß ´Æü™ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê, “¾ÖÃŸÖãÛÃ£ÖŸÖß
•ÖÖÖæ−Ö ‘ÖêµÖÖ‹ê¾Ö•Öß, ³ÖÖÂÖÖ ×¿ÖúµÖÖŸÖ“Ö ´Öã»Öê )ÖÔú †ÃÖŸÖÖŸÖ!” †Ö¯Ö»µÖÖ Ã´Ö¸üÖ¿ÖŒŸÖß«üÖ¸êü Îú×´Öú
¯ÖãÃŸÖú ¿ÖÖêÂÖæ−Ö ‘Öê‰ú−Ö, ¯Ö¸üß Öê“µÖÖ¾Öêôûß ŸÖê ¯Öã−ÆüÖ •ÖÃÖê“µÖÖ ŸÖÃÖê ˆ¬ÖéŸÔ Ö ú¸üÖê Æêü“Ö ¯Ö¸üß ÖêŸÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß
ÆüÖê µÖÖ“Öê ‹ú´Öê¾Ö ÃÖÖ¬Ö−Ö ²Ö−ÖŸÖê.

Ã¾ÖÖŸÖ¡µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü
†¬µÖÖ¯Ö−Ö ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ‹ú¤üÖ ˆ³Öß ¸üÖ×Æü»Öß úß ´Ö)Ö ŸµÖÖŸÖ úÖÆüß ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖê Æüß
úÖÆüß ÃÖÆü•Ö¯ÖÖê •Ö´ÖÖÖ¸üß )ÖÖêÂ™ü −ÖÖÆüß. ¾ÖÖÃÖÖÆüÖ×ŸÖú ¿ÖÖÃÖ−Ö ÃÖÓ¯Ö»Öê ŸÖ¸üß, ¾ÖÖÃÖÖÆüÖ×ŸÖú ×¿Ö ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
´ÖÖ¡Ö, Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖÆüß ŸÖ¿Öß“Ö ŸÖ)Ö ¬Öºþ−Ö ¸üÖ×Æü»Öß. ¯ÖÖšËüµÖ×¾ÖÂÖµÖ ÆüÖ ¯ÖÖšü¶¯ÖãÃŸÖúÖ¿Öß“Ö ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»ÖÖ
¸üÖ×Æü»ÖÖ. ÃÖÖšü“µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ ‹ú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ²Ö¤ü»Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö —ÖÖ»ÖÖ. ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃÖ−ÖÖÓ−Öß ¯ÖÖšü¶¯ÖãÃŸÖúÖÃÖÖšüß
Ã¾ÖŸÖ:“Öß ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûê Ã£ÖÖ¯Ö−Ö êú»Öß. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¿ÖÖ»ÖêµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖú ×−ÖÙ´ÖŸÖß“ÖÖ µÖÖ
´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ−Ó ÖÖ ‹úÖ×¬ÖúÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. †Ö×Ö µÖÖê)µÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß ×−Ö¾Ö›ü ú¸üÖê ¾Ö ŸµÖÖ»ÖÖ †×¬ÖéúŸÖ
´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¤êüÖê µÖÖ ¯Ö×»Öú›êü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ³Öæ×´Öêú“ÖÖ 7Öæ¯Ö“Ö ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü êú»ÖÖ. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×¿Ö ÖÖ
†−ÖãÃÖÓ¬ÖÖ−Ö ¾Ö ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ( NCERT ) Ã£ÖÖ¯Ö−Ö êú»µÖÖ ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ ¯Öã−Ö¸Ôü“Ö−Öê“Öß,
Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›ü×¾ÖµÖÖ“Öß ¯ÖÏŸµÖ Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ‘ÖêµÖÖÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ êú»Öß. µÖÖ
²Ö¤ü»ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê»ÖÖ NCERT −Öê ‹ú ÃÖÓÃ£ÖÖŸ´Öú †Ö¬ÖÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ. 7ÖÖ•Ö)Öß ¯ÖÏúÖ¿ÖúÖÓ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
ÆüÖ †ÖŸÖÖ †−Öã¤üÖ−Ö −Ö ‘ÖêÖÖ-µÖÖ ¿ÖÖôûÖ¯Öã¸üŸÖÖ“Ö ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ ¸üÖÆüß»ÖÖ.
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×¿Ö ÖúÖÓ“Öê ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖ ¾Ö ¯Ö¸üß ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß Æêü ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê ¤üÖ−ê Ö ¤ãü²ÖÔ»Ö ¤ãü¾Öê ÆüÖŸê Öê . ¿ÖÖôêûŸÖ
×¿Ö Öú †ÃÖÖê ÆüÖ †ªÖ¯ÖÆüß ±úÖ¸üÃÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÂšüßŸÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´ÖÖ−Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖ −Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ×¿Ö ÖúÖÓ“Öê
¯ÖÏ×¿Ö ÖÖ ÆüÖ ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ ±úÖ¸üÃÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ)Ö ´ÖÖ−Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖ −Ö¾ÆüŸÖÖ. †Ö¬Öã×−Öú ²ÖÖ»Öúëú¦üß
×¿Ö ÖÖÖ“Öß ¯Öæ¾ÖÔŸÖµÖÖ¸üß ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ‹æúÖ“Ö ×¿Ö ÖúÖÓ“Öê ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖúÖÓ“Öê ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖ ÆüÖ
×¾ÖÂÖµÖ ˆ¯Öê× ÖŸÖ“Ö ¸üÖ×Æü»ÖÖ. •Ö¸ü †¿Öß ¯Öæ¾ÖÔŸÖµÖÖ¸üß —ÖÖ»Öß †ÃÖŸÖß ŸÖ¸ü ×¿Ö Öú ¾Ö ×¾ÖªÖ£Öá µÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö
Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ¿Öî»Öß ²Ö¤ü»Ö»Öß †ÃÖŸÖß. ŸµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ“Öê²Ö¨üŸÖÖ £ÖÖê›üß ú´Öß —ÖÖ»Öß
†ÃÖŸÖß. ¿ÖÖôûÖ“Ó µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖà ¾ÖÖ‡Ô™ü †¾ÖÃ£ÖêŸÖ“Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖŸÖ ¿Öî Ö×Öú ÃÖÖ¬Ö−ÖÖÓ“ÖßÆüß †×ŸÖ¿ÖµÖ
ú´ÖŸÖ¸üŸÖÖ †ÃÖŸÖê. ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôêûŸÖ ŸÖ¸ü Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖú Æêü“Ö ‹ú´Öê¾Ö ¿Öî Ö×Öú ÃÖÖ¬Ö−Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖŸÖêË
“ÖÖî£µÖÖ ×¿Ö ÖÖ ¯ÖÆüÖÖß †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê 40% ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖ´Ó Ö¬µÖê ±úôêû −ÖÖÆüßŸÖ, 53%
¿ÖÖôûÖ´Ó Ö¬µÖê 7ÖêôûµÖÖÃÖÖšüß •ÖÖ)ÖÖ −ÖÖÆüß, 71% ¿ÖÖôûÖ´Ó Ö¬µÖê )ÖÏ£Ó ÖÖ»ÖµÖ“Ö −ÖÖÆüß, 57% ¿ÖÖôûÖ−Ó ÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß
−ÖÖÆüßŸÖ.
Ã£ÖÖ×−Öú ¾Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö ×•Ö¾ÆüÖóµÖÖ“Öê ×¾ÖÂÖµÖ ¾Öê)Ö¾Öê)Öôûê †ÃÖ»µÖÖ−Öê ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ
ŸÖÖÖ¾Ö ¾Ö ¾µÖÖ¯Öú ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔ“Ó Öß ¾Öî¿ÖßÂ™ü¶¯ÖæÖÔŸÖÖ µÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ¿Öî Ö×Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ¾Ö¸ü
¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ. ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê •µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ŸµÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ¯ÖÖê ´ÖÖ−µÖ
†ÃÖ»Öê»µÖÖ –ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»ÖÖ )Öê»ÖÖ, ŸµÖÖŸÖ Ã£ÖÖ×−Öú ¾Öê×¿ÖÂ™ü¶ê µÖê‰ú“Ö ¿ÖúŸÖ −Ö¾ÆüŸÖß.
Æêü ×¾Ö¾Öê“Ö−Ö ÃÖæ¡Ö¹ý¯ÖÖ−Öê NCERT «üÖ¸üÖ ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»µÖÖ )Öê»Öê»µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ−ÖÖ »ÖÖ)Öæ ¯Ö›üÖÖ¸êü †ÖÆêü. )ÖÖÓ¬Öß
×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ7ÖÖ»Öß»Ö Ã£ÖÖ×−Öú ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔ“ÖÖ †Ö)ÖÏÆü ‹úÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¾Ö ëú¦üßú¸üÖÖ“ÖÖ †Ö)ÖÏÆü
¤ãüÃÖ¸üßú›êü µÖÖŸÖß»Ö ¸üÃÃÖß7Öê“Öß“Öê ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö 1950 “µÖÖ ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖ †Ö7ÖÖßŸÖ ¯Ö›ü»Öê»Öê ×¤üÃÖ»Öê.
)ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ¿Öî Ö×Öú ¬ÖÖê¸üÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö¸üÖ³Ö¾Ö —ÖÖ»ÖÖ. ‹úŸÖ¸ü ÃÖð¨üÖ×Ó ŸÖú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü Ã¾ÖµÖÓ¯ÖæÖÔ )ÖÏÖ´ÖßÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ŸµÖÖÓ“Öê ¬µÖêµÖ¬ÖÖê¸üÖ“Ö −ÖÖúÖ¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¤ãüÃÖ¸üßú›êü ŸµÖÖ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ¯Ö×¸üÖÖ´Ö¿Öæ−µÖ
¯Ö¨üŸÖß−Öê ú¸üµÖÖ“ÖÖ ÆêüŸÖæŸÖ: ¯ÖÏµÖŸ−Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÖšü¶¯ÖãÃŸÖúÖ“Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ¯ÖÏúÖ¿Öú †¿ÖÖ ŸÖ-Æêü“Öê ¤ü²ÖÖ¾Ö
)Ö™ü ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ ¯Öãœêü ÆüÖŸê Öê.
¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖ ¾Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸ŸÖÖÓ−ÖÖ Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“ÖÖ †¬µÖÖ¯Ö−Ö¿ÖÖÃ¡ÖÖ¾Ö¸üß»Ö
ü¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö úÖµÖ´Ö ¸üÖ7Ö»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö †ÃÖÖ“Ö ¥üÂ™üßúÖê−Ö ²ÖÖôû)Ö»ÖÖ )Öê»ÖÖ. Ã£ÖÖ×−Öú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö ×−Ö¾Ö›üß¯Öê ÖÖ
‹úëú¦üß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ šêü¾Ö»Öß )Öê»Öß. Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúê Æüß †×¬Ö´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¤êüÖÖ-µÖÖ ÃÖ¢Öê“ÖêÆüß ¯ÖÏŸÖßú ÆüÖŸê Öß.
µÖÖŸÖæ−Ö −Ö¾Öß−Ö ×¾Ö¸üÖ¬ê ÖÖ³ÖÖÃÖ ¯Öãœêü †Ö»ÖÖ. ¿ÖÖôûÖ−Ó Öß êú¾Öôû ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ úÖî¿Ö»µÖê −Ö ×¿Öú¾ÖŸÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“ÖÖ
‹æúÖ ¾µÖŒŸÖß´ÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ‘Ö›ü¾ÖÖ¾ÖÖ †¿Öß †ÖŸÖÖ †¯Öê ÖÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÆüÖŸê Öß. Æüß †¯Öê ÖÖ ¯ÖæÖÔ
ú¸üÖµÖ“Öß ŸÖ¸ü Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖ¾Ö¸üß»Ö †¾Ö»ÖÓ²Ö−Ö ú´Öß úºþ−Ö −Ö¾Öß−Ö ²ÖÖ»Öúëú¦üß ¯Ö¨üŸÖß“µÖÖ ×¿Ö ÖÖ
¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ú¸üÖê )Ö¸ü•Öê“Öê ÆüÖŸê Öê. ×¿Ö ÖúÖÓ−ÖÖ †×¬Öú Ã¾ÖÖµÖ¢ÖŸÖÖ †ÃÖÖê )Ö¸ü•Öê“Öê ÆüÖêŸÖê.
¿ÖÖôûÖÓ ú›æ−Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ −Ö¾Öß−Ö †¯Öê ÖÖ ¾Ö ëú¦üß³ÖæŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−ÖÖŸÖæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê ÖÖ¸êü −ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüßú¸üÖ
µÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö¸üÖ¬ê ÖÖ³ÖÖÃÖ Ã¯ÖÂ™ü“Ö ÆüÖŸê ÖÖ. ×¿Ö ÖúÖÓ−ÖÖ Ã¾ÖÖµÖ¢ÖŸÖÖ µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öß Ã¾ÖµÖÓ¯ÖæÖÔŸÖÖ, ˆ““Ö
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¤ü•ÖÖÔ“Öß ´ÖÖ)ÖÖß †Ö×Ö ×¾Öëú¦üßŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö †ÃÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. †¿ÖÖ ´ÖÖ)ÖµÖÖÓ“Öê ³ÖµÖ ¾ÖÖ™æü−Ö
×¿Ö ÖúÖÓ“Öê 7Ö-µÖÖ †£ÖÖÔ−Öê ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖúßú¸üÖ ÆüÖê Öê“Ö ¸üÖê7ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ×¿Ö Öúß¯Öê¿ÖÖ“Öê ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú¸üÖ
µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ êú¾Öôû ˆ““Ö ¤ü•ÖÖÔ“Öê ×¿Ö ÖÖ ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖ ‹¾ÖœüÖ“Ö −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß ¤îü−ÖÓ×¤ü−Ö †Ö7ÖÖß
ú¸üµÖÖŸÖß»Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¾Ö ŸµÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ¸êü ¿Öî Ö×Öú ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ×−Ö¾Ö›üµÖÖ“Öê ¾Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ
ú¸üµÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÆüÖÆüß †ÖÆêü.
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¯ÖÏú¸üÖê 3 ¸êü
Implication of Divisive school system
1. ¿ÖÖôûÖ“Ó µÖÖ ×¾Ö³ÖŒŸÖßú¸üÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö / ¿ÖÖôûÖ“Ó ÖÖ ×¾Ö³ÖŒŸÖß ¯ÖÏŸµÖµÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öê ¯Ö×¸üÖÖ´Ö!
2. ¿ÖÖôûÖ´Ó Ö¬Öß»Ö ³Öê¤ü³ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
3. ³Öê¤ü³ÖÖ¾ÖÖŸ´Öú ¿ÖÖ»ÖêµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ †Ö7ÖÖßŸÖ ãúšü»µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üÖµÖ“ÖÖ µÖÖ¾Ö¸ü ×¿Ö ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ¬Öß“Öê
×¾ÖÂÖ´Ö ¾ÖÖ™ü¯Ö Æêü úÃÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ™üÖúŸÖê Æêü †Ö¯ÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê. µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ †Ö¯ÖÖ µÖÖ
´ÖãªÖÓú›êü ¯Ö¸üŸÖ ¾ÖôûÖÖ¸ü †ÖÆüÖŸê Ö †Ö×Ö †¬µÖÖ¯Ö−Ö ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê ¥üÂ™üß−Öê £ÖÖê›ü¶Ö ¾Öê)ÖóµÖÖ ¾Ö ÃÖ7ÖÖê»Ö
³Öæ×´Öêú¾Öºþ−Ö ŸµÖÖ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üÖÖ¸ü †ÖÆüÖŸê Ö. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ÃÖÖÓ)ÖÖµÖ“Öê ŸÖ¸ü ×¿Ö ÖÖÖ“ÖÖ †¯Öã¸üÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü
†Ö×Ö ³Öê¤ü³ÖÖ¾ÖÖŸ´Öú ºþ¯Ö µÖÖ´Öãôêû †¬µÖÖ¯Ö−Ö¿ÖÖÃ¡ÖÖ«üÖ¸êü ´ÖÖ−Ö¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ˆ§üßÂ™êü )ÖÖšüÖê, êú¾Öôû †¿ÖŒµÖ
²Ö−Ö»Öê †ÖÆêü.
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ×¿Ö ÖÖÖ“ÖÖ ³ÖÖî)ÖÖê×»Öú ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ÆüÖŸê ÖÖÓ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê †ÖÆêü ¯ÖÖ ŸµÖÖ“Ö ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü
×¿Ö ÖÖÖ“Öß )ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ´ÖÖ¡Ö ‘ÖÃÖ¸üÖûß»ÖÖ »ÖÖ)Ö»Öß †ÖÆêü, †ÃÖê ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖê. •Öê.¯Öß.−ÖÖ‡Ôú
µÖÖ−Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ“µÖÖ ¿ÖßÂÖÔúÖŸÖ“Ö Æêü †“Öæú¯ÖÖê ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê †ÖÆêü. Æêü ¿ÖßÂÖÔú †ÖÆêü Equality,
Quality and Quantity : The Elusive Triangle in Indian Eduacation. ×¿Ö ÖÖÖ“µÖÖ
¤ü•ÖÖÔ“Öß −ÖãÃÖŸÖß “Ö“ÖÖÔ •Ö¸üß úÖœü»Öß ŸÖ¸üß ×¿Ö ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ −Ö¾µÖÖ−Öê ¤üÖ7Ö»Ö ÆüÖê ÖÖ-µÖÖ ÃÖÓ7µÖê“Öß ¾ÖÖœüŸÖß
†Öú›êü¾ÖÖ¸üß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üß úÖêÂ™üêú †Ö¯Ö»µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. Æüß úÖêÂ™üêú ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ
²Ö“ÖÖ¾Ö ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Öß ‹ú ³ÖÖ¾Ö×−Öú ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ×´Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖß †ÃÖê ÃÖã“Ö×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ úß,
“†Ö´Æüß ÃÖ¬µÖÖ ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ÃÖ´ÖæÆüÖ¯Ó ÖµÖÕŸÖ ×¿Ö ÖÖ ¯ÖÖê“Ö×¾ÖµÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ )ÖãŸÓ Ö»ÖÖê †ÖÆüÖŸê Ö, ŸµÖÖ´Öãôêû ú¤üÖ×“ÖŸÖ
×¿Ö ÖÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔú›êü »Ö Ö ¤êüµÖÖ“Öß †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ÃÖ¾Ö›ü ×´ÖôûŸÖ −ÖÃÖê»Ö” †¿ÖÖ ŸÖ-Æêü“µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ ÃÖ¸üôû
†£ÖÔ †ÃÖÖ ÆüÖŸê ÖÖê úß †Ö•Ö †Ö´Ö“Öß ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Æüß †ŸµÖã¢Ö´Ö ¤ü•ÖÖÔ“Öß ×¿Ö7Ö¸ü ×−ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üµÖÖÃÖ
ÃÖ Ö´Ö −ÖÖÆüß, úÖ¸üÖ ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸üŸÖÖê †ÖÆêü.
¯ÖÖ ‡£Öê ´ÖÖ—Öê ´ÆüÖÖê £ÖÖê›êü ˆ»Ö™êü †ÖÆêü. ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖŸÖê †Ö´Ö“µÖÖ ×¿Ö8ÖÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ‘ÖÃÖ¸üŸÖÖê
†ÖÆêü, úÖ¸üÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü, ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü“Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ −ÖÖÆüß. ´Öß †Ö´Ö“µÖÖ ×¿Ö ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß»ÖÖ
´ÖÖ)ÖÖÃÖ»Öê»Öß ´ÆüÖŸÖÖêµÖ ŸÖê úÖÆüß ÃÖ¾ÖÔ´ÖÖ−µÖ ×−ÖúÂÖÖ¾Ö¸ü“Ö †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»Öê †ÖÆêü. ‘ˆ¢Ö´ÖŸÖêú›êü ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö
ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖŸê ÃÖÖÆü−Ö ¤êüŸÖê ŸÖß ¯Ö¨üŸÖß ¯ÖãœüÖ¸ü»Öê»Öß’ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê, ÆüÖ ×−ÖúÂÖ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü †Ö´Ö“Öß
×¿Ö ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß Æüß ´ÖÖ)ÖÖÃÖ»Öê»Öß“Ö ´ÆüÖÖ¾Öß »ÖÖ)ÖŸÖê. Æêü ±úŒŸÖ ×¾Ö–ÖÖ−Ö,ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ−Ö ¾ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ“Ö ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ »ÖÖ)Öæ †ÖÆêü †ÃÖê −ÖÖÆüß. µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖì¢Ö´Ö šü¸üµÖÖÃÖÖšüß •Öê ¯Öê¸üÖ¾Öê »ÖÖ)ÖŸÖê,
•Öê 7ÖŸÖ¯ÖÖÖß »ÖÖ)ÖŸÖê ŸÖê £ÖÖê›êü ¾µÖÖ×´ÖÁÖ ¾Ö 7ÖÙ“Öú †ÃÖŸÖê. ¯ÖÖ †)Ö¤üß 7ÖêôûÖÃÓ ÖÖ¸ü7µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ, •Öê£Öê
†Ö¾Ö¿µÖú ÃÖÓÃÖÖ¬Ö−Öê Æüß ÃÖÖ¬ÖßÃÖ¸üôû †ÃÖŸÖÖŸÖ. ×¾Ö×¿ÖÂ™ü −ÖÃÖæ−Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê£ÖêÆüß †Ö´Æüß ÃÖ¾ÖÖì¢Ö´Ö
¯ÖÖŸÖôûß )ÖÖšæü ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. ‡£ÖêÆüß »ÖÖêúÃÖÓ7µÖê−Öê †Ö´Ö“µÖÖ¯Öê ÖÖ ú´Öß †ÃÖ»Öê»Öê ¤êü¿Ö, ×•Ö£Öê •µÖÖŸÖæ−Ö
×−Ö¾Ö›ü ú¸üÖµÖ“Öß ŸµÖÖÓ“Öß“Ö ÃÖÓ7µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ †ÃÖŸÖê, ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß †Ö´Ö“µÖÖ¯Öê ÖÖ ú´Öß †ÃÖŸÖê, ŸÖê
¤êü¿ÖÆüß †Ö´Ö“µÖÖ¯Öê ÖÖ ¯Öãœêü †ÃÖŸÖÖŸÖ. •Ö¸ü ×¿Ö ÖÖÖ“Öê ‹ú ¬µÖêµÖ ÃÖ¾ÖÖì¢Ö´ÖÖ“Öß •ÖÖê¯ÖÖÃÖ−ÖÖ Æêü †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü
†Ö´Ö“Öß ¯Ö¨üŸÖß µÖÖ ×−ÖúÂÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ)ÖÖÃÖ»Öê»Öß“Ö šü¸êü»Ö Æêü −ÖŒúß. †Ö´Ö“µÖÖ ×¿Ö8ÖÖ¯Ö¨üŸÖß“Öê Æêü

´ÖÖ$ÖÖÃÖ»Öê¯ÖÖ Æêü ×ŸÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü“Ö ¯Öã¸êüÃÖÖ ×¾ÖÃŸÖéŸÖ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü.
×¿Ö ÖÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß ÃÖÓÃÖÖ¬Ö−Öê ¾Ö ÃÖÖêµÖß •Ö¸üß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¾ÖÖœüŸµÖÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»µÖÖ †ÃÖ»µÖÖ ŸÖ¸üß ŸµÖÖ“Öê Öê¡Ö ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê †ÖÆêü. µÖÖ“Öß ŸÖß−Ö úÖ¸üÖê †ÖÆêüŸÖ.
ÃÖÖ Ö¸üŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÆüÖ ×¿Ö ÖÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×úŸÖ¯ÖŸÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü»Öß †ÖÆêü Æêü ¯ÖÆüÖµÖÖ“ÖÖ ‹ú ´ÖÖ¯Ö¤Óü›ü †ÖÆêü“Ö
¯ÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÆüÖê ÖÖ¸üß )ÖôûŸÖß ×úŸÖß †ÖÆêü ÆüÖÆüß ‹ú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ¯Ö¤Óü›ü †ÖÆêü. ¯Ö×Æü»ÖßŸÖ
¤üÖ7Ö»Ö ÆüÖê ÖÖ-µÖÖ 100 ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¯Öîúß ±úŒŸÖ 37 ×¾ÖªÖ£Öá ¯ÖÖ“Ö¾µÖÖ ‡µÖ¢Öê¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖê“ÖŸÖÖŸÖ. ×¿Ö ÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ
¯ÖÖ“Ö¾Öß“µÖÖ¯Öãœêü ´Ö•Ö»Ö ´ÖÖ¸üÖÖ-µÖÖ ‹úÖ ”ûÖ™ê ü¶Ö ÃÖ´ÖæÆüÖŸÖ ¸üÖÆæü−Ö“Ö ×¿Ö ÖÖ ‘µÖÖ¾Öê »ÖÖ)ÖŸÖê. ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ
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ÃÖÖ´ÖÖ×•Öúßú¸üÖÖ¾Ö¸üÆüß µÖÖ ”ûÖ™ê ü¶Ö ÃÖ´ÖæÆüÖ“Öß ´ÖµÖÖÖÔ¤üÖ µÖêŸÖê. 7Ö¸êü ŸÖ¸ü ¯Ö×Æü»Öß ¾Ö ¤ãüÃÖ¸üß“µÖÖ ´Ö¬µÖê“Ö
•ÖÖÃŸÖßŸÖ•ÖÖÃŸÖ )ÖôûŸÖß ÆüÖŸê Öê. µÖÖ ´ÖãªÖ“ÖÖ †Ö¯ÖÖ ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ÃÖ7ÖÖê»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþ.
100 ¯Öîúß 37 ´Öã»Öê ¯Ö×Æü»µÖÖ“Ö úÖÆüß ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ¿ÖÖôêûŸÖ µÖêÖê ÃÖÖê›æü−Ö ¤êüŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ»ÖÖ †Ö¯ÖÖ
¿Öî Ö×Öú )ÖôûŸÖß ´ÆüÖŸÖÖê. •Öß †Ö¯ÖÖ )Öê»µÖÖ ¾ÖßÃÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ £ÖÖÓ²Ö¾Öæ ¿Öú»Öê»ÖÖê −ÖÖÆüß. †Ö´Æüß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú
×¿Ö ÖÖÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ)ÖŸÖß“ÖÖ ×úŸÖßÆüß ›ÓüúÖ ×¯Ö™ü»ÖÖ ŸÖ¸üß Æß“Ö ÛÃ£ÖŸÖß úÖµÖ´Ö †ÖÆêü. ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖ
µÖÖ “ÖÖôûÖß“Öê“Ö úÖ´Ö ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÖ Ö¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÆüÖ ‹ú ”ûÖ™ê üÖ ÃÖ´ÖæÆü †ÃÖê»Ö ¾Ö ÃÖã×¿Ö× ÖŸÖ
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÆüÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖÆæü−Ö ”ûÖ™ê üÖ ÃÖ´ÖæÆü †ÃÖê»Ö Æêü ×“Ö¡Ö úÖµÖ´Ö ¸üÖ7ÖµÖÖÃÖÖšüß“Ö •ÖÖæ Æüß
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß †ÖÆêü.
•Öê ú¿ÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸êü ¯ÖÖ“Ö¾Öß“µÖÖ ¯Öãœêü Æüß ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ŸÖ)Ö ¬Öºþ−Ö ¸üÆüÖŸÖÖŸÖ,ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö
×¾Ö³ÖÖ)ÖÖß, ú¯¯Öê²ÖÓ¤üß ÆüÖ †Ö´Ö“Öß ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÃÖÓãú×“ÖŸÖ ÆüÖê µÖÖ“ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ¯Öî»Öæ †ÖÆêü. ‹ú ³ÖÖ)Ö
†ÖÆêü ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ−µÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ“Ó ÖÖ ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üÖ †ÖÆêü ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¾Ö)ÖÖÕ“µÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¿ÖÖôûÖ“Ó ÖÖ. ¯Ö×Æü»µÖÖ ³ÖÖ)ÖÖŸÖ
×¿Ö ÖÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö)ÖÖÔŸÖß»Ö ´Öã»Öê †ÖÆêüŸÖ ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ-µÖÖ ³ÖÖ)ÖÖŸÖ ×¿Ö ÖÖ
Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¯Öî¿ÖÖŸÖ ×¾ÖúŸÖ ‘Öê‰ú−Ö ¤êü‰ú ¿ÖúÖÖ-µÖÖ ¯ÖÖ»ÖúÖÓ“Öß ´Öã»Öê †ÖÆêüŸÖ. ‹úÖ“Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¤üÖ−ê Ö
×¾Ö³ÖÖ)Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ−Öê ÃÖÖÓ¯Ö×¢Öú ¥üÂ™ü¶Ö “ÖÖÓ)Ö»µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ´Öã»Öê Æüß )Ö¸üß²ÖÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ¯ÖÖÃÖæ−Ö †)Ö¤üß
»ÖÆüÖ−Ö¯ÖÖß“Ö ¾Öê)Öôûß úÖœü»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¤ãüÃÖ-µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ˆ““Ö
¾Ö)ÖÖÔ»ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖÖ−Ö»Öê )Öê»µÖÖ−Öê Æüß ×¾Ö³ÖÖ)ÖÖß ‘Ö›üŸÖê. 7ÖÖÃÖ ¿ÖÖôûÖ ×¿Ö ÖÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö 7Öã»µÖÖ
²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯Öêšêü“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬ÖßŸ¾Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. •µÖÖŸÖ ˆ““Ö³ÖÏ,æ ¯ÖÏ×ŸÖÂšüßŸÖ ¯ÖÖ»Öú †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß ˆ¢Ö´Ö
×¿Ö ÖÖ ×¾ÖúŸÖ ‘Öê‰ú ¿ÖúŸÖÖŸÖ. µÖÖ ˆ»Ö™ü ¯Ö×Æü»µÖÖ ×¾Ö³ÖÖ)ÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖôûÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×−ÖŸ¾Ö ú¸üŸÖÖŸÖ
•µÖÖŸÖ ±úŒŸÖ )Ö¸üß²ÖÖÓ“Öß ´Öã»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ.
úÂ™üú¸üß •Ö−ÖŸÖê“µÖÖ ´ÖÖ)ÖµÖÖÓ“ÖÖ ¸ü™ê üÖ •Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ ¸êüÓ™ü¶Ö´Öãôêû ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ
×¿Ö ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú †¯Öê ÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖÆüß ú»µÖÖÖúÖ¸üß ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö−ÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö †ÃÖÖ
×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¯ÖÖÓœü¸ü¯Öê¿ÖÖ ¾Ö)ÖÖÔŸÖß»Ö †)Ö¤üß ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ¯ÖÖµÖ¸üß¾Ö¸ü úÖ´Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ−ÖÖÆüß ¾ÖÖ™üŸÖ −ÖÖÆüß. ×¿Ö¾ÖÖµÖ
úÂ™üú¸üß ¾Ö)ÖÖÔŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ †Ö›ü¤üÖ›Ó ü •Ö)ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öê ¸ü ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüßÆüß
´Ö¬µÖ´Ö¾Ö)ÖáµÖ ¯ÖÖÓœü¸ü¯Öê¿Öê ¯ÖÖ»Öú ¯ÖÏµÖŸ−Ö¿Öß»Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ×³ÖŸÖß´Öãôêû“Ö ¿ÖÆü¸üß ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ úÖê¯Ö-µÖÖ
úÖê¯Ö-µÖÖ¾Ö¸ü 7ÖÖ•Ö)Öß ¿ÖÖôûÖ ˆ)Ö¾Öæ »ÖÖ)Ö»µÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“ÖÖ †ÖÙ£Öú †Ö¬ÖÖ¸ü ÆüÖ ÃÖÖ¿ÖÓú ´Ö¬µÖ´Ö¾Ö)ÖáµÖ
¯ÖÖÓœü¸ü¯Öê¿ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö †ÖÆêü.
´Ö¬µÖ´Ö¾Ö)ÖáµÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ™üÖÖ¸üß Æüß ×³ÖŸÖß úÖÆüß −Ö¾Öß−Ö −ÖÖÆüß. ±úŒŸÖ ŸµÖÖ“µÖÖ †×³Ö¾µÖŒŸÖß»ÖÖ
†ÖŸÖÖ †¾ÖúÖ¿Ö ÃÖÖ¯Ö›ü»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ úÖôû•Öß“Öê ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú úÖ¸üÖ £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ¯ÖÖÆæü. ¾ÖÖÃÖÖÆüÖ×ŸÖú
ÃÖ¢Öê´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ •Öê “Ö»Ö−Ö¾Ö»Ö−Ö ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öê, ŸµÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Öß ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ)ÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ
¾Ö)ÖÖÔ“µÖÖ ¿Öî Ö×Öú ¾Ö ¸üÖ•ê Ö)ÖÖ¸ü ×¾ÖÂÖµÖú †ÖúÖÓ ÖÖÓ−ÖÖÆüß ¬Öã´ÖÖ¸êü ±ãú™æü »ÖÖ)Ö»Öê. †ÖŸÖÖü ŸÖêÆüß ¾Ö¸ü“µÖÖ
¾Ö)ÖÖÔŸÖß»Ö ×¿Ö ÖÖ ¾Ö ¸üÖ•ê Ö)ÖÖ¸ü ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖÓ¬Öß“Öê ×ÆüÃÃÖê¤üÖ¸ü ´ÆüÖæ−Ö ˆ³Öê ¸üÖÆæü »ÖÖ)Ö»Öê.ê ×²ÖÎ×™ü¿Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ
†−Öêú ×šüúÖÖß ¾ÖÖÃÖÆüÖ×ŸÖú ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ×¾Ö¸üÖ¬ê Öß“ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÆüÖ 7ÖÖ»Ö“µÖÖ ¾Ö)ÖÖÔŸÖß»Ö Ã£ÖÖ−ÖÖÓŸÖ¸üÖ“µÖÖ
†ÖúÖÓ ÖÖŸÖæ−Ö / ˆ¬¾ÖÔ)ÖÖ´Öß ¯ÖÏ¸ê üÖêŸÖæ−Ö“Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ. 7ÖÖ»Ö“µÖÖ ¾Ö)ÖÖÔŸÖß»Ö µÖÖ †ÖúÖÓ ÖÖÓ“Öê ÃÖÖ´Öæ×Æüú
¯ÖÏú™üßú¸üÖ ×²ÖÎ×™ü¿Ö ¾µÖÖ¯ŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖêšü¶Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖæ−Ö ÆüÖ‰ê ú »ÖÖ)Ö»µÖÖ−Öê, ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ¬Ö−Ö¾ÖÖ−Ö,
´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê¤üÖ¸ü ¾Ö ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¾Ö)ÖÖÔŸÖ Ø“ÖŸÖê“Öê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖ‰ê ú »ÖÖ)Ö»Öê. µÖÖ ¾Ö)ÖÖÔŸÖß»Ö †−Öêú
•ÖÖ ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: µÖÖ ¾Ö)ÖÖÔŸÖß»Ö −ÖêŸÖê Æêü ÃÖ´ÖÖ−Ö ÃÖÓ¬Öß“µÖÖ ¯Öã¸üÃúŸµÖÖÔ ×²ÖÎ×™ü¿Ö ˆ¯ÖµÖãŒŸÖÖ¾ÖÖ¤üß
×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß−Öê ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê ÆüÖŸê Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖ“Ö ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¸ü“Ö−ÖêŸÖß»Ö †Ö¯Ö»Öê ¾Ö“ÖÔÃ¾ÖÆüß
úÖµÖ´Ö šêü¾ÖÖµÖ“Öê ÆüÖŸê Öê.
ˆ¯ÖµÖãŒŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ŸÖÖ¾Ö–ÖÖ−ÖÖ−Öê“Ö µÖÖ ×«ü¬ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖß¾Ö¸üß»Ö ˆŸÖÖ¸üÖÆüß ˆ¯Ö»Ö²¬Öúºþ−Ö ×¤ü»ÖÖ.
ˆ¯ÖµÖãŒŸÖÖ¾ÖÖ¤ßê »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ëú¦üØ²Ö¤æü ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯Öêšü †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ−Ö ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê ÆüÖŸê Öê. ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ †ÃÖÖ »ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ úß, ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ
7ÖÖ•Ö)Öß¿ÖÖôûÖ Ã£ÖÖ¯ÖµÖÖ“Öê ¯ÖæÖÔ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †ÖÆêü! †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¾ÖÖÃÖÆüÖ×ŸÖú ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ¿ÖÖôûÖ
Ã£ÖÖ¯Ö−ÖêÃÖÖšüß ¯Öãœêü ÃÖ¸üÃÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖà“Öê Ã¾ÖÖ)ÖŸÖ ú¸üÖê. Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú“Ö ÆüÖŸê Öê. Ã¾Ö´Ö¤üŸÖ Æêü
Û¾ÆüŒ™üÖ×ê ¸ü†−Ö úÖôûÖŸÖ»Öê †Ö¤ü¿ÖÔ ŸÖŸ¾Ö ÆüÖŸê Öê, ŸµÖÖ´Öãôêû †¿ÖÖ 7ÖÖ•Ö)Öß ¿ÖÖôûÖ−Ó ÖÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¤êüµÖÖ“µÖÖ
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úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ‹ú −Öî×ŸÖú •ÖÖê´ÖÆüß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ, †Ö×Ö ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖÖ“µÖÖ 7Ö“ÖÖÔŸÖ ú¯ÖÖŸÖ ‘Ö›ü×¾ÖµÖÖ“Öê
ŸÖê ‹ú ÃÖãµÖÖê)µÖ úÖ¸üÖÆüß šü¸üŸÖ ÆüÖŸê Öê ŸÖê ¾Öê)Öôêû“Ö! ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öê µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ˆ¢Öê•Ö−Ö ¾Ö ¬Ö−Ö¾ÖÖ−Ö ¾Ö)ÖÖÔ»ÖÖ
»ÖÖ)Ö»Öê»Öß Ø“ÖŸÖÖ †¿ÖÖ ¤ãüÆêü¸üß ¸êü™ü¶Ö−Öê µÖÖ ¾Ö)ÖÖÔ“µÖÖ −Ö¾Ö−Ö¾Öß−Ö ×¿Ö ÖÖÃÖÓÃ£ÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ.
‡Ó)»Ö›ü´Ö¬Öß»Ö ¯Ö²»Ößú Ãæú»ÃÖ“ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü ÆüÖŸê ÖÖ. ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ×²ÖÎ×™ü¿Ö
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖú ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ¸Óü•ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü µÖÖÓ−Öß †¿ÖÖ ¿ÖÖôûÖ ‹úÖ×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ˆ¢Ö¸üÖ¬ÖÖÔŸÖ úÖœü»µÖÖ.
×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“ÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ ¯Ö²»Ößú Ãæú»ÃÖ“Öß ú»¯Ö−ÖÖ ÃÖÖúÖ¸üÆüÖŸê ÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖÆæü−Ö
ÃÖ´ÖÖ−Ö ×ÆüŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÃÖ»Öê»Öê ÃÖ¸Óü•ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü ¾Ö ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¬Ö−ÖÖœü¶ÖÓ−Öß ŸµÖÖÃÖÖšüß ‹ú¡Ö µÖÖµÖ»ÖÖ
ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ êú»Öß. ‡Ó×›üµÖ−Ö ¯Ö²»Ößú Ãæú»Ö ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“µÖÖ ¾ÖŸÖß−Öê ›æü−Ö Ãæú»Ö ÃÖãºþ ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ‹ú¡Ö
†Ö»Öê»µÖÖ ¤êüÖ)Öß¤üÖ¸üÖ“Ó µÖÖ µÖÖªÖ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ ŸÖ¸ü Æêü »Ö ÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯Ö²»Ößú Ãæú»Ö“Öê ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖÓ−µÖÖ¯Öê ÖÖ †ÃÖ»Öê»Öê ¾Öê)Öôêû¯ÖÖ ˆ‘Ö›ü †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üßÆüß
†Ö¯Ö»ÖÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ µÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÆüß úÖµÖ´Ö †ÖÆêü †ÃÖê ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖ ÆüÖŸê Öê. †ÃÖê ¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖ´ÖÖ)Öê
µÖÖ ¿ÖÖôûÖ“Ó ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ¿Öî Ö×Öú )ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ÆüÖ †ÖÆêü, ÃÖÓ¯Ö¢Öß ÆüÖ −ÖÖÆüß †ÃÖê ³ÖÖÃÖ×¾ÖÖê Æêü úÖ¸üÖ ÆüÖŸê Öê.
ŸµÖÖÃÖÖšüß •Öê ×¾ÖªÖ£Öá )ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ “ÖÖ“ÖÖß ¯ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ, ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»Öú •Ö¸ü ×¿Ö ÖÖÖ“Öß ±úß ³Öºþ−Ö ¿ÖúŸÖ
−ÖÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ−ÖÖ ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß ¤êüµÖÖ“Öê ´ÖÖ−µÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. )ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ¤üÖ−ê Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ÆüÖŸê Öß. ‹ú
†³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖ¿Öß ×−Ö)Ö›üßŸÖ ¿Öî Ö×Öú )ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ¾Ö ¤ãüÃÖ¸üß ´ÆüÖ•Öê •µÖÖŸÖ ˆ““Ö¾Ö)ÖáµÖ ¾ÖÖ ´Ö¬µÖ´Ö¾Ö)ÖáµÖ
ÃŸÖ¸üÖŸÖ ¾ÖÖœü¾ÖŸÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖôû»Öß •ÖÖÖÖ¸üß ¾ÖŸÖÔ−Ö ÃÖÓêúŸÖÖ“Öß )ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ. †Ö•ÖÆüß µÖÖ“Ö ×−ÖúÂÖÖÓ¾Ö¸ü µÖÖ 7ÖÖÃÖ
¿ÖÖôûÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ×−Ö¾Ö›ü ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ¾Öêôêû“Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ †ÃÖê ÆüÖŸê Öê úß ãúšü»µÖÖÆüß
ÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¬Ö−ÖÖœü¶Öú›êü †ÃÖ»Öê»ÖÖ ú»Ö ˆ‘Ö›ü ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖê ¿ÖŒµÖ −Ö¾ÆüŸÖê. †Ö¯ÖÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß¾ÖÖ¤üß
†ÖÆüÖŸê Ö †ÃÖÖ ¤êü7ÖÖ¾ÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ¸üß ¤ü²ÖÖ¾Ö“Ö ÃÖ¾ÖÖÕ¾Ö¸ü ÆüÖŸê ÖÖ. ŸÖê¾ÆüÖ Ã¯Ö¬Öì¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¤êüµÖÖ“Öê
¬ÖÖê¸üÖ ÆüÖ µÖÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ ¬Ö−ÖÖœü¶ÖÓ−ÖÖ ¾Ö ¿ÖÆü¸üß ´Ö¬µÖ´Ö¾Ö)ÖÖÔ»ÖÖ ¾ÖÖ™üÖÖ¸üß ×³ÖŸÖß ¤æü¸ü ú¸üÖÖ¸üÖ ˆ¢Ö´Ö
ŸÖÖê›ü)ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. µÖÖ ¾Ö)ÖÖÔŸÖß»Ö ¯ÖÖ»Öú »ÖÆüÖ−Ö¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ µÖÖ ŸÖ-Æêü“µÖÖ )ÖãÖ¾Ö¢Öê“Öê
×¿Ö ÖÖ ¤êü‰ú−Ö )ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ¾ÖÖ¤üß ¿ÖÖôûÖ´Ó Ö¬µÖê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×´Öôû¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ×ÃÖ¨ü ú¸üßŸÖ. )ÖãÖ¾Ö¢Öê¾Ö¸ü ¯ÖÏ¾Öê¿Ö
¤êüµÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ Æüß ×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖÓ“µÖÖ ˆ¢Ö¸üÖ¬ÖÖÔŸÖ ‡ŸÖúß ¾µÖ¾ÖÆüÖµÖÔ ²Ö−Ö»Öß úß ÃÖ¸üúÖ¸ü−ÖêÆüß
)ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ¬ÖÖ¸üúÖÓÃÖÖšüß 7ÖÖÃÖ ÃÖãºþ êú»Öê»µÖÖ ¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬µÖêÆüß Æüß“Ö ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¯Ö¨üŸÖß Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öß. µÖÖ ŸÖ-Æêü−Öê
−Ö¾ÖÖê¤üµÖ ¿ÖÖôûÖ µÖÖ »ÖÖêú×¯ÖÏµÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ)Ö ²Ö−Ö»µÖÖ.
ˆ““Ö³ÖÏ“æ µÖÖ µÖÖ ¾Öê)ÖóµÖÖ ¿ÖÖôêû“Öê ‹ú ¯ÖÏ´Öã7Ö ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê Æêü †ÃÖŸÖê úß ŸµÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£Öá ‹úÖ
²ÖÓ×¤üÃŸÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖŸÖ ¸üÆüÖŸÖÖŸÖ. ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö •Ö)ÖÖŸÖæ−Ö ×−Ö¾Ö›üú ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ‘Öê‰ú−Ö µÖÖ ˆ““Ö³ÖÏæ ¿ÖÖôûÖ µÖÖ
´Öã»ÖÖÓ“Öê ‹ú ”ûÖ™ê êü ×¾ÖÀ¾Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖ ”ûÖ™ê ü¶Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖŸÖ“Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öúßú¸üÖ ÆüÖê Öê †¯Öê× ÖŸÖ
†ÃÖŸÖê. µÖÖ´Öãôêû ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß¯ÖÖÃÖæ−Ö ¿ÖÖôûÖ ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ŸÖÖê›ü»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ‘¿ÖÖôêû
•Ö¾Öôû“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏ¾Öê¿Ö’ Æêü ŸÖŸ¾Ö ×•Ö£Öê ÃÖÖê›æü−Ö ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê, ×ŸÖ£Öê ¿ÖÖôûÖ Æüß ×ŸÖ“µÖÖ ×−Öú™ü
ÃÖÖ×®Ö¬µÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾Öê)Öôûß ÆüÖŸê Ö •ÖÖŸÖê. Æêü •Ö)ÖÖŸÖ ãúšêüÆüß 7Ö¸êü šüºþ ¿ÖúÖÖ¸êü ×¾Ö¬ÖÖ−Ö
†ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖ¸ü7µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ •Öê£Öê ×³Ö®Ö×³Ö®Ö ÃÖ´ÖæÆÖŸÖü 7Öæ¯Ö“Ö †ÖÙ£Öú ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ †ÖÆêü. ŸÖê£Öê
ŸÖê ŸÖ¸ü Æêü •ÖÖÃŸÖ“Ö 7Ö¸êü †ÖÆêü. ¬Ö−ÖÖœü¶ÖÓ−ÖÖ ¾Ö ´Ö¬µÖ´Ö¾Ö)ÖâµÖÖÓ−ÖÖ 7ÖÖÃÖ ¾Öê)Öôêû ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ Æü¾Öê †ÃÖŸÖê, ¯Ö¸ÓüŸÖã
ŸÖê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ †−Öêú úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖê»Öú¸üÖß †−µÖ ÃÖê¾ÖÖÓ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö ´ÖÖ¡Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÖêšü¶Ö
²ÖÓ)Ö»µÖÖ•Ö¾Öôû −ÖÖêú¸üÖÃÓ ÖÖšüß ”ûÖ™ê üß ‘Ö¸êü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖÖÖ¸êü »ÖÖêú
•Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ“µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖ ¸üÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ×¤üÃÖÖÖ¸êü •Ö)Ö Æêü ÁÖß´ÖÓŸÖ ¾Ö )Ö¸üß²Ö ¾Ö)ÖÖÔ“Öê
×´Öôæû−Ö ²Ö−Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. Æêü ¿ÖÆü¸üÖ‡Ó ŸÖêú“Ö 7Öê›ü¶ÖÓ−ÖÖÆüß »ÖÖ)Öæ ¯Ö›üŸÖê. ´ÆüÖæ−Ö“Ö ¿ÖÖôûÖ •Öê¾ÆüÖ )Ö¸üß²ÖÖÓÃÖÖšüß
†Ö¯Ö»Öê ¤ü¸ü¾ÖÖ•Öê ²ÖÓ¤ü ú¸üŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖß ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ‘Ö™üú ¸üÆüÖŸÖ −ÖÖÆüß.
µÖÖ´Öãôêû †¿ÖÖ ¾Öê)ÖóµÖÖ ‘7ÖÖÃÖ’ ¿ÖÖôûÖ´Ó Ö¬µÖê †¬µÖÖ¯Ö−Ö¿ÖÖÃ¡Ö ¥üÂ™ü¶Ö ‹ú ‘7ÖÖÃÖ’ ˆÖß¾Ö
†ÃÖŸÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖ´ÖæÆüÖ“ÖÖ ×¿Ö ÖÖÖÃÖÖšüß“ÖÖ Ã¡ÖÖêŸÖ ´ÆüÖæ−Ö µÖÖ ¿ÖÖôûÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþ
¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ, úÖ¸üÖ ŸµÖÖÓ−Öß ãÓú¯ÖÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê»µÖÖ ‹ú×•Ö−ÖÃÖß •Ö)ÖÖ¯Öê ÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü“Öê •Ö)Ö
¾Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ‹ú¤ü´Ö ×³Ö®Ö †ÃÖŸÖê. ¯Ö¸üúßµÖ ³ÖÖÂÖê“ÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´Ö ´ÆüÖæ−Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖê
Æêü ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¿ÖÖôûÖ ŸÖÖê›æü−Ö ™üÖúµÖÖ“Öê‹ú ¯ÖÏŸÖßú †ÖÆêü. ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ¸üßú
‹úÖÓ›êü¯ÖÖ Æüß ‹ú ŸÖß¾ÖÎ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ²Ö−ÖŸÖê.
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µÖÖ ŸÖã™ü»Öê¯ÖÖÖ“ÖÖ †¬µÖÖ¯Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö )ÖãÖ¾Ö¢Öê“ÖÖ ´ÖÖ)ÖÖê¾ÖÖ ‘ÖêµÖÖ¾Ö¸ü úÖµÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖŸê ÖÖê †ÖÆêü
µÖÖ“Öß “Ö“ÖÖÔ ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá, ŸÖÖŸ¾Ößú ¥üÂ™ü¶ÖÆüß †Ö´Ö“Öß ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¿Öß †ºÓþ¤ü ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ú¿Öß
ˆ³Öß †ÖÆü,ê µÖÖ ×ŸÖÃÖ-µÖÖ ´ÖãªÖ“ÖÖ ¯Ö¸üÖ´Ö¿ÖÔ ´Öß ‘ÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü. ´ÖÖ−Ö¾ÖÃÖ´ÖæÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖß“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ÃÖÓãú×“ÖŸÖ
ÆüÖê Öê ÆüÖ ŸÖÖê ×ŸÖÃÖ¸üÖ ´Öã§üÖ †ÖÆêü. ×¿Ö Öú ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ¸üÖ•ê Ö Æêü“Ö ÃÖÖÓ)ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ úß ×¿Ö ÖÖ Æêü ÃÖ¾ÖÔ
´ÖÖ−Ö¾ÖÃÖ´ÖæÆüÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †ÖÆêü. ×¿Ö ÖÖÖŸÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß ¾µÖŒŸÖß´ÖŸ¾Ö µÖÖ“ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ¾µÖÖ¯Öú †£ÖÔ ŸµÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ
•ÖÖŸÖÖê. Æêü úÖµÖ †ÖÆêü ŸÖê •Ö¸üÖ −Öß™ü ¯ÖÖÆæü µÖÖ. ‹úÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ×¿Ö ÖÖ Æêü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ´ÖÖ−Ö¾Ö´ÖÖ¡ÖÖÓ¿Öß
•ÖÖê›ü»Öê»µÖÖ )ÖãÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖê. †ÃÖê )ÖãÖ×¾Ö¿ÖêÂÖ •µÖÖÓ“µÖÖ´Öãôêû ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“µÖÖ µÖÖ ¤üß‘ÖÔ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ
´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ †Ö•Ö •Öê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü ŸÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔ
´ÖÖ−Ö¾Ö´ÖÖ¡ÖÖÓ“µÖÖ ‹úŸ¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ×¿Ö ÖÖ ‹úÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖê. ¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ−Ö¾Ö´ÖÖ¡ÖÖŸÖ
•Ö)ÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †¿ÖÖ úÖÆüß ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ úÃÖÖê™ü¶ÖÓ¿Öß ×−Ö)Ö›üßŸÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ −ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü µÖÖ ‹úŸ¾ÖÖ»ÖÖ
úÖÆüß“Ö †£ÖÔ ˆ¸üŸÖ −ÖÖÆüß. ´ÆüÖæ−Ö ×¿Ö ÖÖÖŸÖ †Ö´Æüß •Öê¾ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ−Ö¾Ö´ÖÖ¡Ö †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ
ÃÖÖ¸ü7µÖÖ“Ö »ÖÖ)Öæ ¯Ö›üÖÖ-µÖÖ )ÖÖêÂ™üà×¾ÖÂÖµÖß“Ö †Ö¯ÖÖ ²ÖÖê»ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê. †Ö¯ÖÖ ´ÖÖ−Ö¾Ö ´ÆüÖæ−Ö ‹ú †ÖÆüÖŸê Ö
†¿Öß •ÖÖ×Ö¾Ö ´Öã»ÖÖÓ´Ö¬µÖê ×−Ö´ÖÖÔÖ ¾ÆüÖ¾Öß †ÃÖê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê, †Ö¯Ö»µÖÖŸÖß»Ö ÃÖã¯ŸÖ Ö´ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ´Ö−ÖãÂµÖ
´ÆüÖæ−Ö ¿ÖÖê¬Ö ‘µÖÖ¾ÖÖ ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öê šüÖµÖß ²ÖÃÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´Ö−ÖãÂµÖŸ¾ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖ−Öê †Ö¤ü¸ü ²ÖÖôû)ÖÖ¾ÖÖ,
†ÃÖê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. ‡ŸÖ¸ü ´Ö−ÖãÂµÖ´ÖÖ¡ÖÖÓ¿Öß ¾ÖÖ)ÖŸÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¸Óü)Ö, Ø»Ö)Ö, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÛÃ£ÖŸÖß ¾Ö
Ã£ÖÖ−Ö Øú¾ÖÖ ˆŸ¯Ö®Ö Æêü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰ú −ÖµÖê †¿Öß †Ö¯Ö»Öß ‡“”ûÖ †ÃÖŸÖê.
¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖÖß¾Ö¯Öæ¾ÖÔú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö)ÖÔ, Ö´ÖŸÖÖ ¾Ö ¾ÖÖ)ÖÖæú µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ‹úÃÖÖ“Öß ÃÖ´ÖæÆüÖ»ÖÖ“Ö
¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¤êüÖÖ-µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ¾Ö¸üß»Ö ˆ§üßÂ™ü ÃÖÖ¬µÖ ÆüÖê Öê ú¤üÖ×¯ÖÆüß ¿ÖŒµÖ −ÖÖÆüß. (Æêü )ÖãÖ ŸµÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ
´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ úÃÖæ−Ö ×¿Öú×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖß»ÖÆüß, ¯Ö¸ÓüŸÖã †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ´Öã»Öê µÖÖ )ÖãÖÖÓ“ÖÖ †£ÖÔ ¿ÖÖê¬ÖŸÖß»Ö
ŸÖê¾ÆüÖ ´ÖÖ¡Ö ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ µÖÖ úÃÖæ−Ö êú»Öê»µÖÖ ÃÖ¸üÖ¾ÖÖ“ÖÖ úÖÆüß“Ö ˆ¯ÖµÖÖê)Ö ÆüÖê ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ) µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö
×¿Ö ÖÖ ¤êüÖÖ“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß ú¤üÖ×“ÖŸÖ •ÖÖÃŸÖ “ÖÖÓ)Ö»µÖÖ †ÃÖŸÖß»Ö, ¯ÖÖ ×¿Ö ÖÖÖŸÖæ−Ö ´Öã»Öê ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖ“ÖÖ †£ÖÔ
¿ÖÖê¬ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖ ¿ÖÖê¬ÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖæ−Ö úÖÆüß“Ö ´Ö¤üŸÖ ×´Öôæû ¿ÖúÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. †£ÖÔ ÆüÖ
´ÖÖÖÃÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖŸÖæ−Ö †ÖúÖ¸ü ‘ÖêŸÖÖê. ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öê ‹ú´ÖêúÖÓ¿Öß úÖÆüß −ÖÖŸÖê •ÖãôûŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ“Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü Öê¡Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖŸê Öê ¾Ö ŸµÖÖŸÖæ−Ö •ÖÖÖÖê †×¬Öú †£ÖÔ¯ÖæÖÔ ÆüÖŸê Ö †ÃÖŸÖê.
•µÖÖ ¿ÖÖôûÖ´Ó Ö¬µÖê ×−Ö¾Ö›üú ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ“Ö ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×´ÖôûŸÖÖê ŸµÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ †ÃÖÖ ³ÖÖ¾Ö²ÖÓ¬Ö“Ö ŸÖµÖÖ¸ü
ÆüÖ‰ê ú ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. µÖÖ ŸÖ-Æëü“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ ´Ö−ÖãÂµÖ´ÖÖ¡ÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖ¾Ö²ÖÓ¬Ö ´Öãôûß −ÖÖúÖ¸üŸÖÖŸÖ“Ö! ¾µÖÖ¯Öú
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ±úŒŸÖ ‹ú“Ö ÃÖ´ÖæÆü •µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê ŸµÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ³ÖÖ¾Ö²ÖÓ¬ÖÓ ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ‘ÖêµÖÖŸÖ
úÖµÖ´Ö ˆÖß¾Ö“Ö ¸üÆüÖŸÖê. ŸµÖÖŸÖ»Öê ÃÖŸ¾Ö“Ö Æü¸ü¾ÖŸÖê. ŸµÖÖŸÖ ×¿ÖúÖÖ-µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ‹ú †ŸµÖÓŸÖ ”ûÖê™ü¶Ö
×¾ÖÀ¾ÖÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ×¿Ö ÖÖÖ“Öê ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ŸÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯ÖÆüÖ¾Öê »ÖÖ)ÖŸÖÖŸÖ. ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü Öê¡Ö“Ö ú´Öß †ÃÖŸÖê. ¾µÖÖ¯Öú
•Öß¾Ö−ÖÖ“µÖÖ, †ÖµÖãÂµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üÖÖ¸üß ×•Ö–ÖÖÃÖÖ ¾Ö ×ŸÖ“µÖÖÃÖÖšüß ´Öß êú»Öê»ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö Æüß“Ö ŸÖ¸ü
ÃÖ)ÖóµÖÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß )ÖÖêÂ™ü †ÖÆêü.
ÃÖôûÃÖôûŸµÖÖ ¸üÃÖ¸ü¿ÖßŸÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß −ÖÖŸµÖÖÓ“ÖÖ )ÖÖê±ú µÖÖ ¿ÖÖôûÖ´Ó Ö¬µÖê −ÖÃÖŸÖÖê, ŸÖê£Öê ŸµÖÖ“Öß ˆÖß¾Ö
Ã¯Ö¬Öì“µÖÖ •ÖÖ)ÖÖ ¾ÖÖœü¾Öæ−Ö ³Öºþ−Ö úÖœüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ¿ÖÖôêû¿Öß †ÃÖ»Öê»Öß ×−ÖÂšüÖ ¾Ö
¾µÖŒŸÖß)ÖŸÖ µÖ¿Ö µÖÖ“Öß ‹ú¡Ö ¾ÖßÖ ú¹ý−Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê ¬µÖêµÖ ²Ö−ÖŸÖê. ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ †)Ö¤üß ¯Ö×Æü»µÖÖ
×¤ü¾ÖÃÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö Ã¯Ö¬ÖÖÔ¿Öß»Ö ²Ö−Ö×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔ¿Öß»ÖŸÖê−Öê“Ö ¿ÖÖôêû“Öê −ÖÖ¾Ö ˆ•¾Ö»Ö ÆüÖ‡ê »Ô Ö †ÃÖê
ÃÖÖÓ×)ÖŸÖ»Öê •ÖÖŸÖê. ¾µÖŒŸÖß)ÖŸÖ ˆ®ÖŸÖß ÃÖÖ¬ÖµÖÖ»ÖÖ“Ö ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ˆ§üßÂ™ü¯ÖæŸÖá“Öê ¯Ö×¸ü´ÖÖÖ ¤êü‰ú−Ö ‹ú
†×¬Ö´ÖÖ−µÖŸÖÖ ×´Öôû¾Öæ−Ö ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖê. Ã¾ÖŸÖ:“Öß ³Ö¸ü³Ö¸üÖ™ü úºþ ‡Û“”ûÖÖ-µÖÖ ¾µÖŒŸÖß¾ÖÖ¤üÖŸÖæ−Ö“Ö ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß
³Ö¸ü³Ö¸üÖ™ü ÃÖÖ¬Ö»Öß •ÖÖÖÖ¸ü †ÖÆêü, †ÃÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ •ÖÃÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯ÖêšüßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖê ŸÖÃÖê“Ö Æêü
†ÃÖŸÖê. 7Ö¸êü ŸÖ¸ü µÖÖ 7ÖÖÃÖ ¾Öê)ÖóµÖÖ ¿ÖÖôûÖ †ÖÎú´Öú ¾µÖŒŸÖß¾ÖÖ¤üÖ“Öê ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯ÖêšüßµÖ ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−Ö ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ
†Ó)Öß ×³Ö−Ö×¾ÖµÖÖ“Öê“Ö úÖ´Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. Æüß ³Öæ×´ÖúÖ ¯ÖŸú¸ü»µÖÖ−Öê ŸµÖÖ ‹úÖ )ÖÓ³Öß¸ü ×¾Ö¸üÖ¬ê ÖÖ»ÖÖ
ÃÖÆü•Ö ²Öôûß ¯Ö›æü ¿ÖúµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖŸê Öê.
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ˆ““Ö³ÖÏ“æÓ µÖÖ 7ÖÖÃÖ ¿ÖÖôûÖ µÖÖ ‹úÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔ ¾Ö )ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ µÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü
¤ãüÃÖ¸üßú›êü ¯ÖÏ)ÖŸÖß¿Öß»Ö †¬µÖÖ¯Ö−Ö ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖÆüß ¯Öã¸üÃúÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÆüÖ ‹ú ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ
†ÓŸÖ×¾Ö¸üÖ¬ê Ö †ÖÆêü. †Ö¬Öã×−Öú ¯ÖÏ)ÖŸÖß¿Öß»Ö †¬µÖÖ¯Ö−Ö¿ÖÖÃ¡Ö †ÃÖê ÃÖÖÓ)ÖŸÖê úß ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ´Öã»ÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö
¾ÖÖ)Ö¾ÖÖ. ŸµÖÖ−ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö, Ã¾ÖÖµÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß ´ÆüÖæ−Ö ¾ÖÖ)Ö¾ÖÖ. ´Öã»Öê ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü —
ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÖ“µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ‘Ö›ü¾ÖÖµÖ»ÖÖ ´ÖæŸÖá −Ö¾ÆêüŸÖ. ×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ˆ¢Ö¸üÖ¬ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏ)ÖŸÖß¿Öß»Ö
†¬µÖÖ¯Ö−Ö¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê ±ÏúÖ›ü²Öê»Ö¯ÖÖÃÖæ−Ö“Öê ³Öæ×´Öêú¾Ö¸ü †×¬Öú šüüÖ´Ö¯ÖÖê ˆ³Öê ¸üÖÆæü »ÖÖ)Ö»Öê úÖ¸üÖ †ÖŸÖÖ
²ÖÖ»Ö ´ÖÖ−ÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê –ÖÖ−Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖšüß¿Öß ˆ³Öê ÆüÖŸê Öê. ×¯ÖµÖÖ•Öêü −ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖ šü¸ü×¾ÖµÖÖ“Öê
¬ÖÖê¸üÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö¾Öêú¾ÖÖ¤üß ¾Ö ÃÖÖ¬Ö−Ö¾ÖÖ¤üß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖß´Ö¬Öß»Ö •ÖÖê´Ö †ÖêÃÖ¸ü»ÖÖ. ×¯ÖµÖÖ•Öêü“µÖÖ
ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−ÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏÖœî üÖ−Ó ÖÖ ²ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ −Ö•Ö¸êüŸÖæ−Ö ¯ÖÆüÖŸÖÖ µÖêÖê, ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ‘ÖêŸÖÖ µÖêÖê ¿ÖŒµÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû
²ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßŸÖ ×¿ÖúÖê ´ÆüÖ•Öê −Öê´Öêú úÖµÖ †ÃÖŸÖê µÖÖ“ÖÖ †Ó¤üÖ•Ö µÖê‰ú »ÖÖ)Ö»ÖÖ. ×¯ÖµÖÖ•Öê“µÖÖü
×ÃÖ¨üÖŸÓ ÖÖ“Öê ¯Ö×¸üÖÖ´Ö Ã¯ÖÂ™ü †ÖÆêüŸÖ. 1) ×¿ÖúµÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖÖê ¾Öêôû »ÖÖ)ÖŸÖÖê“Ö. 2) •Ö¸ü
†Ö¯ÖÖ ÆüÖ ¾Öê)Ö ¾ÖÖœü¾ÖÖµÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ ŸÖ¸ü −ÖãúÃÖÖ−Ö ÆüÖŸê Öê.
Æüß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ 7ÖÖÃÖ ¿ÖÖôûÖ´Ó Ö¬Öß»Ö †¬µÖÖ¯Ö−ÖŸÖÓ¡Ö ¾Ö ´ÖÖ−Ö×ÃÖúŸÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖæÖÔ ×¾Ö¸üÖ¬ê Öß
†ÖÆêü. ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ Ã¯Ö¬Öì“µÖÖ ¾Ö µÖ¿ÖÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ×¬Öú ˆ““Ö ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü −ÖêµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö“Ö−Ö²Ö¨ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ
µÖÖ ¿ÖÖôûÖ ×¿ÖúµÖÖÃÖÖšüß“µÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú úÖôûÖ»ÖÖ ÃÖã¬¤üÖ ‹ú ÃÖÖ¬Ö−Ö ´ÆüÖæ−Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖ´Ö•ÖãŸÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖê ‘µÖÖê)µÖ †¬µÖÖ¯Ö−Ö ¯Ö¨üŸÖß−Öê ×¿ÖúµÖÖÃÖÖšüß“ÖÖ úÖôû ‘Ö™ü×¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖÖê ¾Ö †ÃÖê êú»µÖÖ−Öê
‹¸ü¾Öß Ã¾ÖŸÖ: ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ‘Öê‰ú−Ö ×¿ÖúŸÖÖ−ÖÖ »ÖÖ)ÖÖÖ-µÖÖ úÖôûÖ¯Öê ÖÖ ú´Öß úÖôû »ÖÖ)ÖŸÖÖê.’ ›êü¾Æüß›ü
‹»úß−Ö ÆüÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü †´Öê×¸üú−Ö ²ÖÖ»Ö´ÖÖ−ÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö–Ö ´ÆüÖŸÖÖê, “‹7ÖÖªÖ ×¿ÖúµÖÖ“µÖÖ éúŸÖßŸÖ ´Öæ»Ö
7Öæ¯Ö ´ÖÖêšüÖ úÖôû ŸÖ−´ÖµÖ ÆüÖê Öê Æüß “ÖÖÓ)Ö»µÖÖ ×¿Ö ÖÖÖÃÖÖšüß“Öß †×ŸÖ¿ÖµÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß )Ö¸ü•Ö †ÖÆêü.” ¯ÖÖ
Æüß ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ 7ÖÖÃÖ ¿ÖÖôûÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ¤êü¾Öæ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. •Ö»Ö¤ü )ÖŸÖß−Öê ×¿Öæú−Ö “Ö´ÖúÖê,
‡ŸÖ¸üÖ−Ó ÖÖ ´ÖÖ)Öê ™üÖúÖê µÖÖ ‹úÖ“Ö ‡“”êû−Öê ×¿Ö ÖÖÖ“µÖÖ ²ÖÖúß ÃÖ¾ÖÔ †Ó)Ö³ÖæŸÖ ¯ÖÏ¸ê üÖÖ ´ÖÖ¸ü»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ.
‹ú“Ö )ÖÖêÂ™ü ×¿Ö»»Öú ˆ¸üŸÖê, ŸÖß ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÖ»Öú ¾Ö ×¿Ö ÖúÖÓ−ÖÖ 7Öã¿Ö ú¸üÖê, ŸµÖÖÓ−ÖÖ ŸÖã´Ö“ÖÖ
†×³Ö´ÖÖ−Ö ¾ÖÖ™êü»Ö †ÃÖê úÖÆüßŸÖ¸üß ú¸üÖê. †¿ÖÖ ŸÖ-Æëü“µÖÖ 7ÖÖÃÖ ¿ÖÖôûÖŸÖß»Ö ´Öã»Öê Æüß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú
×¿Ö ÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ¿ÖãÂú ÆüÖ‰ê ú−Ö •ÖÖŸÖÖŸÖ. •Öß¾Ö−Ö¸üÃÖ ÃÖÓ¯Ö»Öê»Öß ¿ÖãÂú ´Öã»Öê. Æêü ÃÖ¾ÖÔ
¯ÖÆüÖŸÖÖ µÖÖ 7ÖÖÃÖ ¤ü•ÖÖÔ“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ−Ó ÖÖ ˆ¢Ö´Ö ÃÖÖ¬Ö−Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß ×´ÖôûÖ»Öß, ÆãüÂÖÖ¸ü ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ“Ö ÃÖ´ÖæÆü
×−Ö¾Ö›üµÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ ×´Ö³ôûÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÏ–ÖÖ¾ÖÖ−Ö ´Öã»Öê ´ÖÖ¡Ö ±úÖ¸ü¿Öß úÖÆüß ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öß
×¤üÃÖŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. µÖÖŸÖ 7Ö¸êüŸÖ¸ü †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™üµÖÖ•ÖÖê)Öê úÖÆüß“Ö −ÖÖÆüß! ŸµÖÖŸÖæ−Ö 7Öæ¯Ö ÃÖ−Ö¤üß
−ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüÖ, »ÖÂú¸üß †×¬ÖúÖ¸üß, ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú, ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß ¾ÖÖ ¯Ö¡ÖúÖ¸ü ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ
×¾Ö–ÖÖ−Ö, ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ−Ö, Îúß›üÖ ¾ÖÖ ú»ÖÖ µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ−Öß †¿Öß úÖµÖ ´ÖÖêšüß ¾Öê)Öôûß ³Ö¸ü ‘ÖŸÖ»µÖÖ“Öê
×¤üÃÖŸÖê †ÖÆêü ?
ÆüÖ´ê Öß ³ÖÖ³ÖÖÓÃÖÖ¸ü7Öß ‹7ÖÖ¤ü ¤üÖ−ê Ö −ÖÖ¾Öê ÃÖÖê›ü»Öß ŸÖ¸ü ²ÖÖúß ÃÖ¾ÖÔ †Ö−ÖÓ¤ü“Ö †ÖÆêü. )ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ
µÖÖ¤üßŸÖ “Ö´ÖúÖÖ-µÖÖ 7ÖÖÃÖ ¿ÖÖôûÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÓÖ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö −ÖÖ´Ö¾ÖÓŸÖ »Öê7ÖúÖÓ“Öß −ÖÖ¾Öê
†ÖœüôûŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. Æêü ‹ú¾Öêôû ÃÖ´Ö•ÖµÖÖÃÖÖ¸ü7Öê †ÖÆêü. ¯ÖÖ ×¾Ö–ÖÖ−Ö, ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ−Ö, Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ, ú»ÖÖ µÖÖŸÖ
úÖÆüß ¾Öê)Öôûß ¾ÖÖ™ü “ÖÖê7ÖôûÖÖ¸üß ´Öã»ÖêÆüß úÖ ×¤üÃÖŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ ? µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ´Öãôêû ¤êü¿ÖÖ“Öê ´ÖÖ)ÖÖÃÖ»Öê¯ÖÖ
ú´Öß —ÖÖ»Öê †ÖÆêü †ÃÖÖ †−Öã³Ö¾Ö †ÖÆêü úÖ ? ¯ÖÏŸµÖêú Öê¡ÖÖŸÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÓ ú›æü−Ö ú»¯Ö−ÖÖ ¾Ö
¯ÖÏ¸ê üÖÖ µÖÖÓ“Öß ˆÃÖ−Ö¾ÖÖ¸üß ú¸üµÖÖ“Öß †Ö¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü •Öß ¾Öêôû µÖêŸÖê ŸÖß µÖÖ 7ÖÖÃÖ ¿ÖÖôûÖ´Ó Öãôêû £ÖÖÓ²Ö»Öß †ÖÆêü
úÖ ?
úÖÆüß ‹úÖ ´ÖµÖÖÔ¤êü¯ÖµÖÕŸÖ µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖÓ“Öê ˆ¢Ö¸ü Æêü ‹æúÖ ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß †Ö7ÖÖß ¾Ö 7ÖÖÃÖ
¿ÖÖôûÖ“Ó Öß ‹æúÖ ÃÖÓÃËúŸé Öß µÖÖŸÖ“Ö †ÖÆêü. ×²ÖÎ×™ü¿Ö ¯Ö²»Ößú Ãæú»Ö“µÖÖ ¬ÖŸÖá¾Ö¸ü ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê»µÖÖ
†Ö´Ö“µÖÖ ¯Ö²»Ößú Ãæú»ÃÖ−Öß ¾Ö −ÖÓŸÖ¸ü 7ÖÖÃÖ 7ÖÖ•Ö)Öß ¿ÖÖôûÖ−Ó Öß ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ“ÖÖ“Ö ×ú¢ÖÖ ×)Ö¸ü×¾ÖŸÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖŸ´Öú ²ÖÖÓ¬Öß»Öúß ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¾Ö 7Öêôû µÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ. µÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ
–ÖÖ−Ö ¿ÖÖ7ÖÖÓ´Ö¬µÖê ¾µÖŒŸÖß)ÖŸÖ ¯ÖÏÖ¾ÖßµÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ −ÖÖúÖ¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. úÖÆüß
¾µÖÖ¾ÖÆüÖ¸üßú ˆ¯ÖµÖÖê•Ö−ÖÖÃÖÖšüß –ÖÖ−Ö ×´Öôû×¾ÖµÖÖ¾Ö¸üÆüß ŸµÖÖÓ−Öß ²ÖÓ¤üß ‘ÖÖŸÖ»Öß. ×²ÖÎ×™ü¿Ö ¯Ö²»Ößú Ãæú»ÃÖ
²Ö§ü»Ö ×¾Ö×−ÖµÖ¸ü µÖÖÓ−Öß ¤üÖ7Ö¾Öæ−Ö ×¤ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö´Ö“µÖÖ 7ÖÖÃÖ ¿ÖÖôûÖ´Ó Ö¬Öæ−ÖÆüß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖú ¾ÖÖ »ÖÂú¸üß
arun thakur
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†×¬ÖúÖ¸üß Æêü †)Ö×ÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ −ÖÖ´ÖÖÓ×úŸÖ ¿ÖÖÃ¡Ö–Ö, ‡Ó×•Ö×−ÖµÖ¸ü ¾ÖÖ †ÖîªÖê×)Öú Öê¡ÖÖŸÖß»Ö
ÃÖ•ÖÔú, ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ¾Ö−Ö ˆªÖê•Öú •Ö¾Öôû •Ö¾Öôû ×−Ö´ÖÖÔÖ“Ö —ÖÖ»Öê −ÖÖÆüßŸÖ. µÖÖ 7ÖÖÃÖ ¿ÖÖôûÖ“Ó µÖÖ ´Öãôêû
‡Ó)»Ö›ü´Ö¬Öß»Ö ÃÖ¸Óü•ÖÖ´Ö¤üÖ¸üÖ“Ó ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †Ö´Ö“µÖÖ ˆ““Ö¾Ö)ÖÖÔ¾Ö¸ü ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. Æêü ×¾Ö×“Ö¡Ö ¾ÖÖ™ü»Öê
ŸÖ¸üß ÃÖŸµÖ †ÖÆêü. †ÖŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔ ÃÖÓÃËúŸé Öß−ÖêÆüß µÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸ü−Öê úÖÆüßÆüß ±ú¸üú ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ
×¤üÃÖŸÖ −ÖÖÆüß. †Ö¯Ö»Öê ¾Öê)Öôû ¾Ö ˆ““Ö Ã£ÖÖ−Ö úÖµÖ´Ö šêü¾ÖÖê, ãúšü»µÖÖÆüß Öê¡ÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ¾ÖßµÖ
×´Öôû×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö −Ö ú¸üÖê Æêü ÃÖ¸Óü•ÖÖ´Öß ´Öæ»µÖ ‘Ö›ü×¾ÖµÖÖ“Öê ¯Ö×¸üÖÖ´Ö †ÖÆêüŸÖ. úÖÆüß †ÃÖêÖ
Ã¯Ö¬Öì“µÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖ−ÖêÆüß ¾µÖŒŸÖß)ÖŸÖ ¯ÖÏÖ×¾ÖµÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“Öß ¯ÖÏ¸ê üÖÖ ±úÖ¸ü¿Öß ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖ −ÖÖÆüß
Æêü 7Ö¸êü.
†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ Ã£ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ ¾Ö ´ÖÖ−µÖŸÖê“µÖÖ •ÖÖê¸üÖ¾Ö¸ü µÖÖ 7ÖÖÃÖ ¿ÖÖôûÖ ‹ú
−Ö¾Öß ¯ÖÏ¸ê üÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. †¬µÖÖ¯Ö−Ö ¿ÖÖÃ¡ÖÖ»ÖÖ ‹ú −Ö¾ÖÖ ¾Öê)Ö ¤êüŸÖÖŸÖ •µÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ−µÖ
¿ÖÖôûÖÆüß †−Öãú¸üÖ úºþ »ÖÖ)ÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ 7ÖÖÃÖ ¿ÖÖôûÖ“Ó Öê •ÖÖÃŸÖßŸÖ•ÖÖÃŸÖ †−Öãú¸üÖ ú¸üµÖÖ¯Ö×»Öú›êü
ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¿ÖÖôûÖ¯Ó Öãœêü úÖÆüß ˆ¯ÖÖµÖ“Ö ×¿Ö»»Öú ¸üÆüÖŸÖ −ÖÖÆüß. †Ö¬Öß“Ö ÃÖÖ¬Ö−Ö ÃÖÖ´Ö)ÖÏß“µÖÖ †Öêœü)ÖÃŸÖß−Öê
¬ÖÖÃŸÖÖ»Öê»µÖÖ ¿ÖÖôûÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¾Ö¸ü 7ÖÖÃÖ ¿ÖÖôûÖ¯Ó ÖÏ´ÖÖÖê Ã¯Ö¬Öì“Öê ŸÖÖÖ »ÖÖ¤üæü−Ö ŸµÖÖÓ“Öê •Öß¾Ö−Ö
†×¬Öú“Ö ¤ãü¬ÖÔ¸ü úºþ−Ö ™üÖúŸÖÖŸÖ. 7ÖÖÃÖ ¿ÖÖôûÖ¯Ó ÖÏ´ÖÖÖê ¾µÖŒŸÖß)ÖŸÖ µÖ¿ÖÖ“µÖÖ ×¯Ö¿ÖÖ““µÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ−ÖÖ
—Ö¯ÖÖ™æü−Ö ™üÖúŸÖÖŸÖ. ˆŸÃÖ¾Öß )ÖÖêÂ™üßŸÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ²Ö›êü•ÖÖ¾Ö ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖ“Öê ¾Öê›ü ŸµÖÖÓ“µÖÖÆüß
›üÖŒê µÖÖŸÖ ‘ÖãÃÖ¾ÖŸÖÖŸÖ. ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¿ÖÖôûÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ×¿Ö ÖÖÖ“Öß ÃÖãµÖÖê)µÖ ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ
ú´Öß ÆüÖê µÖÖ“Öê †ÖÖ7Öß ‹ú úÖ¸üÖ †ÖÆêü, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¿Ö ÖúÖÓ“Öê ´ÖÖ−Ö×ÃÖú 7Ö““Ößú¸üÖ. 7Ö¸êü ŸÖ¸ü µÖÖ
¿ÖÖôûÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£Öá ¾Ö ×¿Ö Öú ¤üÖ‘ê ÖÖÓ“Öß †¿Öß 7ÖÖ¡Öß“Ö —ÖÖ»Öê»Öß †ÃÖŸÖê úß ŸµÖÖÓ−Öß ×úŸÖß Æüß úÃÖæ−Ö
¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¤ãüµµÖ´Ö ¤ü•ÖÖÔ“Öê“Ö Ã£ÖÖ−Ö ×´ÖôûÖÖ¸ü †ÖÆêü. Æüß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ −ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ
¾ÖÖœüŸÖ“Ö •ÖÖŸÖê úÖ¸üÖ 7ÖÖÃÖ ˆ““Ö³ÖÏ“ãÓ µÖÖ Öê¡ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ¾ÖÖœüŸÖ •ÖÖŸÖÖê. †)Ö¤üß ÃÖ¸üúÖ¸üß Öê¡ÖÖŸÖÆüß
ˆ““Ö³ÖÏ−ãÓ ÖÖ 7ÖÖÃÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß ¾Ö ¤ü•ÖÖÔ ×¤ü»ÖÖ •ÖÖ¾Öæ »ÖÖ)ÖŸÖÖê.
7ÖÖÃÖ ¿ÖÖôûÖ“Ó Öß •ÖÖê¯ÖÖÃÖ−ÖÖ úºþ−Ö ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¿ÖÖôûÖ−Ó ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ7ÖÖ»Öß œüú»Öæ−Ö
†Ö¯ÖÖ ¯ÖÏ)ÖÖŸÖß»Ö †¬µÖÖ¯Ö−Ö ¿ÖÖÃ¡ÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»µÖÖ ×¿Ö ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“Öß ¤üÖ¸êü ²ÖÓ¤ü“Ö úºþ−Ö ™üÖú»Öß.
7ÖÖÃÖ ¿ÖÖôûÖ µÖÖ ¾ÖÖÃÖÆüÖ×ŸÖú ¿Öî Ö×Öú −Ö´Öã−µÖÖŸÖ †›üú»Öê»µÖÖ †Ö×Ö ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¿ÖÖôûÖ µÖÖ †ÖŸ´Ö³ÖÖ−Ö
Æü¸ü¾Öæ−Ö ²ÖÃÖ»Öê»µÖÖ, 7Ö“Ö»Öê»µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ »ÖÖê™ü»Öê»µÖÖ µÖÖ´Öãôêû ¤üÖ−ê Æüß ×šüúÖÖß ¯ÖÏ)ÖŸÖß¿Öß»Ö †¬µÖÖ¯Ö−Ö
¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖÆüß •ÖÖ)ÖÖ“Ö ˆ¸ü»Öß −ÖÖÆüß. ×¿Ö ÖÖ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¸üÖ•ÖúßµÖ
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öêú Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ Æêü †¾Ö»ÖÓ×²ÖŸ¾Ö úÖµÖ´Ö ¸üÖ7ÖÖÖ¸üê ¾Ö −Ö¾Ö ¾ÖÖÃÖÖÆüÖ×ŸÖú
Ã¾Öºþ¯ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ−ÖÖ †ÖúÖ¸ü ¤êüÖÖ¸êü ÆüÖŸê Öê. †ÖÙ£Öú Öê¡Ö Æêü †ÃÖê ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá Öê¡Ö ÆüÖŸê Öê •Öê£Öê
†¾Ö»ÖÓ×²ÖŸ¾Ö ¾Ö †×¾Öú×ÃÖŸÖ †¾ÖÃ£ÖÖ ¾µÖŒŸÖ ÆüÖŸê Ö ÆüÖŸê Öß, ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖ“Öß ¯ÖÖôû´ê Öãôêû ¿Öî Ö×Öú ¾Ö
ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú Öê¡ÖÖŸÖ ºþ•Ö»Öê»Öß ÆüÖŸê Öß. ´Öß ¾Ö¸ü ´Æü™ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê »ÖÆüÖ−Ö ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ¤ü›¯Öæ−Ö ™üÖúÖê,
ŸµÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖµÖ¢ÖŸÖê»ÖÖ −ÖúÖ¸ü ¤êüÖê, Æêü ×¿Ö ÖÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ¤üÖ−ê Ö ¯ÖÏ´Öã7Ö †¾Ö)ÖãÖ †ÖÆêüŸÖ. •µÖÖ´Öãôêû
ÃÖÖÓÃËú×é ŸÖú ¾Ö †ÖÙ£Öú Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ)ÖÖÃÖ»Öê¯ÖÖ ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»Öê †ÖÆêü. †Ö´Æüß †Ö´Ö“µÖÖ )Öã»ÖÖ´Öß“ÖÖ ú¸üÖ¸ü
¸üÖ•ê Ö ÃÖúÖôûß †Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ¯Ö¸üŸÖ ¯Ö¸üŸÖ −Ö¾µÖÖ−Öê ×»Ö×ÆüŸÖ †ÃÖŸÖÖê.
ÁÖß´ÖÓŸÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ )Ö¸üß²Ö ´Öã»ÖÖÓ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾Öê)Öôêû úÖœü»µÖÖ−Öê †Ö×Ö ŸÖ£ÖÖú×£ÖŸÖ ÆãüÂÖÖ¸ü ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ´Öã»ÖÖÓ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾Öê)Öôêû úÖœü»µÖÖ−Öê, ×¿Ö ÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ úÖÆüß †)Ö¤üß úôûß“µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ
ú¸üÖêÆüß úÃÖê †¿ÖŒµÖ ²Ö−Ö»Öê †ÖÆêü ŸÖê ¤üÖ7Ö¾Öæ−Ö ´Öß µÖÖ “Ö“Öì“ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü ú¸üÖÖ¸ü †ÖÆêü. ´Öã§üÖ´Ö ×¤ü»Öê»Öß
)ÖŸÖß ¾Ö ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß¿Öß ÃÖãÃÖÓ)ÖŸÖ šü¸üÖÖ¸üß )ÖŸÖß µÖÖŸÖß»Ö ±ú¸üúÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öê Æêü ×−Ö¾Öê¤ü−Ö
†Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»Öê †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯Ö¨üŸÖß Æüß ÃÖ³Öê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß¿Öß ÃÖãÃÖÓ)ÖŸÖß
¸üÖ7ÖÖÖ-µÖÖ )ÖŸÖß¿Öß»ÖŸÖê»ÖÖ ¯ÖÖšüà²ÖÖ ¤êüŸÖê ¾Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö ¿Öî Ö×Öú ÃÖÓ¬Öß¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüŸÖê, ŸµÖÖ“Ö¾Öêôûß 7ÖÖÃÖ
¿ÖÖôûÖ ´ÖÖ¡Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¬Öß“Öê ´ÖÖ)ÖÔ 7Öã»Öê ú¸üŸÖÖŸÖ. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ 7ÖÖÃÖ ¿ÖÖôûÖ †Ö¯Ö»µÖÖ )ÖÏÖÆüúÖÓ−ÖÖ
7ÖÖÃÖ −ÖÖêú-µÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖê“ÖµÖÖ“Öê 7ÖÖÃÖ ´ÖÖ)ÖÔ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Ö ¤êüŸÖÖŸÖ. ˆ““Ö ×¿Ö ÖÖÖ“Öê ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü Æêü
7ÖÖÃÖ ´ÖÖ)ÖÔ Æêü 7ÖÖÃÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ´Ö¬Öæ−Ö“Ö •ÖÖŸÖÖŸÖ. 7Öêôû¾ÖÖ›üß, ²ÖÖ»Ö¾ÖÖ›üß¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö 7ÖÖÃÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öê ‹ú
•ÖÖôûê ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü, µÖÖ´Öãôêû 7ÖÖÃÖ »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ †Ö¯Ö»Öê 7ÖÖÃÖ Ã£ÖÖ−Ö úÖµÖ´Ö ¸üÖ7ÖµÖÖÃÖÖšüß ‹ú
7ÖÖÃÖ ¯Ö¨üŸÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖŸê Öê. †Ö¯Ö»Öß ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖÖ³ÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß úÖµÖ´Ö ¸üÖ7ÖµÖÖÃÖÖšüß †¾ÖúÖ¿Ö
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖŸê ÖÖê.
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†¿ÖÖ ŸÖ-Æëü“µÖÖ 7ÖÖÃÖ ÃÖÓ¬Öß“µÖÖ •ÖÖóµÖÖ»ÖÖ ²ÖÆãüÃÖÓ7µÖÖÓúÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖæ−Ö )ÖÓ³Öß¸ü
†Ö¾ÆüÖ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖ‰ê ú ¿Öú»Öê †ÃÖŸÖê. ŸÖê ™üÖôûµÖÖÃÖÖšüß ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÓŸÖ)ÖÔŸÖ
µÖÓ¡ÖÖÖ“Ö úÖµÖÖÔÛ−¾ÖŸÖ êú»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. 7ÖÖÃÖ ÃÖÓ¬Öß“µÖÖ •ÖÖóµÖÖ´Öãôêû ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ŸÖÖÖ ‘ÖÖ»Ö¾Öæ−Ö
ŸµÖÖ ×¾Öºþ¨ü“ÖÖ ˆ¦êüú ™üÖôûµÖÖÃÖÖšüß ¯Ö¸üß ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. 7ÖÖÃÖ ¿ÖÖôûÖ µÖÖ
¬Ö−ÖÖœü¶ÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Ö ¤êüŸÖÖŸÖ ¾Ö ¯Ö¸üß ÖêŸÖ ´ÖÖ¡Ö )Ö¸üß²Ö ¾Ö ¬Ö−ÖÖœü¶ÖÓ−ÖÖ
‹úÖ“Ö ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü )Öé×ÆüŸÖ ¬Ö¸üµÖÖ“Öß 7Ö²Ö¸ü¤üÖ¸üß ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖê. ¯Ö¸üß ÖÖ µÖÖ ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖê“ÖÖ ÆüÖ ¤êü7ÖÖ¾ÖÖ
×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖ)ÖÔ ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏ¿−Ö¯Ö×¡ÖúÖ úÖœüÖÖ¸êü ¾Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖÖÖ¸êü »ÖÖêú úÖêÖ
†ÖÆêüŸÖ µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß )Öã¯ŸÖŸÖÖ ¸üÖ7ÖÖê, ¯Ö¸üß Öê“ÖÖ ¯Öê¯Ö¸ü ÃÖÖê›ü×¾ÖŸÖÖÓ−ÖÖ ú›üú ¯ÖÆüÖ¸üÖ šêü¾ÖÖê, ŸÖ™üÃ£Ö
)ÖËã Ö¤üÖ−Ö †Ö×Ö ¯Ö¸üß Öê−ÖÓŸÖ¸ü ²Ö-µÖÖ“Ö úÖôûÖ−Öê ×´ÖôûÖÖ¸üÖ ×−ÖúÖ»Ö Æêü ŸÖê ´ÖÖ)ÖÔ †ÖÆêüŸÖ. 7ÖÖÃÖ ¿ÖÖôûÖ
µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ )ÖÏÖÆüúÖ»ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¬Öß ×´Öôû¾Öæ−Ö ¤êüµÖÖ“Öß 7ÖÖ¡Öß ¤êüŸÖÖŸÖ ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß ¯Ö¸üß ÖÖ ‹ú¤ü´Ö“Ö
‘ÖêµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß´Öãôêû, ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ−µÖÖÓ−ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü7Öß»Ö µÖÖŸÖ •ÖÖ)ÖÖ ×´Öôû¾ÖµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß †ÖÆêü, †ÃÖÖ
³ÖÏÖ´Öú ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ¸üÆüÖŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö¿ÖÖ †ÖúÖÓ ÖÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ ¸üÆüÖŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ×¸üŸÖß−Öê 7ÖÖÃÖ
ÃÖÓ¬Öß“Öê ´ÖÖ)ÖÔ úÖµÖ´Ö šêü¾Öæ−Ö †Ö´Ö •Ö−ÖŸÖê“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖ)ÖÖ−Öê ‹ú×¡ÖŸÖ ‹ú“Ö ¯Ö¸üß ÖÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖ, µÖÖ
¤üÖ−ê Ö ×¾Ö¸üÖ¬ê ÖÖ³ÖÖÃÖÖŸ´Öú ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ´Öãôêû ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê»ÖÖ ‹ú †×¬Ö´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖŸê Öê.
‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¥üÂ™ü¶Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü ¾µÖÖ¯Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¯Ö¸üß ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß−Öê −ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüß“µÖÖ
Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß ×¿Ö ÖÖ¯Ö¨üŸÖß ˆ¤üµÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖê. ŸÖê ÃÖ´ÖÖ−Ö ¤ü•ÖÖÔ ¾Ö †¯Öê ÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ †Ö³ÖÖÃÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ
ú¸üŸÖÖŸÖ. †Ö´Ö“µÖÖ ×¿Ö ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß“µÖÖ ™ü¯¯µÖÖŸÖ ¯Ö¸üß Öê´Öãôêû ´Ö¬µÖ´Ö¾Ö)ÖÖÔ“µÖÖ
´Ö−ÖÖŸÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †Ö¿ÖÖ †ÖúÖÓ ÖÖ ÃÖ±ú»Ö ÆüÖŸê Öß»Ö, †ÃÖÖ ¾ÖÖÃÖÆüÖ×ŸÖú ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ŸÖ™üÃ£ÖŸÖê
×¾ÖÂÖµÖß“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ. 7ÖÖÃÖ ¿ÖÖôûÖ−Ó Öß 7ÖÖÃÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖÓ¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Ö
¤êüµÖÖ“Öê ÃÖã¸ü× ÖŸÖ ´ÖÖ)ÖÔ †Ö¯Ö»µÖÖ 7ÖÖÃÖ )ÖÏÖÆüúÖÓ−ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Ö ×¤ü»Öê ŸÖ¸ü ¯Ö¸üß ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß−Öê ŸµÖÖ“Ö
7ÖÖÃÖ ¸üÖ•ê Ö)ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ÃÖÓ¬Öß Ã¯Ö¬ÖìŸÖæ−Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¤êü7Öß»Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖŸê Öß»Ö †ÃÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ †Ö´Ö
•Ö−ÖŸÖê“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖ¿Ö ×´Öôû×¾Ö»Öê. ¯Ö¸üß ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“Öê ú´ÖÔúÖÓ›ü ‡üŸÖêú )ÖãŸÓ ÖÖ)ÖãŸÓ Öß“Öê
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê úß ŸµÖÖŸÖæ−Ö †ÃÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖ¿Ö †Ö»Öê. µÖÖ ¯Ö¸üß ÖêŸÖ µÖ¿Ö
×´Öôû¾ÖÖµÖ“Öê ŸÖ¸ü ‹ú¤üÖ ÆüÃŸÖ)ÖŸÖ êú»Öê»Öß úÖî¿Ö»µÖê ÃÖÖ¸ü7Öß ‘ÖÖÃÖæ−Ö ‘ÖÖÃÖæ−Ö »Ö7Ö»Ö7ÖßŸÖ úºþ−Ö
šêü¾ÖÖµÖ“Öß ÆüÖ“Ö ‹ú ´ÖÖ)ÖÔ ÆüÖŸê ÖÖ. ¾ÖÖÃÖÆüÖ×ŸÖú ÃÖ¸üúÖ¸ü´Ö¬µÖê ¸üÖ•ê Ö)ÖÖ¸üÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÆüÖ“Ö
‹ú ´ÖÖ)ÖÔ †ÖÆêü †ÃÖê ¤üÖ7Ö×¾Ö»Öê )Öê»Öê. ÃÖ−Ö¤üß −ÖÖêú-µÖÖ ÆüÃŸÖ)ÖŸÖ ú¸üÖê Æêü 7ÖÖÃÖ ˆ§üßÂ™ü ÆüÖŸê Öê.
×¿Ö ÖÖÖ−Öê ŸµÖÖ ˆ§üßÂ™üÖú›êü •ÖÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ)ÖÔ ×´Öôû¾Öæ−Ö ªÖ¾ÖÖ †¿Öß †¯Öê ÖÖ ÆüÖŸê Öß. ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö¸üß ÖÖ µÖÖ
Ã¯Ö¬ÖÖÔ ¯Ö¸üß Öê“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÔŸÖµÖÖ¸üß“µÖÖ †Ö×Ö ´ÆüÖæ−Ö ×ŸÖ“µÖÖ ÃÖÖ¸ü7µÖÖ“Ö ÆüÖ‰ê ú »ÖÖ)Ö»µÖÖ. ŸµÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖÃÖ
ÆüÖê µÖÖÃÖÖšüß »ÖÖ)ÖÖÖ¸üß úÖî¿Ö»µÖê ‹ú ÃÖ´ÖÖ−Ö“Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. †ÃÖê ×¤üÃÖ»Öê. Æüß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖÓ)Ö›ü ‘ÖÖŸÖ»Öß
)Öê»µÖÖ−Öê †³µÖÖÃÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß †Ö7ÖÖß ¯ÖŒúß —ÖÖ»Öß ¾Ö ŸÖß †³µÖÖÃÖÎú´Ö ¾Ö Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖêú µÖÖ“µÖÖ¿Öß
‘Ö¼ü¯ÖÖê ²ÖÖÓ¬Ö»Öß )Öê»Öß.
†Ö´Ö“µÖÖ ¯Ö¸üß ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“Öß ´Öæôû ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê †Ö•ÖŸÖÖ)ÖÖµÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö»Öê»Öß −ÖÖÆüßŸÖ. ¯Ö¸üß ÖÖ
†Ö•ÖÆüß Ã´Ö¸üÖ¿ÖŒŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üê •ÖÃÖê ¾ÖÖ“Ö»Öê ŸÖÃÖê ¯Ö¸üŸÖ ×»Ö×ÆüÖê, µÖÖ¾Ö¸ü »Ö Ö êú×Ó ¦üŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖ´Öãôêû ¾Ö)ÖÖÔŸÖÆüß µÖÖ“Ö Ö´ÖŸÖÖ ÃÖÖ¬µÖ ú¸üµÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. µÖÖ´Öãôêû †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖ ¾Ö
¾Ö)ÖÖÔŸÖß»Ö †¬µÖÖ¯Ö−Ö µÖÖ ¤üÖ−ê Æüß¾Ö¸ü ¯Ö¸üß Öê“Öß ´Ö)Ö¸ü×´Öšüß úÖµÖ´Ö ¸üÆüÖŸÖê. ¯ÖÏµÖÖê)Ö¿Öß»Ö ×¿Ö ÖúÖÓ−ÖÖ
¤êü7Öß»Ö, •Öê †)Ö¤üß“Ö †»¯ÖÃÖÓ7µÖ †ÖÆêüŸÖ, †Ö•Ö −ÖÖ ˆªÖ µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß»ÖÖ ¿Ö¸üÖ •ÖÖ‰ú−Ö
¯Ö¸üß ÖêÃÖÖšüß ×¿ÖúµÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖß †¾Ö»ÖÓ²ÖÖ¾Öß“Ö »ÖÖ)ÖŸÖê. ‘¯Ö¸üß ÖêÃÖÖšüß ×¿Öú¾ÖÖ’ †¿Öß“Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖßÆüß
´ÖÖ)ÖÖß †ÃÖŸÖê. 7Ö¸êü ŸÖ¸ü ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê)Ö¿Öß»Ö ×¿Ö ÖúÖÓú›æü−Ö −Ö¾Öß−Ö ×¿ÖúµÖÖ“ÖÖ †Ö−ÖÓ¤ü
¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖŸê Ö †ÃÖŸÖÖê. ¯ÖÖ ŸÖ¸üßÆüß •µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ •µÖÖ ˆ§üßÂ™üÖ“Öß ¯Ö¸üß¯ÖæŸÖá ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
¯Ö¸üß ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸÖß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÛÃ£ÖŸÖß ²Ö¤ü»Ö»µÖÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯Ö¸üß ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß ²Ö¤ü»ÖÖê
¿ÖŒµÖ −ÖÖÆüß. •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ »ÖÆüÖ−Ö ¾ÖµÖÖŸÖ“Ö ×−Ö¾Ö›ü úºþ−Ö ( ´Ö)Ö ŸÖß ãúšü»µÖÖÆüß ×−ÖúÂÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖê»Ö )
ŸµÖÖÓ−ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ )ÖŸÖß ¤êüµÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖß ˆ‘Ö›ü¯ÖÖê ÃÖ¾ÖÔ¡Ö †¾Ö»ÖÓ×²Ö»Öß •ÖÖŸÖß †ÖÆêü. ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ¯Ö¸üß ÖÖ
¯Ö¨üŸÖßÆüß †ÖÆêü ŸÖ¿Öß“Ö úÖµÖ´Ö ¸üÖÆüß»Ö. ´ÆüÖ•Öê Ã´Ö¸üÖÖ−Öê ¯Öã−ÆüÖ •ÖÃÖê“µÖÖ ŸÖÃÖê ×»Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ
Ö´ÖŸÖê“Öß ¯Ö¸üß ÖÖ! †Ö×Ö ãúÖß ×úŸÖßÆüß “ÖÖÓ)Ö»µÖÖ ³ÖÖ¾Ö−Öê−Öê ¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö
êú»ÖÖ ¾Ö ŸÖÖê †×¬Öú −ÖÖ×¾Ö−µÖÃÖ−´Öã7Ö †Ö×Ö )Ö×ŸÖ´ÖÖ−Ö ²Ö−Ö¾ÖÖµÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ“Ö ŸÖ¸ü ŸÖÖê ¯ÖÏµÖŸ−Ö
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ÆüÖÖæ−Ö ¯ÖÖ›ü»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö. †Ö´ÆüÖ»ÖÖ •Ö¸ü µÖÖ ¾ÖÖÓ—Ö ×−Ö²Öá•Ö †³µÖÖÃÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ †Ö7ÖÖß“ÖÖ ¸üÖ)Ö
†Ö»ÖÖ, “ÖîŸÖ−µÖ¿Öæ−µÖÃÖ×¸üŸÖß−Öê ×¿Öú×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ¸üÖ)Ö †Ö»ÖÖ, ŸÖ¸ü †Ö´Æüß Æêü »Ö ÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ¾Öê úß
µÖÖ ´ÖÖ)ÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ †¬µÖÖ¯Ö−Ö¿ÖÖÃ¡ÖÖ»ÖÖ ˆ¢Öê•Ö−Ö ¤êüµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ †Ö´Ö“Öß ×¾Ö³ÖÖ×•ÖŸÖ ×¿Ö ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß Æêü
†ÖÆê.ü
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¯ÖÏú¸üÖ 4 £Öê
Readig in the Primary School Curriculum
¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôêŸÖß»Ö ¾ÖÖ“Ö−Ö ............
µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß»ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ×úŸÖß ×−Ö¸ü Ö¸ü »ÖÖêú †ÃÖŸÖß»Ö ? ‹æúÖ •ÖÖ)Ö×ŸÖú
×−Ö¸ü Ö¸üÖ“Ó µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ™üÖ ×úŸÖß †ÃÖê»Ö ? µÖÖÃÖÖ¸ü7µÖÖ −ÖÖ™ü¶¯ÖæÖÔ ¯ÖÏ¿−ÖÖÓ“µÖÖ ˆ¢Ö¸üÖ´Öãôêû
†−Öêú ÃÖÓ´Öê»Ö−ÖÖ´Ö¬µÖê †Öú›êü¾ÖÖ¸üß“Öê 7ÖÖª ×´ÖôûŸÖê. †Ö´Ö •Ö−ÖŸÖê´Ö¬µÖê ÃÖÖ Ö¸üŸÖê“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ú¸üÖê Æêü
†Ö´Ö“µÖÖ •Ö•ÖÔ¸ü ×¿Ö ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“Öê ‹ú ˆ§üßÂ™ü †ÖÆêü Æêü Ã¯ÖÂ™ü“Ö †ÖÆêü. ×¿Ö ÖÖ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü
—ÖÖ»µÖÖ−Öê ÃÖÖ Ö¸üŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœü»Öê †ÖÆêü †ÃÖÖ úÖÆüß †−Öã³Ö¾Ö −ÖÖÆüß. ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü
—ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê †Öú›êü¾ÖÖ¸üß¾Öºþ−Ö ×¤üÃÖŸÖê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ 4 ¿ÖŸÖúÖŸÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖŸÖß»Ö
¤üÖ7Ö»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ÃÖÓ7µÖÖ 33 ¯Ö™ü ¾ÖÖœü —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã ×−Ö¸ü Ö¸üÖ“Ó Öß ÃÖÓ7µÖÖÆüß ¤ãü¯¯Ö™ü —ÖÖ»Öß
†ÖÆêü. †Ö×Ö ÆêüÆüß ÃÖÖ Ö¸üŸÖÖ ú¿ÖÖÃÖ ´ÆüÖÖ¾Öê µÖÖ“Öê ¤Óü›üú ÃÖÖê¯Öê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ´Öãôêû ‹¾Öœêü ú´Öß
×¤üÃÖŸÖê †ÖÆêü ! ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ú´Öß úÃÖÖ —ÖÖ»ÖÖ ?
µÖÖ“Öê Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß )ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ †ÖÙ£Öú ÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö
‘µÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖÖ. ´Öã»ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö † Ö¸ü–ÖÖ−Ö ×™üæú−Ö ¸üÖÆüß»Ö ‡ŸÖúÖ úÖôû ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ×™üú¾Öæ−Ö
¬Ö¸üµÖÖŸÖ ¿ÖÖôûÖ úÖ †¯ÖµÖ¿Öß šü¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ, µÖÖ“Öê ˆ¢Ö¸ü ¤êüŸÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“ÖÖ
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. ‘¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“Öß ÃÖÓÃéúŸÖß’ µÖÖ ÃÖÓú»¯Ö−Öê¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †³µÖÖÃÖ †•Öæ−ÖÆüß Æãüæú´ÖŸÖ
)ÖÖ•Ö×¾ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. †Ö×Ö Æêü †³µÖÖÃÖ †ÃÖê ÃÖÖÓ)ÖŸÖÖŸÖ úß ¤×¸ü¦üß ¯ÖÖ»Öú †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖæ−Ö
úÖœæü−Ö ‘ÖêŸÖÖŸÖ µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¸üÖ•ê Ö)ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖ‹ê¾Ö•Öß ¿ÖÖôêûŸÖ ¯ÖÖšü×¾ÖÖê ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¯Ö¸ü¾Ö›üŸÖ
−ÖÖÆüß. †¿ÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ×™üúÖ‰ú † Ö¸ü–ÖÖ−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖ‡ê ¯Ô ÖµÖÕŸÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ×™üú¾Öæ−Ö ¬Ö¸üµÖÖŸÖ
µÖêÖÖ-µÖÖ †¯ÖµÖ¿ÖÖŸÖ ¿ÖÖôûÖ“Ó Öß †¬µÖÖ¯Ö−Ö¯Ö¨üŸÖßÆüß ¾ÖÖ™êüú¸üß †ÃÖê»Ö †ÃÖê ãúÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™üÖê“Ö ¿ÖŒµÖ
−ÖÖÆüß. ÃÖÖ Ö¸üŸÖê“µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ −Ö)ÖµÖ ¯ÖÏ)ÖŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß úÖ¸üÖ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ ¿ÖÖê¬ÖµÖÖÃÖÖšüß ´Öß µÖÖ
×¤ü¿Öê−Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþ−Ö ¯ÖÆüÖÖÖ¸ü †ÖÆêü. ¾ÖÖ“Ö−ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †¬µÖÖ¯Ö−ÖÖ“Öß ‘Ö¼ü ºþ•Ö»Öê»Öß ¯Ö¨üŸÖ Æüß
)ÖôûŸÖß“µÖÖ ´ÖãôûÖ¿Öß †ÃÖ»Öê»Öê úÖ¸üÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖÖ—Öê ´ÆüÖÖê †ÖÆü.ê

»ÖÆüÖ−Ö ¾ÖµÖÖŸÖß»Ö $ÖôûŸÖß
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¿Ö ÖÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖ ¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¾ÖµÖÖ“Öß ´ÆüÖ•Öê 6 ŸÖê 21 µÖÖ ¾ÖµÖÖê)Ö™üÖŸÖß»Ö
ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»Öê ÃÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öê»Öß −ÖÖÆüßŸÖ. ×úŸÖß ™üŒêú ´Öã»Öê ×ŸÖ“µÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ? ÆüÖ ‹ú ¾ÖÖ¤ü)ÖÏÃŸÖ
¯ÖÏ¿−Ö †ÖÆêü. ‡µÖ¢ÖÖ 1 ŸÖê 5 ´Ö¬µÖê ¿ÖÖôêûŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖÓ“Öß ×¿Ö ÖÖ ×¾Ö³ÖÖ)ÖÖ−Öê ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»µÖÖ
†Öú›êü¾ÖÖ¸üß−ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê †ÖÆêü úß, µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö 6 ŸÖê 11 µÖÖ ¾ÖµÖÖê)Ö™üÖŸÖß»Ö 90% ´Öã»Öê
‹úŸÖ¸ü ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôêûŸÖ †£Ö¾ÖÖ †−ÖÖî¯Ö“ÖÖ¸üßú ×¿Ö ÖÖ ¾Ö)ÖÖÔŸÖ ¤üÖ7Ö»Ö —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ“Ö¾µÖÖ
†. ³ÖÖ. ×¿Ö ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ×−Ö¾Ö›üú †Öú›êü¾ÖÖ¸üß −ÖãúŸÖß“Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ¾Öºþ−ÖÆüß µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖ−ÖÖÃÖ ¯ÖãÂ™üß ×´ÖôûŸÖê. µÖÖ»ÖÖ †Ö Öê¯Ö ‘ÖêÖÖ-µÖÖÓ´Ö¬µÖê šüôûú −ÖÖÓ¾Ö †ÖÆê
üµÖ¿Ö †)Ö¸ü¾ÖÖ»Ö µÖÖÓ“Öê. ŸµÖÖÓ−Öß µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖÓúÖ ¯ÖÏ¤üÙ¿ÖŸÖ êú»Öê»Öß †ÖÆêü. •ÖÖò−ò Ö ãú¸üßµÖ−Ö µÖÖÓ−Öß
¯ÖÖ×Æü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖ“µÖÖ Öê¡ÖÖ“ÖÖ“Ö µÖ¿Ö †)Ö¸ü¾ÖÖ»Ö µÖÖÓ−ÖßÆüß ´ÖÖ)ÖÖê¾ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ−Öß
•Ö)Ö)ÖÖ−ÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö ¯ÖÖ“Ö¾µÖÖ ×¿Ö ÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖß»Ö
´ÖÖ×ÆüŸÖß µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ŸÖ±úÖ¾ÖŸÖ −Ö•Ö¸êüÃÖ †ÖÖæ−Ö ×¤ü»Öß †ÖÆêü. 1981 “µÖÖ •Ö−Ö)ÖÖ−ÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖß»Ö
´ÖÖ×ÆüŸÖß−ÖãÃÖÖ¸ü ±úŒŸÖ 47% ×¾ÖªÖ£Öá ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖŸÖ ¤üÖ7Ö»Ö ÆüÖŸê ÖÖŸÖ †ÃÖê µÖ¿Ö †)Ö¸ü¾ÖÖ»Ö µÖÖÓ“Öê
´ÆüÖÖê †ÖÆêü. †Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú ¾Ö †−ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú †¿ÖÖ ¤üÖ−ê Æüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×´Öôæû−Ö Æüß †Öú›êü¾ÖÖ¸üß †ÖÆêü.
ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ 53% ¯Öîúß úÖÆüß £ÖÖê›ß ´Öã»Öê ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖÃÖÖšüß −ÖÖ¾Öê ¤üÖ7Ö»Ö ú¸üŸÖÖŸÖÆüß ¯ÖÖ ŸÖß
¿ÖÖôêûŸÖ ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÖê •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. •Ö−Ö)ÖÖ−ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ¾Ö ×¿Ö ÖÖ ×¾Ö³ÖÖ)ÖÖ“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖ
†ÃÖ»Öê»µÖÖ †Öú›êü¾ÖÖ¸üßŸÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ŸÖ±úÖ¾ÖŸÖ †ÖÆêü Æêü −ÖŒúß. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¾ÖµÖÖ“Öê
¯ÖÏŸµÖêú ´Öæ»Ö ¿ÖÖôêûŸÖ ¤üÖ7Ö»Ö ú¸üµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖ¸üúÖ¸ü ú›æü−Ö ×¿Ö ÖúÖÓ¾Ö¸ü ¤ü²ÖÖ¾Ö ™üÖú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
ŸµÖÖ´Öãôêû −ÖÓŸÖ¸ü ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›æü−Ö •ÖÖÖÖ-µÖÖÓ“Öê ( )ÖôûŸÖß“Öê ) ¯ÖÏ´ÖÖÖ 7Öæ¯Ö ¾ÖÖœü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê. ¤üÖ−ê Æüß
7Öã»ÖÖÃÖê Æêü ‹ú´ÖëúÖÓ−ÖÖ ¯Öæ¸üú †ÖÆêüŸÖ. ×¿Ö Öú ¾Ö¸üßÂšüÖ“Ó µÖÖ †Ö–Öê−ÖãÃÖÖ¸ü ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ¤üÖ7Ö»Ö
ú¸üŸÖÖŸÖ. •µÖÖ“ÖÖ †−Öêú¤üÖ 7Öæ¯Ö ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö¾ÖÖ¸ü †³µÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü, ŸÖÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü )ÖôûŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö ŸÖÖê
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ÆüÖ“Ö. ¯Öæ¾Öá“Öê ×−ÖµÖÖê•Ö−ÖúÖ¸ü, •µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´Öã7Ö −ÖÖ´Ö¾ÖÓŸÖ ´ÆüÖæ−Ö êú.•Öê.¯Öß. −ÖÖ‡Ôú µÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»Öê7Ö
ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö, µÖÖ»ÖÖ ‘¾ÖÖµÖÖ •ÖÖÖÖ¸üÖ 7Ö“ÖÔ ’ ´ÆüÖŸÖ. úÖ¸üÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ÃÖÖ Ö¸üŸÖê“µÖÖ ¯Öæ¾Öá“Ö ¿ÖÖôûÖ
ÃÖÖê›æü−Ö •ÖÖÖÖ-µÖÖ ´Öã»ÖÖ¾Ö¸ü êú»Öê»ÖÖ 7Ö“ÖÔ ÆüÖ ¾ÖÖµÖÖ )Öê»Öê»ÖÖ 7Ö“ÖÔ †ÃÖŸÖÖê. ¯Ö×Æü»Öß ŸÖê ¯ÖÖ“Ö¾Öß“µÖÖ
¤ü¸ü´µÖÖ−Ö 60% 7Ö“ÖÔ ¾ÖÖµÖÖ •ÖÖŸÖÖê †ÃÖê −ÖÖ‡Ôú µÖÖÓ−Öß ¤üÖ7Ö¾Öæ−Ö ×¤ü»Öê ÆüÖŸê Öê. ´ÆüÖ•Öê ¤üÖ7Ö»Ö ÆüÖê ÖÖµÖÖ 100 ´Öã»ÖÖÓ¯Öîúß ±úŒŸÖ 40 ´Öã»Öê ¯ÖÖ“Ö¾Öß¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖê“ÖŸÖÖŸÖ.
ÆüÖ )ÖôûŸÖß“ÖÖ ¤ü¸ü †ÖŸÖÖ ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê»Ö, †ÃÖê ´ÖÖ−ÖÖµÖ“Öê úÖÆüß úÖ¸üÖ ×¤üÃÖŸÖ −ÖÖÆüß.
¾ÖµÖ ¾Ö ‡µÖ¢Öê−ÖãÃÖÖ¸ü †Öú›êü¾ÖÖ¸üß )ÖÖêôûÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö 1970 ¯ÖÖÃÖæ−Ö £ÖÖÓ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. µÖÖ´Öãôêû“Ö
'×¿Ö ÖÖÖ“Öê †Ö¾ÆüÖ−Ö' µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖß»Ö ¿Öî Ö×Öú †Öú›êü¾ÖÖ¸üß ×¾ÖÂÖµÖú ¯Ö×¸ü×¿ÖÂ™üÖŸÖ ( •Öê 1983
´Ö¬µÖê ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öß )Öê»Öê ÆüÖŸê Öê ) ¾ÖµÖÖê´ÖÖ−ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ‡µÖ¢ÖÖ¾ÖÖ¸ü ¤üÖ7Ö»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß
ÃÖÓ7µÖÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸êü úÖêêÂ™üêú Æêü 1970-78 ¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»Öê ÆüÖŸê Öê. µÖÖ
úÖêÂ™üúÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ‡µÖ¢ÖÖ 1 ŸÖê 5 ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ÆüÖê ÖÖ¸üß )ÖôûŸÖß 66% †ÖÆêü †ÃÖê
×¤üÃÖŸÖê. ¤ãüÃÖ-µÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ 1970-71 ´Ö¬µÖê ¯Ö×Æü»ÖßŸÖ ¤üÖ7Ö»Ö êú»Öê»µÖÖ 100 ´Öã»ÖÖÓ¯Öîúß ±úŒŸÖ 34
´Öã»Öê ‡µÖ¢ÖÖ ¯ÖÖ“Ö¾Öß¯ÖµÖÕŸÖ ×™üú»Öß †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö. •Öß 66 ´Öã»Öê ²ÖÖÆêü¸ü )Öê»Öß ŸµÖÖ¯Öîúß 39 ´Öã»Öê
¯Ö×Æü»ÖßŸÖ“Ö ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»Öß ÆüÖŸê Öß. ´ÆüÖ•Öê ¤ãüÃÖ¸üßŸÖ ±úŒŸÖ 61% ´Öã»Ö ¤üÖ7Ö»Ö —ÖÖ»Öß. Æüß )ÖôûŸÖß“Öß
™üŒêú¾ÖÖ¸üß ²Ö¸üß“Ö¿Öß ÛÃ£Ö¸ü ¸üÖ×Æü»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ‹æúÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †ÖÙ£Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü
—ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ)ÖŸÖß“ÖÖ µÖÖ¾Ö¸ü ±úÖ¸üÃÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ −ÖÖÆüß.
•Ö¸üß )ÖôûŸÖß“Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Öú ¾Ö úÖµÖ´Ö“Öß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸµÖÖ“Öß úÖ¸üÖ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ ¯Öã¸êü¿ÖÖ
)ÖÖÓ³ÖßµÖÖÔ−Öê ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öæ−Ö ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖ −ÖÖÆüß. †ÖÙ£Öú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¥üÂ™ü¶Ö ´ÖÖ)ÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö)ÖÖÔŸÖß»Ö
´Öã»ÖÖÓ¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê»Öê †ÖÙ£Öú ¤ü›ü¯ÖÖ Æêü ŸµÖÖ ¾Ö)ÖÖÔŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ †»¯ÖúÖôûÖŸÖß»Ö )ÖôûŸÖß“Öê ´Öã7µÖ
úÖ¸üÖ †ÖÆê,ü †¿Öß ‹ú ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ †ÖÆü.ê ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ²ÖÖ»ÖúÖ´ÖÖ)ÖÖ¸üÖ“Ó Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖÆüß µÖÖ
ÃÖ´Ö•ÖæŸÖßŸÖß»Ö ¯ÖãÂ™üß ¤êüÖÖ¸üß †ÖÆêü. ²ÖÖ»ÖúÖ´ÖÖ)ÖÖ¸üÖ“Ó Öê ÁÖ´Ö Æêü Ã¾ÖÃŸÖÖŸÖ ¾Ö ÃÖÆü•Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ.
Æêü“Ö )ÖôûŸÖß“Öê ¯ÖÏ´Öã7Ö úÖ¸üÖ †ÖÆêü, †ÃÖê †−Öêú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓ7µÖÖŸ´Öú ¯ÖÆüÖµÖÖÓ´Ö¬Öæ−Ö
¤üÖ7Ö×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. )ÖôûŸÖß“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ“Öß ¯ÖÆüÖÖß ú¸üÖÖ¸êü ×ú´ÖÖ−Ö 500 †³µÖÖÃÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê
‹úÖ )ÖÏ£Ó ÖÃÖæ“ÖßŸÖ −ÖÖë¤ü×¾Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. úÖÆüß †¯Ö¾ÖÖ¤ü ¾Ö)ÖôûŸÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ−Öß )ÖôûŸÖßÃÖÖšüß ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö»ÖÖ“Ö
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¬Ö¸ü»Öê †ÖÆêü. ²ÖÆãüŸÖêú µÖÖÃÖ¾ÖÔ †³µÖÖÃÖÖ´ÖÖ)Öß»Ö )Öé×ÆüŸÖ ŸÖŸ¾Ö ˆ‘Ö›ü ÆüÖŸê Öê. ²ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖŸÖ
ÆüÖê ÖÖ-µÖÖ )ÖôûŸÖß“Öê úÖ¸üÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶ ¾Ö ´ÖÖ)ÖÖÃÖ»Öê¯ÖÖ Æêü“Ö †ÃÖŸÖê Æêü“Ö ´Öã7µÖ )Öé×ÆüŸÖ ÆüÖŸê Öê.
)Öé×ÆüŸÖÖ ´ÖÖ)Öß»Ö úÖ¸üÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖÆüß Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖŸê Öß. •µÖÖÓ−Öß ²ÖÖ»Ö ¾ÖµÖÖŸÖ ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›»Öß ŸµÖÖŸÖß»Ö
²ÖÆãüÃÖÓ7µÖ ´Öã»Öê )Ö¸üß²Ö †ÖÆêüŸÖ µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ŸµÖÖÓ“Öê ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›üµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ )Ö¸üß²Öß Æêü“Ö †ÃÖÖÖ¸ü †ÃÖê
´ÖÖ−Ö»Öê )Öê»Öê.
¯ÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ¾Ö ¤ãüÃÖ-µÖÖ ‡µÖ¢Öê“µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ÁÖ´ÖÖ“Öß Øú´ÖŸÖ †¿Öß
−ÖÖ™ü¶¯ÖæÖÔ×¸üŸµÖÖ ú¿Öß úÖµÖ ²Ö¤ü»ÖŸÖê. µÖÖ“ÖÖ ˆ»Ö)Ö›üÖ ´ÖÖ¡Ö µÖÖ †³µÖÖÃÖÖÓŸÖæ−Ö ÆüÖŸê Ö −ÖÖÆüß. µÖÖ“Ö ¤üÖ−ê Ö
¾Ö)ÖÖÔŸÖ )ÖôûŸÖß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü. ¯Ö×Æü»µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ ¤üÖ7Ö»Ö ÆüÖê ÖÖ-µÖÖ 100 ´Öã»ÖÖÓ¯Öîúß 66
´Öã»Öê ¯Öãœê ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›üŸÖÖŸÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö 39 ´Öã»Öê ¯Ö×Æü»ÖßŸÖ“Ö ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›üŸÖÖŸÖ. µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ 61% ´Öã»Ö
Æüß †)Ö¤üß ²ÖÖ»Ö ¾ÖµÖÖŸÖ“Ö ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›üŸÖÖŸÖ. Æüß 5 ŸÖê 7 ¾ÖÂÖì ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêüŸÖ. •Ö¸ü Æüß ´Öã»Ö ãú™ãÓü²ÖÖ“µÖÖ
†ÖÙ£Öú úÖ¸üÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›üŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¿ÖŒŸÖßŸÖ ÃÖÆüÖ ŸÖê
ÃÖÖŸÖ ¾ÖÂÖì ¾ÖµÖÖŸÖ †“ÖÖ−Öú“Ö ¾ÖÖœü ÆüÖŸê Ö †ÃÖÖ¾Öß! †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ µÖÖ´ÖÖ)Öß»Ö ‡Ó)ÖßŸÖ ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß
¾ÖîªúßµÖ ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖŸÖæ−ÖÆüß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öß. −ÖÖÆüßŸÖ¸ü ¯Ö×Æü»ÖßŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ»ÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ
¤üÖ7Ö»Ö ú¸üÖÖ¸êü ¯ÖÖ»Öú ¤ãüÃÖ¸üßŸÖ ŸµÖÖ»ÖÖ úÖœæü−Ö úÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ úôûÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ“µÖÖ †−ÖãÂÖÓ)ÖÖ−Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß êú»Öß ŸÖ¸ü ‘)ÖôûŸÖß“Öê úÖ¸üÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶’ µÖÖ ×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖß»Ö
»ÖÖêú×¯ÖÏµÖ ÃÖ´Ö•ÖæŸÖß“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Ö œüÖÃÖôæû−Ö ¯Ö›üŸÖÖê ! ¯ÖÆüÖÖß“µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö )Ö¸üß²Ö ¯ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ
´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖæ−Ö úÖœæü−Ö ‘ÖêµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üµÖÖ“Öß •Öß ¯Ö¨üŸÖ †ÖÆêü, ŸµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß ¤êü×7Ö»Ö 7Ö¸êü
ŸÖ¸ü †Ö Öê¯Ö ‘µÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖÖ. µÖÖ ŸÖ-Æë“µÖÖ ´Öã»ÖÖ7ÖŸÖß ‘ÖêµÖÖ´ÖÖ)Öê '¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“Öß ÃÖÓÃéúŸÖß' ÆüÖ »ÖÖêú×¯ÖÏµÖ
×ÃÖ¨üÖŸÓ Ö“Ö †ÃÖŸÖÖê. µÖÖ ×ÃÖ¨üÖŸÓ ÖÖ−Öê ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÆüÖµÖÖÓ¾Ö¸ü úÖµÖ´Ö“Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ™üÖú»ÖÖ
†ÖÆêü.
µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖÓú›êü ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÆüÖµÖÖ“Öß, ŸÖ¯ÖÖÃÖµÖÖ“Öß ¾Öêôû †Ö»Öß †ÖÆêü. †Ö´Æüß
•Ö¸ü ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖÆæü »ÖÖ)Ö»ÖÖê ŸÖ¸,ü ¯Ö×Æü»µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ ´Öã»ÖÖ»ÖÖ •Öê Æü¾Öê †ÃÖŸÖê, •µÖÖ“Öß
´Öã»ÖÖ»ÖÖ )Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê ŸÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôêûŸÖ ×´ÖôûŸÖê úÖ ? ÆüÖ ‹ú ¯ÖÏ¿−Ö ŸÖ¸üß −ÖŒúß“Ö
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×¾Ö“ÖÖ¸üÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖÖ. ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ»µÖÖ ´Öã»ÖÖ»ÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“µÖÖ •Ö)ÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ‘µÖÖµÖ“ÖÖ
†ÖÆêü. †£ÖÔË »ÖÖ¾ÖÖµÖ“ÖÖ †ÖÆêü . Æüß ŸµÖÖ“Öß ´Öã7µÖ ¯ÖÏ¸ê üÖÖ †ÖÆêü. †Ö•ÖÖ¸ü¯ÖÖ, ãú¯ÖÖêÂÖÖ, ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¤ü›ü¯ÖÖê
µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“µÖÖ µÖÖ †£ÖÔ »ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ãúŸÖãÆü»ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¸ê üÖê¾Ö¸ü ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¯Ö›üŸÖß»Ö, ¯ÖÖ ŸµÖÖ“Öê
†ÖîŸÃÖãŒµÖ, ¯ÖÏ¸ê üÖÖ ŸµÖÖ ú¬Öß“Ö −ÖÂ™ü úºþ ¿ÖúÖÖ¸ü −ÖÖÆüßŸÖ. ÃÖÆüÖ ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ ´Öæ»ÖÖ“Öß ³ÖÖî×ŸÖú ÛÃ£ÖŸÖß
ú¿ÖßÆüß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üßÆüß ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ •Ö)ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †−ÖÖ¾Ö¸ü †ÖîŸÃÖãŒµÖ †ÃÖŸÖê“Ö. ŸÖê
ÆüÖŸÖÖôûµÖÖ“Öß, ÃÖ´Ö•ÖµÖÖ“Öß ¾Ö ²Ö¤ü»ÖµÖÖ“Öß ŸµÖÖ“Öß ‡“”ûÖ †ÃÖŸÖê. Æêü ú¸üÖµÖ“Öê ŸµÖÖ“Öê ‹ú ¯ÖÏ´Öã7Ö
ÃÖÖ¬Ö−Ö †ÖÆêü ³ÖÖÂÖÖ. 6 ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ¯Ö×Æü»ÖßŸÖ»Öê ´Öæ»Ö ³ÖÖÂÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ ×´Öôû¾Öæ−Ö ŸÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖ
†ÃÖŸÖê.
´Öæ»Ö ³ÖÖÂÖÖ ¾ÖÖ¯Öºþ »ÖÖ)Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ«üÖ¸êü ²ÖÖÊ •Ö)ÖŸÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üŸÖ
†ÃÖŸÖê. ŸÖê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸÖê †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ êú»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþ−Ö ¯Öã−ÆüÖ
²ÖÖÊ •Ö)ÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ »ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê. ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Ö, Ã¯Ö¿ÖÔ, ¯ÖÆüÖÖê, ‹êúÖê, ¾ÖÖÃÖ ‘ÖêÖê
µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ«üÖ¸êü ³ÖÖÂÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¿ÖŒµÖŸÖÖÓ“µÖÖ †Ö−ÖÓ¤üÖ“ÖÖ †ÖÃ¾ÖÖ¤ü ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ¿ÖÖôêû×¾ÖÂÖµÖß
ŸµÖÖ−Öê ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ÃÖ´ÖæÆüÖú›æü−Ö ‹êú»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. ×ŸÖ£Öê ¾ÖÖ“ÖÖê ¾Ö ×»Ö×ÆüÖê µÖÖ ¤üÖ−ê Ö ¿ÖŒŸÖß ŸµÖÖ»ÖÖ
¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖŸê Öß»Ö ¾Ö †ÖÖ7Öß ²Ö¸êü“Ö úÖÆüß ×´Öôêû»Ö †ÃÖê ŸµÖÖ−Öê ‹ú»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. −Ö¾µÖÖ ¿ÖŒŸÖß“Öß ¾ÖÖœü
¯ÖÏ)ÖŸÖß, −Ö¾Öê –ÖÖ−Ö †Ö×Ö úÖµÖ úÖµÖ )ÖÖêÂ™üà“Öß ÃÖÖÓ)Ö›ü ŸµÖÖ 5 ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ´Öã»ÖÖ−Öê ¿ÖÖôêû¿Öß ‘ÖÖŸÖ»Öê»Öß
†ÃÖŸÖê ŸµÖÖ“Öß †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ú»¯Ö−ÖÖ“Ö ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. µÖÖ“Öß £ÖÖê›üß •Ö¸üß ú»¯Ö−ÖÖ †Ö¯ÖÖ úºþ
¿Öú»ÖÖê ŸÖ¸ü ¯Ö×Æü»Öß“µÖÖ ¾Ö)ÖÖÔŸÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ 5 ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ´Öã»ÖÖ»ÖÖ •ÖÖê ¤üÖºþÖ †¯Öê ÖÖ³ÖÓ)Ö
ÃÖÆü−Ö ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ)ÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖÖê †Ö¯ÖÖ ÃÖ´Ö•Öæ ¿Öúæ. ŸµÖÖ»ÖÖ †ÃÖê »Ö ÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ
•Ö)ÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ‘ÖêµÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ Æüß •ÖÖ)ÖÖ“Ö −ÖÖÆüßµÖ ! −Ö¾µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖµÖÖÃÖÖšüß
ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß •Öß úÖî¿Ö»µÖê ´Öæ»Ö ¾ÖÖ¯Öºþ ²Ö‘ÖŸÖê. ŸµÖÖ»ÖÖÆüß ŸÖê£Öê •ÖÖ)ÖÖ“Ö −ÖÖÆüßµÖ. †£ÖÔ ÃÖÓ)ÖŸÖß
»ÖÖ¾ÖÖê, ¯ÖÏ¿−Ö ÃÖÖê›ü×¾ÖÖê Æêü ŸÖ¸ü †Ö´Ö“µÖÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö ¯Ö×¡Öêú“ÖÖ ³ÖÖ)Ö“Ö −ÖÖÆüß. ¿ÖÖôêû“µÖÖ
úÖµÖÔÎú´Ö ¯Ö×¡Öêú¾Ö¸ü ´Ö)Ö †ÃÖŸÖê ŸÖ¸üß úÖµÖ? ´ÖæôûÖ Ö¸üÖŸÓ Öß»Ö † Ö¸üÖ“Ó Öê †ÖúÖ¸ü •ÖÖÖÖê, †Ö×Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ
úÖµÖ −ÖÖ¾ÖÖ−Öê †Öêôû7Ö»Öê •ÖÖŸÖê ŸÖê ÃÖ´Ö•ÖÖê. Æüß ´ÖæôûÖ Ö¸êü ×)Ö¸ü×¾ÖÖê, ‹êæú−Ö ×»Ö×ÆüÖê µÖÖ ú»ÖêŸÖ ¯ÖÏ¾ÖßÖ
ÆüÖê Öê! ´ÖæôûÖ Ö¸êü ¯ÖÖšü —ÖÖ»Öß úß ´Ö)Ö Æüß ¾ÖÖ¯Öºþ−Ö ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»Öê ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ»Öê ¿Ö²¤ü †Öêôû7ÖÖê ¾Ö
ŸµÖÖ“ÖÖ ˆ““ÖÖ¸ü ú¸Öê Æüß ¿ÖÖôêû“Öß †¯Öê ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ ¯Öãœü¶ÖŸÖ ×¯Öœü¶Ö−Ö
×¯Öœü¶Ö †¬µÖÖ¯Ö−Ö ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ)Ö †ÃÖ»Öê»Öê ¿Ö²¤ü ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê ¿Ö²¤ü ŸµÖÖ ´Öã»ÖÖ“µÖÖ
•Ö)ÖÖ¿Öß ´Öãôûß“Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö −ÖÃÖ»Öê»Öê, ŸµÖÖ»ÖÖ •µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß ´Öãôûß“Ö ˆŸÃÖãúŸÖÖ −ÖÃÖŸÖê †¿ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖß»Ö
¿Ö²¤ü †ÃÖŸÖÖŸÖ !
µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ´Öã»ÖÖ»ÖÖ úÖÆüß ÆüÖŸÖÖôûµÖÖÃÖÖ¸ü7Öê, ²Ö¤ü»ÖµÖÖÃÖÖ¸ü7Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖÖ¾Öê, •ÖÖÖÖ¾Öê
†ÃÖê úÖÆüß“Ö −ÖÃÖŸÖê. “ÖÖî£ÖÖ †×7Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¿Ö ÖÖ ¯ÖÆüÖÖß †Æü¾ÖÖ»Ö †ÃÖê ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖÖê úß 50%
¿ÖÖôûÖ−Ó ÖÖ ¯ÖŒúß ‡´ÖÖ¸üŸÖ, 7ÖêôûÖ“Öê ´Öî¤üÖ−Ö ¾ÖÖ ×¯ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÖÖßÆüß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö −ÖÖÆüßµÖ. 40% ¿ÖÖôûÖŸÖ
±úôûÖ ÃÖã¨üÖ −ÖÖÆüß. 70% ¿ÖÖôûÖ´Ó Ö¬µÖê )ÖÏ£Ó ÖÖ»ÖµÖ −ÖÖÆüß. ‹ú ¸Óü$ÖÆüß−Ö, †›ü$Öôûß“Öß ”ûÖ™ê üß¿Öß

•ÖÖ$ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¿ÖÖôûÖ, †ÃÖê ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖ-µÖÖ 5 ¾ÖÂÖáµÖ ²ÖÖ»ÖúÖ“Öê ´ÖŸÖ ²Ö−ÖŸÖê.
ãúšü»µÖÖÆüß úÖ¸üÖÖ−Öê ŸÖê£Öæ−Ö ¯Öôæû−Ö •ÖÖµÖ»ÖÖ“Ö Æü¾Öê †ÃÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™Öê Æêü †$Ö¤üß
Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú“Ö †ÖÆêü !
ÃÖÖ8Ö¸üŸÖÖ †Ö×Ö ÃÖÖ£ÖÔúŸÖÖ
ÃÖÖ8Ö¸üŸÖÖ †Ö×Ö †£ÖÔ¯ÖæÖÔŸÖÖ
†¿ÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü †ÃÖê )Öé×ÆüŸÖú (hypothesise) ´ÖÖÓ›üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö úß ³ÖÖÂÖÖ
×¿Ö ÖÖÖ“Öß, ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¾ÖÖ“Ö−ÖÖ“Öß †¬µÖÖ¯Ö−Ö ¯Ö¨üŸÖß, Æêü )ÖôûŸÖß ´ÖÖ)Öß»Ö ´Öã7µÖ úÖ¸üÖ †ÃÖæ ¿Öêú»Ö.
¾ÖÖ“Ö−ÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö´Ö“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ •Öê ´ÖÖ)ÖÔ ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖŸÖ ŸÖê ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü Æêü
†Ö¯ÖÖ †Ö•Ö¾Ö¸ü −Ö »Ö ÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê ˆ¢Ö¸ü ×´ÖôûŸÖê. Æêü Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ ×¤ü»µÖÖ−Öê µÖÖ¯Öæ¾Öá ×¤ü»Öê»µÖÖ
¤üÖ×¸ü¦ü¶ ¾Ö ²ÖÖ»Ö´Ö•Öæ¸üß µÖÖ úÖ¸üÖÖÓ−ÖÖ −ÖÖúÖ¸üµÖÖ“Öß )Ö¸ü•Ö −ÖÖÆüß. ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö¯Ö®ÖÖ¾ÖÃ£ÖÖ
¤üÖ×¸ü¦ü¶ ¾Ö ˆ¯ÖÖÃÖ´ÖÖ¸ü µÖÖ“ÖÖ ×¿Ö ÖÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖŸê Ö †ÃÖŸÖÖê Æêü −ÖÖúÖ¸üµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ −ÖÖÆüß.
ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¿ÖŒµÖŸÖÖ »Ö ÖÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ˆ¢Ö¸ü ¿ÖÖê¬ÖÖ¾Öê »ÖÖ)Öê»Ö. •µÖÖ £ÖÖê›ü¶Ö »ÖÖêúÖÓ−Öß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú
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¿ÖÖôêûŸÖß»Ö †¬µÖÖ¯Ö−Ö ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ µÖÖ †Ó)ÖÖ−Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ŸµÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÃÖ ¯Ö¸üß‘ÖÖ¾Ö¸üß»Ö úÖ¸üÖ ´ÖÖ−Ö»Öê»Öê
×¤üÃÖŸÖê. µÖÖ´Öãôê †¬µÖÖ¯Ö−Ö ¯Ö¨üŸÖßú›êü £ÖÖê›êü †×¬Öú ²ÖÖ¸üúÖ‡Ô−Öê ¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¾ÖÖ“Ö−Ö ¾Ö
»Öê7Ö−ÖÖ“µÖÖ †¬µÖÖ¯Ö−ÖÖú›êü ŸÖ¸ü •ÖÖÃŸÖ“Ö. µÖÖ“Ö ¤üÖ−ê Ö úÖî¿Ö»µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖ“Öß,
¯Ö¸üß ÖÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ¯ÖæÖÔ ‡´ÖÖ¸üŸÖ ˆ³Öß †ÃÖŸÖê. ×´Öôû×¾Ö»Öê»µÖÖ ¾Ö ÃÖÖšü×¾Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê)Ö
ú¸üµÖÖ“Öß ´Öã»ÖÖÓ“Öß Ö´ÖŸÖÖ †ÖÆêü úß −ÖÖÆüß Æêü »Öê7Ö−Ö ¾ÖÖ“Ö−ÖÖŸÖ ´Öã»ÖÖÓ−Öß ×´Öôû¾Ö»Öê»Öê ¯ÖÏÖ×¾ÖµÖÖ¾Ö¹ý−Ö“Ö
šüú¸×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê. µÖÖ Ö´ÖŸÖÖ“Ö ÃÖÖ Ö¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¾µÖ¾Ö“”êû¤üú »Ö ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖÖ Ö¸üŸÖê¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ
–ÖÖ−ÖÃÖÓ)ÖÏÆ ÆüÖ †Ö¬Öã×−Öú ÃÖ´ÖÖ•Öú ÃÖÓ‘Ö™ü−Öê“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ †ÖÆêü ¾Ö ŸÖÖê ‘Ö›ü×¾ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ¿ÖÖôûÖ Æüß ‹ú
´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß µÖÓ¡ÖÖÖ †ÖÆêü. •Ö¸ü ¿ÖÖôûÖ ²ÖÆãüÃÖÓ7µÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ Ö¸üŸÖê¯ÖµÖÕŸÖ †ÖÖæ ¿Öú»µÖÖ −ÖÖÆüßŸÖ, ŸÖ¸ü
‹æúÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ÄÖÓÃ£ÖÖŸ´Öú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö )ÖÓ³Öß¸ü ×¾ÖéúŸÖß ´ÆüÖæ−Ö ŸµÖÖú›êü ¯ÖÖ×Æü»Öê
•ÖÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. †¿ÖÖ ŸÖ-Æêü“Öß ×¾ÖéúŸÖß †Ö•Ö †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖŸ´Öú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ †ÖœüôûŸÖê †ÖÆêü
†ÃÖê −ÖŒúß“Ö ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö. ²ÖÖ»Ö ¾ÖµÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖ»ÖêµÖ )ÖôûŸÖß Æêü µÖÖ“Öê“Ö ‹ú ¤ãüÛ¿“Ö−Æü †ÖÆêü.
²ÖÆãüÃÖÓ7µÖ ´Öã»Öê Æüß ÃÖÖ Ö¸üŸÖê¯ÖµÖÕÆüß −Ö ¯ÖÖê“ÖŸÖÖ“Ö ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›æü−Ö •ÖÖŸÖÖŸÖ Æüß )ÖÖêÂ™ü“Ö Æêü
¤üÖ7Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖµÖÓÃ¯ÖÂ™ü †ÖÆêü. •Öß ´Öã»Ö ¿ÖÖôêûŸÖ ×™üæú−Ö ¸üÆüÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ²ÖÆãüÃÖÓ7µÖÖÓúÖÓ−ÖÖ
†Ö¯ÖÖ •Öê úÖÆüß ¾ÖÖ“ÖŸÖÖê ŸÖê ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ‘ÖêµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖŸê Ö −ÖÖÆüß. I E A −Öê ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ
¯Ö¸üß ÖêŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ –ÖÖ−ÖÖ“Öê †ŸµÖÓŸÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ¤ü¿ÖÔ−Ö ‘Ö›üŸÖê. †£ÖÖÔŸÖ ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖôûÖ ¾Ö
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ×¿Ö ÖúÖÓ−ÖÖ Æêü ¸üÖ•ê Ö“Ö †−Öã³Ö¾ÖÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖ †ÃÖŸÖê.
¾ÖÖ“Ö−ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¥üÂ™ü¶Ö ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ ¾ÖÖ“Ö−ÖÖ“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß¯Öê ÖÖ ‹ú¤ü´Ö
×¾Öºþ¨ü ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôêûŸÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ¾ÖÖ“Ö−Ö ×¿Öú×¾ÖµÖÖ“Öß •Öß ¯Ö¨üŸÖß
¯Ö×Æü»µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê ŸÖß †Ö¬Öã×−Öú ¾ÖÖ“Ö−Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú )ÖÖ»Öß
•ÖÖŸÖê. ü µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖ ×»Ö¯Öß Æüß )ÖãŸÓ ÖÖ)ÖãŸÖß“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê )ÖÖšüÖ›ê êü ´ÆüÖæ−Ö ×¿Öú×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ŸÖß êú¾Öôû
†£ÖÔ¿Öæ−µÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÆüÖæ−Ö“Ö ×¿ÖúÖµÖ“Öß †ÃÖŸÖê. ×¾Ö×¾Ö¬Ö † Ö¸üÖ“Ó Öß −ÖÖ¾Öê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ×¿ÖúÖ¾Öß
»ÖÖ)ÖŸÖÖŸÖ. ´Ö)Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ¾Ö ¿Ö²¤üÖ“Ó ÖÖ ³ÖÖ)Ö ´ÆüÖæ−Ö †Öêôû7ÖµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ ×´Öôû¾ÖÖ¾Öß »ÖÖ)ÖŸÖê.
¾Ö † Ö¸üÖ“Ó ÖÖ “ÖÖÓ)Ö»ÖÖ ÃÖ¸üÖ¾Ö —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü“Ö ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ŸÖê ¾ÖÖ¯Öºþ−Ö †£ÖÔ¯ÖæÖÔ ¾ÖÖŒµÖÖŸÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ú¸üµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö)Öß ×´ÖôûŸÖê. µÖÖŸÖ 7Öæ¯Ö“Ö ¾Öêôû 7Ö“ÖÔ ÆüÖŸê ÖÖê. úÖ¸üÖ ŸµÖÖŸÖ ²Ö¸üß“Ö µÖÖÓ×¡Öú úÃÖ¸üŸÖ
ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü †ÖÆêü. µÖÖÓ×¡Öú ¯ÖÖšüÖŸÓ Ö¸üÖ»ÖÖ †£ÖÔ −ÖÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖŸÖæ−Ö úÖÆüß“Ö ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−Ö ×´ÖôûŸÖ −ÖÖÆüß. µÖÖ
¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ¾ÖÖ“Ö−Ö Æêü ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ¯ÖÖµÖ¸üß¾Ö¸ü ×´ÖôûÖÖ¸êü ²Ö ÖßÃÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß ×ŸÖ£Ö¯ÖµÖÕŸÖ
¯ÖÖê“Öê¯ÖµÖÕŸÖ ´Öã»ÖÖÓ−Öß ¾ÖÖ™ü ¯ÖÆüÖµÖ“Öß, µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ×¤üÃÖÖÖ-µÖÖ † Ö¸üÖ´Ó Ö¬µÖê úÖµÖ †£ÖÔ »Ö¯Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖê
•ÖÖÖµÖÖ“Öß ‡“”ûÖ £ÖÖê¯Ö¾Öæ−Ö ¬Ö¸üÖµÖ“Öß. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ŸµÖÖ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ¿Öß ¯ÖÏŸµÖ Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †ÃÖæ ¿ÖúŸÖÖê
†¿ÖÖ †£ÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ−ÖÆüß ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ †ÖúÖ¸ü ˆ´Ö•Öê¯ÖµÖÕŸÖ ¤æü¸“Öü ¸üÆüÖµÖ“Öêü.
¾ÖÖ“Ö−ÖÖ¾Ö¸üß»Ö −Ö¾Öß−Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †ÃÖê ÃÖÖÓ)ÖŸÖê úß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö •ÖÖê›üµÖÖ“Öß ‡“”ûÖ ¾Ö
†£ÖÔ ¿ÖÖê¬ÖµÖÖ“Öß ‡“”ûÖ Æêü ¾ÖÖ“Ö−ÖÖ“Öê ¯ÖÏÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ²ÖÖê»ÖÖê, 7ÖêôûÖê, ¸êü7ÖÖ™üÖê µÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÏŸÖßúÖÓ¿Öß
µÖêÖÖ-µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖæ−Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †7ÖÓ›ü ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ‹úÖ ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü »Öê7Ö−Ö ¾ÖÖ“Ö−Ö ÃÖÆü•Ö¯ÖÖê
†¾ÖŸÖ¸üŸÖ †ÃÖŸÖê, †ÃÖê †ÖŸÖÖ ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖê. µÖÖ †7ÖÓ›üŸÖê´Öãôêû ‘† Ö¸ü’ Æêü ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ÃÖÖ¬ÖµÖÖ“µÖÖ ‡“”êû“Öê
‹ú ºþ¯Ö ²Ö−ÖŸÖê. µÖÖ †£ÖÔ¿ÖÖê¬ÖÖ“µÖÖ †7ÖÓ›ü úÖµÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾ÖÖ“Ö−ÖÖ“Öê úÖ´Ö †Ö¯ÖÖ ¾Öê)Öôêû úºþ ¿ÖúŸÖ
−ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê êú»Öê ŸÖ¸ü ŸµÖÖ úÖµÖÖÔ“µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ“Ö úÖÆüß )Ö±ú»ÖŸÖ ÆüÖ‰ê ú−Ö ²ÖÃÖê»Ö. †Ö´Æüß •Ö¸ü
´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ † Ö¸üÖ−Ó ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê †Öêôû7ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ´ÆüÖæ−Ö ×¿Öú×¾Ö»Öê ŸÖ¸ü ‹æúÖ ¾ÖÖ“Ö−ÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏ×ÎúµÖê¾Ö¸ü“Ö ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ‘Ö›ŸÖÖê. ´Öã»Öê ¿Ö²¤üÖ“Ó Öê † Ö¸üÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ŸÖãú›êü ¯ÖÖ›üŸÖÖŸÖ. ¾ÖÖŒµÖÖ“Öê ¿Ö²¤üÖŸÖ ŸÖãú›êü
¯ÖÖ›üŸÖÖŸÖ, Æêü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖŸÖ ÃÖ¸üÖÃÔ Ö ×¤üÃÖÖÖ¸êü ×“Ö¡Ö †ÖÆêü. •Öß ´Öã»Ö Æêü úÖ´Ö ´Ö−ÖÖŸÖ»µÖÖ
´Ö−ÖÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ ŸÖß ´ÖÖêšü¶Ö−Öê ²ÖÖê»Öæ−Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ¯Öê ÖÖ 7Öæ¯Ö ¯Öãœêü •ÖÖŸÖÖŸÖ. Æüß“Ö ÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÏÖœî ü
ÃÖÖ Ö¸üÖ´Ó Ö¬µÖêÆüß ×¤üÃÖŸÖê. † Ö¸üê •Öãôû¾Öæ−Ö ¾ÖÖ“ÖÖµÖ»ÖÖ ×¿Öú»Öê»µÖÖ ´Öã»ÖÖ»ÖÖ ¬¾Ö−Öß−ÖãÃÖÖ¸ü † Ö¸üÖ“Ó Öß ¯Ö¸üŸÖ
•ÖãôûüÖß úºþ−Ö ×»ÖÆüÖ¾Öß »ÖÖ)ÖŸÖÖŸÖ. Æüß ‹ú †ŸµÖÓŸÖ £Öú¾ÖÖÖ¸üß ¾Ö ¾Öêôû ¾ÖÖµÖÖ ‘ÖÖ»Ö×¾ÖÖÖ¸üß ¯Ö¨üŸÖß
†ÖÆêü. ×ŸÖ“µÖÖ´Öãôêû ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ Ã´Ö¸üÖ¿ÖŒŸÖß¾Ö¸ü ŸÖÖÖ ¯Ö›üŸÖÖê ¾Ö »Ö Ö ¤üê µÖÖ“µÖÖ Ö´ÖŸÖê¾Ö¸üÆüß ŸÖÖÖ
¯Ö›üŸÖÖê.
¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ¸üßú ¯Ö¨üŸÖßŸÖæ−Ö ×¿Öú»Öê»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ´Ö¬Öæ−ÖÆüß “ÖÖÓ)Ö»Öê ¾ÖÖ“Öú ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê µÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ
†£ÖÖÔŸÖ“Ö †ÖÆêü. ‹7ÖÖ¤üÖ ¯ÖÏÖŸê ÃÖÖÆü−Ö ¤êüÖÖ¸üÖ ¯ÖÏ´ê Öôû ×¿Ö Öú †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖÖê µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖÆüß ³ÖÖ¸üÖ¾Öæ−Ö
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™üÖæú ¿ÖúŸÖÖê. ´Ö)Ö ŸÖß ¯Ö¨üŸÖß ×úŸÖß úÖ µÖÖÓ×¡Öú †ÃÖê−ÖÖ. ŸÖÖê ×¿ÖúµÖÖ»ÖÖ ‹ú ´Öæ»µÖ ×´Öôû¾Öæ−Ö
¤êüŸÖÖê. •Öê¾ÆüÖ ±úÖ¸ü“Ö ú´Öß »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ »Öê7Ö−Ö ¾ÖÖ“Ö−ÖÖ“Öß )Ö¸ü•Ö ¯Ö›üŸÖ †ÃÖê ŸÖê¾ÆüÖ †¿ÖÖ ŸÖ-Æëü“µÖÖ
¯Ö¨üŸÖß “ÖÖ»Öæ ¿ÖúŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö. ±ãú¸üÃÖŸÖß“ÖÖ ¾Öêôû, ×−Ö¾Ö›üß“Öß ÃÖÓ¬Öß ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
†Ö×Ö ×¿Ö ÖúÖú›êü †ÃÖ»Öê»Öß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ ÃÖÓ7µÖÖ µÖÖ úÖÆüß ¯Öæ¸üú )ÖÖêÂ™üß ÆüÖŸê µÖÖ. •µÖÖ´Öãôêû
¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ¸üßú ¯Ö¨üŸÖß−Öê ×¿Ö ÖÖ ¤êü‰ú−ÖÆüß »Öê7Ö−Ö ¾ÖÖ“Ö−ÖÖ“Öê úÖî¿Ö»µÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖŸê Ö †ÃÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ
ÃÖÓÃé×ŸÖŸÖ úÖÆüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÃÖ´ÖæÆüÖ“Ó ÖÖ ÃÖÖ Ö¸üŸÖê¾Ö¸ü †×¬ÖúÖ¸ü ÆüÖŸê ÖÖ. •µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ−ÖÖ –ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ)ÖÏÆü
ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ³ÖæŸÖúÖôûÖ“Öê –ÖÖ−Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ †ÃÖê. †¿ÖÖ
ŸÖ-Æëü“µÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×¿Ö ÖúÖ−Öê † Ö¸ü–ÖÖ−Ö ¾Ö ×¿ÖúµÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖß ×úŸÖßÆüß µÖÖÓ×¡Öú ¾Ö ºþ Ö êú»Öß ŸÖ¸üß
“ÖÖ»ÖµÖÖÃÖÖ¸ü7Öê †ÖÆêü. ³ÖÖÂÖê“Öê ÃÖ¾ÖÔ ¬¾Ö×−Ö¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö ¾ÖÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö µÖÖ“ÖÖ“Ö ±ãú)Ö¾Öæ−Ö ‹ú †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖ
ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖ ¯ÖÖµÖ¸üß¾Ö¸ü †£ÖÔ¯ÖæÖÔŸÖÖ †ÖÖµÖÖ“Öß ŸµÖÖ»ÖÖ )Ö¸ü•Ö“Ö ¾ÖÖ™üŸÖ −Ö¾ÆüŸÖß. †Ö¯Ö»µÖÖ
ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ †Ö¯ÖÖ •Öß †£ÖÔ¯ÖæÖÔŸÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖ−ÖŸÖÖê †ÖÆüÖŸê Ö, ŸÖß ¤îü−ÖÓ×¤ü−Ö
×¿Ö ÖÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ)Ö †ÃÖÖµÖ“Öß )Ö¸ü•Ö“Ö −Ö¾ÆüŸÖß. úÖ¸üÖ ×¿Ö ÖÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ¾Ö ˆ““Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¤ü•ÖÖÔ
µÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓ)Ö›ü ‘ÖÖŸÖ»Öß •ÖÖµÖÖŸÖæ−Ö ×¿Ö ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †£ÖÖÔ“Öß ˆŸ¯Ö¢Öß ÆüÖŸê Ö ÆüÖŸê Öß.
†Ö•Ö †Ö¯ÖÖ ‹úÖ ¾Öê)ÖóµÖÖ“Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ †ÖÆüÖŸê Ö. µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ »Öê7Ö−Ö ¾ÖÖ“Ö−ÖÖ“µÖÖ
•Öã−µÖÖ ¯Öšü›üß“ÖÖ †Ö)ÖÏÆü ¬Ö¸üÖê Æêü ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ´ÖÖ)ÖÖÃÖ»Öê¯ÖÖÖ“Öê »Ö ÖÖ †ÖÆêü. †ÖîªÖê×)Öú¸üÖÃÖ
ÃÖÆüÖµµÖ³ÖæŸÖ šü¸ü»Öê»µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ×−ÖÙ´ÖŸÖßŸÖæ−Ö ¾Ö ¯ÖÏŸµÖ Ö †ÖîªÖê×)Öú¸üÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÏ)ÖŸÖß —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü
•Ö−Ö×¿Ö ÖÖÖ“Öß ´ÖÖ)ÖÖß ¯Öãœêü †Ö»Öß. ŸµÖÖŸÖæ−Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¾µÖÖ¯Öú ÃÖÖ Ö¸üŸÖê“Öß ´ÖÖ)ÖÖß ¯Öãœêü ¸êü™ü»Öß
)Öê»Öß. ´ÖÖî×7Öú ¯Ö¸Óü¯Ö¸Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖÖ´Öæ×Æüú •Öß¾Ö−ÖÖŸÖæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê Ö¸üß †£ÖÔ¯ÖæÖÔŸÖÖ ¾Ö
†ÖŸ´Ö¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ µÖÖÓ“Öê ´Öæôû Ã¡ÖêÖŸÖ“Ö †ÖîªÖê×)Öú¸üÖÖ−Öê ´ÖÖê›ßüŸÖ úÖœü»Öê. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß
ÃÖ´Ö•Ö¸ü“Ö−ÖêŸÖ †ÖîªÖê×)Öú ¯ÖÏ)ÖŸÖß−Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö™üúÖÓ−ÖÖ ¾µÖŒŸÖß)ÖŸÖ ¯ÖÏµÖŸ−ÖÖŸÖæ−Ö •Öß¾Ö−ÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ
¿ÖêÖ¬ÖüµÖÖ“Öß ¯ÖÏ¸ê üÖÖ ×¤ü»Öß †Ö×Ö ÆüÖ ¿ÖÖê¬Ö •Ö¸ü ²ÖÖ•ÖÖ¸¯ÖêšüßµÖ †£üÖÔ ¸ü“Ö−ÖêŸÖ ŸÖºþ−Ö •ÖÖµÖÖ“Öê úÖ´Öß
ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ šü¸ü»ÖÖ −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü †ÖŸ´ÖÃÖ−´ÖÖ−Ö )Öã›Ó üÖôæû−Ö šêü¾ÖµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß šêü¾ÖÖ¾Öß »ÖÖ)Öê»Ö †ÃÖÖ ‡¿ÖÖ¸üÖ
×¤ü»ÖÖ. úÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖÓ−Öß †ÖîªÖê×)Öú ×¾ÖúÖÃÖ¾ÖÖ¤üÖ»ÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ †ÛÃ´ÖüŸÖÖ ¾Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ ¿ÖÆü ¤êü¾Öæ−Ö ×−ÖÂ¯ÖÏ³Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ. ŸÖÖê úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ µÖ¿ÖÃ¾ÖßÆüß —ÖÖ»ÖÖ.
†¿ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ †ÛÃ´ÖüŸÖÖ ¾Ö ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−Ö Æêü •Ö−ÖÃÖÖ´ÖÖ−µÖÓÖ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ †ÖŸ´Ö¯ÖÏ×ŸÖÂšê“Öê
Ã¡ÖÖêŸÖ ²Ö−Ö»Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖÓ−ÖßÆüß ×¿Ö ÖÖÖŸÖæ−Ö •Öß¾Ö−ÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ¿ÖÖê¬ÖµÖÖ“µÖÖ úÖ´Öß
´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÆüÖµµÖ ú¸üµÖÖŸÖ ãú“Ö¸üÖ‡Ô êú»Öê»Öß −ÖÖÆüß. µÖÖ´Öãôêû“Ö ²ÖÖ»Öëú¦üß ×¿Ö ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß Ã¾ÖßúÖ¸üÖê
Æêü ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß †´Öê×¸üêúŸÖ“Ö −Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ¸ü×¿ÖµÖÖŸÖÆüß †Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖ−Ö»Öê )Öê»Öê.
µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö Æêü •Ö−ÖÃÖÖ´ÖÖ−µÖÖÓ−ÖÖ ×¿Ö ÖÖÖ“Öß ¯ÖÏ¸ê üÖÖ ¤êüµÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ´Ö£µÖÖÔ´Öãôêû †ÖÆêü. µÖÖ
×¿Ö ÖÖÖŸÖæ−Ö ŸÖê ¯ÖÏÃÖÓ)ÖÖÓ“ÖÖ †£ÖÔ »ÖÖ¾Öæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß †ÖîªÖê×)Öú¸üÖÖ“µÖÖ )Ö¸ü•ÖêŸÖæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ
—ÖÖ»Öê»µÖÖ ÆüÖŸê µÖÖ ¾Ö †ÖîªÖê×)Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê úÖ´Öß ÃÖÆüÖµµÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖµÖÔ“Ö ŸµÖÖÓ−Öß êú»Öê. ‹úßú›êü
µÖÖ ×¿Ö ÖÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖæ−Ö †Öîª×)Ö ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖ ÃÖÆüÖµµÖ³ÖæŸÖ šü¸üÖÖ¸üß ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Öú ¾Ö ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú
ÃÖÖ Ö¸ŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üßú›êü †Öîª×)Ö ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ
—ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ •Öß¾Ö−ÖÖ“Öß ÃÖÖ£ÖÔúŸÖÖ ¿ÖÖê¬ÖµÖÖ“Öß ¾Ö ŸÖ)Öæ−Ö ¸üÆüÖµÖÖ“Öß ¯ÖÏ¸ê üÖÖ ŸµÖÖÓ−Öß
¾µÖŒŸÖß)ÖŸÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß.

Cheaper Sector - Æü»Öêú 8Öê¡Ö
†Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖ¾Ö¸ü 7Ö“ÖÔ −Ö ú¸üŸÖÖ †ÖîªÖê×)Öú¸üÖ ÃÖÖ¬ÖÖµÖ“Öê †ÖÆêü Æß
7Ö¸üß ÃÖ´ÖÃµÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ²ÖÖ»Öëú¦üß ×¿Ö ÖÖ )Öî¸ü»ÖÖ)Öæ šü¸üÖ¾Öê †¿ÖÖ ×²Öú™ü †¾ÖÃ£ÖêŸÖ †Ö´Æüß
¿ÖÖôûÖ “ÖÖ»Ö¾ÖŸÖÖê. †)Ö¤üß †»Ößú›êü“Ö ˆ¤üÖÆü¸üÖ ªÖµÖ“Öê ŸÖ¸ü '†Öò¯Ö¸êü¿Ö−Ö 7Ö›æü ±úôûÖ' “Öê ¤êüŸÖÖ
µÖê‡»Ô Ö. µÖÖ ‹úÖ ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ¾Öºþ−Ö †Ö´Ö“Öß ¸üÖ•µÖÃÖ¸üúÖ¸êü ×¿Ö ÖÖÖú›êü ×úŸÖß ¤ãü»ÖÔ Ö ú¸üŸÖÖŸÖ ŸÖê
Ã¯ÖÂ™ü ¾ÆüÖ¾Öê. ³ÖÖ¸üŸÖ ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖ¸ü7µÖÖ †−µÖ ×¾ÖúÃÖ−Ö¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖ Æêü ˆ““Ö ¾Ö
´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿Ö ÖÖÖ¯Öê ÖÖ Æü»Öêú ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖê, Æüß ¾ÖÃŸÖãÛÃ£ÖŸÖß †ÖÆêü. ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖú›êü
¯ÖÆüÖµÖÖ“µÖÖ ÆüÖ ¥üÂ™üßúÖê−Ö ÁÖß´ÖÓŸÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ¾Ö ×¾ÖúÃÖ−Ö¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖŸÖ ×¿Ö ÖÖ Öê¡ÖÖÃÖÖšüß ×´ÖôûÖÖ-µÖÖ
†ÖÙ£Öú ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖêŸÖß»Ö ±ú¸üúÖŸÖæ−ÖÆüß Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖŸÖÖê. ¬Ö−ÖÖœü¶ ¸üÖÂ™êÒü ˆ““Ö ×¿Ö ÖÖÖ¾Ö¸ü )Ö¸üß²Ö
¸üÖÂ™ÒüÖ“Ó µÖÖ 5 ¯Ö™ü ¯ÖîÃÖê 7Ö“ÖÔ ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖ¾Ö¸ü ¬Ö−ÖÖœü¶ ¸üÖÂ™Òüê Æüß )Ö¸üß²Ö ¸üÖÂ™ÒüÖ“Ó µÖÖ
30 ¯Ö™ü •ÖÖÃŸÖ 7Ö“ÖÔ ú¸üŸÖÖŸÖ!
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¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖú›êü ¯ÖÆüÖµÖÖ“µÖÖ µÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖ“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ ´ÆüÖæ−Ö 1950 “Öê ×¿Ö ÖÖ
×¾ÖÂÖµÖú †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú ²Ö‘ÖµÖÖÃÖÖ¸ü7Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ¾Öºþ−Ö ×¿Ö ÖÖÖÃÖÖšüß ×úŸÖß ú´Öß ÃÖÖ¬Ö−Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖŸê Öê ŸÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖ‡ê »Ô Ö. 1950-51 ÃÖÖ»Öß ‹æúÖ ×¿Ö ÖÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖê ÖÖ-µÖÖ 7Ö“ÖÖÔ¯Öîúß 40%
7Ö“ÖÔ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖ¾Ö¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ ÆüÖŸê ÖÖ. 1979-80 ŸÖÖê 24% ¾Ö¸ü †Ö»ÖÖ. ×−ÖµÖÖê•Ö−ÖúÖ¸üÖ−Ó Öß
¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖÃÖÖšüß ¯Ö×Æü»µÖÖ ¯ÖÓ“Ö¾ÖÖÙÂÖú µÖÖê•Ö−ÖêŸÖ 56% ¯ÖîÃÖÖ šêü¾Ö»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ ŸÖÖê 7 ¾µÖÖ
¯ÖÓ“Ö¾ÖÖÙÂÖú µÖÖê•Ö−ÖêŸÖ 29% ¾Ö¸ü †Ö»ÖÖ. ÆüÖ ‘Ö™üŸÖÖ 7Ö“ÖÔ †Ö¯ÖÖ ²ÖÖ»ÖúÖÓ“Öß ¾Ö ¿ÖÖôûÖ“Ó Öß ¾ÖÖœüŸÖß
ÃÖÓ7µÖÖ ¬µÖÖ−Öß ‘Öê‰ú−Ö ¯ÖÖÆüß»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ “Ö™üúÖ ¯Ö™üú−Ö •ÖÖÖ¾Öê»Ö. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ¾Öêôûß ¤êü¿ÖÖŸÖ ¤üß›ü
»ÖÖ7Ö ¿ÖÖôûÖ ÆüÖŸê µÖÖ. 1990 “µÖÖ ¤ü¿ÖúÖ“µÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖßÃÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÓ7µÖÖ ¯ÖÖ“Ö »ÖÖ7Ö —ÖÖ»Öß. µÖÖ“ÖÖ
†£ÖÔ ˆ‘Ö›ü †ÖÆêü. ×¿Ö ÖÖÖ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ †ÃÖê †ÖÆêü úß, ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ¾ÆüÖ¾ÖÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã
ŸµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ¬Ö−ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß ´ÖÖ¡Ö ú´ÖßŸÖ ú´Öß ×¤ü»Öß •ÖÖ¾Öß !
1990 ÃÖÖ»Öß ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖ»ÖÖ †³ÖæŸÖ¯Öæ¾ÖÔ †ÃÖÖ †ÖÙ£Öú †Ö¬ÖÖ¸ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ
•ÖÖ)Ö×ŸÖú †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¿Öß •Öãôû¾Öæ−Ö ‘ÖêŸÖÖÓ−ÖÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ú¸üÖ¾µÖÖ »ÖÖ)Ö»Öê»µÖÖ ÃÖÓ¸ü“Ö−ÖÖŸ´Öú
¤ãüºþÃŸµÖÖÓ“ÖÖ ŸÖÖê ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖŸê ÖÖ. ‘×•Ö»ÆüÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖ’ †ÓŸÖ)ÖÔŸÖ ( District
Primary Education Programme ) ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖ“Ó ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ¾Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
†ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ´Ö¤üŸÖ ¾Ö ÃÖÖê¯µÖÖ †™üà¾Ö¸ü ú´Öß ¾µÖÖ•ÖÖ“Öê ú•ÖÔ ×´Öôæû »ÖÖ)Ö»Öê. ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖÃÖ
ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ú´Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üµÖÖ“Öê ¤üß‘ÖÔúÖôû“Öê ¬ÖÖê¸üÖ ÃÖÖê›æü−Ö, ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ¸üÖ ×−Ö¬Öß
¤êüµÖÖ“Öê −Ö¾Öß−Ö ¬ÖÖê¸üÖ ÛÃ¾ÖúÖ¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆüê úß úÖµÖ †ÃÖê úÖÆüß úÖôûÖ¯Öã¸üŸÖê ¾ÖÖ™æü−Ö )Öê»Öê.
¯ÖÖ Æüß †¯Öê ÖÖ ³ÖÏÖ´Öú šü¸ü»Öß †Ö×Ö úÖµÖ ÆüÖŸê Öê †ÖÆêü ŸÖê úôûÖµÖ“µÖÖ †ÖŸÖ“Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú
×¿Ö ÖÖÖÃÖÖšüß ±ãú™üúôû ¾Ö Ã¾ÖÃŸÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö−ÖÖ †¾Ö»ÖÓ×²ÖµÖÖÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ú´ÖßŸÖ ú´Öß 7Ö“ÖÔ
ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖŸÖæ−Ö ×¿Ö ÖúÖÓ“Öê ¯Ö)ÖÖ¸üÖ“Öê Öê¡ÖÆüß ŸµÖÖŸÖæ−Ö ÃÖã™ü»Öê −ÖÖÆüß. ×¿Ö ÖúÖÓ“Öê ¯Ö)ÖÖ¸ü ¯Öæ¾Öá
»ÖÆü¸üß−ÖãÃÖÖ¸ü ²Ö¤ü»ÖŸÖ −ÖÃÖŸÖ, ŸÖêÆüß †ÖŸÖÖ ²Ö¤ü»Öæ »ÖÖ)Ö»Öê. ¸üÖ•µÖÖ´ÖÖ)Öæ−Ö ¸üÖ•µÖÖÓ−Öß ×¿Ö ÖúÖÓ‹¾ê Ö•Öß
×¿Ö ÖÖ ÃÖê¾Öú −Öê´ÖÖµÖ»ÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ êú»Öß. ŸµÖÖÓ−ÖÖ 7Öæ¯Ö“Ö ú´Öß ¯Ö)ÖÖ¸ü ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‰ú »ÖÖ)Ö»ÖÖ. −ÖãÃÖŸÖÖ
¯Ö)ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü“ÖÖ −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖÖ¾Ö¸üß»Ö 7Ö“ÖÔ ú´Öß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ×¿Ö ÖÖ ÃÖê¾ÖúÖÓ−ÖÖ −Öê´ÖÖµÖ»ÖÖ
ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÓÖ−ÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ¯Öã¸üŸÖê“Ö ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‰ú »ÖÖ)Ö»Öê. †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Öºþ−Ö
´Ö¤üŸÖß“ÖÖ †Öê‘Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ 7Ö¸üÖ ¯ÖÖ ŸµÖÖ´Öãôêû úÖÆüß −Ö ÃÖã™ü»Öê»Öê ¯ÖÏ¿−Ö ´ÖÖ)Öá »ÖÖ)ÖµÖÖ‹ê¾Ö•Öß
»ÖÖ“Ö7ÖÖê¸üß“ÖÖ, ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ´ÖÆüÖ¯Öæ¸ü“Ö »ÖÖê™ü»ÖÖ. ×•Ö»ÆüÖ )ÖÏÖ´Ö¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ×¿Ö ÖÖ ÃÖê¾Öú −Öê´ÖÖê †Ö×Ö
‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ ¯ÖîÃÖê 7ÖÖµÖÖ»ÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸ü“Ö ¸üÖ×Æü»ÖÖ −ÖÖÆüß. •ÖÖ)Ö×ŸÖú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö ´Ö¤üŸÖß“ÖÖ †Öê‘Ö
†Ö™üü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü -•ÖÖê †Ö•Ö ÃÖÖŸÖ ¾ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß ×´ÖôûÖÖ¸ü †ÖÆêü- úÖµÖ ÆüÖ‡ê »Ô Ö µÖÖ“ÖÖ ãúÖÖ»ÖÖÆüß ÃÖÆü•Ö
†Ó¤üÖ•Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö. ×¿Ö ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯Öî¿ÖÖ“Öê ¤üÖ×¸ü¦ü¶ ŸÖ¸ü †ÖÆê“Öü ¯ÖÖ ´ÖãôûÖŸÖ
²ÖÖÓ¬Öß»Öúß“Öê ¤üÖ×¸ü¦ü¶ •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü. †×»Öú›êü“Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ÃÖãºþ êú»Öê»µÖÖ 'ÃÖ¾ÖÔ ×¿Ö ÖÖ †×³ÖµÖÖ−Ö' µÖÖ
µÖÖê•Ö−ÖêŸÖÆüß •Öã−µÖÖ )ÖÖë¬Öôû»Öê»µÖÖ ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü −ÖÖúÖ¸üÖÖ-µÖÖ
¬ÖÖê¸üÖÖÓ“ÖÖ“Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ‹úú›êü úÖ)Ö¤üÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¡Ö ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−ÖêŸÖ ¤ãüºþÃŸÖß úºþ−Ö ²ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ
¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖ“ÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ÆüŒú ¤êüµÖÖ“Öß ×¤ü7ÖÖ‰ú ‘ÖÖêÂÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.
•Ö¸ü ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖ Æüß ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Öú ÃÖÖ Ö¸üŸÖê“Öß )Öãºþ×ú»»Öß ´ÖÖ−ÖÖµÖ“Öß
†ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖ»ÖÖ Æü»Öêú Öê¡Ö ÃÖ´Ö•ÖÖµÖÖ“Öß “Öæú ¤ãüºþÃŸÖ ú¸üÖ¾Öß »ÖÖ)Öê»Ö. »ÖÆüÖ−Ö
¾ÖµÖÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ )ÖÖê›üß ¾ÖÖ™êü»Ö †ÃÖê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¿ÖÖôûÖ“Ö ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ Ö¸ü ÆüÖê µÖÖÃÖÖšüß
¯Öã¸êüÃÖÖ †¾Ö¬Öß ¤êü‰ú ¿ÖúŸÖß»Ö. †¿ÖÖ ¿ÖÖôûÖ“Ó ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ šêü¾ÖÖê Æêü 7Ö“ÖÖÔ“Öê úÖ´Ö †ÖÆêü. ‹7ÖÖ¤üß
ÃÖãµÖÖê)µÖ •ÖÖ)ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê, ŸµÖÖŸÖ ×¿ÖúµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö 7ÖêôûµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ¬ÖÖ−ÖÖÓ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üÖê
Æüß ¯Ö×Æü»Öß )Ö¸ü•Ö †ÃÖÖÖ¸ü. ¯ÖãœêüÆüß µÖÖ ÃÖÖ¬Ö−ÖÖÓ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖ−Öê ÆüÖŸê Ö ¸üÆüÖ¾ÖÖ »ÖÖ)ÖÖÖ¸ü.
†Ö•Ö“µÖÖ ‘Ö›üß»ÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ÃÖÖ¬Ö−Öê Æüß ±úÖ¸ü¿ÖÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ −Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ
»Ö‘ÖãˆªÖê)ÖÖ“µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. Ã£ÖÖ×−Öú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü 7ÖêôûÖß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸êü ˆªÖê)Ö
Æêü ÃÖ¬µÖÖ †ÖÙ£Öú ÃÖÓú™ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. †Ö¬Öã×−Öú 7Öêôû ¾Ö ¯ÖãÃŸÖêú ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“µÖÖ Öê¡Ö Æêü
×¤ü¿ÖÖ×Æü−Ö †ÖÆêü. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖŸÖ úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖÖÖßú¸üÖÆüß —ÖÖ»Öê −ÖÖÆüß. ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖ“Öê ¯Öã−ÖºþŸ£ÖÖ−Ö
ú¸üÖµÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖŸÖ ¯Öã¸êü¿Öß †ÖÙ£Öú ¾Ö ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖŸ´Öú )ÖãŸÓ Ö¾ÖÖæú úºþ−Ö, †¬µÖÖ¯Ö−ÖÖÃÖÖšüß
†Ö¾Ö¿µÖú ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üÖ¾Öß »ÖÖ)Öê»Ö. ¤êü¿ÖÖŸÖ ºþœü †ÃÖ»Öê»µÖÖ Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“µÖÖ
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ÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖ ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ×´Ö¾Ö¸ü Æêü ÃÖÖ×ÆüŸµÖ Æüß ±úÖ¸ü“Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß )Ö¸ü•Ö †ÖÆêü »Ö ÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö.
¾ÖÖÃÖÖÆüÖ×ŸÖú ¬ÖÖê¸üÖÖÓ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß †ÃÖ»Öê»Öß Æüß Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Öß ÃÖÃéúŸÖß Æüß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú
×¿Ö ÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖšü¶¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ † Ö¸ü¿Ö: úÖë›æü−Ö ™üÖúµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸ−Ö¿Öß»Ö †ÃÖŸÖê. ¿ÖÖôûÖ“Ó µÖÖ †ÖÙ£Öú
¤ãü²ÖÔ»ÖŸÖê´Öãôêû ×¿Öú¾ÖµÖÖŸÖß»Ö ú´ÖÔšü¯ÖÖÖ ¾Ö ˆ£Öôû¯ÖÖÖ ¾ÖÖœüŸÖÖê. ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ¬Ö−ÖÖÓ“Öß
×−ÖÙ´ÖŸÖß ¾Ö ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ, ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ´Öã»ÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÓ›Ëü)ü´ÖµÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ —ÖÖ»Öß ŸÖ¸ü Îú×´Öú
¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Öê ¤ü›ü¯ÖÖ ú´Öß ÆüÖ‰ê ú ¿Öêú»Ö.
¯ÖÖšü¶×¾ÖÂÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÓ“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ü¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖ ÃÖ´Öé¨ü
¾ÆüÖµÖ»ÖÖ“Ö Æü¾µÖÖŸÖ, ŸµÖÖ“Ö ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü ×¿Ö ÖúÖÓ“Öê ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖÆüß ŸµÖÖ ÃÖ´Öé¨ü ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ Æü¾µÖÖŸÖ.
¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö ×¿Ö Öúß ¯Öê¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ¿ÖŸÖá ÃÖã¬ÖÖ¸üÖµÖ»ÖÖ Æü¾µÖÖŸÖ. †Ö•Ö ×¿Ö Öú ÆüÖ ×¿Ö ÖÖ
¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ãúšü»ÖÖ“Ö †×¬ÖúÖ¸ü −ÖÃÖ»Öê»ÖÖ ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ú´Öß ¯Ö)ÖÖ¸ü †ÃÖ»Öê»ÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú †ÖÆêü.
¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö Öú ÆüÖ †×¬ÖúÖ¸ü ×¾Ö×Æü−Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû“Ö †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖÖ †Ö7ÖÖßŸÖ ¾ÖÖ Îú×´Öú
¯ÖãÃŸÖúÖÓ“µÖÖ ×−ÖÙ´ÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖ»ÖÖ •Ö¸üÖÆüß ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¾ÖÖ ´ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß“Ö ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß.
−ÖÖêú¸üß¯Öæ¾Öá ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ×−ÖÃÖŸ¾Ö ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖÖ−Öê Æüß ÛÃ£ÖŸÖß †ÖÖ7Öß“Ö 7Ö¸üÖ²Ö ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖ“µÖÖú›êü
†ÃÖ»Öê»Öê ¿Öî Ö×Öú –ÖÖ−Ö Æêü •Öã−Öê ¾Ö úÖ»Ö²ÖÖÊ —ÖÖ»Öê»Öê †ÃÖŸÖê †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö †ªÖ¯ÖÆüß )ÖÏÖÊ
´ÖÖ−ÖŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö †ÃÖÖ ³ÖÖ)Ö ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú ¥üÂ™ü¶Ö ¾Ö)ÖÔ ŸÖµÖÖ¸üßÃÖÖšüß ±úÖ¸üÃÖÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ −ÖÃÖŸÖÖê. † Ö¸ü
†Öêôû7Ö ÆüÖ ×¿Ö ÖúÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ †Ö7ÖÖßŸÖ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¤ãü²ÖÔ»Ö ³ÖÖ)Ö
†ÖÆêü. »Öê7Ö−Ö ¾ÖÖ“Ö−ÖÖ“Öê ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ¾Ö ×ÃÖ¨üÖŸÓ Ö µÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ×¿Ö ÖúÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖÓ´Ö¬µÖê †³ÖÖ¾ÖÖ−Öê“Ö †ÖœüôûŸÖÖê. µÖÖ¯Öîúß úÖÆüß ÃÖÓÃ£ÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖ ¤êüÖÖ-µÖÖÓ¯Öîúß úÖÆüß •ÖÖÖÓ−ÖÖ
µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ¯ÖÖÛ¿“Ö´ÖÖŸµÖ ¯Ö×¸ü³ÖÖÂÖê“Öß ¯ÖÖê¯Ö™ü¯ÖÓ“Öß ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. “×¿Ö ÖúÖ»ÖÖ ±úŒŸÖ
×¿ÖúµÖÖ“Öê úÖî¿Ö»µÖ, ŸÖÓ¡Ö †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê, ×ÃÖ¨üÖŸÓ ÖÖ“Öß )Ö¸ü•Ö −ÖÃÖŸÖê” µÖÖ •Öã−ÖÖ™ü ÃÖ´Ö•ÖæŸÖß“Öß ³Ö¸ü
¯Ö›æü−Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß †ÖÖ7Öß“Ö ×²Ö‘Ö›üŸÖê ! µÖÖ ÃÖ´Ö•ÖãŸÖß´Öãôêû ¾ÖÖ“Ö−ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ −Ö¾Öß−Ö
ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−ÖÖ“ÖÖ †Ö¯ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü“Ö úºþ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ŸµÖÖŸÖ ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ ŸÖÓ¡ÖÖ“µÖÖ ´ÖãôûÖ¿Öß
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ×ÃÖ¨üÖŸÓ ÖÖ“Öß “ÖÖÓ)Ö»Öß •ÖÖÖ ×¿Ö ÖúÖ»ÖÖ †ÃÖÖê ³ÖÖ)Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸÖê
¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú×¸üŸµÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß. ˆ¤üÖ. ¾ÖîµÖÛŒŸÖú †−¾ÖµÖÖ£ÖÔ »ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¾Ö ²Öã¨üß´Ö¢ÖÖ¯ÖæÖÔ
†Ó¤üÖ•Ö ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“µÖÖ Ö´ÖŸÖêÃÖ ¯Öæ¸üú šü¸üÖÖ¸êü ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ †ÖÀ¾ÖÖÃÖú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ¾Ö)ÖÖÔŸÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ
ú¸üÖ¾Öê µÖÖ ú»¯Ö−Öê´ÖÖ)Öß»Ö ×ÃÖ¨üÖŸÓ ÖÖ¿Öß •ÖÖê ×¿Ö Öú ¯Ö×¸ü×“ÖŸÖ −ÖÃÖê»Ö, ŸÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ¾Ö)ÖÖÔŸÖ †ÃÖê
¾Öê×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ †ÖÀ¾ÖÖÃÖú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ŸÖµÖÖ¸ü úºþ ¿ÖúÖÖ¸ü“Ö −ÖÖÆüß.
¾Ö)ÖÖÔ´Ö¬µÖê •Öê ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü †ÃÖê µÖê£Öê ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸üÆüß−Ö ×¿Ö Öú ¾Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¿ÖÖ»ÖêµÖ ÃÖÖ¬Ö−ÖÃÖÖ´Öã)ÖÏß“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö µÖÖ“µÖÖ ´Öêôû
•Ö´ÖÖÖ¸üÖ −ÖÖÆüß. †Ö•Ö“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öß Æüß )ÖãÖ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê ¾Öê)ÖóµÖÖ †Ö¤ü¿ÖÖÔ»ÖÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ú¿Öß ×´Öôæû
¤êüŸÖß»Ö? ×¿Ö ÖÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öß ¯ÖÖôêû´Öãôêû Æüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖ )ÖãŸÓ Ö»Öê»Öß
†ÖÆêüŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖŸÖ ‹úÖ‹úß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ¾Ö ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‰ú ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ Æêü
†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÃÖºþ−Ö “ÖÖ»ÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖ“Öê ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ¾ÖÖ™üÖÖ-µÖÖ Ø“ÖŸÖêŸÖ
úÖÆüß ¯ÖÏ³ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ¾ÆüÖ¾Öß, ³ÖÖ¾Ö−ÖÖŸ´Öú ²ÖÖ¬Öß»Öúß“Öß ¯ÖÖŸÖôûß ¾ÖÖœüÖ¾Öß, †¿Öß †Ö¯ÖÖ †Ö¿ÖÖ úºþ
¿ÖúŸÖÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖÖ¾Ö¸ü ¯Öã¸êüÃÖê ¤ü›ü¯ÖÖ †ÖÖÖ¾Öê »ÖÖ)Öê»Ö. µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ ÆêüŸÖæ“ÖÖ ¯ÖÖšü¯Öã¸üÖ¾ÖÖ
ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ−Öß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÖ¾Ö»Öê ˆ“Ö»Ö»Öß ŸÖ¸ü ŸµÖÖŸÖæ−Ö
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÆüÖ‡ê »Ô Ö †¿Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ −ÖÖÆüß †ÃÖÖ ×¤ü»ÖÖÃÖÖ †Ö¯ÖÖ †Ö•Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢ÖÖ ¬ÖÖ¸üÖ
ú¸üÖÖ-µÖÖÓ−ÖÖ ¤êü‰ú ¿ÖúŸÖÖê. ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖ´Öãôêû Ã¾ÖÃŸÖ ²ÖÖ»Ö´Ö•Öæ¸üÖ“Ó ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü
ÁÖß´ÖÓŸÖ ¿ÖêŸÖú-µÖÖÓ´Ö¬µÖê †ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¾ÖÖœüæü ¿ÖúŸÖÖê †ÃÖê ÁÖß. †Ö“ÖÖµÖÔ µÖÖÓ−Öß ÃÖæ×“ÖŸÖ êú»Öê ÆüÖŸê Öê. ´ÖÖêšü¶Ö
¿ÖêŸÖú-µÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ †ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ØÆüÃÖêÃÖ ¾ÖÖ ¯Öãœüß»Ö •Öã»Ö´Ö¿ÖÖÆüßŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ÆüÖ‡ê »Ô Ö †¿Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ
−ÖÖÆüß. †Ö×Ö •Ö¸üß ÃÖ´Ö•ÖÖ úÖÆüß ×šüúÖÖß ŸÖÃÖÖ ¬ÖÖêúÖ ÃÖÓ³Ö¾ÖŸÖ †ÃÖ»ÖÖ“Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ¸üúÖ¸ü−Öê
¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖŸÖ )ÖãŸÓ Ö¾ÖÖæú ú¸üµÖÖÃÖ ´ÖÖ)Öê¯Öãœêü ¯ÖÆüÖ¾Öê Æêü ŸÖ¸ü ×−Ö7ÖÖ»ÖÃÖ “Öãúß“Öê †ÖÆêü. •Ö¸ü
ÃÖ¸üúÖ¸ü Æêü ´ÖÖêšü¶Ö ÁÖß´ÖÓŸÖ ¾Ö)ÖÖÔ“µÖÖ“Ö ÆüÖŸÖßŸÖß»Ö úšüü¯ÖãŸÖôûß“Ö †ÃÖê •Ö¸ü )ÖÖêÂ™ü ¾Öê)Öôûß!

arun thakur

Page 39

5/14/2008

¯ÖÏú¸üÖ ¯ÖÖ“Ö¾Öê
story telling What is the use ?
)ÖÖêÂ™ü ÃÖÖÓ)ÖÖê ×úŸÖ¯ÖŸÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †ÖÆêüê ?
†Ö´Ö“µÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖ´Ó Ö¬µÖê ¯Ö×Æü»Öß ¾Ö ¤ãüÃÖ¸üß“µÖÖ ¾Ö)ÖÖÔŸÖ ¤üÖ−ê Ö ŸÖÖÃÖ Æêü )ÖÖêÂ™ü
ÃÖÖÓ)ÖµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ7Öæ−Ö šêü¾Ö»Öê»Öê −ÖÃÖŸÖÖŸÖ. Æüß †)Ö¤üß ×ú¾Ö ¾ÖÖ™üÖ¾Öß †¿Öß ÛÃ£ÖŸÖß †ÖÆêü. †ÃÖê êú»Öê
†ÃÖŸÖê ŸÖ¸ü )ÖôûŸÖß“Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖ úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ŸÖ¸üß ÃÖã™üÖµÖ»ÖÖ ´Ö¤üŸÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖŸÖß. ´Öß µÖÖ
ÃÖ´ÖÃµÖê»ÖÖ †¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ´ÖÆüŸ¾Ö ¤êüŸÖÖê †ÖÆêü †ÃÖê †−ÖêúÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ™æü ¿Öêú»Ö. ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖæ“Ö−Öê¾Ö¸ü ¾Ö¸üßÂšü
†×¬ÖúÖ-µÖÖÓ“µÖÖ “ÖêÆü-µÖÖ¾Ö¸ü —Öôûú»Öê»Öê ˆ¯Ö¸üÖ×ê ¬é Öú ÛÃ´ÖŸÖÆüß ´Öß ú»¯Ö−Öê−Öê ¯ÖÖÆæü ¿ÖúŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ
†±úÖ™ü †−Öã³Ö¾Ö ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¿ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ−Öê )ÖÖêÂ™üß“µÖÖ •ÖÖ¤æü‡Ô ¯Ö×¸üÖÖ´ÖÖ“Öß, ŸµÖÖÓ−ÖÖ ‹êúúÖôûß
†ÃÖ»Öê»Öß •ÖÖÖß¾Ö ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ¯ÖãÃÖæ−Ö ™üÖú»Öß †ÖÆêü! ×¿Ö ÖúÖÓÃÖÖšüß“µÖÖ ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ´Ö¬µÖêÆüß )ÖÖêÂ™ü
ÃÖÖÓ)ÖµÖÖ“µÖÖ ú»Öê“ÖÖ )ÖÓ³Öß¸ü¯ÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß Æüß †×ŸÖ¿ÖµÖ ¤ãü:7ÖÖ“Öß )ÖÖêÂ™ü †ÖÆêü.
†£ÖÖÔŸÖ úÖÆüß •ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖ“Öê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö µÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö ×¾Ö¿Ö¤ü ú¸üµÖÖÃÖ ×¾ÖÃÖ¸üŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ Æêü
7Ö¸êü, ¯ÖÖ ‡ŸÖêú“Ö. •µÖÖ ãúÖÖ»ÖÖ »ÖÆüÖ−Ö ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ×¿Öú¾ÖÖµÖ“Öê †ÖÆêü ŸµÖÖ»ÖÖ ú´ÖßŸÖú´Öß 30
¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ¸üßú )ÖÖêÂ™üß ˆ¢Ö´Ö×¸üŸÖß−Öê ÃÖÖÓ)ÖŸÖÖ µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ †¿ÖÖ ÃÖã7Ö¤ü ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öß ´Öß ú»¯Ö−ÖÖ ú¸üßŸÖ
†ÃÖŸÖÖê. µÖÖ )ÖÖêÂ™üß ŸµÖÖÓ−ÖÖ ´Öã7ÖÖê¤ü)ÖŸÖ µÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾µÖÖŸÖ. ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖ ×−Ö¾ÖÖÓŸÖ¯ÖÖê ¾Ö †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ−Öê
ÃÖÖÓ)ÖŸÖÖ µÖê‰ú ¿ÖúŸÖß»Ö. •µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖú›êü Æü•ÖÖ¸üÖê )ÖÖêÂ™üà“ÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖÖ †ÖÆü,ê ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ Æüß úÖÆüß
±úÖ¸ü ´ÖÖêšüß †¯Öê ÖÖ šüºþ −ÖµÖê. 30 )ÖÖêÂ™üß. ×¿Ö ÖúÖ»ÖÖ •Ö¸ü 30 )ÖÖêÂ™üß µÖêŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ŸÖÖê
¯Ö×Æü»µÖÖ ¤üÖ−ê Ö ‡µÖ¢ÖÖŸÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ †ÖŸ´ÖßµÖŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ úºþ ¿ÖúŸÖÖê. )ÖÖêÂ™üß ÃÖÖÓ)ÖµÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö
†Öêôûü7Öæ−Ö ¤îü−ÖÓ×¤ü−Ö †³µÖÖÃÖÖŸÖ ŸµÖÖÃÖ ÃÖ−´ÖÖ−ÖÖ−Öê •ÖÖ)ÖÖ ×´ÖôûÖµÖ»ÖÖ“Ö Æü¾Öß.
´ÖÖ)Ö“µÖÖ ¯Ö×¸ü“”êû¤üÖŸÖ ´Öß ‹ú ×¾Ö¿ÖêÂÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê †ÖÆêü. “Ö“ÖÖÔ ¯Öãœêü −ÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá ŸµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß
£ÖÖê›êü ²ÖÖê»ÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê. ´Öß †ÃÖê ÃÖÖÓ×)ÖŸÖ»Öê úß ´Öß ‘¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ¸üßú’ )ÖÖêÂ™üà−ÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖß ¤êüŸÖÖê. ´Öß •Öê¾ÆüÖ
¯ÖÏ×¿Ö ÖÖÖ“Öê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ×¿Ö ÖúÖÓ−ÖÖ )ÖÖêÂ™üß ÃÖÖÓ)ÖÖµÖ»ÖÖ ÃÖÖÓ)ÖŸÖÖê, ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖê ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ×ÃÖúÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
—ÖÖ»Öê»µÖÖ )ÖÖêÂ™üß ÃÖÖÓ)ÖŸÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ×“Ö¡Öú£ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö (úÖò´ÖßŒÃÖ) )ÖÖêÂ™üß ÃÖÖÓ)ÖŸÖÖŸÖ, Øú¾ÖÖ úÖÆüß £ÖÖê›êü
´ÖÖêšêü ×¾Ö−ÖÖê¤ü“Ö )ÖÖêÂ™ü ´ÆüÖæ−Ö ÃÖÖÓ×)ÖŸÖ»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ.Øú¾ÖÖ ¯ÖÏŸµÖ Ö ‘Ö›ü»Öê»µÖÖ ‘Ö™ü−ÖÖ“Ö )ÖÖêÂ™üß ´ÆüÖæ−Ö
ÃÖÖÓ×)ÖŸÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. Æêü ÃÖ¾ÖÔ“Ö )ÖÖêÂ™ü µÖÖ ÃÖ¤ü¸üÖŸÖ •Ö´ÖÖ ÆüÖ‰ê ú ¿ÖúŸÖê Æêü 7Ö¸êü“Ö †ÖÆêü. ¯ÖÖ ÃÖÆüÖ
ÃÖÖŸÖ ¾ÖÂÖÖÔ“Öß •Öß ´Öã»Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ›üÖóê µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü µÖÖ“ÖÖ •ÖÖ¤æü‡Ô ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖ‡ê »Ô Ö“Ö
†ÃÖê ´ÖÖ¡Ö −ÖÖÆüß. †Ö´Ö“µÖÖ ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ú£ÖÖÓ“Öß 7ÖÖÃÖ )ÖãÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ«üÖ¸êü
ÃÖÖÓ×)ÖŸÖ»Öê»µÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ¸üÖ•ê Ö“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö )ÖÖêÂ™üà´Ö¬µÖê ÃÖÖ¯Ö›üŸÖß»Ö“Ö †ÃÖê −ÖÖÆüß. Æüß ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê
úÖµÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖê ¯ÖÆüÖµÖÖ¯Öæ¾Öá †¿ÖÖ ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ú£ÖÖÓ“Öê Ã¡ÖÖêŸÖ úÖµÖ †ÖÆêüŸÖ ŸÖê ´Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖÖÓ)Öæ
‡“”ûßŸÖÖê. Æêü †ÖÆêüŸÖ '¯ÖÓ“ÖŸÖÓ¡Ö', '•ÖÖŸÖúú£ÖÖ', '´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ', '†¸êü×²Ö†−Ö −ÖÖ‡Ô™üÃÖ', '×¾ÖÎú´ÖÖ×¤üŸµÖ'
¾Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ³ÖÖ)ÖÖŸÖß»Ö '»ÖÖêúú£ÖÖ'. Æêü ÃÖÆü•Ö »Ö ÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸êü ŸÖµÖÖ¸ü ¾Ö ÃÖ´Öé¨ü Ã¡ÖÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ
µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ú£ÖÖ×¸üŸÃÖÖ)Ö¸ü, )Öã×»ÖÃŸÖÖ−Ö †Ö×Ö ²ÖÖêÃŸÖÖ−Ö, ²ÖÖµÖ²Ö»Ö“µÖÖ †Ö×Ö ŸÖŸÃÖ´Ö ú£ÖÖ,
•Ö)Ö³Ö¸ü“µÖÖ »ÖÖêúú£ÖÖ ¾Ö ¯Ö¸üßú£ÖÖ ÆêüÆüß †ÖÆêŸÖ“Öü. µÖÖ Ã¡ÖÖêŸÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖê“ÖÖê Æêü ´ÖÖ¡Ö ÃÖÆü•Ö ¿ÖŒµÖ
−ÖÖÆüß. ´ÆüÖæ−Ö“Ö •µÖÖÓ−ÖÖ )ÖÖêÂ™üß ÃÖÖÓ)ÖÖê ÆüÖ †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ)Ö ²Ö−Ö¾ÖÖµÖ“ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖÓ−Öß µÖÖ
Ã¡ÖÖêŸÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖê“ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ)ÖÔ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê ¾Ö ŸµÖÖŸÖæ−Ö )ÖÖêÂ™üß ×−Ö¾Ö›üÖê Æêü †ŸµÖÓŸÖ )Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
What makes a story good for telling ?
ÃÖÖÓ$ÖµÖÖÃÖÖ¸üaÖß $ÖÖêÂ™ü úÖêÖŸÖß †ÃÖŸÖê ?
†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ “ÖÖÓ)Ö»µÖÖ )ÖÖêÂ™üß“Öê )ÖãÖ •ÖÖÖæ−Ö ‘µÖÖµÖ“Öê †ÃÖŸÖß»Ö, ŸÖ¸ü ´Ö)Ö ×¯Öœü¶Ö−Ö ×¯Öœü¶Ö •Öß
)ÖÖêÂ™ü ‹êúµÖÖŸÖ ´Öã»Öê ¸Óü)Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ †¿Öß ‹7ÖÖ¤üß )ÖÖêÂ™ü ‘Öê‰ú−Ö ¯ÖÖÆæü µÖÖ. ¯ÖÓ“ÖŸÖÓ¡ÖÖŸÖß»Ö 'ØÃÖÆü
†Ö×Ö ÃÖ¿ÖÖ“Öß' )ÖÖêÂ™ü Æêü ‹ú ˆ¢Ö´Ö ˆ¤üÖÆü¸üÖ †ÖÆêü. ú£ÖÖ ÃÖæ¡Ö Æêü †×ŸÖ¯Ö×¸ü“ÖµÖÖ´Öãôêû ÃÖÖê¯Öê
¾ÖÖ™üµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ³Ö¾Ö †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸÖê ŸÖÃÖê −ÖÖÆüß. •Ö¸üÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ¾ÖôûÖÖ“µÖÖ, “ÖúµÖÖ“µÖÖ, ¬ÖŒŒµÖÖ“µÖÖ
•ÖÖ)ÖÖ ¯ÖÖÆæü µÖÖ. ”ûÖ™ê ü¶Ö ÃÖ¿ÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖŸÖÖ-µÖÖ ØÃÖÆüÖÃÖ´ÖÖê¸ü ÃÖ´Ö¯ÖÔÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ˆ•ÖÖ›üŸÖÖê.
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ÃÖÃÖÖ ØÃÖÆüÖ“ÖÖ )ÖãÆêü¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖêÆüÖ“ê Öê ¯ÖµÖÕŸÖ ØÃÖÆü ³Öãêú−Öê úÖÃÖÖ×¾ÖÃÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ †ÖÖß²ÖÖÖß“µÖÖ
ÖÖß, ØÃÖÆü †Ö¬Öß“Ö ¸üÖ)ÖÖ−Öê ¾Öê›üÖ¯ÖßÃÖÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ úÖÆüß ²ÖŸÖÖ¾ÖÖß ú¸üÖê ŸÖ¸ü ¿ÖŒµÖ“Ö
¸üÖ×Æü»Öê»Öê −ÖÖÆüß. †ÃÖê †ÃÖŸÖÖÆüß ÃÖÃÖÖ †Ö¯Ö»Öß ÃÖ²Ö²Ö ØÃÖÆüÖ»Ó ÖÖ ÃÖÖÓ)ÖŸÖÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ ‹¾ÖœüÖ ˆ¿Öß¸ü úÖ
—ÖÖ»ÖÖ ? µÖÖ“µÖÖ ˆ¢Ö¸üÖŸÖ ŸÖÖê ¾ÖÖ™êüŸÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ØÃÖÆü ³Öê™ü»µÖÖ“Öß úÆüÖÖß ÃÖÖÓ)ÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“Öß )ÖÖêÂ™ü Æüß
†£ÖÖÔŸÖ“Ö 7ÖÖê™üß †ÖÆêü, ¯ÖÖ ŸÖ¸üßÆüß ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üÖ)ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ, ³Öãêú»Öê»µÖÖ ØÃÖÆüÖ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ ˆŸÃÖãúŸÖÖ
×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖŸê Öê. †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃ¯Ö¬µÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ŸÖÖê ×−Ö¿“ÖµÖ ú¸üŸÖÖê. ¤ãüÃÖ¸üÖ ØÃÖÆü
×¾Ö×Æü¸üßŸÖ ¸üÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ´ÆüÖæ−Ö ÃÖ¿ÖÖ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü ŸµÖÖ ×¾Ö×Æü¸üß“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ØÃÖÆü ×−Ö‘ÖŸÖÖê.
ŸµÖÖ −ÖÖ•Öãú ÖÖß ÃÖÃÖÖ ØÃÖÆüÖ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê ÖÖ-µÖÖ ¸üÖ)Ö, «êüÂÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß £ÖÖ¯ÖÖ ´ÖÖ¸üŸÖ
¸üÆüÖŸÖÖê. ×¾Ö×Æü¸üß¯ÖµÖÕŸÖ µÖê‡¯Ô ÖµÖÔŸÖ ØÃÖÆüÖ“ÖÖ ¸üÖ)Ö ‹¾ÖœüÖ úôûÃÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖê“ÖŸÖÖê úß ×¾Ö×Æü¸üßŸÖ ›üÖê úÖ¾Ö»µÖÖ¾Ö¸ü
ŸµÖÖ»ÖÖ †ÖŸÖ ØÃÖÆü ×¤üÃÖŸÖÖ“Ö ŸÖê ŸµÖÖ»ÖÖ †ÃÖÊ ¾ÖÖ™üŸÖê ¾Ö ŸÖÖê †ÖŸÖ ˆ›üß šüÖêúŸÖÖê, †Ö×Ö ´Ö¸üŸÖÖê.
µÖÖ †×ŸÖ ¯Ö×¸ü×“ÖŸÖ ¯Öã¸üÖŸÖ−Ö )ÖÖêÂ™üà“Öß •Ö¸üÖ ²ÖÖ¸üúÖ‡Ô−Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß úºþµÖÖ. µÖÖ“Öê †Ö¿ÖµÖ ÃÖæ¡Ö
Öã»»Öú −ÖÖÆüß ‹¾Öœêü −ÖŒúß. ˆ»Ö™ü ŸÖê )ÖÓ³Öß¸ü“Ö †ÖÆêü.Ë Îæú¸ü ¿ÖŒŸÖß ÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖéŸµÖã ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ×¤üÃÖŸÖ
†ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ŸÖ)Öæ−Ö ¸üÆüÖÖê Æêü ŸµÖÖ“Öê †Ö¿ÖµÖÃÖæ¡Ö †ÖÆêü. †Ö¯ÖÖ ²ÖÆãü¬ÖÖ †ÃÖê ¯ÖÏ¿−Ö »ÖÆüÖ−Ö ´Öã»ÖÖÓ¿Öß ²ÖÖê»ÖŸÖ
−ÖÖÆüß, ™üÖôûŸÖÖê. ¯ÖÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÖ¡Ö †¿ÖÖ )ÖÖêÂ™üßŸÖ 7Öæ¯Ö“Ö ¸üÃÖ †ÃÖŸÖÖê. †ÃÖê úÖ †ÃÖÖ¾Öê †ÃÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö
†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¯Ö›æü ¿ÖúŸÖÖê, ¯ÖÖ ×ŸÖú›êü ´Öß −ÖÓŸÖ¸ü ¾ÖôûÖÖ¸ü †ÖÆêü. ¤ãüÃÖ-µÖÖ ‹ú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ´ÖãªÖú›êü
†Ö¬Öß ²Ö‘ÖæµÖÖ. µÖÖ )ÖÖêÂ™üßŸÖ ‹ú »ÖÆüÖ−ÖÃÖÖ ¯ÖÏÖÖß, ‹úÖ ´ÖÖêšü¶Ö ŸÖÖú¤ü¾ÖÖ−Ö ¯ÖÏÖµÖÖ´Öãôêû ×−Ö´ÖÖÔÖ
—ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß»ÖÖ ŸÖÖë›ü ¤êüŸÖÖê †ÖÆêü †ÃÖê ¤üÖ7Ö×¾Ö»Öê †ÖÆêü. µÖÖ •Öß¾Ö‘ÖêµÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖæ−Ö
ÃÖ×ÆüÃÖ»ÖÖ´ÖŸÖ ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›üµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖê ”ûÖ™ê üÖ ¯ÖÏÖÖß ›üÖ¾Ö¯Öê“Ö »Öœü¾ÖŸÖÖê, †¿ÖÖ ›üÖ¾Ö¯Öê“ÖÖÓ−ÖÖ †Ö´Æüß ‹¸ü¾Öß
†−Öî×ŸÖú ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. Æêü ›üÖ¾Ö¯Öê“Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ŸÖÖê ¬ÖÔµÖÔ, †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ µÖÖÃÖÖ¸ü7µÖÖ ÁÖêÂšü )ÖãÖÖÓ“ÖêÆüß ¤ü¿ÖÔ−Ö
‘Ö›ü¾ÖŸÖÖê. ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ÖÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ´Ö−ÖÖê¬ÖîµÖÔ úÖµÖ´Ö ¸üÖ7Öæ−Ö ¯ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ¯Öê ÖÖ ²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö ¾Ö¸üßÂšüÖ¿Öß
²ÖÖê»ÖŸÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖµÖ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓêúŸÖ ¯ÖÖôæû−Ö ŸÖÖê ²ÖÖê»ÖŸÖÖê. )ÖÖêÂ™ü •µÖÖ )ÖŸÖß−Öê ¯Öãœêü •ÖÖŸÖê. ŸÖêÆüß
²Ö‘ÖµÖÖÃÖÖ¸ü7Öê †ÖÆêü. )ÖÖêÂ™üà“µÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß»ÖÖ ‹ú ×¾Ö×“Ö¡Ö ×¸ü¾ÖÖ•Ö ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ×−ÖµÖ´ÖÖÃÖÖ¸ü7ÖÖ Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ
—ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ¸üÖ•ê Ö ‹úÖ ¯ÖÏÖµÖÖ−Öê ×¿ÖúÖ¸ü ´ÆüÖæ−Ö Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ØÃÖÆüÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖ¬Öß−Ö ú¸üÖµÖ“Öê †ÖÆêü.
ÆüÖ †³Ö¦ü×−ÖµÖ´Ö Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ”ûÖ™ê üÖ ÃÖÃÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ú¸üŸÖÖê ¾Ö )ÖÖêÂ™ ˆ»Ö)Ö›æü »ÖÖ)ÖŸÖê. ¯Öãœüß»Ö
ú£ÖÖ ³ÖÖ)Ö ¾Öê)ÖÖŸÖ ‘Ö›üŸÖÖê. úÖ¸üÖ ÃÖ¿ÖÖ−Öê †ÖŸÖ ¯ÖÖ‰ú»Ö ™üÖúŸÖÖ“Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ÖÖÖ“ÖßÆüß ˆÃÖÓŸÖ −Ö
‘ÖêŸÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ²Ö“ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¬ÖÖêêú¤üÖµÖú µÖÖê•Ö−ÖÖ ¸üÖ²Ö¾ÖÖµÖ“Öß †ÃÖŸÖê. ØÃÖÆü ¾Ö ÃÖ¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖŸÖæ−Ö ´Öã»Öê
‹úÖ ¯ÖÏÃÖÓ)ÖÖŸÖæ−Ö ¤üÃã Ö-µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ)ÖÖŸÖ œüú»Ö»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. Æüß )ÖÖêÂ™ü ÃÖ¿ÖÖ“µÖÖ −Ö•Ö¸êüŸÖæ−Ö ¯ÖÆüÖÖê ŸµÖÖÓ−ÖÖ
³ÖÖ)Ö“Ö ¯Ö›üŸÖê.
µÖÖ £ÖÖê›ü¶Ö¿ÖÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖ¾Öºþ−ÖÆüß µÖÖ )ÖÖêÂ™üß“µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü »ÖÖêú×¯ÖÏµÖŸÖê“Öß úÖ¸üÖê úôæû
¿ÖúŸÖß»Ö. ‹ú ŸÖ¸ü ŸµÖÖŸÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ‹ú −ÖÖµÖú ´ÆüÖæ−Ö ×´ÖôûŸÖÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ¿Öß ŸÖê †)Ö¤üß ‹úºþ¯Ö
ÆüÖ‰ê ú ¿ÖúŸÖÖŸÖ. ÆüÖ −ÖÖµÖú †ÖÆêü ÃÖÃÖÖ. ŸµÖÖ“µÖÖ ú£ÖêŸÖß»Ö ³Öæ×´Öêú“µÖÖ ¾ÖÖ™ü¶Ö»ÖÖ •Öß ÃÖÓú™êü ¾Ö
†Ö¾ÆüÖ−Öê µÖêŸÖÖŸÖ, ŸÖ¿ÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß ÃÖÓú™êü ¾Ö †Ö¾ÆüÖ−Öê ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•ê Ö“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ¾ÖÖ™ü¶Ö»ÖÖ
µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖÖê ”ûÖ™ê üÖ †ÖÆêü. ¿ÖŒŸÖßÆüß−Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ»ÖÖ †ÃÖê úÖÆüß ú¸üÖµÖ»ÖÖ ÃÖÖÓ×)ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü, •Öê
ŸµÖÖ»ÖÖ ú¸üÖµÖ“Öß ‡“”ûÖ −ÖÖÆüßµÖ. ŸÖÖê ‘ÖÖ²Ö¸ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ¾Ö •µÖÖ“µÖÖú›êü 7Öæ¯Ö ÃÖ¢ÖÖÆüß †ÖÆêü ¾Ö
¿ÖÖ×¸ü¸üßú ²Öôû ¤êü7Öß»Ö †ÖÆêü †¿ÖÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖæ−Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ´Ö¸üÖ¾Öê »ÖÖ)ÖÖÖ¸ü †ÖÆêü. )ÖÖêÂ™üßŸÖ»µÖÖ ÃÖ¿ÖÖ“Öß
•Öß ÛÃ£ÖŸÖß †ÖÆêü, ŸµÖÖŸÖß»Ö †−Öêú †Ó)ÖÖ¿Öß ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü ‘Ö™ü−ÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¤îü−ÖÓ×¤ü−Ö •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ¸üÖ•ê Ö ‘Ö›üŸÖ
†ÃÖŸÖÖŸÖ, †£ÖÖÔŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ŸµÖÖ »Ö ÖÖŸÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ úÖ¸üÖ †Ö¯ÖÖ ¯ÖÖ»Öú ¾Ö ×¿Ö Öú ´ÆüÖæ−Ö
†Ö¯Ö»µÖÖ ³Öæ×´ÖúÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üµÖÖŸÖ )ÖãŸÓ Ö»Öê»ÖÖê †ÃÖŸÖÖê! †Ö¯Ö»µÖÖ¯Öîúß ±úÖ¸ü“Ö £ÖÖê›ü¶Ö »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ µÖÖ“Öß
ú»¯Ö−ÖÖ †ÃÖê»Ö úß †úÃ´ÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸üÖ ´ÖéŸµÖã µÖÖ“Öß ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ •Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖ ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ ×³ÖŸÖß
¾ÖÖ™üŸÖê. Ø“ÖŸÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ¯Öê ÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¾Ö ¿ÖŒŸÖß´ÖÖ−ÖÖ¿Öß ÃÖÖ´Ö−ÖÖ ÆüÖê µÖÖ“ÖßÆüß
ŸµÖÖÓ−ÖÖ ×³ÖŸÖß ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖŸÖê.
)ÖÖêÂ™ü ÃÖÖÓ)ÖÖµÖ»ÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ ÆüÖŸê ÖÖ“Ö ´Öã»ÖÖÓ“Öê »Ö Ö ŸµÖÖú›êü 7Öê“Ö»Öê •ÖÖŸÖê, úÖ¸üÖ ´Öã»Öê
Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´Ö)Ö ¯Öãœêü ‘Ö›æü »ÖÖ)ÖÖÖ-µÖÖ ‘Ö™ü−ÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ“Öê »Ö Ö )ÖÖêÂ™üßŸÖ ×7Öôæû−Ö
¸üÆüÖŸÖê. »ÖÆüÖ−Ö)ÖÖ ÃÖÃÖÖ ‹ú ›üÖ¾Ö¯Öê“Ö ×−Ö¾Ö›üŸÖÖê †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß šü¸üŸÖÖê. ÆüÖ ›üÖ¾Ö¯Öê“Ö −ÖãÃÖŸÖÖ“Ö
ŸµÖÖ“µÖÖ ¯Öã¸üŸÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖŸê Ö −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸµÖÖ−Öê Æüß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÃÖÖšüß“Ö úÖµÖ´Ö“Öß ×−ÖúÖ»Öß ×−Ö‘ÖŸÖê
7Ö¸êü ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ“Ö ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ †¿ÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ ŸÖÖê›ü)ÖÖ Æü¾ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. µÖÖ ›üÖ¾Ö¯Öê“ÖÖ“Öê ŸµÖÖÓ−ÖÖ †ÖÖ7Öß
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‹úÖ úÖ¸üÖÖ−Öê †ÖúÂÖÔÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. úÖÆüß ŸÖ¸üß “Ö¯Ö7Ö»Ö ÃÖ²Ö²Ö ¯Öãœêü úºþ−Ö ÃÖã™üµÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ“Öß
×−Ö¸üÖ)ÖÃÖ ¾Öé¢Öß ŸµÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖŸÖ ×¤üÃÖŸÖê. ÃÖÃÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ˆ¿Öß¸üÖ µÖêµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ¤êüŸÖÖÓ−ÖÖ úÖÆüßŸÖ¸üß
ÃÖ²Ö²Ö ¯Öãœêü ú¸üŸÖÖê Æüß )ÖÖêÂ™ü ŸµÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÖêÆæü−Ö ™üÖúŸÖê. µÖÖ“Öê †ÖÖ7Öß ‹ú úÖ¸üÖ †ÖÆê. Æüß ÃÖ²Ö²Ö
†¿Öß ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öß †ÖÆêü úß ×ŸÖ“µÖÖ´Öãôêû −ÖãÃÖŸÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ“Ö ²Ö“ÖÖ¾Ö ÆüÖê ÖÖ¸ü †ÖÆêü †ÃÖê −ÖÖÆüß
ŸÖ¸ü ØÃÖÆü ´Ö¸üÖÖ¸üÆüß †ÖÆêü. ÃÖ¿ÖÖ¾Ö¸ü“Öê ÃÖÓú™ü 7Ö¸üÖ7ê Ö¸ü“Ö ±úÖ¸ü )ÖÓ³Öß¸ü †ÖÆêü, úÖ¸üÖ •Öã»Öæ´Ö
ú¸üÖÖ-µÖÖÓ“ÖÖ −ÖÖ¿Ö êú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÏÖÖ ¾ÖÖ“Öæ“Ö ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. Ã¾ÖŸÖ:“Öê ¯Ë ÖÏÖÖ ¾ÖÖ“Ö×¾ÖÖê Æêü“Ö
‹ú −Öî×ŸÖúŸÖŸ¾Ö µÖÖŸÖ ×¤üÃÖŸÖê. ŸÖêÆüß †ÃÖê úß †Ö¯ÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
ŸµÖÖ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö úºþ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. †Ö¯ÖÖ •Ö¸ü ¯ÖÏÖœî üÖ“Ó µÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖŸÖæ−Ö“Ö ×ŸÖ“µÖÖú›êü ¯ÖÆüÖµÖ“Öê
šü¸ü¾Ö»Öê ŸÖ¸ü ŸÖß ‹ú †−Öî×ŸÖú )ÖÖêÂ™ü †ÖÆêü, †ÃÖÖ ×−ÖÂúÂÖÔ ×−Ö‘Öê»Ö †Ö×Ö 7Ö¸êü ´ÆüÖÖê ŸÖß ŸÖ¿Öß“Ö
†ÖÆêüÆüß !

What is the use ? µÖÖ“ÖÖ úÖµÖ ±úÖµÖ¤üÖ ? µÖÖ“ÖÖ úÖµÖ ˆ¯ÖµÖÖê)Ö ?
´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖÓ)ÖµÖÖÃÖÖšüß ˆ¢Ö´Ö †ÃÖ»Öê»Öß ú£ÖÖ −Öî×ŸÖú¥üÂ™ü¶Ö²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü †ÃÖ»Öß“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê
†ÃÖê )Ö¸ü•Öê“Öê −ÖÖÆüß Æêü ‹¾ÆüÖ−ÖÖ µÖÖŸÖæ−Ö Ã¯ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê“Ö †ÃÖê»Ö. ÃÖÃÖÖ †Ö×Ö ØÃÖÆüÖ“Öß )ÖÖêÂ™ü •Ö¸üÖ
ÃÖ7ÖÖê»ÖŸÖê−Öê †³µÖÖÃÖ»Öß ŸÖ¸ü ŸµÖÖŸÖæ−Ö úÖÆüß ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ŸÖŸ¾ÖêÆüß ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. ÃÖÓú™üÖ»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖŸÖÖÓ−ÖÖ
¿ÖÖÓŸÖ ¸üÆüÖÖê úÃÖê ±úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü šü¸üŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸üß ¾Ö ú»¯Ö−ÖÖ †ÃÖÖê Æêü ×úŸÖß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ
†ÖÆêü ŸÖêÆüß ÃÖ´Ö•ÖŸÖê. ¯ÖÖ Æüß úÖÆüß ºþœü †£ÖÖÔ−Öê −Öî×ŸÖú ´ÆüÖÖ¾Öß †¿Öß ŸÖŸ¾Öê −ÖÖÆüßŸÖ. ¾ÖÃŸÖãŸÖ:
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¾Ö »ÖÖêú×¯ÖÏµÖ ú£ÖÖ Œ¾Ö×“ÖŸÖ“Ö ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú −Öî×ŸÖú ´Öæ»µÖê ×¿Öú¾ÖŸÖÖŸÖ. †Ö¯ÖÖ Æêü ÃÖ´Ö•Öæ−Ö
‘µÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê ´Öã»ÖÖ“Öß −Öî×ŸÖú ˆ³ÖÖ¸üÖß ÆüÖ úÖÆüß †Ö¯Ö»ÖÖ )ÖÖêÂ™ü ÃÖÖÓ)ÖÖµÖ“ÖÖ ÆêüŸÖæ −ÖÖÆüß. )ÖÖêÂ™ü
ÃÖÖÓ)ÖµÖÖ´ÖÖ)Ö“Öê ±úÖµÖ¤êü ¾Öê)Öôêû“Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸÖê ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖÓ)ÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.
)ÖÖêÂ™üß´Öãôêû ‹êúµÖÖ“Öê úÖî¿Ö»µÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖŸê Öê.
“ÖÖÓ)Ö»µÖÖ ŸÖ-Æêü−Öê ‹êúÖÖ¸üÖ ( úÖ−ÖÃÖê−Ö ) úÖêÖ †ÃÖŸÖÖê ? †£ÖÖÔŸÖ •ÖÖê ¿Öê¾Ö™ü¯ÖµÖÕŸÖ ‹êúŸÖÖê ŸÖÖê. †ÃÖê
²Ö-µÖÖ“Ö »ÖÖêúÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö¯ÖÖ ´ÆüÖæ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. †)Ö¤üß ÃÖÖ¬µÖÖ “Ö“ÖÖÔ-ÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖŸÖÆüß »ÖÖêú ´Ö¬µÖê ´Ö¬µÖê
²ÖÖê»ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. úÖ¸üÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü“ÖÖ ´ÖÖÖæÃÖ •Öê úÖÆüß ÃÖÖÓ)ÖŸÖÖê †ÖÆêü, ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖ“Ö †ÖÆêü
†ÃÖê ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖŸÖê. Øú¾ÖÖ ¿ÖÖÓŸÖ¯ÖÖê ‹êúµÖÖ‡ŸÖúÖ ÃÖÓµÖ´Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ó)Öß −ÖÃÖŸÖÖê. ´ÆüÖæ−Ö“Ö
»Ö Ö¯Öæ¾ÖÔú ‹êúÖê Æß †ÖŸÖÖ êú¾Öôû ú»ÖÖ“Ö ´ÖÖ−Ö»Öß •ÖÖŸÖê †ÃÖê −ÖÖÆüß, ŸÖ¸ü ŸÖÖê “ÖÖÓ)Ö»µÖÖ
¥üÂ™üßúÖê−ÖÖ“ÖÖÆüß ³ÖÖ)Ö ´ÖÖ−Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ˆ““Ö ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúßµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ †³µÖÖÃÖ
×¿Ö²Öß¸üÖŸÖ µÖÖ )ÖãÖÖÃÖ ¯ÖÏÖŸê ÃÖÖÆü−Ö ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê. )ÖÖêÂ™ü ÃÖÖÓ)ÖµÖÖ´Öãôêû ¿ÖÖÓŸÖ¯ÖÖê ‹êúµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖµÖ »ÖÖ)ÖŸÖê.
ÃÖÖÓ)ÖÖÖ-µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê »Ö Ö¯Öæ¾ÖÔú ‹êúµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−Ö ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖŸê ÖÖê ¾Ö ŸÖß ¯Öãœêü
†ÖµÖãÂµÖ³Ö¸üÖÃÖÖšüß“Öß “ÖÖÓ)Ö»Öß ÃÖ¾ÖµÖ ²Ö−Öæ−Ö •ÖÖŸÖê. †−Öêú ¾ÖÂÖÖÔ“Öß •Öã−Öß ¾Ö •ÖÖê´Ö¤üÖ¸ü ´ÖÖî×7Öú
ÃÖÓÃéúŸÖß“Öß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ †¾Ö¬ÖÖ−Ö¯Öæ¾ÖÔú ‹êúÖÖ-µÖÖÓ“Öß ÃÖÓ7µÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ
‘Ö™üŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß †ÖÆêü, Æüß †×ŸÖµÖ¿Ö †Ö¿“ÖµÖÖÓ“Öß )ÖÖêÂ™ü †ÖÆêü. Æü»»Öß )ÖÖêÂ™üß ÃÖÖÓ)ÖµÖÖú›êü ÆüÖ‰ê ú
»ÖÖ)Ö»Öê»Öê ¤ü»ã ÖÔ Ö Æêü“Ö µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ †ÃÖÖ¾Öê †ÃÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ úµÖÖÃÖ †ÖÆêü. †Ö¬Öã×−Öú ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ
×−ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÖê )ÖÖêÂ™üß ÃÖÖÓ)ÖÖµÖ»ÖÖ ãúÖÖ»ÖÖ ÃÖ¾Ö›ü“Ö ˆ¸ü»Öê»Öß −ÖÖÆüß †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öê ¯Ö×¸üÖÖ´Ö †ÖŸÖÖ
ˆ‘Ö›ü¯ÖÖê •ÖÖÖ¾Öæ »ÖÖ)Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.

)ÖÖêÂ™üß ÃÖÖÓ)ÖµÖÖ−Öê †Ó¤üÖ•Ö ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖ ×´ÖôûŸÖê.
´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖ“Ö ŸµÖÖ )ÖÖêÂ™üß ¯Öã−Ö:¯Öã−ÆüÖ ‹êúÖµÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ †ÃÖê †ÖÆêü úß ´Öã»Öê
‹ú¤üÖ ¯Ö×¸ü×“ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß )ÖÖêÂ™ü ¯Öã−ÆüÖ ‹êúŸÖÖÓ−ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê »Ö Ö¯Öæ¾ÖÔú ‹êúµÖÖ“Öê úÖî¿Ö»µÖ †²ÖÖê¬Ö
¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ¯Öã−Ö:¯Öã−ÆüÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ×ŸÖÃÖ-µÖÖ, “ÖÖî£µÖÖ¤üÖ ŸÖß“Ö )ÖÖêÂ™ü ‹êúŸÖÖÓ−ÖÖ †ÖŸÖÖ ¯Öãœêü úÖµÖ
ÆüÖê ÖÖ¸ü µÖÖ“ÖÖ †Ó¤üÖ•Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †Ö¬Öß“Ö ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖÖê µÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ−ÖÖ ´Ö•ÖÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖ)ÖŸÖê. †Ö¯ÖÖ
êú»Öê»ÖÖ †Ó¤üÖ•Ö ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü šü¸üµÖÖ“ÖÖ †Ö−ÖÓ¤ü »Ö Ö¯Öæ¾ÖÔú )ÖÖêÂ™ü ‹êúÖÖ-µÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖÖê †Ö×Ö µÖÖ−Öê
êú¾Öôû †Ö−ÖÓ¤ü“Ö ×´ÖôûŸÖÖê †ÃÖê −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸµÖÖ−Öê ¯Öãœü“ÖÖ †Ó¤üÖ•Ö †“Öæú¯ÖÖê ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“ÖÖ ²ÖÖ»ÖÁÖÖêŸµÖÖ“ÖÖ
†ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ²ÖôûÖ¾ÖŸÖÖê. ÆüÖ †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¯Öãœüß»Ö †Â™ü¯Öî»Öæ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ²Öß•Öºþ¯Ö †ÃÖŸÖÖê. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ:
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¿ÖÖôêû“µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ¤üÖ−ê Ö ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ¾ÖÖ“Ö−Ö úÖî¿Ö»µÖ †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ÆüÖ †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ˆ¯ÖµÖÖê)Öß
¯Ö›üŸÖÖê. †Ó¤üÖ•Ö ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“Öê Æêü úÖî¿Ö»µÖ )Ö×ÖŸÖÖŸÖÆüß †ŸµÖÓŸÖ ˆ¯ÖµÖÖê)Öß šü¸üŸÖê. úÖ¸üÖ ×−ÖµÖ´ÖÖÓ“µÖÖ,
ÃÖ´Ößú¸üÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü †“Öæú †Ó¤üÖ•Ö ú¸üßŸÖ •ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü“Ö )Ö×ÖŸÖÖŸÖ ¯ÖÏ)ÖŸÖß ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê.
)ÖÖêÂ™üà−ÖÖÆüß ×−ÖµÖ´Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ¡Ö Æêü ×−ÖµÖ´Ö ²ÖÆãü¬ÖÖ ºþ¯ÖúÖŸ´Öú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ˆ¤üÖ. ²ÖÆãüŸÖêú
ú£ÖÖÓ´Ö¬µÖê »ÖÆüÖ−Ö¿ÖÖ ¯ÖÏÖµÖÖ−Öê ¿ÖŒŸÖß´ÖÖ−Ö ¯ÖÏÖµÖÖ¾Ö¸ü ×´Öôû×¾Ö»Öê»ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ ÆüÖ ×−ÖµÖ´Ö ¯ÖÖôû»Öê»ÖÖ
†ÃÖŸÖÖê. Æêü“Ö ÃÖÃÖÖ ¾Ö ØÃÖÆüÖ“µÖÖ ú£ÖêŸÖ ‘Ö›üŸÖê. •ÖÖÃŸÖßŸÖ•ÖÖÃŸÖ )ÖÖêÂ™üß ‹êú»µÖÖ¾Ö¸ü ´Öã»Öê ŸµÖÖŸÖß»Ö
†−ÖãÃµÖæŸÖ ÃÖæ¡Ö ÃÖÆü•Ö¯ÖÖê Æãü›üúŸÖß»Ö, µÖÖ †Ö¿ÖµÖÃÖã¡ÖÖÓ“Öê, ×−ÖµÖ´ÖÖÓ“Öê ŸµÖÖÓ“Öê –ÖÖ−Ö •ÖÃÖ•ÖÃÖê ¾ÖÖœüŸÖ
•ÖÖ‡Ô»Ö ŸÖÃÖŸÖÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê †Ó¤üÖ•Ö ¾ÖŸÖÔ×¾ÖµÖ“Öê ŸµÖÖÓ“Öê úÖî¿Ö»µÖêÆüß ¾ÖÖœüŸÖ •ÖÖ‡Ô»Ö.
)ÖÖêÂ™üà´Öãôêû †Ö¯Ö»Öê •Ö)Ö ×¾ÖÃŸÖÖ¸üŸÖê.
•Ö)Ö ´ÆüÖ•Öê †Ö´Ö“µÖÖ ›üÖŒê µÖÖŸÖ, ´Ö−ÖÖŸÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê ÖÖ¸êü •Ö)Ö. †Ö´Ö“Öê •Ö)Ö. ŸµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ´Öß
Æêü ²ÖÖê»ÖŸÖÖê †ÖÆêü. µÖÖ •Ö)ÖÖ“ÖÖ )ÖÖêÂ™üß ‹êú»µÖÖ−Öê ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ÆüÖŸê ÖÖê. †Ö´Ö“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ †Ö´Æüß ú¬ÖßÆüß
−Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê»µÖÖ ‘Ö™ü−ÖÖ ¾Ö ¾µÖŒŸÖà¿Öß ŸµÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖÓ²Ó ÖÓ¬Ö •ÖÖê›üŸÖÖŸÖ. •Ö¸ü ŸµÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ
‘Ö›üÖÖ-µÖÖ ‘Ö™ü−ÖÖ −ÖÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü †Ö´Æüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß −ÖÖŸÖê •ÖÖê›üÖµÖ“Öê úÖ¸üÖ“Ö úÖµÖ ? †ÃÖê ãúÖß
×¾Ö“ÖÖºþ ¿Öêú»Ö. ŸµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ŸµÖÖ ‹æúÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß •Öß¾Ö−ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ)Ö †ÖÆêüŸÖ Æêü †ÖÆêü. †Ö´Æüß ŸµÖÖ
¾µÖŒŸÖà−ÖÖ ¾µÖŒŸÖß¿Ö: ³Öê™ü»ÖÖê −ÖÖÆüß ŸÖ¸üßÆüß ŸÖê †Ö´Ö“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ›üÖê úÖ¾ÖŸÖÖŸÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: »ÖÆüÖ−Ö¯ÖÖß
ŸÖ¸ü Æêü ±úÖ¸ü“Ö †−Öã³Ö¾ÖÖÃÖ µÖêŸÖê. ¯ÖÖ 7Ö¸êü ŸÖ¸ü †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü †Ö¯ÖÖ µÖÖŸÖæ−Ö •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
†ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ ¤ãüÂ™ü ´ÖÖÖÃÖê ´Öãôûß“Ö −ÖÃÖ»Öß ŸÖ¸üßÆüß »ÖÆüÖ−Ö ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ¤ãüÂ™ü »ÖÖêúÖÓ“Öß 7Öæ¯Ö“Ö Ø“ÖŸÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
ŸÖÃÖê“Ö †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ ú¬ÖßŸÖ¸üß ‹7ÖÖªÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ²Öã¨üß´ÖÖ−Ö, ÃÖã¤Ó ü¸ü ¾Ö “ÖÖÓ)Ö»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ³Öê™üµÖÖ“Öß
ÃÖÓ¬Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ×´Öôûêü»Ö †¿Öß ´Ö−ÖÖŸÖ»µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ˆ´Öê¤ü ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖŸÖê. ÃÖã¤Ó ü¸ü †Ö¤ü¿ÖÖÔ“Öß †Öêœü
¾Ö ×¾Ö¬¾ÖÓÃÖÖ“Öê ³ÖµÖ Æêü ²ÖÖ»Ö´ÖÖ−ÖÃÖÖ“Öê †×³Ö®Ö †Ó)Ö †ÖÆêü. ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ¸üßú ú£ÖÖÓ´Ö¬µÖê µÖÖ ²ÖÖ»Ö´ÖÖ−ÖÃÖÖ“Öê
¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö ˆ´Ö™ü»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. ¯ÖÏ×ŸÖ¬¾Ö×−Ö ‹êæú µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“Ö´Öãôêû ŸµÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öê »Ö Ö ŸÖŸúÖôû
¾Öê¬Öæ−Ö ‘ÖêŸÖÖŸÖ. )ÖÖêÂ™üß ‹êæú−Ö ÃÖÖ Ö¸ü −ÖÃÖ»Öê»Öê ´Öæ»ÖÆüß ŸµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ¡ÖÖÓ«üÖ¸êü ŸµÖÖ“µÖÖ −ÖêÆü´Öß“µÖÖ •Ö)ÖÖ¯Öê ÖÖ
×¾ÖÃŸÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ •Ö)ÖÖ“Öê ³ÖÖ)Öß¤üÖ¸ü ²Ö−ÖŸÖÖŸÖ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ú£ÖÖÓ´Ö¬Öæ−Ö µÖêÖÖ¸üÖ †−Öã³Ö¾Ö ÆüÖ ×¾ÖÃúôûßŸÖ
)ÖÖë¬ÖôûÖ“ÖÖ †−Öã³Ö¾Ö −ÖÃÖŸÖÖê. ŸÖÖê ²ÖÖÓ¬Öß¾Ö ¾Ö ÃÖãÃÖÓ)ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê. 7Ö¸êü ŸÖ¸ü ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ †¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ,
†ÃŸÖÖ¾µÖÃŸÖ, )Ö›ü²Ö›ü, )ÖÖë¬Öôû ´ÖÖ•Ö»Öê»µÖÖ •Ö)ÖÖ»ÖÖ ‹ú “ÖÖÓ)Ö»Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¤êüµÖÖ“Öê úÖ´ÖÆüß )ÖÖêÂ™üß
ú¸üŸÖÖŸÖ. Æüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÃÖ7ÖÖê»Ö †£ÖÖÔ−Öê −Öî×ŸÖú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖÆüß †ÃÖŸÖê ´Ö)Ö ºþœüÖ£ÖÖÔ−Öê †Ö¯ÖÖ •µÖÖ»ÖÖ
−Öî×ŸÖú ´ÆüÖŸÖÖê ŸÖ¿Öß ´ÖÖ¡Ö −ÖÃÖŸÖê. †−µÖÖµÖÖ“Öê ³Ö µÖ šü¸ü»Öê»µÖÖÓ“ÖÖ ¿Öê¾Ö™üß ×¾Ö•ÖµÖ ÆüÖŸê ÖÖê. ´ÖÖ¡Ö ×¾Ö•ÖµÖß
šü¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ−Öê úÖÆüß †Ö Öê¯ÖÖÆÔü, †¾Öî¬Ö ÃÖÖ¬Ö−Ö µÖãŒŸÖß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. ÃÖ¿ÖÖ−Öê ³Öãúê »µÖÖ
ØÃÖÆüÖ»ÖÖ ´ÖÖ¸ü»Öê»Öß £ÖÖ¯Ö Æêü µÖÖ“Öê ‹ú ˆ¤üÖÆü¸üÖ †ÖÆêü.
$ÖÖêÂ™üß ¿Ö²¤üÖ−Ó ÖÖ †£ÖÔ ¯ÖÏ¤üÖ−Ö ú¸üŸÖÖŸÖ.
)ÖÖêÂ™üß´Öãôêû ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ¿Ö²¤üÃÖÓ)ÖÏÆü ¾ÖÖœüŸÖÖê †ÃÖêÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ »Ö ÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö. ¿Ö²¤ üÆüß †)Ö¤üß
¾µÖŒŸÖß)ÖŸÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ †ÖÆêü. •Ö)ÖÖ“Öê −ÖÖ´ÖÖÓú−Ö ú¸üµÖÖ“Öß •Öß ¿ÖŒŸÖß ¿Ö²¤ü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ¤üÖ−Ö
ú¸üŸÖÖŸÖ ŸÖßÆüß †×ŸÖ¿ÖµÖ ¾µÖŒŸÖß)ÖŸÖ †ÃÖŸÖê †Ö×Ö ŸÖ¸üßÆüß ¿Ö²¤ü Æüß ‹ú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓ¯Ö¢ÖßÆüß
†ÖÃÖŸÖêü“Ö. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö †Ö¯ÖÖ †Ö¯Ö»Öê †−Öã³Ö¾Ö ‡ŸÖ¸üÖÃÓ ÖÖê²ÖŸÖ ¾ÖÖ™æü ¿ÖúŸÖÖê. †¿ÖÖ ¤ãüÆêü¸üß )ÖãÖÖÓ´Öãôêû“Ö
¿Ö²¤üÖ−Ó ÖÖ †£ÖÔ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖŸê Ö †ÃÖŸÖÖê. ˆ¤üÖ. ´Öã»ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¾µÖŒŸÖß)ÖŸÖ †−Öã³Ö¾ÖÖ´Öãôêû ³Öæú »ÖÖ)ÖÖê
´ÆüÖ•Öê úÖµÖ ŸÖê ´ÖÖ×ÆüŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ“Ö †−Öã³Ö¾ÖÖ´Öãôêû )ÖÖêÂ™üßŸÖß»Ö ØÃÖÆü ³Öãêú´Öãôêû úÃÖÖ ¾µÖÖãúôû —ÖÖ»ÖÖ
†ÃÖê»Ö µÖÖ“ÖßÆüß ŸÖê ú»¯Ö−ÖÖ úºþ ¿ÖúŸÖÖŸÖ. )ÖÖêÂ™üß´Öãôêû '³Öæú' µÖÖ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ †£ÖÔ £ÖÖê›üÖ †×¬Öú
×¾ÖÃŸÖÖ¸üŸÖÖê. ŸµÖÖŸÖ ØÃÖÆüÆüß ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖŸÖÖê. ‹7ÖÖ¤üê ´Öæ»Ö ×•ÖŸÖŒµÖÖ •ÖÖÃŸÖß )ÖÖêÂ™üß ‹êêú»Ö ×ŸÖŸÖêú ŸµÖÖ“Öê
†£ÖÖÔ“µÖÖ †−Öã³Ö¾ÖÖ“Öê Öê¡Ö ×¾ÖÃŸÖÖ¸êü»Ö. úÖ¸üÖ ‡ŸÖ¸üÖ“Ó Öê †−Öã³Ö¾ÖÆüß )ÖÖêÂ™üà´Öãôêû ŸµÖÖ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê ³ÖÖ)Ö
²Ö−ÖŸÖ •ÖÖŸÖß»Ö. µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü ²ÖÖ»Ö¯ÖÖß ‹êú»Öê»µÖÖ )ÖÖêÂ™üß´Öãôêû ´ÖÖêšêü¯ÖÖß“µÖÖ ¾ÖÖ“Ö−ÖÖ“Öß
¯Öæ¾ÖÔŸÖµÖÖ¸üß ÆüÖŸê Ö †ÃÖŸÖê.
7Ö¸êü ŸÖ¸ü ¾Ö¸ü“µÖÖ ¯Ö×¸ü“”êû¤üÖŸÖ “ÖÙ“Ö»Öê»Öê )ÖÖêÂ™üß ÃÖÖÓ)ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ»Öê ±úÖµÖ¤êü Æêü
¾ÖÖ“Ö−ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖÆüß »ÖÖ)Öæ ¯Ö›üÖÖ¸êü †ÖÆêüŸÖ. ´Öã»ÖÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖê“µÖÖ ¸ü“Ö−Öê ×¾ÖÂÖµÖß“Öß ¾Ö ×−ÖµÖ´ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß •ÖÖÖ
Æüß ŸµÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ“Ö−Ö Ö´ÖŸÖê“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ ¯ÖÏŸµÖ Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß •ÖÖŸÖê. ¾ÖÖ“Ö−ÖÖ“Öß “ÖÖÓ)Ö»Öß Ö´ÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
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ÆüÖê Öê Æêü ²Öã¨üß´Ö¢ÖÖ¯ÖæÖÔ ŸÖÔú »Öœü¾Öæ−Ö †Ó¤üÖ•Ö ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“µÖÖ Ö´ÖŸÖê¾Ö¸üÆüß †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö †ÃÖŸÖê. ³ÖÖÂÖê“µÖÖ
¸ü“Ö−ÖÖ úÖî¿Ö»µÖÖ¿Öß, ÃÖÖîÂšü¾ÖÖ¿Öß ´Öã»Öê •ÖÃÖ•Ö¿Öß ¯Ö×¸ü×“ÖŸÖ ÆüÖŸê ÖÖŸÖ ŸÖÃÖŸÖ¿Öß ŸÖß ¾ÖÖŒµÖÖ“µÖÖ ¯Öãœü“µÖÖ
™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü úÖµÖ †ÃÖê»Ö µÖÖ“ÖÖ †Ó¤üÖ•Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ´Ö−ÖÖ¿Öß ²ÖÖÓ¬Öæ »ÖÖ)ÖŸÖÖŸÖ. ‹æúÖ“Ö † Ö¸ü Ö´ÖŸÖÖ
ÃÖÖ¬µÖ ÆüÖê µÖÖÃÖÖšüß )ÖÖêÂ™üß ÃÖÖÓ)ÖÖê Æêü ±úÖ¸ü“Ö ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ šü¸üŸÖê †ÃÖê ´ÆüÖÖµÖ»ÖÖ Æü¸üúŸÖ −ÖÃÖÖ¾Öß.

ˆ¯ÖµÖãŒŸÖê“µÖÖ ¯Ö×»Öú›êü
×−ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÖê )ÖÖêÂ™üß ÃÖÖÓ×)ÖŸÖ»µÖÖ−Öê Æêü ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¬µÖ ÆüÖ‰ê ú ¿ÖúŸÖê. ¯ÖÖ )ÖÖêÂ™üß ÃÖÖÓ)ÖÖê µÖÖ ´ÖÆüÖ−Ö
¾ÖÖ¸ü¿ÖÖ»ÖÖ êú¾Öôû ÃÖÖ¬Ö−Ö¾ÖÖ¤üß ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÆüÖÖê Æêü ŸµÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ£ÖÖ †−µÖÖµÖ ú¸üµÖÖÃÖÖ¸ü7Öê †ÖÆêü.
•Ö¸üß †Ö¯Ö»ÖÖ ´Öã7µÖ ˆ§êü¿Ö ¿ÖÖôêûŸÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ˆ¢Öê•Ö−Ö ¤êüÖê ÆüÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üßÆüß ŸµÖÖ»ÖÖ ‹ú ¾Öê)Öôêû
´Öæ»µÖÆüß †ÖÆêü. )ÖÖêÂ™ü ‹êúµÖÖ−Öê ²ÖÆãü†ÖµÖÖ´Öß, ²ÖÆãü´Öã7Öß ¾ÖÖ¸üÃÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖŸê ÖÖê. )ÖÖêÂ™üß´Öãôêû ×¾Ö×¾Ö¬Ö
ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ×¸ü¾ÖÖ•Ö, “ÖÖ»Öß×¸üŸÖß ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú •Öß¾Ö−ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖÖ
×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖê−Öê ÃÖ´Öé¨ü ÆüÖŸê ÖÖê. †Ö¬Öã×−Öú ×¿Ö ÖÖÖŸÖæ−Ö ÆüÖê ÖÖ¸üÖ ‹ú´ÖÖ)Öá †Ö×Ö ‹úÃÖã¸üß ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ™üôûŸÖÖê.
)ÖÖêÂ™ü ÃÖÖÓ)ÖµÖÖú›êü ´ÖÖî×7Öú ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü“ÖÖ )ÖÖî¸ü¾Ö ´ÆüÖæ−ÖÆüß ¯ÖÖÆüÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê. úÖ¸üÖ Ã´Ö¸üÖ¿ÖŒŸÖß«üÖ¸êü
êú»Öê»µÖÖ ´ÖÖî×7Öú ÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖŸÖæ−Ö ‹ú ÃÖÖï¤üµÖÖÔŸ´Öú ´Öæ»µÖ ¾Ö †Ö¾ÖÖÆü−Ö »ÖÖêúÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖê. ¸üÖ•ê Ö
)ÖÖêÂ™ü ÃÖÖÓ)ÖµÖÖ´Ö¬Öæ−Ö ´ÖÖî×7Öú ÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖÆüß ¾ÖÖœüŸÖ •ÖÖŸÖê. Æêü ¾µÖÖ¯Öú ´Öæ»µÖ »Ö ÖÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö
†Ö¯ÖÖ »ÖÆüÖ−Ö ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ¾Ö)ÖÖÔŸÖ )ÖÖêÂ™üß ÃÖÖÓ)ÖµÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö ¾Ö ŸµÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ †Öêôû7Ö»Öß
¯ÖÖ×Æü•Öê.
´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖÓÃéúŸÖß“Öê †Ó)Ö ´ÆüÖæ−Ö )ÖÖêÂ™ü ÃÖÖÓ)ÖÖê Æêü )ÖÖêÂ™ü ÃÖÖÓ)ÖµÖÖ“µÖÖ ŸÖÓ¡Ö úÖî¿Ö»µÖÖ¯Öê ÖÖ
¾Öê)Öôûê †ÖÆêü. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖ´ÖæÆüÖ“Ó Öß •Öß¾Ö−Ö¥üÂ™üß, †ÓŸÖ¥ÔüÂ™üß ¾Ö ¿ÖÆüÖÖ¯ÖÖ µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ×ŸÖ×−Ö¬Ößú ¯Ö×¸ü“ÖµÖ
úºþ−Ö ¤êüÖÖ¸üê ëú¦ü ´ÆüÖæ−Ö †Ö¯ÖÖ ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ¸üßú )ÖÖêÂ™üß ÃÖÖÓ)ÖµÖÖú›êü ²Ö‘Öæ ¿ÖúŸÖÖê. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ³ÖÖî)ÖÖê×»Öú
¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖ ×¯Öœü¶Ö−Ö ×¯Öœü¶Ö ÃÖÖÓ×)ÖŸÖ»ÖÖ •ÖÖÖÖ-µÖÖ )ÖÖêÂ™üß µÖÖ ŸµÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“Öê ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶
ÆüÖ‰ê ú−Ö ²ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ¿Öêú›üÖê ¾ÖÖ Æü•ÖÖ¸üÖê ¾ÖÂÖÖÕ−ÖÓŸÖ¸üÆüß †Ö¯ÖÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ŸµÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖ ¾Öî¿ÖßÂ™ü¶¯ÖæÖÔ
¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ ¾Ö ú»¯Ö−ÖÖ †Öêôû7Öæ ¿ÖúŸÖÖê. ˆ¢Ö¸ü †´Öê×¸üêúŸÖß»Ö Ã£ÖÖ×−Öú ¸êü›ü ‡Ó×›üµÖ−ÃÖ ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖß»Ö
‹7ÖÖ¤üß )ÖÖêÂ™ü µÖã¸üÖ×ê ¯ÖµÖ−Ö ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖß»Ö )ÖÖêÂ™üà¯Öê ÖÖ ‹ú¤ü´Ö ×³Ö®Ö †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ“Öß ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ú»¯Ö−ÖÖ,
¸ü“Ö−ÖÖ, ¾Öê)Ö ÃÖÖ¸êü“Ö ×³Ö®Ö †ÃÖŸÖê. −ÖãÃÖŸÖê ŸµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö Æêü“Ö ÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶Ö“Öê
ªÖêŸÖú −ÖÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖŸÖß»Ö •Ö)ÖÖ“µÖÖ ×−ÖÙ´ÖŸÖß“Öê ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−Ö †Ö×Ö •Öß¾Ö−ÖÖÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ
†Ö¾ÆüÖ−Ö ÃÖ´Ö•ÖµÖÖ“Öê ´ÖÖ)ÖÔ ÆêüÆüß ŸµÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖæ−Ö †ÖúÖ¸ü»Öê»µÖÖ )ÖÖêÂ™üßŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ.
•Ö)ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖß»Ö )ÖÖêÂ™üà“µÖÖ †±úÖ™ü ³ÖÖÓ›üÖ¸üÖŸÖæ−Ö †Ö´Æüß •Öê¾ÆüÖ ‹7ÖÖ¤üß )ÖÖêÂ™ü ×−Ö¾Ö›üŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ
•µÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖ ŸÖß )ÖÖêÂ™ü •Ö−´Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öê»Öß †ÃÖŸÖê, ×ŸÖ“Öß ‹ú ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ‘Ö›üÖ —ÖÖ»Öê»Öß †ÃÖŸÖê, ŸµÖÖ
ÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖ ´ÖÖ−ÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ, ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ •Ö)ÖÖ¿Öß †Ö´Æüß ŸÖÖ¤üÖŸ´µÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ´ÆüÖ•Öê
†Ö´Æüß •Öê¾ÆüÖ )ÖÖêÂ™ü ÃÖÖÓ)ÖŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß»ÖÖÆüß ×•Ö¾ÖÓŸÖ ú¸üŸÖÖê. †Ö×Ö Æüß •ÖÖ)Ö úÖÆüß êú¾Öôû
)ÖÖêÂ™ü ÃÖÖÓ)ÖµÖÖ“µÖÖ úÖôûÖ¯Öã¸üŸÖß ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ −ÖÃÖŸÖê, úÖ¸üÖ “ÖÖÓ)Ö»µÖÖ ŸÖ-Æêü−Öê ÃÖÖÓ×)ÖŸÖ»Öê»Öß )ÖÖêÂ™ü Æüß
‹êúÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖ´Ö“Öß Ã´Ö¸üÖÖŸÖ ¸üÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸÖß )ÖÖêÂ™ü •Ö¸ü ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ÃÖÖÓ×)ÖŸÖ»Öß )Öê»Öß †ÃÖê»Ö
ŸÖ¸ü †)Ö¤üß −ÖŒúß“Ö ¸üÆüÖŸÖê.
‹úÖ“Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¾Ö ³ÖÖî)ÖÖê×»Öú ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖæ−Ö •Ö−´Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ ú£ÖÖÓ´Ö¬µÖêÆüß úÖÆüß ¾ÖêôûÖ
•ÖÖÖ¾ÖµÖÖ•ÖÖê)ÖÖ ±ú¸üú †ÖœüôûŸÖÖê. ×³Ö®Ö †Ö¿ÖµÖ, ×³Ö®Ö ²ÖÖê¬Ö †ÃÖŸÖÖê. †Ö•Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×¤üÃÖÖÖ¸üß
)ÖÖêÂ™ü ŸµÖÖ ÃÖÓÃéú×ŸÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»ÖßŸÖß»Ö •µÖÖ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ™ü¯¯µÖÖÓ¾Ö¸ü †ÖúÖ¸üÖ»ÖÖ †Ö»Öß †ÃÖê»Ö
ŸµÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖ †Ö¿ÖµÖ ¾Ö ²ÖÖê¬Ö †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö †ÃÖŸÖÖê.
¾Ö¸ü ÃÖÖÓ×)ÖŸÖ»Öê»µÖÖ )ÖÖêÂ™üß¯Ó ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ¯ÖÓ“ÖŸÖÓ¡ÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü †−Öêú )ÖÖêÂ™üà´Ö¬µÖêÆüß ×™üæú−Ö
¸üÆüÖµÖÖ“Öß ´Öæ»Ö¯ÖÏ¸ê üÖÖ ¾µÖŒŸÖ ÆüÖŸê Ö ¸üÆüÖŸÖê. úÖ¸üÖ •µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ŸµÖÖ ú£ÖÖ •Ö−´Ö
¯ÖÖ¾Ö»µÖÖ ŸµÖÖŸÖ ¿ÖŒŸÖß“ÖÖ †−µÖÖµµÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Æüß ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ‘Ö™ü−ÖÖ ÆüÖŸê Öß. •ÖÖŸÖú ú£ÖÖÓ´Ö¬µÖê ‘ÃÖÖŸ¾Ößú,
×−Ö¸üÖ)ÖÃÖ †Ö¿ÖÖ’ µÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß, ´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¾Ö †£ÖÔ µÖÖÓ“Öß )Öã±Ó úÖ êú»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Öê¡ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü ‘ÖãÃÖôûÖß“µÖÖ úÖ»Ö7ÖÓ›üÖŸÖ µÖÖ
ú£ÖÖ †ÖúÖ¸üÖ»ÖÖ †Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. •ÖÖŸÖú ú£ÖÖ´Ö¬Öê ×¤üÃÖÖÖ¸êü •Ö)Ö, Øú¾ÖÖ 7Ö¸êü ŸÖ¸ü •Ö)Ö úÃÖê
†ÃÖÖ¾Öê µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖ ú£ÖêŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öß ŸÖß ú»¯Ö−ÖÖ Æüß †×ŸÖ¿ÖµÖ ÃÖÖŸ¾Ößú, ×−Ö¸üÖ´ÖµÖ †ÖÆêü.
arun thakur

Page 44

5/14/2008

ŸµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ ÖÖŸúÖ¸üÖ“µÖÖ / ÖÖÖ¬ÖÖÔŸÖ ‘Ö›üÖÖ-µÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖ“µÖÖ / ¿ÖŒµÖŸÖÖÓ“Öê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ ‹¾Öœêü †ÖÆêü úß
ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß Æüß ¯ÖÏ¾ÖÖÆüß ¾Ö )Ö×ŸÖ´ÖÖ−Ö †ÃÖŸÖê.
¯ÖÓ“ÖŸÖÓ¡ÖÖŸÖß»Ö ¹ý¯ÖúÖŸ´Öú •Ö)Ö ¾Ö •ÖÖŸÖúú£ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ¹ý¯ÖúÖŸ´Öú •Ö)Ö µÖÖŸÖß»Ö ±ú¸üúÆüß
•ÖÖÖ¾ÖÖÖ¸üÖ †ÖÆü.ê ¯ÖÓ“ÖŸÖÓ¡ÖÖŸÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß ¥üÂ™üßúÖê−Ö ¾Ö ´Öæ»Ö¯ÖÏ¸ê üÖÖ µÖÖ ¯ÖÏÖµÖÖÓ“Öê ´Öã7Ö¾Ö™êü ‘ÖÖ»Öæ−Ö µÖêŸÖÖŸÖ.
ŸÖ¸ü •ÖÖŸÖú ú£ÖêŸÖ ´ÖÖ−Ö¾Ö, ¯ÖÏÖÖß ¾Ö ×−Ö•Öá¾Ö •Ö)Ö µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖ¾Ö»ÖÓ×²ÖŸ¾Ö ¾µÖŒŸÖ ú¸üÖÖ¸üß
)Öã±Ó úÖ ‹ú¡Ö êú»Öê»Öß †ÖÆêü. ÃÖæ›ü ‘ÖêµÖÖ¯Öê ÖÖ ÃÖÖ ÖÖŸúÖ¸ü ÆüÖê Öê ÆüÖ •ÖÖŸÖúÖ−Öê ´ÖÖÓ›ü»Öê»ÖÖ ˆ¯ÖÖµÖ
†ÖÆêü. ÆãüÂÖÖ¸üß»ÖÖ ŸµÖÖŸÖ ±úÖ¸üÃÖê ´ÖÆüŸ¾Ö −ÖÖÆüßµÖ. ˆ»Ö™ü¯Ö Öß ²Ö¤ü»ÖÖ“Öß ‡“”ûÖ, ¾Öê)ÖóµÖÖ
¥üÂ™üßúÖê−ÖÖ´Ö¬Öæ−Ö ¯ÖÆüÖÖê, µÖÖŸÖæ−Ö )ÖÖêÂ™üßŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÃµÖê¾Ö¸ü ŸÖÖê›ü)ÖÖ ÃÖÖ¯Ö›üµÖÖ“Öß †Ö¿ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖŸê Öê.
¯ÖÓ“ÖŸÖÓ¡ÖÖŸÖ ×¤üÃÖÖÖ-µÖÖ •Ö)ÖÖ¯Öê ÖÖ Æêü ‹ú¤ü´Ö ×³Ö®Ö −Öî×ŸÖú ×−ÖÂšüÖ“Ó Öê •Ö)Ö †ÖÆêü. ŸÖ¸üßÆüß ¤üÖ−ê ÆüßŸÖß»Ö
ú£ÖÖ µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ú£ÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üŸê Öß»Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ‘Ö™üú †ÖÆêüŸÖ. †ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖÓú›êü
¯ÖÆüÖµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖŸÖß»Ö , Æüß ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ¾Öê¬Öú †ÖÆêü. †Ö×Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖß»Ö
²ÖÆãü†ÖµÖÖ´Öß, ²ÖÆãü´Öã7Öß ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü“Öß ŸÖß ÃÖÖ Ö †ÖÆêü.
‡ŸÖ¸ü ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖß»Ö ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ¸üßú ú£ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö úºþ−Ö Æüß “Ö“ÖÖÔ ¾µÖÖ¯Öú ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.
¯ÖÏŸµÖêú ú£ÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ Æüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ³ÖÖî)ÖÖê×»Öú ¯Ö×¸üÃÖ¸ü ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †¾ÖÃ£ÖÖ †Ö×Ö ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú
†−Öã³Ö¾Ö µÖÖŸÖæ−Ö ‘Ö›ü»Öê»Öß ÃÖÓÃéúŸÖß ×−Ö¤ìü×¿ÖŸÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê. ´ÆüÖæ−Ö“Ö ŸÖ¸ü †Ö¯ÖÖ ±Ïëú“Ö, ²ÖÖ»ú−Ö
¸üÖÂ™Òêü ¾ÖÖ ¸ü×¿ÖµÖÖ“µÖÖ ú£ÖÖ ‹êæú−ÖÆüß ŸµÖÖÓ“Öê ´Öæôû Ã£ÖÖ−Ö ÃÖÖÓ)Öæ ¿ÖúŸÖÖê. ¯ÖÖÛ¿“Ö´ÖÖŸµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß Æüß •ÖÖæ
‹úÖÛŸ´Öú ‘Ö›üÖß“Öß †ÖÆêü, †¿Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖß»Ö ú»¯Ö−ÖÖ †ÃÖŸÖê. •Öê¾ÆüÖ †Ö¯ÖÖ µÖã¸üÖ×ê ¯ÖµÖ−Ö
ú£ÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü´Ö¬Öß»Ö ¾µÖŒŸÖß¸êü7ÖÖ ¾Ö †Ö¿ÖµÖÃÖæ¡ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ ¯ÖÆüÖŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ Æüß ú»¯Ö−ÖÖ ×¾Öºþ−Ö
•ÖÖŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖ, “Öß−Ö, •Ö¯ÖÖ−Ö µÖÖ †Ö×¿ÖµÖÖ‡Ô ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ú£ÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü“Öß †Ö¯ÖÖ ×“Ö×úŸÃÖÖ êú»Öß ŸÖ¸ü
ŸµÖÖŸÖæ−ÖÆüß ¯ÖÖî¾ÖÖÔŸµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß µÖÖ ‹úÖ“Ö −ÖÖ¾ÖÖ−Öê †Öêôû7Ö»µÖÖ •ÖÖÖÖ-µÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ
¬¯ÖÖŸÖß µÖê‡»Ô Ö.
ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú †Ö¿ÖµÖ ¾Ö ¥üÂ™üßúÖê−Ö µÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ÃÖ¾ÖÔ ú£ÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ µÖÖ
´ÖÖî×7Öú ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖß»Ö †¤üÖ−Ö¯ÖÏ¤üÖ−ÖÖ“µÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü¾Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬ÖßŸ¾Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. •µÖÖ •Ö)ÖÖŸÖ
×»Ö×7ÖŸÖ ¾Ö ‡»ÖêŒ™ÒüÖÛ−ÃÖú ´ÖÖ¬µÖ´Öê ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ¯ÖÏ×ÎúµÖê¾Ö¸ü ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö )ÖÖ•Ö×¾ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ •Ö)ÖÖŸÖ −Öî×ŸÖú
ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß ´ÆüÖæ−Ö †Ö¯ÖÖ úÖÆüß ÃÖ−´ÖÖ−Ö ¤êüŸÖ −ÖÖÆüß ¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¯Ö¾ÖÖÔÆüß ú¸üßŸÖ −ÖÖÆüß,
µÖÖŸÖ †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™üµÖÖ•ÖÖê)Öê úÖÆüß“Ö −ÖÖÆüß. ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ Ö¸ü •Ö)ÖŸÖÖŸÖ ´ÖÖî×7Öú ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö
†ÃÖ»Öê»µÖÖÓ“ÖÖ †×¿Ö× ÖŸÖ ´ÆüÖæ−Ö ˆ¯ÖÆüÖÃÖ“Ö êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖÓ−ÖÖ −Ö “ÖãúŸÖÖ ¤ãü¤ìü¾Öß )ÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê.
†¯ÖÓ)Ö ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖê, ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¯ÖÏ)ÖŸÖßŸÖß»Ö †›ü£ÖôûÖ ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖê, ãúÖßÆüß ´ÖÖî×7Öú ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü“ÖÖ
)ÖÖî¸ü¾Ö êú»ÖÖ, ŸÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ Ã¾Ö¯−ÖÖôæû šü¸ü×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ŸÖ¸üß ¤êü7Öß»Ö •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ †−Öêú ´ÖÖêšü¶Ö
†Ö¾ÆüÖ−ÖÖÓ−ÖÖ ŸÖÖê›ü ¤êüŸÖÖÓ−ÖÖ êú¾Öôû ²ÖÖê»ÖµÖÖ“ÖÖ“Ö †Ö¬ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. )ÖÖêÂ™ü ‹êúŸÖÖÓ−ÖÖ ´Öæ»Ö úÖÆüß
úÖôû ŸÖ¸üß ´ÖÖî×7Öú ÃÖÓÃéúŸÖß“ÖÖ ³ÖÖ)Ö ²Ö−ÖŸÖê. µÖÖŸÖæ−Ö †Ö´Ö“µÖÖ † Ö¸üÖ¾Ö»ÖÓ²Öß ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖ ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö
ÃÖÖ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¿Öî Ö×Öú ¾ÖÖœüßÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖ †−Öã³Ö¾Ö ŸÖ¸üß ŸµÖÖ»ÖÖ µÖÖŸÖæ−Ö ×´ÖôûŸÖÖê.
‹¾Öœüß ŸÖ¸üß ú´ÖßŸÖ ú´Öß †¯Öê ÖÖ †Ö¯ÖÖ úºþ ¿ÖúŸÖÖê. ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖŸ´Öú ŸÖŸ¾Ö ´ÆüÖæ−Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü
´ÖÖî×7Öú ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ÆüÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ÃÖ¸üôû ¾Ö ŸÖŸúÖôû Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ ÆüÖŸê ÖÖê. µÖÖ ¤üÖ−ê Æüß )ÖÖêÂ™üß »ÖÖêú¿ÖÖÆüß
¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †Ó)Ö †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Öú ÃÖÖ Ö¸üŸÖÖ Æüß †Ö•Ö“µÖÖ •Ö)ÖÖŸÖ †×¬Öú Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê ÃÖ´ÖŸÖÖ
¾Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß †×¬ÖúÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÖÆêü †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¤êüÛ7Ö»Ö, ´ÖÖî×7Öú
ÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖ»ÖÖÆüß ‹ú ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê ¾Ö ŸµÖÖŸÖæ−Ö ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ±úã»Ö¾Öæ
¿ÖúµÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ×¤ü»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. •Öê¾ÆüÖ )ÖÖêÂ™üß µÖÖ †Ö−ÖÓ¤üÖ−Öê ÃÖÖÓ×)ÖŸÖ»µÖÖ ¾Ö
‹êú»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸÖ¯Ö¿Öß»ÖÖú›êü ²ÖÖ¸üúÖ‡Ô−Öê ÃÖÆü•ÖŸÖê−Öê »Ö Ö ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ †Ö¬Öã×−Öú •Ö)ÖÖ¿Öß
×¾ÖÃÖÓ¾ÖÖ¤üß −ÖÃÖÖÖ¸üß ‹ú ÃÖÓÃéúŸÖß ¯Öã−ÖºþŸ£ÖÖ−Ö ¯ÖÖ¾Öê»Ö.

¯ÖÏú¸üÖ ÃÖÆüÖ¾Öê
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Growing up Male

¯Öã¹ýÂÖß ¾Öé¢Öß“Öê ÃÖÓ)ÖÖê¯Ö−Ö
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ‹ú ´ÖÖ)ÖÔ ¯ÖãºþÂÖÖÓ−ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
†ÖÆêü, ŸÖÖê ´ÆüÖ•Öê ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ úÃÖê ¾ÖÖœü×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê ŸÖê ¯ÖÆüÖÖê. ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖãºþÂÖ ²ÖÖ»Öú ´ÆüÖæ−Ö ÆüÖê ÖÖ¸êü
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öúú¸üÖ Æêü ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †ÃÖŸÖê. êú¾Öôû †Ö‡Ô, ²Ö×ÆüÖ µÖÖ ¾Ö †¿ÖÖ ‡ŸÖ¸ü †£ÖÖÔ−Öê“Ö
−Ö¾Æêü ŸÖ¸ü †ÖÖ7Öß ‹úÖ ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ¾Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü †£ÖÖÔ−Öê Æêü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öúßú¸üÖ ÆüÖŸê Ö †ÃÖŸÖê. ¯ÖãºþÂÖ
´ÆüÖæ−Ö ¾ÖÖœüŸÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ´Öê»ÖÖ †−Öã»Ö Öæ−Ö ¾ÖÖ)ÖÖ¾Öê »ÖÖ)ÖŸÖê. ŸÖß“Ö ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ
ÛÃ¾ÖúÖ¸üÖ¾Öß »ÖÖ)ÖŸÖê.
Æüß “Ö“ÖÖÔ ´Öß •µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß¾Ö¸ü †¬ÖÖ¸üßŸÖ ú¸üŸÖÖêµÖ ŸÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß Ã£ÖÖ×−Öú ¾Ö ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ †ÖÆêü.
¯ÖÖ ŸµÖÖŸÖæ−Ö µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖãºþÂÖÖÓ“Öê ¾µÖŒŸÖß´ÖŸ¾Ö ‘Ö›ü×¾ÖÖÖ-µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖÓ“µÖÖ •Ö)ÖÖ“Öß ú»¯Ö−ÖÖ µÖê‰ú
¿Öêú»Ö. ´ÖÖ—Öß Æüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß Æüß ´Ö¬µÖ¯ÖÏ¤êü¿Ö´Ö¬Öß»Ö ‹úÖ ´ÖÖ•Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ−Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ”ûÖ™ê ü¶Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖæ−Ö
)ÖÖêôûÖ êú»Öê»Öß †ÖÆêü. †¿ÖÖ ŸÖ-Æêü“µÖÖ ¿Öêú›üÖê )ÖÖ¾ÖÖŸÖæ−Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß )ÖÖêôûÖ êú»µÖÖ¾Ö¸ü“Ö ¯ÖãºþÂÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öúú¸üÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß µÖ£ÖÖÛÃ£ÖŸÖß“Öê ×¾ÖÃŸÖéŸÖ †Öú»Ö−Ö ÆüÖ‰ê ú ¿Öêú»Ö.
´ÖÖ—µÖÖ ãú´ÖÖ¸ü¾ÖµÖÖŸÖ ´Öß ¿ÖÖÃÖúßµÖ ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ
´Ö−ÖÖŸÖß»Ö −ÖúÖ¿ÖÖ¾Ö¸ü Ã¡Öß ¾Ö ¯ÖãºþÂÖÖÓ“Öê Ã£ÖÖ−Ö ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ÆüÖ‰ê ú »ÖÖ)Ö»Öê. ŸµÖÖúÖôûß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôêûŸÖÆüß
ÃÖÆü×¿Ö ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö ¤ãüÙ´Öôû ÆüÖŸê Öê, ¯ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôêûŸÖ ´ÖÖ¡Ö ´Öã»Öê †Ö×Ö ´Öã»Öß ‹ú¡Ö
×¿ÖúŸÖ ÆüÖŸê Öß. µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ŸÖß ‘²Öã×−ÖµÖÖ¤üß ŸÖÖ»Öß´Ö’ µÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ ÃÖÓú»¯Ö−Öê¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ ¿ÖÖôûÖ
ÆüÖŸê Öß. ŸµÖÖŸÖ ´Öã»Ö †Ö×Ö ´Öã»Öß −ÖãÃÖŸÖß ‹ú¡Ö ²ÖÃÖŸÖ“Ö −Ö¾ÆüŸÖß ŸÖ¸ü ²Öãú ²ÖÖ‡Õ›üà)Ö, úÖ)Ö¤ü
úÖŸÖ¸üúÖ´Ö, ×¾ÖÖúÖ´Ö, ³Ö¸üŸÖúÖ´Ö, Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú, ²ÖÖ)ÖúÖ´Ö µÖÖÃÖÖ¸ü7µÖÖ ¿ÖÖôêûú›æü−Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ
ÆüÃŸÖÖêªÖê)ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ úÖ´ÖÖŸÖÆüß ‹ú¡Ö“Ö †ÃÖŸÖ.
´Öã»ÖàÃÖ´Ö¾ÖêŸÖ ×¿ÖúµÖÖ“Öß †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖ¸ü7Öê“Ö ´Öæ»Ö ´ÆüÖæ−Ö ¯ÖÆüÖµÖÖ“Öß
†Ö´ÆüÖ»ÖÖ ‡ŸÖúß ÃÖ¾ÖµÖ »ÖÖ)Ö»Öß ÆüÖŸê Öß úß ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖôêûŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê£Öê ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖ£Öá
±úŒŸÖ ´Öã»Ö)Öê“Ö †ÖÆêüŸÖ ¾Ö ×¿Ö ÖúÆüß ±úŒŸÖ ¯ÖãºþÂÖ“Ö †ÖÆêŸÖü Æêü ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü
´ÖÖ−Ö×ÃÖú ¬ÖŒúÖ“Ö ²ÖÃÖ»ÖÖ. µÖÖ ´Öã»Öà¯ÖÖÃÖæ−Ö †ÖúÛÃ´ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×¾Ö³ÖÖ)ÖÖß´Öãôêû †Ö´Æüß ¯ÖÏ£Ö´Ö
)ÖÖë¬Öôæû−Ö“Ö )Öê»ÖÖê. úÖÆüß úÖôûÖ−ÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ×¾Ö³ÖÖ)ÖÖß´Öãôêû ´Öã»Öà−ÖÖ ‹ú )Öæœü ¾ÖÃŸÖæ ÃÖ´Ö•Öæ »ÖÖ)Ö»ÖÖê
†Ö×Ö ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¿Öê¾Ö™üß Æüß ×¾Ö³ÖÖ)ÖÖß ´ÆüÖ•Öê µÖÖê)µÖ ¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡¯Ô ÖµÖÕŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖúÖÔŸÖ µÖêµÖÖ“µÖÖ
¬ÖÖêŒµÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö †Ö´Ö“ÖÖ ²Ö“ÖÖ¾Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¯Öã¸ü×¾Ö»Öê»Öê ÃÖÓ¸ü ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖÖ−Öæ »ÖÖ)Ö»ÖÖê !
Æüß ŸÖÔú²Öã¨üß †−Öêú ¾ÖÂÖÔ ×™üú»Öß. ŸÖß ‹ú †¾Ö‘Ö›ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÆüÖŸê Öß. ŸµÖÖŸÖ 7Öæ¯Ö ¿ÖÖ¸üß×¸üú ¿ÖŒŸÖß
7Ö“ÖÔ ÆüÖŸê Ö †ÃÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´Öã»Öß Æêü úÖµÖ )Öæœü †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¾Öê)Öôêû šêü¾ÖµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ úÖµÖ †ÖÆêü,
†ÃÖê ¯ÖÏÖœî üÖ−Ó ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üµÖÖ“Öß †£ÖÖÔŸÖ“Ö ÃÖÖêµÖ −Ö¾ÆüŸÖß !
´Öã»ÖàÃÖÖšüß ¿ÖÖôêû“Öß ˆ‘Ö›ü“Ö ¾Öê)Öôûß ×¤üÃÖÖÖ¸üß ‡´ÖÖ¸üŸÖ 7ÖÖÃÖ ¯Ö¨üŸÖß−Öê ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öß ÆüÖŸê Öß.
´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖôêû¯Öê ÖÖ ‹ú¤ü´Ö ¾Öê)Öôûß. ´Öã»Öà“µÖÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ ´Ö¬µÖê ‹ú ´ÖÖêúôûß •ÖÖ)ÖÖ ÆüÖŸê Öß. ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ
•Ö)ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯ÖæÖÔ ÃÖÓ¸ü× ÖŸÖ ¾Ö ¾Öê)ÖóµÖÖ •ÖÖ)ÖêŸÖ ŸµÖÖ 7ÖêôûŸÖ. ‡ŸÖŒµÖÖ ¾ÖÂÖÖÕ−ÖÓŸÖ¸üÆüß ´Ö»ÖÖ ŸµÖÖ ´ÖÖêúóµÖÖ
•ÖÖ)ÖêŸÖ 7ÖêôûŸÖÖÓ−ÖÖ ´Öã»Öà−Öß ´ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ †Ö¸üÖóê µÖÖ ‹êæ µÖêŸÖÖŸÖ. ‹úÖ £ÖÖê›ü¶Ö ¯Ö›üŒµÖÖ Ø³ÖŸÖß•Ö¾Öôû ˆ³Öê
¸üÖÆæü−Ö †Ö´Æüß µÖÖ †Ö¸üÖóê µÖÖ ‹êúŸÖ †ÃÖæ. Æüß ¯Ö›üúß Ø³ÖŸÖ “Öœæü−Ö •ÖÖµÖÖ“µÖÖ ú»¯Ö−Öê¿Öß †Ö´Æüß
´Ö−ÖÖŸÖ»µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ 7ÖêôûŸÖ †ÃÖæ ! ¾ÖŸÖãôÔ ûÖúÖ¸ü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ ¾Ö)ÖÖÔ−Öê ²ÖÓ×¤üÃŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ, †¿ÖÖêúÖ“Öß
—ÖÖ›êü ¾Ö ÃÖÓ¸ü Öú Ø³ÖŸÖ µÖÖÓ−Öß ¾Öêœü»Öê»µÖÖ µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ †×¬ÖéúŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß 20 ±æú™ü ˆÓ“Öß“µÖÖ
»ÖÖê7ÖÓ›üß ±úÖ™üúÖŸÖæ−Ö †ÖŸÖ •ÖÖ¾Öê »ÖÖ)Öê. Æêü ±úÖ™üú ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖæ−Ö ¤üÖ−ê Ö“Ö ¾Öêôûß ˆ‘Ö›üŸÖ †ÃÖê. ¿ÖÖôûÖ
³Ö¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ‹ú¤üÖ ¾Ö ¿ÖÖôûÖ ÃÖã™üŸÖÖÓ−ÖÖ ‹ú¤üÖ. ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖôêû»ÖÖ †ÃÖê ²ÖÓ×¤üÃŸÖ ´Öî¤üÖ−Ö −Ö¾ÆüŸÖê.
¯ÖÏ¾Öê¿Ö«üÖ¸ü −Ö¾ÆüŸÖê. †Ö´Ö“Öê ´Öî¤üÖ−Ö ´ÆüÖ•Öê ¿ÖÖôêû»ÖÖ »ÖÖ)Öæ−Ö †ÃÖ»Öê»Öß ´ÖÖêúôûß •ÖÖ)ÖÖ ÆüÖŸê Öß. ãÓú¯ÖÖ
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−Ö¾ÆüŸÖê. ´Öã»ÖÖ´Öã»Öà“µÖÖ ¿ÖÖôê“µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖßŸÖß»Ö Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖ ´Ö¬Öß»Ö ÆüÖ ±ú¸üú
Æê †Ö´Ö“µÖÖ ¿ÖÖ»ÖêµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“Öê ¾Öê×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ †Ó)Ö ÆüÖŸê Öê. ÆüÖ ±ú¸üú †Ö•ÖŸÖÖ)ÖÖµÖŸÖ úÖµÖ´Ö †ÖÆêü.
¸üÖ•ê Ö ÃÖÖµÖÓúÖôûß ×−ÖóµÖÖ )ÖÖ¾Öê¿ÖÖŸÖß»Ö ¿Öêú›üÖê ´Öã»Öß †Ö´Æüß ¯ÖÆüÖŸÖ †ÃÖæ. ÃÖÆüÖ-ÃÖÖŸÖ
•ÖÖà“ÖÖ ‘ÖÖêôûúÖ úºþ−Ö ¿ÖÖÓŸÖ¯ÖÖê ¯ÖÖµÖß ‘Ö¸üß •ÖÖÖÖ-µÖÖ ´Öã»Öà−Öß ŸÖÖê ”ûÖ™ê ü¶Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ”ûÖ™ê üÖ
¸üÃŸÖÖ ³Öºþ−Ö •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ¯ÖÖ ŸµÖÖŸÖÆüß ‹ú †Ö7Öß¾Ö ¸êü7Öß¾Ö †¿Öß ¿Öî»Öß †ÃÖê. ŸµÖÖ •Öê¾ÆüÖ “ÖÖ»ÖŸÖ
ŸÖê¾ÆüÖ †¿ÖŒµÖ ¾ÖÖ™üÖµÖÖ ‡ŸÖŒµÖÖ ×¿ÖÃŸÖ²Ö¬¤ü¯ÖÖê “ÖÖ»ÖŸÖ. †Ö´Æüß ´Öã»Öê ¸üÃŸµÖÖ“ÖÖ ×úŸÖß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ŸÖ-Æêü−Öê
¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖæ. −ÖãÃÖŸÖê ¯ÖÆüÖŸÖ ˆ³Öê ¸üÆüÖµÖÖÃÖÖšüß, ¯ÖôûµÖÖÃÖÖšüß, 7ÖêôûµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ
ÃÖÖµÖú»Öß“µÖÖ “ÖœüÖ†ÖêœüßÃÖÖšüß. ¯ÖÖ ´Öã»Öß †ÃÖê ú¸üŸÖ −ÖÃÖŸÖ. †Ö´Æüß −ÖêÆü´Öß ¯ÖÆüÖŸÖ †ÃÖæ, ´Öã»ÖàÃÖÖšüß
¸üÃŸÖÖ ´ÆüÖ•Öê ±úŒŸÖ ¿ÖÖôêû¯ÖÖÃÖæ−Ö ‘Ö¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖê“ÖÖµÖ“Öê ÃÖ¸üôû ÃÖÖ¬Ö−Ö ´ÖÖ¡Ö ÆüÖŸê ÖÖ. †Ö×Ö µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ
¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüßÆüß ŸµÖÖ 5-6 •ÖÖà“ÖÖ ‘ÖÖêôûúÖ ²Ö−Ö¾Öæ−Ö “ÖÖ»ÖŸÖ. ú¤üÖ×“ÖŸÖ µÖÖ ŸÖ-Æêü−Öê “ÖÖ»ÖµÖÖ´ÖÖ)Öê
†Ö¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ú¬ÖßÆüß Æü»»ÖÖ ÆüÖ‰ê ú ¿ÖúŸÖÖê Æüß ×³ÖŸÖß Æêü úÖ¸üÖ †ÃÖÖ¾Öê. ¾ÖÂÖÖÔ−Öã¾ÖÂÖÔ ¿ÖÖÓŸÖ¯ÖÖê
“ÖÖ»ÖÖÖ-µÖÖ ŸµÖÖ ‘ÖÖêôûŒµÖÖú›êü ¯ÖÖÆæü−Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö ´Öã»Öàú›êü Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾µÖŒŸÖß ´ÆüÖæ−Ö ¯ÖÆüÖµÖÖ“Öß
´ÖÖ—ÖÖß •ÖÖÖß¾Ö“Ö ÃÖÓ¯Ö»Ößê. ´Öß †ÃÖê“Ö ´ÖÖ−Öæ−Ö “ÖÖ»Öæ »ÖÖ)Ö»ÖÖê úß ´Öã»Öûß µÖÖ úÖÆüß Ã¾ÖŸÖ¡Ö ¾µÖŒŸÖß
−ÖÃÖŸÖÖŸÖ“Ö !
¯ÖÖî)ÖÓ›üÖ¾ÖÃ£Öê−ÖÓŸÖ¸ü †−ÖîÃÖÙ)Öú×¸üŸµÖÖ ´Öã»ÖÖ´Öã»Öà−ÖÖ ¾Öê)Öôêû šêü¾Ö»µÖÖ´Öãôêû †Ö´Æüß ‹ú éú¡Öß´Ö
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö¨üŸÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß †ÖÆêü. Æüß ¯Ö¬¤üŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¿Ö¸üß¸ü¿ÖÖÃ¡Ö, ´ÖÖ−ÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú
ŸÖÔú¿ÖÖÃ¡Ö ¬Öã›üúÖ¾ÖÖÖ¸üß †ÖÆêü. ´ÖÖ−Ö¾Öß ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖß»Ö ŸÖß ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšüß ×¾ÖéúŸÖß †ÖÆêü †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ
µÖê‡»Ô Ö. •Öê¾ÆüÖ ×¤ü−Öê¿Ö ´ÖÖêÆü−Ö−Öê ×¾ÖªÖ¯ÖßšüßµÖ ×¿Ö ÖÖÖ¾Ö¸ü »Öê7Ö ×»Ö×ÆüŸÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö Æêü ´ÖÖÓ›ü»Öê ŸÖê¾ÆüÖ
ŸµÖÖú›êü ×¾Ö−ÖÖê¤ü ´ÆüÖæ−Ö“Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê )Öê»Öê. ´Öã»ÖÖ´Öã»Öà−ÖÖ ¾Öê)Öôêû šêü¾Ö»µÖÖ´Öãôêû ÃÖÓÃéúŸÖß¾Ö¸ü Øú¾ÖÖ
×¿Ö ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ¬µÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üµÖÖ¾Ö¸ü úÖÆüß ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ †Öœüôû»ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤ü−Ö
ú¸üÖÖ¸üÖ ‹úÆüß ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Ö»ÖÖ ŸÖ¸üß †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ †Öœüôû»Öê»ÖÖ −ÖÖÆüß. ´ÖÖ—µÖÖ ´Ö−ÖÖ¾Ö¸ü µÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ
•ÖÖÃŸÖ ¤ü›ü¯ÖÖ µÖêŸÖê. ×¾ÖªÖ¯Ößšü ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ¾Ö ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“Ó Öß ‘Ö™üÖÖ¸üß Ã¾ÖÖµÖ¢ÖŸÖÖ µÖÖ
¤üÖÆê üÖ¯ë Öê ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¤ü›ü¯ÖÖ µÖêŸÖê!
ÃÖÆü×¿Ö ÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖÓ¾Ö¸ü ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öê úÖÆüßÆüß ´ÖÖ)ÖÔ¤ü¿ÖÔú ¬ÖÖê¸üÖ ¾ÖÖ †Ö¤êü¿Ö −ÖÖÆüßŸÖ.
´ÖÖ¬µÖ×´Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¾Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖß−Ö ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü Ã¡Öß ×¿Ö ÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖŸê ÃÖÖÆü−Ö ¤êüµÖÖ“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ7ÖÖ»Öß
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¿ÖÖôûÖ ˆ‘Ö›ü»µÖÖ •ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö›ü¤üÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖß»ÖÖ †×¬ÖéúŸÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ
¤êüµÖÖ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü“Ö †¿ÖÖ ŸÖ-Æêü“µÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öúßú¸üÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖê“Ö×−ÖµÖ †¾ÖÃ£Öê»ÖÖ ×“Ö¸ÓüŸÖ−ÖŸ¾Ö
¤êüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ¿ÖÖê“Ö×−ÖµÖ †¾ÖÃ£Öê“Öß —Ö»Öú ´Öß †ÖŸÖÖ ¤üÖ7Ö¾Ö»Öß“Ö †ÖÆêü. ´Öß µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖß»ÖÖ
¿ÖÖê“Ö×−ÖµÖ ´ÆüÖŸÖÖê, úÖ¸üÖ ŸµÖÖŸÖæ−Ö ¾µÖŒŸÖß“Öê ´ÖÖ−Ö¾Öß¯ÖÖ Æü¸ü¾Öæ−Ö ¾ÖÃŸÖæú¸üÖ ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ)ÖŸÖê. •ÖÖê
´Öã»Ö)ÖÖ ´Öã»Öàú›êü ‹ú ¾ÖÃŸÖæ ´ÆüÖæ−Ö ¯ÖÖÆæü »ÖÖ)ÖŸÖÖê, ŸÖÖê ŸµÖÖ“Ö¾Öêôûß Ã¡Öß¿Öß ´Öî¡Öß“Öê −ÖÖŸÖê •ÖÖê›üµÖÖ“Öß
Ã¾ÖŸÖ:“Öß ÃÖÓ¬Öß“Ö −ÖÂ™ü ú¸üŸÖÖê. µÖÖ ´Öî¡ÖßŸÖæ−Ö µÖêÖÖ¸üß •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´Öé¨üßÆüß )Ö´ÖÖ¾Öæ−Ö ²ÖÃÖŸÖÖê. ŸÖÖê
Ã¾ÖŸÖ:“Ö Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖ“Öß ×¿ÖúÖ¸ü ²Ö−ÖŸÖÖê. ŸÖÖê †¿ÖÖ ŸÖ-Æêü“Öê †ÖµÖãÂµÖ •Ö)Öæ »ÖÖ)ÖŸÖÖê •µÖÖŸÖ
»Öï×)Öú ‡“”ûÖ Æüß •Öã»Öæ´ÖÖ“µÖÖ ‡“”êûŸÖ ¯Ö¸üÖ¾ÖŸÖáŸÖ ÆüÖ‰ê ú »ÖÖ)ÖŸÖê. µÖÖ“Öß“Ö “Ö“ÖÖÔ ´Öß ¯Öãœêü ú¸üÖÖ¸ü
†ÖÆêü. †Ö´Ö“Öß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê ¾Ö ×¾ÖªÖ¯Ößšêü †¿ÖÖ ´Öã»ÖÖÓ−Öß ³Ö¸ü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ.
ÃÖÆü×¿Ö ÖÖ Æêü µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê“Öê ˆ¢Ö¸ü †ÖÆêü †ÃÖê µÖÖ “Ö“ÖìŸÖæ−Ö ÃÖæ“ÖßŸÖ ÆüÖ‰ê ú ¿Öêú»Ö. ¯ÖÖ
ÃÖÆü×¿Ö ÖÖ Æêü ÃÖÖê¯Öê ÃÖ¸üôû ˆ¢Ö¸ü −ÖŒúß“Ö −ÖÖÆüß. −ÖãÃÖŸÖê ´Öã»ÖÖ´Öã»Öà−ÖÖ ‹ú¡Ö ×¿Öú¾Ö»µÖÖ−ÖêÆüß
´Öã»Öà×¾ÖÂÖµÖß ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ×¿Ö ÖúÖÓ“ÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ú»¯Ö−ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖê Öê £ÖÖÓ²ÖŸÖ −ÖÖÆüß. ´ÖÖ—Öß
‹ú ×¾ÖªÖ£Öá ³ÖÖ¸üŸÖß ¸üÖµÖ“ÖÖî¬Ö¸üß Æüß−Öê ×¤ü»»Öß“µÖÖ ‹úÖ ÃÖÓ×´ÖÁÖ ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ¯ÖãºþÂÖ ×¿Ö ÖúÖÓ“µÖÖ
¾ÖŸÖÔÖæúß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ. ŸÖê¾ÆüÖ ×ŸÖ“µÖÖ †ÃÖê »Ö ÖÖŸÖ †Ö»Öê úß ŸÖê ´Öã»Öàú›êü †)Ö¤üß“Ö ¤ãü»ÖÔ Ö
ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏÖŸê ÃÖÖÆü−Ö ¤êüŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß“µÖÖ ÃÖÓ¬Öß ´Öã»ÖÖÓ¯Öê ÖÖ ´Öã»Öà−ÖÖ 7Öæ¯Ö“Ö ú´Öß
×¤ü»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ‡Ó)»ÖÓ›ü´Ö¬µÖê †−Öêú ×¿Ö ÖÖŸÖ•–ÖÖÓ−Öß †ÃÖê ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê úß ÃÖÆü×¿Ö ÖÖ ¤êüÖÖ-µÖÖ
¿ÖÖôêûŸÖ ´Öã»Öà−ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ 7ÖÖÃÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ †ÃÖŸµÖÖ ŸµÖÖ¯Öê ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö ú´Öß ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûŸÖÖŸÖ.
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Æêü ¯ÖÖÆæü−Ö ´Ö»ÖÖ †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™üŸÖ −ÖÖÆüß. †Ö×Ö ´Öß •Öê¾ÆüÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖôêûŸÖ
ÃÖÆü×¿Ö ÖÖ ÃÖãºþ ú¸üÖ †ÃÖÖ †Ö)ÖÏÆü ¬Ö¸üŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ¾Ö¸üß»Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“Öß •ÖÖÖß¾Ö ´Ö−ÖÖŸÖ •ÖÖ)ÖŸÖß
šêü¾ÖÖê ´Öß ±úÖ¸ü“Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. µÖÖ ŸÖ-Æêü“Öê ¯ÖÖ‰ú»Ö ˆ“Ö»ÖŸÖÖÓ−ÖÖ ×¿Ö ÖúÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖÖŸÖÆüß
´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖµÖ»ÖÖ“Ö Æü¾ÖêŸÖ. −ÖÖÆüßŸÖ¸ü ÃÖÆü×¿Ö ÖÖÖ“Öê ´Öã»Öà¾Ö¸ü ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ“Ö ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖŸê Öß»Ö.
ãúÖÖ“µÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß´ÖŸ¾ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß Ø»Ö)ÖÖ¬ÖÖ¸üßŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖ Æüß ¿ÖÖôûÖ ×¿Ö ÖúÖÓ´Ö¬µÖêÆüß
ŸÖê¾Öœüß“Ö ¯ÖÏ“Ö»ÖßŸÖ †ÃÖŸÖê •Öê¾Öœüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ‡ŸÖ¸ü ‘Ö™üúÖÓ´Ö¬µÖê †ÃÖŸÖê. ´Öã»ÖÖ´Öã»Öà¿Öß
³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö×¾Ö¸üÆüßŸÖ ¾ÖŸÖÔ−Ö ú¸üµÖÖ“Öê ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖ ×¿Ö ÖúÖÓ−ÖÖ ¤êüÖê †Ö¾Ö¿µÖú“Ö †ÖÆêü. •Ö¸ü †Ö´ÆüÖ»ÖÖ
†Ö´Ö“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ“Ó Öß ÃÖÓÃéúŸÖß Æüß ´ÖÖÖãÃÖúß»ÖÖ ¬Öºþ−Ö ˆ³ÖÖ¸üÖµÖ“Öß †ÃÖê»Ö ¾Ö ¿ÖÖôûÖ ÃÖÆü×¿Ö ÖÖÖÃÖÖšüß
µÖÖê)µÖ ²Ö−Ö¾ÖÖµÖ“µÖÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü Æêü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú“Ö †ÖÆêü.
†ÖÎú´Öú ¾Ö úÖ7Ö¸ü ×¤üÃÖµÖÖ“Öß ‡“”ûÖ µÖÖ“µÖÖ •ÖÖê›üß»ÖÖ 7ÖÖê»Ö¾Ö¸ü Ã¡Öß×¾ÖÂÖµÖß ¾ÖÖ™üÖÖ¸üß
×³ÖŸÖß Æüß †Ö´ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÕ´Ö¬µÖê ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖôêû“µÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ»ÖÖ µÖê‡¯Ô ÖµÖÕŸÖ †ÖœüôûÖÖ¸üß »Ö ÖÖ
ÆüÖŸê Öß. úÖÆüß ´ÖÖêšüß ´Öã»Ö »Ö)−Ö Æêü •ÖÖæ ‹ú ´ÖÖêšêü ¬ÖÖêúÖ¤üÖµÖú ÃÖÖÆüÃÖ“Ö †ÖÆê, †¿ÖÖ ×¸üŸÖß−Öê ŸµÖÖ
×¾ÖÂÖµÖß ²ÖÖê»ÖŸÖ †ÃÖŸÖü. †Ö´Æüß Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖêú, )ÖÖÖê, −ÖÖ™üú †Ö×Ö ³ÖÖÂÖÖê µÖÖŸÖæ−Ö ³ÖŒŸÖß ¯ÖÓ£ÖÖŸÖß»Ö
´ÖÖêšü¶Ö ²ÖÎÉ“ÖÖ¸üß ÃÖÓŸÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ‹êú»Öê»Öê ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖ“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß)ÖŸÖ ˆ®ÖŸÖß ´ÖÖ)Öê ŸÖê
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¤æü¸ü ¸üÖ×Æü»Öê µÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ™üÖ †ÖÆêü †ÃÖê †Ö´Æüß ´ÖÖ−ÖŸÖ †ÃÖæ. ×¸üŸÖß“µÖÖ
(?) úÖôûÖŸÖß»Ö úÖÆüß úÖ¾µÖÆüß †Ö´Æüß ¾ÖÖ“Ö»Öê»Öê ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖŸÖ ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: †Ö´Æüß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ
×ŸÖÃÖ-µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ •Öê ØÆü¤üß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾ÖÖ“ÖÖê †¯Öê× ÖŸÖ ÆüÖŸê Öê ŸµÖÖŸÖ Ã¡Öß ¿Ö¸üß¸üÖ“Öê ‡ŸÖêú
ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖÖÔ−Ö †ÃÖê úß †Ö´Ö“Öê ×¿Ö Öú ¤êü7Öß»Ö ŸÖê ´ÖÖêšü¶Ö−Öê ¾ÖÖ“ÖŸÖÖÓ−ÖÖ †Öê¿ÖÖôûŸÖ !
†Ö´ÆüÖ»ÖÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê úß »Ö)−Ö ÆüÖ Ã¡Öß“µÖÖ •Ö¾Öôû •ÖÖµÖÖ“ÖÖ ‹ú´Öê¾Ö 7ÖÖ¡Öß¿Öß¸ü ´ÖÖ)ÖÔ
†ÖÆêü. ´ÖÖ¡Ö µÖÖ ´ÖÖ)ÖÖÔ−Öê 7Öæ¯Ö“Ö úšüßÖ †Ö¾ÆüÖ−Öê ¾Ö ¬ÖÖêêú µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸üê •ÖÖ¾Öê »ÖÖ)ÖŸÖê †¿Öß †Ö´Ö“Öß
ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ÆüÖŸê Öß. −Öê´Öêú úÖµÖ †Ö¾ÆüÖ−Ö ¾ÖÖ ¬ÖÖêúÖ †ÖÆêü Æêü ãúÖÖ»ÖÖ“Ö −ÖŒúß ´ÖÖ×ÆüŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê ! ¯ÖÖ Æüß
×−ÖÙ¾Ö¾ÖÖ¤ü )Öã¯ŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ“Ö ÆüÖŸê Öß úß ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ Ã¡Ößú›æü−Ö ¯Ö¸üÖ³ÖæŸÖ ¾ÆüÖµÖ“Öê −ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖã´Æüß
×ŸÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¢ÖÖ“Ö )ÖÖ•Ö×¾Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¿ÖŒŸÖß×¾ÖÂÖµÖß ²ÖœüÖµÖÖ ´ÖÖ¸üÖê Æêü ŸÖ¸ü †)Ö¤üß ÃÖ¸üÖÃÔ Ö
ÆüÖŸê Öê. úÖÆüß ´ÖÖêšüß ´Öã»Öê Æü−Öã´ÖÖ−Ö ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ“Öê ˆ¯ÖÖÃÖú ÆüÖŸê Öê †Ö×Ö Æêü ¤êü¾Ö 7ÖÖÃÖ ¯ÖãºþÂÖÖÓ“Öê ¤êü¾Ö †ÖÆêüŸÖ
†ÃÖÖ ŸµÖÖ−ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖŸê ÖÖ.
'ŒµÖÖ ³Öã»ÖæÓ ŒµÖÖ µÖÖ¤ü úºþ' µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †ÖŸ´Ö“Ö¸üß¡ÖÖ“µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ³ÖÖ)ÖÖŸÖ Æü×¸ü¾ÖÓ¿Ö¸üÖµÖ
²Ö““Ö−Ö µÖÖÓ−Öß, »Ö)−ÖÖ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ‹ú ´Ö×Æü−µÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ •µÖÖ ŸÖß¾ÖÎ Ø“ÖŸÖê“ÖÖ ÃÖÖ´Ö−ÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ)Ö»ÖÖ
ŸµÖÖ“Öê ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖÖÔ−Ö êú»Öê»Öê †ÖÆêü. Æüß Ø“ÖŸÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ¿Öß •ÖÖê›ü»Öê»Öê ¾ÖŸÖÔ−Ö µÖÖ“Öß •Ö)Ö³Ö¸ü
‘Ö›üÖÖ¸üß ‘Ö™ü−ÖÖ ´ÆüÖæ−Ö ¾ÖÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö †ÃÖê ÃÖ²Ö»Ö)ÖÖê»ÖÓúÖ¸ü ¯ÖÖÓ‘ÖºþÖ ‘ÖÖ»Öæ−Ö ²ÖÖêôû¾ÖÖ ú¸üÖê
7ÖÖ¡Öß−Öê “Öãúß“Öê šü¸êü»Ö. ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê »Ö)−ÖÖÓ−ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓ³ÖÖê)Ö ×ÎúµÖêŸÖ ×¾Ö•ÖµÖß ÆüÖê µÖÖ“Öß ‡“”ûÖ Æüß ‹ú
ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖÖ †ÖÆêü †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öß †−Öêú ´Öãôêû †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ¯Öîúß ‹ú †Ö´Ö“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ ¾Ö
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖÆüß †ÖœüôûŸÖê.
Ø»Ö)Ö×−ÖÆüÖµÖ ×¾Ö³ÖÖ)ÖÖß ú¸üµÖÖ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü“Ö »Öï)Ößú ¾ÖŸÖÔ−ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖ ‹ú¤ü´Ö
´ÖÖî−Ö ²ÖÖôû)Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ²ÖÎÉ“ÖµÖÖÔ»ÖÖ ¯ÖÏÖŸê ÃÖÖÆü−Ö ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê. ²ÖÎÉ“ÖµÖÔ Æüß ÃÖÓŸÖŸ¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
ÆüÖê µÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖú †™ü †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖÖÓ×)ÖŸÖ»Öê •ÖÖŸÖê. Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖß»Ö Ã¡Öß ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÖ¡ÖÖÓ“µÖÖ
×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üµÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ“Ö ²ÖÖ•ÖæÓ−Öß Æü»»Öê ÆüÖ‰ê ú »ÖÖ)Ö»µÖÖ¾Ö¸ü µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ ²Ö¤ü»Ö»µÖÖ
)Öê»µÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ ‹ê¾Ö•Öß NCERT −Öê ‘Ö›ü×¾Ö»Öê»µÖÖ éú¡Öß´Ö ¾µÖŒŸÖß¸êü7ÖÖ †ÖÖ»µÖÖ )Öê»µÖÖ.
(cardboard character) µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ NCERT “Öê »Öê7Öú ×−ÖÂÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû
×™üúÖúÖ¸ü ¿ÖÖÓŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ´Öã»Öà“Öê ¾Ö †£ÖÖÔŸÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öê Æüß †´ÖÖ−Ö¾Ößú¸üÖ ÆüÖê Öê
( ´Öã»ÖÖÓ“Öê †´ÖÖ−Ö¾Ößú¸üÖ Æêü †£ÖÖÔŸÖ ¤ãüÃÖ-µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ÆüÖŸê Öê ) ÆêüÆüß ‹úÖ −Ö¾µÖÖ ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü †Ö»Öê
†ÖÆêü.
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´Öã»Ö)µÖÖÓ“Öß ¾ÖÖœü ÆüÖŸê ÖÖÓ−ÖÖ ´Öã»Öàú›êü ‹ú ¾ÖÃŸÖæ ´ÆüÖæ−Ö ¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×¿ÖúÖê ÆÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ™ü¯¯ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ¾ÖÃŸÖæ ´ÆüÖæ−Ö ¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×¿Öú¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê †ÃÖê ´Öß ´ÆüÖŸÖÖê
úÖ¸üÖ ´Öß ´Öã»Öàú›êü ¾ÖÃŸÖæ ´ÆüÖæ−Ö ¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×¿ÖúµÖÖ¯Öæ¾Öá ´Öã»Öà“Öß ´ÖÖ—µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ
´Ö»ÖÖ †•Öæ−ÖÆüß “ÖÖÓ)Ö»Öß †Öšü¾ÖŸÖê, ¾Ö ŸÖß 7Öæ¯Ö“Ö ¾Öê)Öôûß ÆüÖŸê Öß. ¯Öãœêü ŸÖß ²Ö¤ü»Öæ−Ö ×ŸÖ“Öê ¾ÖÃŸÖæú¸üÖ
—ÖÖ»Öê. ´Öã»Öàêú›êü ¾ÖÃŸÖæ ´ÆüÖæ−Ö ¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×¿Öú¾ÖÖÖ¸êü †−Öêú ‘Ö™üú ÆüÖŸê Öê. ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ÆüÖŸê Öê ŸÖê
ÃÖÖê²ÖŸÖß ¾Ö ×´Ö¡Ö ! †Ö´Ö“ÖÖ ´Öã»Öà¿Öß 7Öæ¯Ö“Ö ú´Öß ÃÖÓ¯ÖÔú µÖêŸÖ †ÃÖê. −ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ôú −ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ´Öã»Öà¿Öß
†Ö´Æüß Œ¾Ö×“ÖŸÖ“Ö ²ÖÖê»ÖŸÖ †ÃÖæ. ²Ö×ÆüÖß“Öß )ÖÖ−ÖÖ úÖÆüß ´Öã»Ö)Öß ´ÆüÖæ−Ö ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß ! ¤ãüÃÖ-µÖÖ
²ÖÖ•Öæ»ÖÖ †Ö´Æüß †Ö´Ö“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú ×¤ü¾Ö¿Öß ¿Öêú›üÖê ´Öã»Öß ¯ÖÆüÖŸÖ ÆüÖŸê ÖÖê. †¿ÖÖ ´Öã»Öß
•µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ²ÖÖê»ÖÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûµÖÖ“Öß ÃÖãŸÖ¸üÖ´Ö ¿ÖŒµÖŸÖÖ −Ö¾ÆüŸÖß. †Ö´Æüß ×ÃÖ−Öê´ÖÖ“Öß ¯ÖÖêÃ™üÃÖÔ ¯ÖÆüÖŸÖ
†ÃÖæ, ú¬Ößú¬Öß ×ÃÖ−Öê´ÖÖ ¯ÖÆüÖŸÖ †ÃÖæ. •µÖÖ ´Öã7µÖŸÖ: éú¡Öß´Ö Ã¡Öß ¾µÖŒŸÖß¸êüÂÖÖÓ³ÖÖê¾ÖŸÖß ‘ÖÖê™üÖôûŸÖ
†ÃÖŸÖ. †Ö´Ö“µÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß •ÖÖ †¿»ÖßŸÖê•Ö¾Öôû •ÖÖÖÖ¸üß ¯ÖãÃŸÖêú ¾ÖÖ“ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ
´ÆüÖ•Öê ¯ÖãºþÂÖÖÓ−ÖÖ †Ö−ÖÓ¤ü ¤êüµÖÖ“Öß “ÖîŸÖ−µÖ¿Öæ−µÖ ÃÖÖ¬Ö−Ö´ÖÖ¡Ö †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓ−ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ †Ö−ÖÓ¤ü, ¤ãü:7Ö
†¿Öß ãúšü»Öß“Ö ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ −ÖÃÖê. ú¬Öß ú¬Öß †Ö´Ö“µÖÖ úÖ−ÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö›üÖÖ-µÖÖ ´ÖÖêšü¶ÖÓ“µÖÖ )Ö¯¯ÖÖ´Ö¬Öß»Ö
ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖÖŸÖæ−Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»Öê7Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖ †¿ÖÖ †£ÖÖÔ−Öê“Ö †ÃÖê. †−Öêú ¾ÖµÖÃú¸ü ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ
)Ö¯¯ÖÖÓ´Ö¬µÖê ´Öã»Öà“ÖÖ ˆ»»Öê7Ö ¯Ö¸üŒµÖÖ“Ö ¬Ö−Ö ´ÆüÖæ−Ö êú»Öê»ÖÖ ŸÖß ‹êú»Öê»ÖÖ †Öšü¾ÖŸÖÖê.
´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖê»ÖµÖÖŸÖ ×¿Ö¾Öß)ÖÖôûß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ³Ö¸ü¯Öæ¸ü †ÃÖê. Æüß ×¿Ö¾Öß)ÖÖôû ´ÖÖêšü¶ÖÓÃÖ´ÖÖê¸ü“Ö
úÖµÖ ×¿Ö ÖúÖÓÃÖ´ÖÖê¸üÆüß “ÖÖ»Öê. Æüß ×¿Ö¾Öß)ÖÖôû ¤êü×7Ö»Ö ÃÖÓ³ÖÖê)Ö ×ÎúµÖê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö
¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖãºþÂÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»Öê7Ö †ÃÖê. µÖÖ´Öãôêû ¯ÖãºþÂÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´Ö£µÖÖÔ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ŸÖ-ÆüÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖ †ÃÖŸÖ.
ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ¬Ö´Öú ¾ÖÖ −Ö¸üúµÖÖŸÖ−ÖÖ ¤êüµÖÖ“Öß ¿ÖŒŸÖß úôûŸÖ †ÃÖê. Æêü †£ÖÖÔŸÖ ×¿Ö¾Öß)ÖÖôûßŸÖ
•µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ³ÖÖê)Ö ‘Ö›ü¾Ö»ÖÖ •ÖÖ‡Ô ŸµÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö †ÃÖê ! £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ´Öß †¿ÖÖ
¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖ−Öê ¾Öêœü»Öê»ÖÖê ÆüÖŸê ÖÖê. •µÖÖŸÖ êú¾Öôû »Öï×)Öú ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö ´ÆüÖæ−Ö“Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÔ−Ö
êú»Öê»Öê †ÃÖê. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ úÖÆüß ‡“”ûÖ, †ÖúÖÓ ÖÖ, ÃÖÓ¾Öê¤ü−ÖÖ †ÃÖŸÖß»Ö
Æêü ´ÖÖ×ÆüŸÖ“Ö −Ö¾ÆüŸÖê.
µÖÖ ŸÖ-Æëü“µÖÖ “Ö“ÖìŸÖæ−Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öúßú¸üÖ Æüß ‹ú ²ÖÓ¤üßÃŸÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÖÆêü úß úÖµÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™æü
»ÖÖ)Öê»Ö. ŸÖºþÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öúú¸üÖÖŸÖ ¿ÖÖôûÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖÓ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖ−Ó ÖÖ ¯Öæ¸üú †ÃÖ»Ößê
¯ÖÖ×Æü•Öê µÖÖ ŸÖ-Æêü“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. Æêü ¯Öæ¸üú †ÃÖµÖÖ“Öê ŸÖŸ¾Ö •Ö¸ü †Ö´Æüß Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê ŸÖ¸ü
´Ö)Ö »ÖË×îÓ )Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖß»Ö ºþœü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ×¿Ö ÖÖÖŸÖæ−Ö ²Ö¤ü»ÖÖµÖ“Öß úÖÆüß †Ö¿ÖÖ“Ö ˆ¸üÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ´Ö)Ö
Ã¡Öß †Ö×Ö ¯ÖãºþÂÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ³ÖŒú´Ö¯ÖÖê Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ −Ö¾µÖÖ−Öê ‘Ö›ü×¾ÖµÖÖ“Öß
†Ö¿ÖÖ ú¸üÖµÖ»ÖÖ •ÖÖ)ÖÖ“Ö −ÖÖÆüß úÖ ? †Ö×Ö ŸÖ¸üßÆüß ×¿Ö ÖÖŸÖ•–Ö ´ÖÖ¡Ö −Ö £ÖúŸÖÖ ÃÖŸÖŸÖ ÃÖÓÖ)ÖŸÖ
†ÃÖŸÖÖŸÖ úß ×¿Ö ÖÖ Æêü ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖ“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö †ÖÆêü. µÖÖ ×¾Ö¸üÖ¬ê ÖÖ³ÖÖÃÖÖŸÖæ−Ö †Ö¯Ö»Öß ÃÖã™üúÖ ú¿Öß
ÆüÖê ÖÖ¸ü ? ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê ¿ÖÖôûÖ−Ó Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ‘Ö›üÖÖ-µÖÖ ºþœü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üµÖÖ“µÖÖ ×¾Öºþ¨ü ³Öæ×´ÖúÖ
¬Öê‰ú−Ö ü ¾Öê)ÖóµÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öúßú¸üÖÖ“Öß •ÖÖ)ÖÖ ´ÆüÖæ−Ö úÖ´Ö ú¸üÖê ÆüÖ µÖÖ¾Ö¸ü“ÖÖ ˆ¯ÖÖµÖ †ÖÆêü. µÖÖ“ÖÖ
†£ÖÔ »Öï×)Öú ³Öæ×´Öêú²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖÖôûÖ Æüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †Ö“ÖÖ¸üÃÖÓ×ÆüŸÖê¿Öß •ÖãôûÖÖ¸üß †ÃÖµÖÖ“Öß )Ö¸ü•Ö
−ÖÖÆüß. ˆ»Ö™ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öúßú¸üÖÖ“µÖÖ †Ö“ÖÖ¸üÃÖÓ×ÆüŸÖê“µÖÖ ×¾Ö¸üÖ¬ê Öß“Ö ³Öæ×´ÖúÖ ¿ÖÖôêû−Öê ‘ÖêÖê
)Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
Æüß ¾Öî“ÖÖ×¸üú ³Öæ×´ÖúÖ ‹ú¤üÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öß úß ´Ö)Ö ŸµÖÖŸÖæ−Ö †Ö´ÆüÖ»ÖÖ †Ö´Ö“Öê ´ÖÖ)ÖÔ ¾Ö
ÃÖÖ¬Ö−Öê ÃÖÖ¯Ö›æü ¿ÖúŸÖß»Ö. •µÖÖ«üÖ¸êü ¿ÖÖôûÖÆüß »Öï)Ößú ³Öæ×´ÖúÖÓ“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯Öê ÖÖ ¾Öê)Öôûß ¾Ö ×¾Ö¸üÖ¬ê Öß
ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö ÃÖÖ¬ÖÖÖ¸üß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öúú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ‘Ö›ü¾Öæ ¿ÖúŸÖß»Ö. •Ö¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö ÆüÖ
¯ÖÖî)ÖÓ›üÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖ´Öã»Öà−ÖÖ ¾Öê)Öôêû šêü¾ÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¿ÖÖôêû−Öê ŸµÖÖÓ−ÖÖ ‹ú¡Ö šêü¾ÖµÖÖ“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ
‘ÖÖ»Öæ−Ö ×¤ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¿ÖÖôêû²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ •Ö¸ü Ã¡Öß ¯ÖãºþÂÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ“Öê²Ö¨ü ³Öæ×´ÖúÖÓ ‘Ö›ü¾Ö»µÖÖ
•ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸üß ¿ÖÖôêû−Öê ´ÖÖ¡Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ“Öê²Ö¨ü ³Öæ×´ÖúÖŸÖ †›üæú−Ö ¸üÆüÖŸÖÖ úÖ´ÖÖ −ÖµÖê.
¿ÖÖôêû²ÖÖÆêü“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ »Öï×)Öú ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê –ÖÖ−ÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÓ¤üß †ÖÆêü ŸÖ¸ü ¿ÖÖôêûŸÖ Æêü –ÖÖ−Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»Öê
¯ÖÖ×Æü•Öê. µÖÖÃÖÖšüß •ÖÖ)Öºþú ¾Ö †Ö)ÖÏÆüß ¸üÆüÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê.

arun thakur

Page 49

5/14/2008

×ÃÖ−Öê´ÖÖ ¾Ö ¤æü¸ü¤ü¿ÖÔ−Ö Æêü Ã¡Öß ¾Ö ¯ÖãºþÂÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ¸üßú ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖÓ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü
¿ÖÖ»ÖêµÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ−Öß ´ÆüÖ•Öê Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖêú †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ×ÆüŸµÖ µÖÖÓ−Öß †¿ÖÖ ¾Öê)ÖóµÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ ¾Ö
¯ÖÏŸÖßêú ×¤ü»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê úß •µÖÖ´Öãôêû ¾ÖÖ“ÖÖÖ-µÖÖÓ−ÖÖ †Ö¯Ö»Öê ¾µÖŒŸÖß´ÖŸ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ¸ü7Öê †ÃÖÖ¾Öê †ÃÖê
¾ÖÖ™æü »ÖÖ)Öê»Ö, ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸÖê ¯ÖÏµÖŸ−Ö¿Öß»Ö ¸üÆüÖŸÖß»Ö ¾Ö ŸÖµÖÖ¸ü ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ¸üßú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ
Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖÃÖ −ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖß»Ö. †Ö×Ö ¿Öê¾Ö™üß •Ö¸ü ºþœü ¯Ö¨üŸÖß ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ−Öê Ã¾ÖßúÖ¸üÖê Æüß
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ‡“”ûÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¿ÖÖôêû−Öê ŸµÖÖÓ−ÖÖ †Ö¾ÆüÖ−Ö ¤êüµÖÖ“Öß ¾Ö ŸµÖÖ ×¾Ö¸üÖ¬ê Öß ¾ÖÖ)ÖµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß
×−Ö´ÖÖÔÖ úºþ−Ö ×¤ü»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. Æêü ±úÖ¸ü †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üß ¾Ö †¿ÖŒµÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸ü ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê
ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö Ã£ÖÖ−Ö ²Ö¤ü»ÖÖê, ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ³Öæ×´ÖúÖ −Ö¾µÖÖ−Öê ‘Ö›ü¾ÖÖê Æêü †¾Ö‘Ö›ü“Ö úÖ´Ö
†ÖÆêü µÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö šêü¾ÖÖ¾Öß !
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¯ÖÏú¸üÖ 7 ¾Öê
Secularism : its Politics & Pedagogy

¬Ö´ÖÔ×−Ö¸ü¯Öê ÖŸÖê“Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ †Ö×Ö †¬µÖÖ¯Ö−Ö¿ÖÖÃ¡Ö
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ‘ÃÖêŒµÖã»Öò×¸ü—Ö´Ö’ ¾ÖÖ ‘¬Ö´ÖÔ×−Ö¸ü¯Öê ÖŸÖÖ’ µÖÖ ÃÖÓú»¯Ö−Öê“Öß −Öê´Öúß úÖµÖ ¾µÖÖ7µÖÖ
ú¸üÖ¾Öß µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ¾µÖÖ¯Öú ‘ÖÖê™üÖóµÖÖŸÖ −Ö †›üúŸÖÖ †Ö¯ÖÖ ¬Ö´ÖÔ×−Ö¸ü¯Öê ÖŸÖÖ µÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖ¿Öß •ÖãôûÖÖ¸êü
¿ÖÖôêûŸÖ úÖµÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö µÖÖ ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖÓ“ÖÖ“Ö ÃÖ¸üôû ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþ µÖÖ. ÃÖÖê¯µÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ
ÃÖÖÓ)ÖÖµÖ“Öê ŸÖ¸ü ¬Ö´ÖÔ×−Ö¸ü¯Öê ÖŸÖê“Öê ŸÖŸ¾Ö ¿ÖÖôêûŸÖ ú¿ÖÖ ºþ¯ÖÖŸÖ †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖÖµÖ“Öê µÖÖ“ÖÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¹ý
µÖÖ. ÃÖî¨üÖ×Ó ŸÖú †Ö¾ÆüÖ−Ö ´ÆüÖæ−Ö ´Öß µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖÓú›êü †£ÖÖÔŸÖ“Ö ¯ÖÆüÖŸÖ −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ¿Öî Ö×Öú ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ¾Ö
¬ÖÖê¸üÖê µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ´Öß ÆüÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖÖê †ÖÆêü. µÖÖ †Ö¾ÆüÖ−ÖÖŸÖß»Ö )ÖÖ³ÖÖ ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ´Öß
•Ö¾ÖÖÆü»ÖÖ»Ö −ÖêÆüºþ µÖÖÓ“µÖÖ ×›üÃú¾Ö¸üß †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖß»Ö ‹úÖ ˆŸÖÖ-µÖÖ“Öê ¯Ö×¸ü¿Öß»Ö−Ö
ú¸üÖÖ¸ü †ÖÆêü. ÆüÖ ˆŸÖÖ¸üÖ †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ †ÖÆê,ü µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ²ÖÖ»Ö×¿Ö ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖÓÃÖÓ²ÖÓ¬Öß
•Öß úÖÆüß £ÖÖê›üß ´ÖÖÓ›üÖß −ÖêÆüºÓþ−Öß êú»Öß †ÖÆêü ŸµÖÖ¯Öîúß Æüß ‹ú †ÖÆêü. ¯ÖÖ ŸµÖÖÆüß¯Öê ÖÖ µÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö
µÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÆêü úß µÖÖ ”ûÖ™ê ü¶Ö ˆŸÖÖ-µÖÖŸÖ −ÖêÆüºþ †Ö¯Ö»Öê ´ÖÆü−ÖßµÖ ÃÖÆüúÖ¸üß )ÖÖÓ¬Öà¿Öß “Ö“ÖÖÔ
ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü ÆüÖ ˆŸÖÖ¸üÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ µÖÖ ¤üÖ−ê Ö ´ÖÖÖÃÖÖÓ−Öß
´ÖÖÓ›ü»Öê»µÖÖ ÃÖêŒµÖã»Öò×¸ü—Ö´Ö ×¾ÖÂÖµÖß“µÖÖ ¤üÖ−ê Ö ´ÖÖ)ÖÖÕ“µÖÖ “Ö“Öì ×¾ÖÂÖµÖß“Öê ¤üÖ−ê Ö †Ö¸Óü³ÖØ²Ö¤æü ¤êüŸÖÖê.
'³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö' µÖÖ )ÖÏ£Ó ÖÖŸÖß»Ö ‘úÖÑ)ÖÏÃê Ö †Ö×Ö †ÖîªÖê×)Öú •Ö)ÖŸÖ’ µÖÖ ˆ¯Ö¯ÖÏú¸üÖÖŸÖß»Ö
¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ¯Ö×¸ü“”êû¤üÖŸÖß»Ö ÆüÖ ˆŸÖÖ¸üÖ †ÖÆêü.
“²ÖÖ»Ö ×¿Ö ÖÖ Æêü ãúšü»µÖÖ −ÖË ãúšü»µÖÖ ÆüÃŸÖú»Öê¿Öß ¾ÖÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß ÁÖ´ÖÖ¿Öß •ÖÖê›ü»Öê»Öê
†ÃÖÖµÖ»ÖÖ“Ö Æü¾Öê µÖÖ»ÖÖ †ÖŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖæ−Ö ´ÖÖ−Ö×ÃÖú ¯ÖÏ¸ê üÖÖ ×´ÖôûŸÖê ¾Ö
ÆüÖŸÖ †Ö×Ö ´Ö−Ö µÖÖŸÖ ŸÖÖôû´Öêôû •Ö´ÖŸÖÖê. ¯ÖÖ »ÖÆüÖ−Ö ´Öã»ÖÖ“Öê ¾ÖÖ ´Öã»Öß“Öê ´Ö−Ö Æêü µÖÓ¡ÖÖ´ÖãôêûÆüß ¯ÖÏ¸ê üßŸÖ
ÆüÖ‰ê ú ¿ÖúŸÖê. µÖÓ¡ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ7ÖÖ»ÖßÆüß ŸµÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖŸê ÖÖê. ( †£ÖÖÔ−Öê ÃÖãµÖÖê)µÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ,
úÖ¸ü7ÖÖ−µÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖê×ÂÖŸÖ ×¯Ö›üßŸÖ úÖ´Ö)ÖÖ¸ü ´ÆüÖæ−Ö −Ö¾Æê.ü ) ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü −Ö¾Öê × Ö×ŸÖ•Ö ×¤üÃÖæ
»ÖÖ)ÖŸÖê. ÃÖÖ¬Öê ÃÖÖê¯Öê ¾Öî–ÖÖ×−Öú ¯ÖÏµÖÖê)Ö, ÃÖæ ´Ö¤ü¿ÖÔúÖŸÖ ›üÖê úÖ¾ÖÖê †Ö×Ö ×−ÖÃÖ)ÖÖÔŸÖß»Ö ‹7ÖÖªÖ
ÃÖÖ¬µÖÖ¿ÖÖ ‘Ö™ü−Öê“ÖÖ ˆ»Ö)Ö›üÖ ÆüÖê Öê Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¿Ö ÖÖÖŸÖ “ÖîŸÖ−µÖ †ÖÖŸÖê. •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß
‘Ö™ü−ÖÖÓ“Öß ÃÖÓ)ÖŸÖß »ÖÖ)ÖŸÖê. †Ö×Ö •Öã−µÖÖ šü¸üÖ×¾Öú ¯Ö¨üŸÖß¾Ö¸ü ×¾ÖÃÖÓ²Öæ−Ö ¸üÆüÖµÖÖ¯Öê ÖÖ Ã¾ÖŸÖ: úÖÆüßŸÖ¸üß
¿ÖÖê¬Öæ−Ö úœüµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖÖê)Ö ú¸üµÖÖ“Öß ‡“”ûÖ ÆüÖŸê Öê. †ÖŸ´Ö×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ¾ÖÖœüŸÖÖê. ÃÖÆüúÖµÖÖÔ−Öê úÖ´Ö
ú¸üµÖÖ“Öß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ¾ÖÖœüßÃÖ »ÖÖ)ÖŸÖê. ÃÖŸÖŸÖ ²Ö¤ü»ÖÖÖ-µÖÖ µÖÓ¡ÖŸÖÓ¡ÖÖ¾Ö¸ü Æüß ÃÖŸÖŸÖ ²Ö¤ü»ÖÖÖ¸üß ÃÖÓÃéúŸÖß
†Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»Öß †ÖÆêü. †¿Öß ÃÖÓÃéúŸÖß ÆüÖ ‹ú ×¾Ö¿ÖêÂÖ ²Ö¤ü»Ö †ÖÆêü. •Öã−µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖæ−Ö ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß ŸÖß
—Öê¯Ö †ÖÆê †Ö×Ö ŸÖß †Ö¬Öã×−Öú †ÖîªÖê×)Öú ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¿Öß ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. ” Æêü ¿Ö²¤ü ×»Ö×ÆüŸÖÖÓ−ÖÖ −ÖêÆüºþ
Æêü )ÖÖÓ¬Öà−Öß 1937 ´Ö¬µÖê ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ ²Öã×−ÖµÖÖ¤üß ×¿Ö ÖÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖŸÖ )ÖãŸÓ Ö»Öê»Öê ÆüÖŸê Öê Æêü
ˆ‘Ö›ü“Ö †ÖÆêü. )ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ×¿Ö ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ¬ÖÖê¸üÖÖŸÖ ×¿Ö ÖÖ ÆüÃŸÖúÖî¿Ö»µÖ ¾Ö ÁÖ´ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¾Ö¸ü
†Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ †ÃÖÖ¾Öê µÖÖ ÃÖæ“Ö−Öê¿Öß ÃÖÆü´ÖŸÖß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖ ŸµÖÖÓ−Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ êú»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ¡Ö
ÆüÃŸÖú»ÖÖ ¾Ö µÖÓ¡Ö µÖÖŸÖß»Ö ¾Ö¸ü¾Ö¸ü“µÖÖ ÃÖÖ¬Ö´µÖÖÔ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ ŸµÖÖÓ−Öß ‹ú¤ü´Ö ˆ›üß ‘ÖêŸÖ )ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ
²Öã×−ÖµÖÖ¤üß ŸÖÖ»Öß´Ö´Ö¬Öß»Ö ´Öã7µÖ †ÖÙ£Öú ´ÖÖÓ›üÖß»ÖÖ“Ö †Ö¾ÆüÖ−Ö ×¤ü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê. ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖÓ−Öß )ÖÖÓ¬Öà“Öêê
−ÖÖ¾Ö ¯ÖÏŸµÖ Ö¯ÖÖê ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê −ÖÖÆüß. )ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ´ÖÖÓ›üÖß¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖê“µÖÖ ×−Ö×´Ö¢ÖÖ−Öê ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÆüÖ
ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ÆüÖ ¤üÖ−ê Ö“Ö ¾ÖÖŒµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ‘†¬µÖÖ¯Ö−ÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯ÖÏµÖÖê)ÖÖÓ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö’ µÖÖú›êü ¾ÖôûŸÖÖê †Ö×Ö
ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê)ÖÖ“Öê †ÖîªÖê×)Öú ÃÖÓÃéúŸÖß¿Öß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¿Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ −ÖÖŸµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖŸÖÖê. µÖÖ
−ÖÖŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß −ÖêÆüºÓþ−Öß ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß ³Öæ×´ÖúÖ †£ÖÖÔŸÖ“Ö µÖÖê)µÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ
¯Öã−ÆüÖ −Ö¾ÖÖ •ÖÖê´Ö ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖÖê)ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ ×¾Ö–ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ †¬µÖÖ¯Ö−ÖÖ“Öê †ÃÖ»Öê»Öê ´ÖÆüŸ¾ÖÆüß
ŸÖê ×¾ÖÂÖ¤ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖêÆüß µÖÖê)µÖ“Ö †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö †−Öêú †Ö¬Öã×−ÖúŸÖÖ¾ÖÖªÖÓ¿Öß −ÖêÆüºÓþ“Öß ´ÖŸÖê
•ÖãôûŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ−ÖÖÆüß )ÖÖÓ¬Öß“Öê ¿Öî Ö×Öú µÖÖê•Ö−ÖÖ Æüß Ã¾ÖÖ)ÖŸÖÖÆÔü ¾ÖÖ™üŸÖ −Ö¾ÆüŸÖß ¾Ö úÖÆüß ×šüúÖÖß
†Ã¾ÖßúÖ¸ÖüÆÔü ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖŸê Öß. −ÖêÆüºÓþ−Öß ×¤ü»Öê»ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ÆüÖ ÃÖÖî´µÖ ¾Ö ÃÖæ“Öú †ÖÆêü. ÆüÖŸÖÖ−Öê
arun thakur
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ú¸üÖµÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ−Öê ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÖ−Ö×ÃÖú ¯ÖÏ¸ê üÖÖ ×´ÖôûŸÖê †ÃÖê ŸÖê ´ÖÖ−µÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ¡Ö ¯Öãœêü »ÖÖ)Ö»Öß“Ö
¾ÖÖœüŸµÖÖ ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ´Öã»ÖÖ´Öã»ÖßÓ−ÖÖ µÖÓ¡ÖÖ−ÖêÆüß ŸÖ¿Öß“Ö ¯ÖÏ¸ê üÖÖ ×´ÖôûŸÖê †ÃÖêÆüß ´ÆüÖæ−Ö ™üÖúŸÖÖŸÖ! µÖÖ
¯Ö×¸ü“”êû¤üÖŸÖ ¯Öãœêü µÖÓ¡ÖÖ“Öê úÖµÖÔ, ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ¾Ö ¿ÖÖôêûŸÖ ÃÖæ ´Ö¤ü¿ÖÔúÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü
ŸÖê ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖŸÖ.
Rival Worldriew

×¾Ö¸üÖ¬ê Öß ¥üÂ™üßúÖê−Ö
)ÖÖÓ¬ÖßÓ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−Öê¾Ö¸ü ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›üµÖÖ-µÖÖ ‡ŸÖ¸ü †−Öêú •ÖÖÖÓ−ÖÖ −ÖêÆüºÓþ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖæ“Öú ¾Ö ÃÖÖî´µÖ
¸üÆüÖµÖÖ“Öß )Ö¸ü•Ö ¾ÖÖ™üŸÖ −Ö¾ÆüŸÖß. ŸµÖÖÓ−ÖÖ )ÖÖÓ¬Öà“Öß ¿Öî Ö×Öú µÖÖê•Ö−ÖÖ Æüß ÃÖÓŸÖÖ¯Ö•Ö−Öú,
±úÖ¯Ö™ü¯ÖÃÖÖ-µÖÖ“Öß ¾Ö ´ÆüÖæ−Ö ™üÖôûÖ¾Öß †¿Öß †ÖÆêü †ÃÖê“Ö ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖŸê Öê. ˆ¤üÖ. ´Öã»ú¸üÖ•Ö †Ö−ÖÓ¤ü
µÖÖÓ−Öß †ÃÖê ´Æü™ü»Öê ÆüÖŸê Öê úß “ ‘−Ö‡Ô ŸÖÖ»Öß´Ö’ ´Öãôêû †Ö¬Öß“Ö ÃÖÓãú×“ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ´Ö−Öê ´Öæ7ÖÔ¯ÖÖÖ“Öß
¾ÖÖ™ü ¬Ö¸üŸÖß»Ö ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖæÖÔ ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ ÃÖ´ÖæÆüÖŸÖ Óú™üÖôû¾ÖÖÖ †ÖµÖãÂµÖ ¾µÖŸÖßŸÖ ú¸üßŸÖ
¸üÆüÖŸÖß»Ö.” •Öã−µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ 7Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ²ÖÓ×¤üÃŸÖ •Ö)ÖÖ“Öê ‹ê¾Ö•Öß †Ö−ÖÓ¤ü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ −ÖêÆüºÓþ“µÖÖ
Ã¾Ö¯−ÖÖŸÖß»Ö †ÖîªÖê×)Öú¸üÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ×“Ö×úŸÃÖú ´ÖÖ−ÖÃÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ −Ö¾µÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“ÖÖ
¯ÖµÖÖÕµÖ ¤êüŸÖÖŸÖ. ´Öã»ú¸üÖ•Ö †Ö−ÖÓ¤ü µÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ Æüß úÖÆüß •Ö)ÖÖ¾Öê)Öôûß −ÖÖÆüßµÖ. ×¿Ö ÖÖ ×¾Ö³ÖÖ)ÖÖ“Öê
ÃÖÆüÃÖ×“Ö¾Ö ÁÖß. •Öß.‹ÃÖ.¾ÖÖ•Ö¯ÖêµÖß µÖÖÓ−ÖßÆüß ¾Æüß.¾Æüß.‹ÃÖ.¿ÖÖÃ¡Öà¿Öß ²ÖÖê»ÖŸÖÖÓ−ÖÖ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê ÆüÖŸê Öê,
“ŸÖã´Æüß •µÖÖ»ÖÖ ( Wardha stunts ) ‘¾Ö¬µÖÖÔ“Öê †“ÖÖ™ü ¯ÖÏµÖÖê)Ö’ ´ÆüÖŸÖÖ ŸµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ´Ö»ÖÖ ¯ÖÏ´ê Ö
−ÖÖÆüß. ” ëú¦üßµÖ ¿Öî Ö×Öú ÃÖ»»ÖÖ)ÖÖ¸ü ´ÖÓ›üôûÖ−Öê ¾Ö¬ÖÖÔ µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ×´ÖŸÖß
−Öê´ÖÖ¾Öß, †ÃÖê †Ö´Æüß ŸµÖÓÖ−ÖÖ ¯Ö™ü¾Öæ−Ö ×¤ü»Öê ŸÖê µÖÖÃÖÖšüß úß ŸµÖÖŸÖæ−Ö µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêŸÖß»Ö †ŸÖÖÙúúŸÖÖ ¾Ö
†Öê²Ö›ü¬ÖÖê²Ö›ü¯ÖÖÖ †×¬ÖéúŸÖ¯ÖÖê Ã¯ÖÂ™ü ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûÖ¾Öß! •Ö¸ü †Ö´Æüß )ÖÖÓ¬Öß“µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê¾Ö¸üß»Ö
¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖÓ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ ¾Æêü−Ö“ÖÖ †Ö»Öê7Ö ŸÖµÖÖ¸ü êú»ÖÖ ( Venn Digram ) ŸÖ¸ü †Ö´Æüß µÖÖ Ã¯ÖÂ™ü
−ÖúÖ¸üÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ ×•Ö£Öê ¤ü¿ÖÔ¾Öæ ×ŸÖ£Öê“Ö −ÖêÆüºÓþ−Öß ²Ö“ÖÖ¾ÖÖŸ´Öú ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖÆüß ¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¾Öß »ÖÖ)Öê»Ö!
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö ÃÖ×´ÖŸÖß - ×•Ö“Öê †¬µÖ Ö ¯ÖÓ›üßŸÖ −ÖêÆüºþ“Ö ÆüÖŸê Öê- ×ŸÖ»ÖÖÆüß ¾Ö¬ÖÖÔ µÖÖê•Ö−ÖÖ
±êú™üÖôûÖ¾Öß¿Öß“Ö ¾ÖÖ™ü»Öß, µÖÖŸÖ Æüß úÖÆüß †Ö¿“ÖµÖÔ −ÖÖÆüß. ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ×¿Ö ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú
ˆ¯ÖÃÖ×´ÖŸÖß−Öê †ÃÖê ´ÆüÖÖê ´ÖÖÓ›ü»Öê úß 1938 ¯ÖÖÃÖæ−Ö úÖÑ)ÖÏÃê Ö“µÖÖ ¸üÖ•Ö¾Ö™üß 7ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏÖŸÓ ÖÖŸÖ
¿ÖÖôûÖ“Ó Öß ¯ÖÏ)ÖŸÖß ¾Ö úÖµÖÔ Ö´ÖŸÖÖ 7Öæ¯Ö“Ö ¾ÖÖœü»Öß †ÖÆêü. ( µÖÖ»ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ´ÆüÖæ−Ö ×¤ü»Öê»Öß †Öú›êü¾ÖÖ¸üß
´ÖÖ¡Ö ´Öã²Ó Ö‡Ô ¯ÖÏÖŸÓ ÖÖ¯Öã¸üŸÖß“Ö ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ †ÖÆêü ) ŸµÖÖ´Öãôêû •Öã−µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê»ÖÖ ‘ÖÖ»Ö¾Öæ−Ö −Ö¾Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
†ÖÖÖê ˆ“ÖßŸÖ ÆüÖê ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üú úÖî¿Ö»µÖ ×¿Öú×¾ÖµÖÖ¾Ö¸ü ×¤ü»Öê»ÖÖ ³Ö¸üÆüß
ˆ¯ÖÃÖ×´ÖŸÖß»ÖÖ †Ö Öê¯ÖÖÆÔü ¾ÖÖ™ü»ÖÖ. ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ´ÆüÖŸÖÖê, “†¿ÖÖ •Öß¾Ö−Ö úÖî¿Ö»µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ³Ö¸ü
ÆüÖ †Ö×Ÿ´Öú¥üÂ™ü¶Ö ÆüÖ×−ÖúÖ¸üú šü¸êü»Ö ¾Ö ¿ÖÖôêûŸÖ“Ö ²ÖÖ»Ö´Ö•Öæ¸üß“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ ÆüÖ‡ê »Ô Ö. ”
¾Æêü−Ö †Ö»Öê7ÖÖŸÖ ¤üÖ−ê Ö ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü×¾Ö¸üÖ¬ê Öß ¥üÂ™üßúÖê−Ö ¯ÖÏŸÖßúÖÓ−Öß ¤ü¿ÖÔ¾ÖÖµÖ“Öê †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü
'ÃÖæ ´Ö¤ü¿ÖÔú' ¾Ö '“Ö¸ü7ÖÖ' Æüß ¯ÖÏŸÖßêú ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö. ¤üÖ−ê ÆüßÆüß µÖÓ¡Öê“Ö †ÖÆêüŸÖ ¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ
×³Ö®Ö †ÖÆêü. †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖæ−Ö ¤üÖ−ê Ö ×³Ö®Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×−Ö¤ìü×¿ÖŸÖ ÆüÖŸê ÖÖŸÖ. ÃÖæ ´Ö¤ü¿ÖÔú ÆüÖ
†Ö¬Öã×−Öú †ÖîªÖê×)Öú †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¾Ö ¸üÖ•µÖ×−ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖÖê. µÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ÆüÖ
ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú †Ó)ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖê“Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. †ÃÖê ¸üÖ•µÖ Æêü »ÖÖêúÖÓ“Öê ´ÖÖ−ÖÃÖ ‘Ö›ü×¾ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú
ÃÖÖ¬Ö−Ö ÆüÖŸê Öê.
•µÖÖÓ“ÖÖ †¿ÖÖ ŸÖ-Æëü“µÖÖ ¸üÖ•µÖÖ¾Ö¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ÆüÖŸê ÖÖ, ŸµÖÖÓ−ÖÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê †Ö¬Öã×−Öúßú¸üÖ
ú¸üÖê Æêü ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšêü †Ö¾ÆüÖ−Ö †ÖÆêü †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖŸê Öê. Æêü ú¸üÖµÖ“Öê ŸÖ¸ü •Ö»Ö¤ü
)ÖŸÖß−Öê †ÖîªÖê×)Öú¸üÖ ú¸üÖê ³ÖÖ)Ö ÆüÖŸê Öê. ²ÖÖúß ´Ö)Ö ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß ¾Ö)Öî¸êü )ÖÖêÂ™üß
´ÖÖ)ÖÖÆæü−Ö ²Ö‘ÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö. ×¾Ö¸üÖ¬ê Öß ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖ´Ö¬Öæ−Ö ´ÆüÖ•Öê “Ö¸ü7µÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ−Öê ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü
³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö ¯ÖÏ´Öã7Ö †Ö¾ÆüÖ−Ö ÆüÖŸê Öê ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ. “Ö¸ü7µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê ¬µÖêµÖ ¤ãü²ÖÔ»Ö
¾Ö)ÖÖÔ“Öß ŸÖ)ÖµÖÖ“Öß ¿ÖŒŸÖß ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖ“Öê ÆüÖŸê Öê. ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ“Öß −Ö¾Öß−Ö ŸÖÓ¡Öê ¾Ö ÆüŸµÖÖ¸êü µÖê‡¯Ô ÖµÖÕŸÖ ÆüÖ ¾Ö)ÖÔ
×™üæú−Ö ¸üÆüÖÖê Æêü ÆüÖŸê Öê. ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß ¾Ö ‹úÖŸ´ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ´Öæ»µÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯Öãœêü †ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ.
†ÖîªÖê×)Öú¸üÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ŸµÖÖÓ−ÖŸÖ¸ü ÆüÖ‰ê ú ¿Öêú»Ö. µÖÖ Æüß ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ
²Ö•ÖÖ¾ÖÖµÖ“Öß“Ö ÆüÖŸê Öß. ±úŒŸÖ ‡£Öê ¸üÖ•µÖÖ−Öê ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ“Öß †Ö¬Öã×−Öú ŸÖÓ¡Öê ¾Ö ÆüŸµÖÖ¸êü µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö
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»ÖÖÓ²ÖÖß¾Ö¸ü ™üÖúµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üÖê †¯Öê× ÖŸÖ ÆüÖŸê Öê ! 'µÖÖ“Öß ŸÖÖŸ¾Ößú ²ÖÖ•Öæ ÃÖ´Ö£ÖÔ¯ÖÖê
ÃÖÓÖ³ÖÖôûŸÖß»Ö †ÃÖê »ÖÖêú ãúšêü ÆüÖŸê Öê?' ÆüÖ úôûß“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö †Ö´Æüß )ÖÖÓ¬Öß“µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêŸÖß»Ö ´ÖÖ−Ö¾Öß
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ)ÖŸÖß“µÖÖ †Ö¸üÖ7Ö›ü¶Ö ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¤ãüÃÖ-µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖµÖ“ÖÖ µÖÖê)µÖ
¯ÖÏ¿−Ö †ÖÆêü ŸÖÖê †ÃÖÖ úß '»ÖÖ7ÖÖê ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ›üÖê úÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖ)ÖÖÖ¸êü »ÖÖ7ÖÖê ÃÖæ ´Ö¤ü¿ÖÔú ãúšêü
†ÖÆêüŸÖ ?'

†¬µÖÖ¯Ö−Ö ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ †¯ÖµÖ¿Ö
†¬µÖÖ¯Ö−Ö ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü “Ö¸ü7ÖÖ ¾Ö ÃÖæ ´Ö¤ü¿ÖÔË úú µÖÓ¡Ö Æüß ¤üÖ−ê Æüß
ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü –ÖÖ−Ö¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖßêú ´ÆüÖæ−Ö ¿ÖÖôêûŸÖ ˆ¯ÖµÖÖê)Öß ¯Ö›æü ¿ÖúŸÖÖŸÖ. ´Öã»Öê ¾Ö ×¿Ö Öú µÖÖÓ“Öê
¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ŸÖß ´Ö¬µÖÃ£Ö ´ÆüÖæ−Ö úÖ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Öãôêû ²ÖÎÖÉÖß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê−Öê ×¿Ö ÖúÖ»ÖÖ ×¤ü»Öê»Öê
ÃÖ¾ÖÖì““Ö †×¬ÖúÖ¸ü ú´Öß ÆüÖŸê ÖÖŸÖ. µÖÖ †´ÖµÖÖÔ¤ü †×¬ÖúÖ¸üÖ´Öãôêû ´Öã»ÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ¿−Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üµÖÖ“Öß ¾Ö ´ÖÖ)ÖÖê¾ÖÖ
‘ÖêµÖÖ“Öß ‡“”ûÖ ÆüÖ ¾Öê›üÖ“ÖÖ¸ü šü¸üŸÖ ÆüÖŸê Öß. µÖÖ ¤üÖ−ê Æüß ÃÖÖ¬Ö−ÖÖÓ−Öß ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üµÖÖ“Öß ¾Ö ¿ÖÖê¬Ö
‘ÖêµÖÖ“Öß Ã¾ÖÖµÖ¢ÖŸÖÖ ×¤ü»ê Öß ÆüÖŸê Öß. †£ÖÖÔŸÖ ¾Ö)ÖÖÔŸÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏŸµÖ Ö ÃÖæ ´Ö¤ü¿ÖÔú ¾ÖÖ “Ö¸ü7ÖÖ ×´ÖôûµÖÖ“Öß
¿ÖŒµÖŸÖÖ ±úÖ¸ü“Ö ú´Öß †ÖÆüê ŸÖÃÖê“Ö ¾Ö)ÖÖÔŸÖ Ã¾Ö¯ÖÏ¸ê üÖê−Öê ´Öã»Öê ×¿ÖúŸÖ ²ÖÃÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ¥üÂµÖ
¯ÖÏŸµÖ ÖÖŸÖ ×¤üÃÖÖêÆüßê úšüßÖ †ÖÆê µÖÖŸÖ ¿ÖÓúÖ −ÖÖÆüß!. ¯ÖÏŸµÖ Ö ¾Ö †Ö¤ü¿ÖÔ µÖÖŸÖß»Ö Æêü †ÓŸÖ¸ü ú´Öß
ú¸üµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÏ×¿Ö× ÖŸÖ ´ÖêÆü−ÖŸÖß †Ö×Ö ¯ÖÏ¸ê üßŸÖ ×¿Ö ÖúÖ“Öß †ÖÆêü. “Ö¸ü7ÖÖ ¾ÖÖ ÃÖæ ´Ö¤ü¿ÖÔú
†ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ²ÖÖ»Öëú¦üß ×¿Ö ÖÖ †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö ÃÖãºþ ÆüÖ‡ê »Ô Ö †¿Öß •Ö¸üÖÆüß 7ÖÖ¡Öß ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖã
†Ö¯Ö»ÖÖ †ÖŸÖÖ“ÖÖ ´Öã§üÖ, ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü –ÖÖ−Ö¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öß ¿ÖÖôêûŸÖ Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÔÔ †™üß“Ó Öê
¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬ÖßŸ¾Ö Æüß ¤üÖ−ê Æüß ¯ÖÏŸÖßêú ú¸üŸÖÖŸÖ ‹¾ÖœüÖ“Ö †ÖÆêü. †¬µÖÖ¯Ö−Ö ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü
ÃÖêŒµÖã»Öò×¸ü—Ö´Ö“ÖÖ †£ÖÔ, ãúšü»µÖÖÆüß †×¬ÖúÖ¸üß ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¿Ö²¤üÖ¾Ö¸ü −Ö ×¾ÖÃÖÓ²ÖŸÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †−Öã³Ö¾Ö ¾Ö
éúŸÖß ¯ÖÖÃÖæ−ÖÆüß ×¿ÖúÖê (ÃÖæ ´Ö¤ü¿ÖÔúÖŸÖæ−Ö ¯ÖÆüÖÖê Øú¾ÖÖ úÖŸÖ»Öê»µÖÖ ÃÖæŸÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖêŸÖ †−Öã³Ö¾ÖÖê ) †ÃÖÖ
†ÃÖŸÖÖê. ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ •Ö¸ü †ÃÖÖ Ã¯Ö¿ÖÔ ú¸üÖµÖ»ÖÖ, ¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ, ‘Ö›ü¾ÖÖµÖ»ÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ úÖÆüß“Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö −ÖÃÖê»Ö
ŸÖ¸ü ŸÖê£Öê ¯ÖÏµÖÖê)ÖÖŸÖæ−Ö ×¿ÖúµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ“Ö ¸üÆüÖŸÖ −ÖÖÆüß. ×ŸÖ£Öê ×¿ÖúµÖÖÃÖÖšüß ±úŒŸÖ Îú×´Öú
¯ÖãÃŸÖúê ¾Ö ×¿Ö Öú Æêü ¤üÖ−ê Ö“Ö –ÖÖ−ÖÖ“Öê Ã¡ÖÖêŸÖ ×¿Ö»»Öú ¸üÆüÖŸÖÖŸÖ.
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ †¿ÖÖ“Ö ¿ÖÖôûÖ“Ó ÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. −ÖêÆüºþ ÃÖ¸üúÖ¸ü−Öê µÖÖ
ÛÃ£ÖŸÖß¾Ö¸ü •Ö¸üÖÆüß †Ö‘ÖÖŸÖ êú»ÖÖ −ÖÖÆüß. ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖ“Ó Öß Æüß ˆ•ÖÖ›ü ÛÃ£ÖŸÖß ²Ö¤ü»Ö»Öß −ÖÖÆüß.
)ÖÖÓ¬Öß ¯ÖÏÖßŸÖ ²Öã×−ÖµÖÖ¤üß ×¿Ö ÖÖÖ“ÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö Ã¾ÖßúÖ¸ü»ÖêŸµÖÖ ¿ÖÖôûÖ´Ó Ö¬µÖê“Ö ±úŒŸÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ úÖÆüß
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ¬Ö−Öê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖŸê Öß! ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÓ“Öê Æêü ×¾Ö¿ÖêÂÖ Ã£ÖÖ−Ö »Ö¾Öú¸ü“Ö ÃÖÓ¯Ö»Öê. 50 “µÖÖ
¤ü¿ÖúÖŸÖ ²Öã×−ÖµÖÖ¤üß ×¿Ö ÖÖÖ»ÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê»Öê ¯ÖÏ×ŸÖúÖŸ´Öú ´Öæ»µÖÆüß −ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓ¯Ö»Öê ¾Öü ×¿Ö ÖÖÖŸÖ ¯Öã−ÆüÖ
‘¯Ö×Æü»Öê ¯ÖÖœêü ¯ÖÓ“ÖÖ¾Ö®Ö’ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê! ÆüÖŸÖÖ−Öê úÖÆüß ú¸üµÖÖ¯Öê ÖÖ ×¿Ö ÖúÖ“ÖÖ ¿Ö²¤ü ¾Ö ¯ÖãÃŸÖúÖ“ÖÖ ¿Ö²¤ü
µÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö ¸üÆüÖÖê Æêü“Ö ¯Ö¸üŸÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ −Ö¿Öß²Öß †Ö»Öê!!
²Öã×−ÖµÖÖ¤üß ×¿Ö ÖÖÖ−Öê ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸµÖÖ †¬µÖÖ¯Ö−Ö¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü ×¿Ö ÖÖ
ˆ³Öê ÆüÖŸê Öê. ÆüÖ ¯ÖÖµÖÖ 60 “µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ œüÖÃÖôŸÖ )Öê»ÖÖ. ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ¤ü¿Öú ´ÆüÖæ−Ö †Öêôû7Ö»µÖÖ
•ÖÖÖÖ-µÖÖ µÖÖ Æü×¸üŸÖ ÎúÖÓŸÖß“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ×¿Ö ÖÖ †ÖµÖÖê)ÖÖ»ÖÖ ‘“Ö¸ü7ÖÖ’ Æêü †)Ö¤üß úÖ»Ö²ÖÖÊ ÃÖÖ¬Ö−Ö
¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖŸê Öê. ×¿Ö ÖÖ †ÖµÖÖê)ÖÖ−Öê ²Öã¨üß¾ÖÓŸÖÖÓ“Öß“Ö ¸üß †ÖêœüŸÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ´Ö−ÖÖê¾ÖÃ£ÖÖ ¾Ö †ÖîªÖê×)Öú¸üÖÖ“Öê
ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¯Ö×¸üÖÖ´Ö µÖÖÃÖ ¯ÖÖšüà²ÖÖ ¾µÖŒŸÖ êú»ÖÖ, ¯ÖÖ ÃÖæ ´Ö ¤ü¿ÖÔúÖÓ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ úÃÖÖ ¾Ö êú¾ÆüÖ
ÆüÖê ÖÖ¸ü ŸÖê )Öã»Ö¤üÃŸµÖÖŸÖ“Ö šêü¾Ö»Öê ! Æêü ÃÖæ ´Ö¤ü¿ÖÔú ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ¿Öî Ö×Öú ¬ÖÖê¸üÖÖŸÖ ãúšêüÆüß †Öœüôû»Öê
−ÖÖÆüßŸÖ. ÃÖæ ´Ö¤ü¿ÖÔúÖ“ÖÖ ˆ»»Öê7Ö †Ö´Æüß †£ÖÖÔŸÖ“Ö ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ−Ó ÖÖ †Ö¬Öã×−Öú ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ
†ÖÖµÖÖ“µÖÖ ‡“”êû“Öê ¯ÖÏŸÖßú ´ÆüÖæ−Ö ú¸üßŸÖ †ÖÆüÖŸê Ö.
µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ×´Ö¾Ö¸ü ¿Öî Ö×Öú ×ÃÖ¨üÖŸÓ Ö †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¬Ö´ÖÔ×−Ö¸ü¯Öê ÖŸÖÖ¾ÖÖªÖÓ−Öß †×»Öú›“µÖÖ
¾ÖÂÖÖÔŸÖ ¾µÖŒŸÖ êú»Öê»Öê −Öî¸üÖ¿µÖ ¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ ÃÖÖÓ)ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖêŒµÖã»Öò×¸ü—Ö´Ö“ÖÖ ¯Ö¸üÖ³Ö¾Ö
—ÖÖ»Öê»ÖÖ
†ÖÆêü, †ÃÖê ¬Ö´ÖÔ×−Ö¸ü¯Öê ÖŸÖÖ¾ÖÖªÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê †ÖÆêü. †ÃÖêêü ÃÖæ“ÖßŸÖ ú¸üÖÖ¸üß ²Ö¸üß“Ö »Ö ÖÖê †£ÖÖÔŸÖ“Ö
×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¬ÖÖÙ´Öú ¯Öã−Öºþ••Öß¾Ö−Ö¾ÖÖ¤üÖ“Öß “Ö»ÖŸÖß Æêü ŸµÖÖŸÖ»Öê ‹ú »Ö ÖÖ †ÖÆêü. úÖÆüß
•ÖÖÖÓ−ÖÖŸÖ¸ü †ÖŸÖÖ †ÃÖêÆüß ¾ÖÖ™æü »ÖÖ)Ö»Öê †ÖÆêü úß, ÃÖêŒµÖã»Öò×¸ü—Ö´Ö Æêü ŸÖŸ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖ¸ü7µÖÖ ¤êü¿ÖÖÃÖÖšüß
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´ÖãôÖŸÖ“Öû ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê. ‡ŸÖ¸üÖ“Ó µÖÖ ´ÖŸÖê ŸµÖÖ“Öß •Ö¸üÖ ¾Öê)ÖóµÖÖ ŸÖ-Æêü−Öê ´ÖÖÓ›Öß ú¸üÖêü †Ö¾Ö¿µÖú
†ÖÆêü. µÖÖ ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖÆüß úÖÆüß •ÖÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÖ¡Ö ÃÖêŒµÖã»Öò×¸ü—Ö´ÖÃÖÖšüß“Öß »ÖœüÖ‡Ô “ÖÖ»Öæ šêü¾Ö»Öß
¯ÖÖ×Æü•Öêú†ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê †ÖÆêü. ¿Öî Ö×Öú ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÆüÖŸÖÖ ÆüÖ ¯Ö×¾Ö¡ÖÖ £ÖÖê›üÖ ×¾Ö×“Ö¡Ö †ÖÆêü. •Ö¸ü
ÃÖêŒµÖã»Öò×¸ü—Ö´Ö“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÖµÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê ×¿Ö ÖÖ Æêü ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö †ÖÆê †ÃÖê †Ö´Æüß
´ÖÖ−ÖŸÖ †ÃÖæ, ŸÖ¸ü 'ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü †¬µÖÖ¯Ö−Ö ¿ÖÖÃ¡ÖÖÃÖÖšüß úÖÆüß ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÆÔü ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»Öê )Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ
úÖ ?' †ÃÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö †Ö´Æüß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü úÖôûÖŸÖß»Ö ÃÖêŒµÖã»Öò×¸ü—Ö´Ö“Öß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ
−ÖŒúß“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. •Ö¸ü µÖÖ“Öê ˆ¢Ö¸ü Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê −ÖÖÆüß †ÃÖê †ÃÖê»Ö, ŸÖ¸ü ´Ö)Ö ×−Ö¸üÖ¿Ö
ÆüÖê µÖÖ“Öê, ¯Ö¸üÖ³ÖæŸÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖÖ¸ü7Öê ¾ÖÖ™üµÖÖ“Öê úÖÆüß úÖ¸üÖ ˆ¸üŸÖê úÖ ? ‹úÖ ¾Öê)ÖóµÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ
†´ÖŸµÖÔ ÃÖê−Ö µÖÖÓ−Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö ‡£Öê »ÖÖ)Öæ ¯Ö›üŸÖÖêµÖ. '•Öê ŸÖã´Æüß ¯Öê¸ü»Öê“Ö −ÖÖÆüß ŸÖê ˆ)Ö¾Öê»Ö †¿Öß
†Ö¿ÖÖ ŸÖ¸üß ŸÖã´Æüß úÖ ú¸üŸÖÖ †ÖÆüÖŸÖ? '
ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖ ¤êüÖê ¾Ö ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Ó µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öúßú¸üÖ
ú¸üÖê µÖÖÃÖÖšüß ×¿Ö ÖÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´Ö ´ÆüÖæ−Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ )ÖÓ³Öß¸ü¯ÖÖê ¯ÖÏµÖŸ−Ö“Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ
−ÖÖÆüß. ±úŒŸÖ ÃÖêŒµÖã»Öò×¸ü—Ö´Ö“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¿Ö ÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖ ¾Ö
¯ÖÏ“ÖÖ¸ü µÖÖ ¤üÖ−ê Ö ´ÖÖ)ÖÖÔŸÖß»Ö ±ú¸üú 7Öæ¯Ö“Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. •µÖÖ ´ÖÖ)ÖÖÔ“ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ †ÓŸÖ)ÖÔŸÖ úÖ´ÖÖŸÖ, ´ÆüÖ•Öê †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß
×−ÖÖÔµÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ, ×¿Ö ÖúÖÓ“Öê ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖ †Ö×Ö ×¿Ö ÖúÖÓ“Öß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú Ã¾ÖÖµÖ¢ÖŸÖÖ µÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ú¹ý−Ö
†Ö¬ÖË×ã −Öúßú¸üÖ ú¸üüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ±úÖ¸üÃÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü“Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ −Ö¾ÆüŸÖÖ. Æüß •Öß †ÓŸÖ)ÖÔŸÖ úÖ´Öê
†ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ÃÖÓêúŸÖÖ¾Ö¸ü †Ö´Ö“µÖÖ ²ÖÎÖÉÖß ¯Ö¸Óü¯Ö¸êüŸÖß»Ö †¬µÖÖ¯Ö−Ö ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÆüÖŸê ÖÖ.
ŸÖ¸ü úÖÆüß ÃÖÓêúŸÖ ¾ÖÖÃÖÆüÖ×ŸÖú úÖôûÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ ÆüÖŸê Öê. ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü
×¾Ö“ÖÖ¸ ¾Ö ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖŸÖæ−Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öúßú¸üÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸÖê †£ÖÖÔŸÖ“Ö ‘Ö›ü×¾Ö»Öê»Öê
−Ö¾ÆüŸÖê. ×¿Ö Öú ¾Ö ×¾ÖªÖ£Öá µÖÖÓ“µÖÖ −ÖÖŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ²ÖÎÖÉÖß ÃÖÓêúŸÖ Æêü ×−Ö´ÖÃÖ¸Óü•ÖÖ´Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ¾Ö
éúÂÖß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê−Öê ×™üú¾Ö»Öê»Öê ÃÖÓêúŸÖ ÆüÖŸê Öê. ×¿Ö ÖúÖ“Öê ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú Ã£ÖÖ−Ö ¾Ö ¤ü•ÖÖÔ µÖÖ“Öê ÃÖêúŸÖ
¾ÖÖÃÖÖÆü×ŸÖú úÖôûÖŸÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ¾Öêôûß )ÖÏÖÊ –ÖÖ−ÖÖ“Öê ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ ú¸üµÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü
Æêü ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ −ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüßú›êü ëú¦üßŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê ÆüÖŸê Öê. ¤üÖ−ê ÆüßÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ÃÖÓêúŸÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ¿−Ö
×¾Ö“ÖÖ¸üÖê ÆüÖ ×¿ÖúµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ)ÖÔ †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖÖ−Ö»Öê»Öê −Ö¾ÆüŸÖê. µÖÖ´Öãôêû ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Æüß ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü
×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾Ö ´Öæ»µÖ µÖÖ“Öê ¾ÖÖÆüú ²Ö−Öæ ¿Öú»Öß −ÖÖÆüß.
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü−Öê µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ“µÖÖ Ö´ÖŸÖê“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üµÖÖú›êü »Ö Ö“Ö ×¤ü»Öê
−ÖÖÆüß. ŸÖê ±úŒŸÖ ÃÖêŒµÖã»Öò×¸ü—Ö´Ö“ÖÖ ³Ö›üú ÃÖÓ¤êü¿Ö ¤êüŸÖ ¬Ö›üú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ
ÃÖ¸üúÖ¸ü †¿ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖãŸÖß“Öê ²Öôûß ÆüÖŸê Öê úß ×¿Ö ÖÖ Æêü Ã¾ÖŸÖ:“Ö †Ö¬Öã×−ÖúŸÖê“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö †ÖÆêü †Ö×Ö
ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖŸÖæ−Ö ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü ´Öæ»µÖÖ“ÖÖ †Ö¯ÖêÖ†Ö¯Ö“Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸ ÆüÖ‡ê »Ô Ö. ŸµÖÖ“Ö¾Öêôûß ÃÖ¸üúÖ¸ü−Öê Îú×´Öú
¯ÖãÃŸÖúÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘µÖÖµÖ»ÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ êú»Öß. −ÖÖÆüßŸÖ¸üß †Ö´Ö“µÖÖ ¿ÖÖ»ÖêµÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê
ŸÖê“Ö ‹ú ÃÖÖ¬Ö−Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖŸÖê, ŸµÖÖŸÖæ−Ö ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü ú»¯Ö−ÖÖÓ ´ÖÖÓ›üÖµÖ»ÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß.

Rewriting of History
‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öê ¯Öã−Ö»ÖìaÖ−Ö
¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ −ÖÖ)Ö×¸üú¿ÖÖÃ¡Ö ÆüÖ ‹ú ×¾ÖÂÖµÖ †ÃÖÖ †ÖÆêü úß •µÖÖ«üÖ¸êü
ÃÖêŒµÖã»Öò×¸ü—Ö´ÖÃÖÆü ¸üÖ•µÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×ÃÖ¨üÖŸÓ ÖÖÓ−ÖÖ ˆ‘Ö›ü¯ÖÖê ¯ÖÏÃÖÖ×¸üŸÖ ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖŸê Öê.
‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÆüÖ †ÃÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ×¾ÖÂÖµÖ †ÖÆêü. †−ÖÓŸÖ †›ü£Öôêû †ÃÖæ−ÖÆüß ëú¦ü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öß ¸üÖ•µÖµÖÓ¡ÖÖÖ
¿ÖÖ»ÖêµÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþ−Ö ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü ú»¯Ö−ÖÖ ¾Ö ´Öæ»µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß šü¸ü»Öß.
µÖÖŸÖ ›üÖ¾µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß“Öê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ‡×ŸÖÆüÖÃÖúÖ¸ ÃÖÆü³ÖÖ)Öß —ÖÖ»Öê»Öê ÆüÖŸê Öê. ˆ¤üÖ. ×²Ö¯Öß−Ö“ÖÓ¦ü
¸üÖ×ê ´Ö»ÖÖ £ÖÖ¯Ö¸ü, †Ö×Ö †Ö¸ü.‹ÃÖ. ¿Ö´ÖÖÔ Æêü ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖ»ÖêµÖ ¯ÖãÃŸÖú ×−ÖÙ´ÖŸÖßŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ)Öß —ÖÖ»Öê
ÆüÖŸê Öê. Æüß ¯ÖãÃŸÖêú NCERT −Öê ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ êú»Öß. •Öß †Ö•ÖÆüß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ÃÖêŒµÖã»Öò×¸ü—Ö´Ö“µÖÖ
¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú ¯ÖÏÃÖ¸Ö“Öß üÃÖÖ Ö ¤êüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÖ¬µÖÖ“Öß µÖ¿ÖÃ¾Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö
´ÆüÖæ−Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öê Æêü ¯Öã−Ö»Öì7Ö−Ö )ÖÖî¸ü×¾Ö»Öê )Öê»Öê. −ÖêÆüºÓþ“µÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖ¿Öß ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¥üÂ™üß¿Öß
•ÖÖê›ü»Öê»µÖÖ ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¬ÖÖê¸üÖÖ“ÖÖ ŸÖÖê ×¾Ö•ÖµÖ ´ÖÖ−Ö»ÖÖ )Öê»ÖÖ.
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‹ú ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾Ö¬ÖÖ−Ö ´ÆüÖæ−Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öê ¯Öã−Ö»Öì7Ö−Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ ´Öã§üÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü
NCERT “µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖÓ−Öß ‹ú ×−ÖÃÖÓ×¤ü)¬Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾Ö¬ÖÖ−Ö êú»Öê»Öê †ÖÆêü. •Ö−ÖŸÖÖ
¸üÖ•Ö¾Ö™üßŸÖ •Öê¾ÆüÖ ŸµÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Öß “ÖÖîú¿Öß ú¸üµÖÖ“Öß ´ÖÖ)ÖÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ŸÖê¾ÆüÖ µÖÖ“Öß ÃÖÖ Ö
×´ÖôûÖ»Öß ÆüÖŸê Öß. •Ö−ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ ØÆü¤ãüŸ¾Ö¾ÖÖ¤üß ØÆü¤æü ¯Öã−Öºþ••Öß¾Ö−Ö¾ÖÖªÖÓ−Öß NCERT
“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏú»¯Ö ²ÖÖôûúÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ú•Öã™üß−Öê ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ. ÆüÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ±úÃÖ»ÖÖ Æüß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß ÃÖî¨üÖ×Ó ŸÖú ˆ³ÖÖ¸üÖß ú¸üÖÖ-µÖÖ −ÖêÆüºÓþ“µÖÖ ¾ÖÖ¸ü¿ÖÖ“Öß ´Ö•Ö²ÖæŸÖß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üß )ÖÖêÂ™ü †ÖÆêü
†ÃÖê ´ÖÖ−ÖÖê ÃÖÖê¯Öê †ÖÆêü. µÖÖˆ»Ö™ü •Ö¸ü ÆüÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖ¸ü †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê
¬ÖÖê¸üÖ šü¸ü×¾ÖÖÖ-µÖÖ ¸üÖ•µÖ ëú¦üßŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ ×šüÃÖæôû¯ÖÖÖ µÖÖŸÖæ−Ö ×¤üÃÖŸÖÖê †ÃÖê †Ö¯ÖÖ ´ÆüÖÖ»ÖÖê
†ÃÖŸÖÖê ! µÖÖ ×šüÃÖæôû¯ÖÖÖ“Öê ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ú¬ÖßÆüß •ÖÖÖ¾Öæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ Æêü ŸÖ¸ü 7Ö¸êü“Ö †ÖÆêü.
ØÆü¤æü¾Ö“ÖÔÃ¾Ö¾ÖÖ¤üß ×¿Ö ÖÖÖ“Öß ¸üÖ•µÖ µÖÓ¡ÖÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖß»Ö. Æüß ¿ÖŒµÖŸÖÖ ¤êü7Öß»Ö ±úÖ¸ü ¤æü¸ü
¸üÖÆüß»Öê»Öß −ÖÖÆüß. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯Öã−Ö••Öß¾Ö−Ö¾ÖÖ¤ü Æüß úÖÆüß †ÖŸÖÖ ‹úÖ ¯Ö ÖÖ¯Öã¸üŸÖß ¾ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™ü−Öê¯Öã¸üŸÖß
×ÃÖ´ÖßŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê»Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ ÃÖ¸üÖß ˆ¸ü»Öê»Öß −ÖÖÆüß, ÆêüÆüß †Ö¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ •ÖÖÖŸÖÖê“Ö.
¯ÖÖ †Ö´Æüß †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ †Ö7ÖÖßŸÖß»Ö ×šüÃÖæôû¯ÖÖÖ ˆ‘Ö›ü ÆüÖê µÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü ¯ÖÆüÖŸÖ
²ÖÃÖµÖÖŸÖ úÖÆüß †£ÖÔ −ÖÖÆüß. ×•Ö£Öê NCERT “Öê ‡ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öê ¯ÖãÃŸÖú ×¿Öú¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê †ÖÆêü ŸµÖÖ
¾Ö)ÖÖÔ»ÖÖ ³Öê™ü ×¤ü»Öß ŸÖ¸üß ŸÖê£Öê µÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸Ãê ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ×´Öôêû»Ö. ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖú ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê úß
ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öúßú¸üÖ ÆüÖŸê Öê †ÃÖÖ ³ÖÖêôûÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ŸÖê£Öê †Öœüôêû»Ö. ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖŸÖ Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖ“Öê
ÃÖî¨üÖ×Ó ŸÖú ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ úÖÆüßÆüß †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÆüÖæ−Ö ¿ÖÖôêûŸÖ ³ÖŒú´Ö¯ÖÖê
Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †¬µÖÖ¯Ö−Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÓ¾Ö¸ü úÖÆüßÆüß ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖŸê Ö −ÖÖÆüß. ³ÖŒú´Ö
†¬µÖÖ¯Ö−Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ×¿ÖúÖÖ-µÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™ü¶Ö»ÖÖ ´ÖãŒµÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ †Ö»Öê»Öß †ÃÖŸÖê, ŸµÖÖ−Öê
úÖÆüßÆüß ¯ÖÏ¿−Ö −Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖ ±úŒŸÖ )ÖÏÆüÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê Æêü †Ö¯ÖÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê“Ö †ÖÆêü. ¯ÖÏ¿−Ö
×¾Ö“ÖÖ¸üÖê ÆüÖ“Ö •µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ †ÖÆêü, †¿Ö ÃÖêŒµÖã»Öò×¸ü—Ö´Ö“µÖÖ ×¾Ö¸üÖ¬ê ÖÖŸÖ •ÖÖÖÖ¸üß Æüß ³Öæ×´ÖúÖ †ÖÆêü.
¯ÖÖÛ¿“Ö´ÖÖŸµÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ÃÖêŒµÖã»Öò×¸ü—Ö´Ö µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ‘’ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †Ö¤êü¿Ö ¤êüµÖÖ“µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ
†×¬ÖúÖ¸üÖ»ÖÖ“Ö ¯ÖÏ¿−Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ ( †Ö¾ÆüÖ−Ö ¤êüµÖÖ“ÖÖ ) ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ×¤ü»Öê»ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü’ †ÃÖÖ ÆüÖŸê ÖÖê.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üŸê Ö ×−Ö´Ö¬ÖÖÙ´Öú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“µÖÖ †−Öêú ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“ÖÖ †Ö¤êü¿Ö ¤êüµÖÖ“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö ´ÆüÖæ−Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ú¸µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÓ´Ö¬µÖêê †Ö¤êü¿Ö ¤êüµÖÖ“µÖÖ †Û¬ÖúÖ¸üÖ“Öß ¾ÖÖ™üÖß ú¹ý−Ö,
‹ú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ úÖµÖ´Ö ¸üÖ7ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.ê ×¿Ö ÖÖ Æêü †ÃÖê“Ö ‹ú
ÃÖÖ¬Ö−Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ ×¿Ö Öú ¾Ö Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖú µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ¾ÖÖì““Ö †×¬ÖúÖ¸ü ¤êü‰ú−Ö ²ÖÖ»Ö×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ
´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÃÖŸµÖ ¯Öœü×¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ü úºþ−Ö Æüß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú-ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×™üú¾ÖµÖÖ“Öê
úÖ´Ö êú»Öê •ÖÖŸÖê. ÃÖŸµÖ úÖµÖ †ÖÆêü Æêü ×¿ÖúÖÖ-µÖÖ»ÖÖ ²ÖÖî¬¤üßú¥üÂ™ü¶Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖ †ÃÖµÖÖ“Öß )Ö¸ü•Ö
−ÖÖÆüß. ŸµÖÖ−Öê ±úŒŸÖ ŸµÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü ú¸üÖµÖ“ÖÖ †Ö×Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖ ÖÖß ¯Ö¸üŸÖ ´ÖÖÓ›æü−Ö ¤üÖ7Ö¾ÖÖµÖ“Öê. ‹¾Öœêü
êú»Öê úß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¥üÂ™ü¶Ö Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê»Öêê ÃÖŸµÖ ŸµÖÖ−Öê †Ó)Öß ²ÖÖÖ¾Ö»Öê †ÖÆêü Æêü ×ÃÖ¨ü ÆüÖŸê Öê. •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ
¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¿Ö ÖÖ Æêü †¿ÖÖ ŸÖ-Æëü“µÖÖ úÃÖÖê™ü¶ÖÓ¿Öß ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ãúšü»µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ
‡×ŸÖÆüÖÃÖ ¾Ö)ÖÖÔŸÖ ×¿Öú¾Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê µÖÖ»ÖÖ ±úÖ¸üÃÖê ´ÖÆüŸ¾Ö ˆ¸üŸÖ“Ö −ÖÖÆüß. ¾Ö)ÖÖÔŸÖ ãúšü»µÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ
‡×ŸÖÆüÖÃÖ ×¿Öú×¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸üßÆüß úÖÆüßÆüß ±ú¸üú ¯Ö›üŸÖ −ÖÖÆüß.
ÃÖêŒµÖã»Öò×¸ü—Ö´Ö»ÖÖ ‹ú ×ÃÖ¨üÖŸÓ Ö Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ´Öã§üÖ µÖÖ¯Öê ÖÖ ¾Öê)ÖóµÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ¯ÖÆüÖÖê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü ÆüÖ ´Öã7µÖ ´Öã§üÖ †ÖÆêü. ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê²ÖÖ²ÖŸÖ ²ÖÖê»ÖÖµÖ“Öê ŸÖ¸ü ÃÖêŒµÖã»Öò×¸ü—Ö´Ö Æêü ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê
†Ö¬Öã×−Öú †¬µÖÖ¯Ö−Ö ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê †¯ÖŸµÖ †ÖÆêü úÖ¸üÖ †Ö¯ÖÖ ºþÃÖÖê“µÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü¿Öß ×−Ö)Ö›üßŸÖ †ÖÆüÖŸê Ö
×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ µÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü»ÖÖ ×¯ÖµÖÖ•Öê“µÖÖ †−Öã¾ÖÓ¿Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ –ÖÖ−Ö¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ.
†Ö¬Öã×−Öú †¬µÖÖ¯Ö−Ö ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ‘ÖÖ»ÖÖÖ-µÖÖÓ−Öß ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ»ÖÖ ×¿Ö ÖÖÖ“ÖÖ êú¦ü Ø²Ö¤æü ²Ö−Ö×¾ÖµÖÖ“Öê
´ÖÖ)ÖÔ ¿ÖÖê¬Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓ−Öß ¯ÖÏŸµÖêú ´Öæ»Ö Æêü ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ‘Ö™üú ´ÖÖ−Öæ−Ö ŸµÖÖú›êü
×¿Ö ÖúÖÓ−Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö »Ö Ö ªÖ¾Öê µÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ. ×¿Ö ÖÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ¯Öî¿ÖÖ“ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¾ÖÖ™üÖ
×´ÖôûÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ÃÖãºþ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ»ÖÖ ²Öôû ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ŸµÖÖÓ−Öß êú»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ŸÖÔú¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖÖ7ÖôûßŸÖ ²ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ ÃÖÆü³ÖÖ)ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ¿−Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üµÖÖ»ÖÖ ‹ú ÃÖ−´ÖÖ−Ö ¾Ö †¾ÖúÖ¿Ö
¤êüÖê ÆüÖ úôûß“ÖÖ ´Öã§üÖ ´ÖÖ−Ö»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. •µÖÖ ÃÖêŒµÖã»Öò×¸ü—Ö´Ö×¾ÖÂÖµÖß †Ö´Æüß ²ÖÖê»ÖŸÖÖê †ÖÆüÖŸê Ö ŸµÖÖ
ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü ´Ö−ÖÖê¾ÖÃ£ÖêÃÖÖšüß ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ †¿ÖÖ ŸÖ-Æêü“ÖÖ ÃÖ−´ÖÖ−Ö ¾Ö †¾ÖúÖ¿Ö ×´ÖôûÖê Æêü †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê
†ÖÆêü. µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü −ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüß“Öê )Öã»ÖÖ´Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö ú´Öß ¯Ö)ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¸üÖ²ÖÖÖ-µÖÖ ×¿Ö ÖúÖÓ“µÖÖ
´Ö¤üŸÖß−Öê †Ö´Ö“µÖÖ ³ÖÖ)Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôêŸÖ ú¸üµÖÖ“Öß †Ö´Æüß †Ö¿ÖÖ ú¸üŸÖÖê †ÖÆüÖŸê Ö.
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ÃÖî¨üÖ×Ó ŸÖú ÆüŸµÖÖ¸ü ideological Tool
†¿ÖÖ ×¸üŸÖß−Öê ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü ÃÖêŒµÖã»Öò×¸ü—Ö´Ö“ÖÖ ×¿Ö ÖÖÖ«üÖ¸êü ¯Ë ÖÏÃÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê úÖµÖÔ Æêü
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ²Öã¨üß•Öß¾Öß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê −ÖêŸÖê µÖÖÓ−Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÖ×Æüü»Öê»µÖÖ †−Öêú Ã¾Ö¯−ÖÖÓÃÖÖ¸ü7Öê“Ö ÃÖãºþ
†ÖÆêü. ŸÖê Ã¾Ö¯−Ö ²Ö−ÖµÖÖ¯Öæ¾Öá ŸÖê ¯ÖÏŸµÖ Ö ¾ÖŸÖÔ−ÖÖŸÖ ÃÖÆüÖµµÖ³ÖæŸÖ šü¸üŸÖ ÆüÖŸê Öê. ‹ú “Ö´ÖúŸÖÖ )ÖãÖ ´ÆüÖæ−Ö
×´Ö¸ü¾ÖµÖÖ“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö ÆüÖŸê Öê.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ µÖã¨üÖ“µÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ¾ÖÂÖÖÕ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ´Ö¬µÖ´Ö¾Ö)ÖáµÖ ²Öã¨üß•Öß¾Öß −ÖêŸÖéŸ¾Ö
•µÖÖ “Ö´Öú¤üÖ¸ü )ÖãÖ ÃÖ´Öã“µÖµÖÖ¿Öß ²ÖÖÓ¬Öß»Öúß ´ÖÖ−ÖŸÖ ÆüÖŸê Öê ŸµÖÖŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ
Ã£ÖÖ−Ö −ÖÃÖµÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ÆüÖŸê Öê. ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö“µÖÖ ´ÖÖ)ÖÖß»ÖÖ ˆ¢Ö¸ü ¤êüµÖÖ“Öê ¥üÂ™üß−Öê µÖÖ»ÖÖ ‹ú
¸üÖ•ÖúßµÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÆüß ÆüÖŸê Öê ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ‹ú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´ÖÆüŸ¾ÖÆüß ÆüÖŸê Öê. ÃÖã×¿Ö× ÖŸÖ ´ÖÖÖæÃÖ ÆüÖ
¬Ö´ÖÖÔÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ˆ¤üÖ×ÃÖ−ÖŸÖÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ †¿Öß ¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖŸê Öß. Æêü ×¿Ö ÖÖÖ“Öê ¥üÂ™üß−Öê †Ö´ÆüÖ»ÖÖ
•ÖÖÃŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖŸê Öê ( ×−Ö¤üÖ−Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ×šüúÖÖß ŸÖ¸üß ) ˆ»Ö™ü ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ †×¿Ö× ÖŸÖ
»ÖÖêú Æêü ¬ÖÖÙ´Öú •ÖÖÖß¾ÖÖŸÖ ¾Ö ú´ÖÔúÖÓ›üÖŸÖ ²Öã›üÖ»Öê»Öê ÆüÖŸê Öê.ÃÖêŒµÖã»Öò×¸ü—Ö´Ö Æêü ÃÖã×¿Ö× ÖŸÖ ´ÖÖÖÃÖÖ“Öê
‹ú ¯ÖÖÓ‘ÖºþÖ ÆüÖŸê Öê •µÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ ŸÖÖê ´ÖÖ−Ö×ÃÖú †Ö¬ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß )Öã¯ŸÖ¯ÖÖê ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ †ÖÁÖµÖ ‘Öê‰ú ¿ÖúŸÖ
ÆüÖŸê ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ×¿Ö ÖÖ ÆüÖ ‹ú ´Öã7Ö¾Ö™üÖ —ÖÖ»ÖÖ. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþ−Ö,
†Ö¯ÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ¿−ÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖ»ÖÖ“Ö ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖ ¤êüŸÖÖê †ÃÖê ÃÖÖÓ)Öæ−Ö,
²ÖÖî×¨üú ÁÖêÂšüŸ¾Ö ×´Ö¸ü×¾ÖŸÖ, ‡ŸÖ¸ü »ÖÖ7ÖÖê †×¿Ö× ÖŸÖÖÓ¯Öê ÖÖ †Ö¯ÖÖ ¾Öê)Öôêû †ÖÆüÖêŸÖ †ÃÖê ¤üÖ7Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ •ÖÖ‡Ô.
ÃÖêŒµÖã»Öò×¸ü—Ö´Ö“ÖÖ ÃÖî¨üÖ×Ó ŸÖú ÆüŸµÖÖ¸ü ´ÆüÖæ−Ö •ÖÖê ˆ¯ÖµÖÖê)Ö ²Öã¨üß•Öß¾Öß ¾Ö)ÖÔ ú¸üßŸÖ ÆüÖŸê ÖÖ ŸÖÖê
†ÖŸÖÖ −Öß™ü ÃÖ´Ö•Öæ ¿Öêú»Ö. ŸµÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“Öß ŸÖÖŸúÖ»ÖßúŸÖÖ, ŸµÖÖ“Öê ¤ü•ÖÖÔ šü¸ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
†ÃÖ»Öê»Öê ´ÖÆüŸ¾Ö, µÖÖ ¾Ö)ÖáµÖ ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−Ö ´ÆüÖæ−Ö ÃÖêŒµÖã»Öò×¸ü—Ö´Ö“Öß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖ“µÖÖ
¯Öãœüß»Ö ¯ÖÖµÖ-µÖÖ ÆüÖŸê µÖÖ. ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖ“µÖÖ ³ÖÖî×ŸÖú †Ö¬ÖÖ¸üÖ×Ó ¾ÖÂÖµÖß )Öæœü ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ
Ö´ÖŸÖê¾Ö¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Öãœüß»Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö ÆüÖŸê ÖÖ. ÃÖêŒµÖã»Öò×¸ü—Ö´ÖÃÖÖšüß ×¿Ö ÖÖ †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü
†ÃÖê ÃÖÖÓ)Öæ−Ö Æüß )Öæœü¸ü´µÖŸÖÖ ÃÖÖ¬ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ÃÖêŒµÖã»Öò×¸ü—Ö´Ö Æêü •ÖÖæ ×¿Ö ÖÖÖ“Öê“Ö †¯ÖŸµÖ †ÖÆêü !
µÖÖˆ»Ö™ü ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ×¾Ö¸üÖ¬ê Öß †ÃÖÖê Æüß †×¿Ö× ÖŸÖ¯ÖÖÖ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß †ÖÆêü. †¿Öß ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ ¤üÖ7Ö×¾Ö»Öß
•ÖÖŸÖ †ÃÖê. ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ³ÖÖî×ŸÖú ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖê Öê, ŸµÖÖ“Öê †Ö¸üÖ)ê µÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê µÖÖ
)ÖÖêÂ™üßÆüß ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü ¬ÖÖ¸üÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êüê ¿ÖŒµÖ ÆüÖŸê ÖÖŸÖ, Æêü †¿ÖÖ ŸÖ-Æêü“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ ¯ÖÏ Öê¯ÖÖÖ´Öãôêû
—ÖÖú»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖê.
µÖÖ ¥üÂ™üßê úÖê−ÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Ó ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖÆüß
´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ÃÖã¸ü Öê“Öß )Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê. Æüß ÃÖã¸ü ÖÖ ¾Öî–ÖÖ×−Öú ¾Ö †ÖîªÖê×)Öú ÎúÖÓŸÖß¿Öß ¾Ö ŸµÖÖŸÖæ−Ö‹¤üµÖÖ»ÖÖ
†Ö»Öê»µÖÖ ú»µÖÖÖúÖ¸üß ¸üÖ•µÖÖ¿Öß •ÖÖê›ü»Öê»Öß †ÖÆêü. ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †»¯Ö¾ÖµÖÖŸÖ ¾Ö †úÃ´ÖÖŸÖ
µÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖéŸµÖã»ÖÖ ¸üÖ7ê ÖÖê, “ÖÖÓ)Ö»Öê †Ö¸üÖ)ê µÖ ¾Ö ¯Öã¸êüÃÖê †ÖµÖãÂµÖ ×´ÖôûµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö¬ÖÖ¸üÖ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ †ÃÖÖê, µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ )ÖÖêÂ™üà“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖ‰ê ú−Ö“Ö •Öß¾Ö−Ö
´ÖéŸµÖæ×¾ÖÂÖµÖß“µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú -×−Ö´Ö¬ÖÖÙ´Öú ÁÖ¨üÖ“Ó ÖÖ ¯Ö)Ö›üÖ ú´Öß ÆüÖŸê ÖÖ. µÖã¸üÖ¯ê Ö´Ö¬Öß»Ö †ÖîªÖê×)Öú
¿ÖÆü¸üÖ´Ó Ö¬µÖê ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü •Öß¾Ö−Ö¥üÂ™üß Æüß ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü Øú¾ÖÖ ¬ÖÖÙ´ÖúŸÖê ×¾Ö¸üÖ¬ê Öß ´ÖÖê×Æü´Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ¾Ö¸ü
†¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö −ÖÖÆüß, µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ¬Ö´ÖÔ −ÖÂ™ü“Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê −ÖÖÆüß. Øú¾ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö †Ö´Ö •Ö−ÖŸÖê“Öß ¾ÖÖ
²Öã¨üß¾ÖÖªÖÓ“Öß ´Ö−ÖÖê¾ÖÃ£ÖÖ ¯ÖæÖÔ ¾Öî–ÖÖ×−Öú ²Ö−Ö»Öß †ÃÖêÆüß −ÖÖÆüß. ‘Ö›ü»Öê ŸÖê ‡ŸÖêú“Ö úß ¤ãü:7Ö,
¸üÖ)ê Ö¸üÖ‡Ô, ´ÖéŸµÖã µÖÖ“Öß úÖ¸üÖ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ Ã¯ÖÂ™ü ú¸üµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¬Ö´ÖÖÔ¾Ö¸ü ¸üÖ×Æü»Öß −ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ
¤üÖ×¸ü¦ü¶ Æü™ü»µÖÖ¾Ö¸Æüßü ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ÃÖÖÓŸü¾Ö−ÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ´ÆüÖæ−Ö †ÃÖ»Öê»Öê úÖµÖÔ “ÖÖ»Öæ ¸üÖ×Æü»Öê. •Öê¾ÆüÖ
²ÖÖ»Ö´ÖéŸµÖã“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ‘Ö™ü»Öê †Ö×Ö ´ÆüÖŸÖÖ¸ü¯ÖÖÖŸÖÆüß “ÖÖÓ)Ö»Öê †Ö¸üÖ)ê µÖ »ÖÖ³ÖµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ
—ÖÖ»Öß ŸÖê¾ÆüÖ“Ö ¤üÖ×¸ü¦ü¶, ¸üÖ)ê Ö¸üÖ‡Ô µÖÖ“Öê ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß“Öê ×¤ü»Öê»Öê ˆ¢Ö¸ü ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öê.
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³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü¾ÖÖªÖÓ−Öß µÖÖ ÃÖÖ7Öôûßú›êü ¤ãü»ÖÔ Ö“Ö êú»Öê. ŸµÖÖÓ−Öß ÃÖêŒµÖã»Öò×¸ü—Ö´Ö»ÖÖ
ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−Ö ´ÆüÖæ−Ö ´ÖÖÓ›ü»Öê. ²ÖÖ»Ö´ÖéŸµÖã“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ´ÖÖêšêü †ÃÖ»Öê ¾Ö )Ö¸üß²ÖÖÓ“Öê •Öß¾Ö−Ö †×−ÖÛ¿“ÖŸÖ †Ö×Ö
ŸÖÖÖ¾Ö¯ÖæÖÔ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üßÆüß, ŸµÖÖ−ÖÖ †Ö¿ÖÖ ÆüÖŸê Öß úß ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¿Ö ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
úºþ−Ö ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß ºþ•Ö¾Öæ ¿Öêú»Ö!
Æüß ²Öã¨üß¾ÖÖªÖÓ“Öß êú¾Öôû ‹ú »ÖÖ›üúß †Ö¿ÖÖ ÆüÖŸê Öß †Ö×Ö ×ŸÖ“Öê Æêü Ã¾Ö¹ý¯Ö ¯ÖÆüÖŸÖÖ
²Öã¨üß¾ÖÖªÖÓ−Öß †Ö7Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖ)ÖÖÔ¾Ö¸ü ÃÖêŒµÖã»Öò×¸ü—Ö´Ö−Öê ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ±úÖ¸ü¿Öß ´Ö•Ö»Ö ´ÖÖ¸ü»Öß −ÖÖÆüß µÖÖ“Öê
±úÖ¸ü †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™üµÖÖ“ÖêÆüß úÖ¸üÖ ˆ¸üŸÖ −ÖÖÆüß. ÃÖêŒµÖã»Öò×¸ü—Ö´Ö“Öê ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö †¯ÖµÖ¿Ö Æêü úÖÆüß
ŸÖÖŸ¾Öß ú¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö †¯ÖµÖ¿Ö −ÖÖÆüß. ŸÖê ´Öã7µÖŸÖ: ¿ÖÖÃÖú ¾Ö)ÖÖÔ“Öê †¯ÖµÖ¿Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ
´ÖÖ−µÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ¾Öß µÖÖÃÖÖšüß ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü †Ö¤ü¿ÖÖÕ“µÖÖ ú»¯Ö−ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ ¯ÖÖ ŸµÖÖ“Ö •ÖÖê›üß»ÖÖ
ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ-µÖÖÓú›êü ´ÖÖ¡Ö
¯ÖæÖÔ ¤ü»ÖÔ Ö êú»Öê.
ÃÖêŒµÖã»Öò×¸ü—Ö´Ö Æêü ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖÖÓ“Öê ÁÖ¬¤üÖŸÖŸ¾Ö †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖ“Öß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß¿Öß −ÖÖôû •Öãôæû
¿Öú»Öß −ÖÖÆüß, †¿ÖÖ ŸÖ-Æêü“µÖÖ µÖãŒŸÖß¾ÖÖ¤üÖ“µÖÖ †ÖÆüÖ¸üßÆüß †−Öêú ÃÖ´ÖúÖ»Öß−Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ )Öê»Öê»Öê
×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ µÖãŒŸÖß¾ÖÖ¤üÖŸÖ ×úŸÖ¯ÖŸÖ ŸÖ£µÖ †ÖÆêü Æêü ¾ÖÃŸÖã×−ÖÂ™ü¯ÖÖê ŸÖ¯ÖÖÃÖÖê úšüßÖ †ÖÆêü, 7Ö¸êü ŸÖ¸ü
‹7ÖÖªÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“Öê −ÖÖ¾Ö ¯Öãœêü ú¸üÖê Æüß“Ö ‹ú ¸üÖ•ÖúßµÖ éúŸÖß †ÖÆêü. ÃÖêŒµÖã»Öò×¸ü—Ö´Ö ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
‘Ö›ü×¾ÖÖÖ¸êü “Ö»Ö ‘Ö™üú ´ÆüÖæ−Ö †Ö¯ÖÖ •Ö¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß ¾Ö ´ÖÖ−ÖÃÖ µÖÖÓ“µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß “Ö“ÖÖÔ
ú¹ý »ÖÖ)Ö»ÖÖê ŸÖ¸ü †Ö´Æüß ¿Ö²¤ü“”û»ÖÖ“ÖÖ ±úê-µÖÖŸÖ †›üúŸÖÖê ‹¾Öœêü ´ÖÖ¡Ö ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ. ´Öæ»Ö •Ö−´ÖÖ»ÖÖ
‘ÖÖ»ÖµÖÖÃÖÖ¸ü7Öß ¸üÖ•ê Ö ‘Ö›üÖÖ¸üß ‘Ö™ü−ÖÖ ¤êü×7Ö»Ö Æü•ÖÖ¸üÖê ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖ»ÖÖ ¬ÖÖêúÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ
ú¸üßŸÖ †ÃÖê»Ö †Ö×Ö ¤êü¿ÖÖŸÖ ‘Ö›üÖÖ-µÖÖ ‹æúÖ ´ÖéŸµÖã¯Öîúß †¬Öì ´ÖéŸµÖã ÃÖÆüÖ ¾ÖÂÖÖÔ¯Öê ÖÖ ú´Öß ¾ÖµÖÖ“µÖÖ
»ÖÆüÖ−Ö ´Öã»ÖÖÓ“Öê †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ †Ö¯ÖÖ †¿ÖÖ ŸÖ-Æêü“µÖÖ ¿Ö²¤ü“”û»ÖÖŸÖ †›üúµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ −ÖÖÆüß.
†Ö¬Öß ú»µÖÖÖúÖ¸üß ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ´Öã»Öê ¾Ö ´ÖÖŸÖÖÓ“Öê •Öß¾Ö−Ö ÃÖã¸ü× ÖŸÖ šêü¾ÖµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ‘Öê‰ú ¤êü.
¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖ“Öê, †¬µÖÖ¯Ö−ÖÖ“Öê, ‡ŸÖêú †Ö¬ÖË×ã −Öúßú¸üÖ úºþ ¤êü úß ¿ÖÖôûÖ´Ó Ö¬µÖê
´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÓ“Öë×¦üµÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖ‡ê »Ô Ö †Ö×Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö. •Ö¸ü ŸÖ¸üßÆüß
ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö¸üÖ¬ê Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü µÖÖÓ“Öß ¯Öú›ü úÖµÖ´Ö“Ö ¸üÖ×Æü»Öß ŸÖ¸ü ´Ö)Ö †Ö¯ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
ÃÖÓÃéúŸÖß †Ö×Ö ŸÖŸÃÖ´Ö )ÖÖêÂ™üà“Öß “Ö“ÖÖÔ úºþ. ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−Ö ú¸üµÖÖ“Öê ¾Ö ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü
•µÖÖ ×¾Öª´ÖÖ−Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖŸê ÖÖŸÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ¬ÖŒúÖ »ÖÖ¾Ö»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ²ÖÆãü•Ö−ÖÖÓ−ÖÖ
†Ö¸üÖ)ê µÖ ¾Ö ×¿Ö ÖÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú ¯ÖÏµÖŸ−Ö ÃÖ±ú»Ö ÆüÖê Öê ¿ÖŒµÖ −ÖÖÆüß ÆêüÆüß †Ö¯ÖÖ ×¾ÖÃÖ¸üŸÖÖ
úÖ´ÖÖ −ÖµÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü ´Ö−ÖÖê¾Öé¢Öß“Öß ¾ÖÖœü ¾ÆüÖµÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ êú¾Öôû –ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ“Ö
×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ÆüÖê Öê ¯Öã¸êüÃÖê −ÖÖÆüß, ÃÖ¢Öê“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ÆüÖê Öê Æüßê ×ŸÖŸÖêú“Ö †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü !
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¯ÖÏú¸üÖ 8 ¾Öê

Peace with the Past
³ÖæŸÖúÖôûÖ“Öß ‘¿ÖÖÓŸÖß’ ú¸üÖ !
³ÖæŸÖúÖôÖ ×¾ÖÂÖµÖß“Öß ‹ú )ÖÖêÂ™ü †)Ö¤üß Ã¯ÖÂ™ü †ÖÆêü, ŸÖß ´ÆüÖ•Öê ŸÖÖê ³ÖæŸÖúÖôû †ÖÆêü †Ö×Ö
ŸµÖÖŸÖ †ÖŸÖÖ úÖÆüßÆüß ²Ö¤ü»Ö ÆüÖ‰ê ú ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. Æêü •ÖÖÖµÖÖÃÖÖšüß úÖÆüß ±úÖ¸ü ²Öã¨üß´Ö¢ÖÖ »ÖÖ)ÖŸÖê
†ÃÖê −ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ŸÖ¸üßÆüß ŸÖê ˆ´Ö•ÖÖê úšüßÖ“Ö †ÃÖŸÖê! ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: −Ö¾µÖÖ †Ö¬Öã×−Öú ÃÖã×¿Ö× ÖŸÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ³ÖæŸÖúÖôûÖŸÖ ¸üÆüÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêÆü •Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ³ÖæŸÖúÖôûÖ“Öß Ã´Öé×ŸÖ
•ÖÖê¯ÖÖÃÖµÖÖÃÖÖšüß ×ŸÖ“Öß ¸ü“Ö−ÖÖ ú¸üÖê, ×ŸÖ»ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖŸ´Öú ºþ¯Ö ¤êüÖê µÖÖŸÖæ−Ö ³ÖæŸÖúÖôûÖ»ÖÖ −ÖêÆü´ÖßÃÖÖšüß
†¬ÖÔ¾Ö™ü ×•Ö¾ÖÓŸÖ †¾ÖÃ£ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖŸê Öê. ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Öú ×¿Ö ÖÖÖ“Öß †Ö¬Öã×−Öú ¯Ö¨üŸÖ Æüß µÖÖ“Öß ´Öã7µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ
²Ö−ÖŸÖê. ³ÖæŸÖúÖôûÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖÖ¸üß Æüß †¬ÖÔ ÃÖÓ•Öß¾Ö−Öß ŸµÖÖ»ÖÖ ú¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê †ÖµÖãÂµÖ ¯ÖÏ¤üÖ−Ö ú¸üŸÖê)Öôûêú úß Ã¾ÖµÖÓ¯ÖæÖÔ-Æêü ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ )ÖãÖ¾Ö¢Öê¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö †ÃÖê»Ö. )Öôûêú †¬ÖÔÃÖÓ•Öß¾Ö−Ö
´ÆüÖ•Öê ³ÖæŸÖúÖôûÖ“Öß †Öêœü ¾ÖÖ ³ÖÖ¾Ö−ÖÖÓ“Öê ˆ§üß¯Ö−Ö ÆüÖê µÖÖÃÖÖšüß“Öß ÃÖÖ¬Ö−ÖÃÖÖ´Öã)ÖÏß ´ÆüÖæ−Ö ³ÖæŸÖúÖôû
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖÖê. ³ÖæŸÖúÖôûÖ»ÖÖ ×ú¸üÖÖêŸÃÖ)Öá ¯Ö¤üÖ£ÖÖÕ“µÖÖ †¾Ö¿ÖêÂÖÖ“Öß ˆ¯Ö´ÖÖ ¤êüŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.
³ÖæŸÖúÖôûÖú›êü ¯ÖÆüÖŸÖÖÓ−ÖÖ ŸÖÖê ³ÖæŸÖúÖôû †ÖÆêü Æüß •ÖÖÖß¾Ö ÃÖŸÖŸÖ •ÖÖ)ÖéŸÖ šêü¾ÖÖê µÖÖ»ÖÖ ´Öß Ã¾ÖµÖÓ¯ÖæÖÔ
–ÖÖ−Ö ´ÆüÖŸÖÖê. ³ÖÖ¸üŸÖ ¾Ö ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö´Ö¬Öß»Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“µÖÖ Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ×¾ÖÂÖµÖß“ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ †³µÖÖÃÖ
†×»Öú›êü“Ö ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. (Prejudice & Pride 2001 Penguin ) Æêü ¤üÖ−ê Æüß ¤êü¿Ö
³ÖæŸÖúÖôûÖ“Öê –ÖÖ−Ö Æêü )ÖôûŒµÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ“Ö ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ †ÃÖê ŸµÖÖ¾Öºþ−Ö Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖŸÖê. Æêü
ÃÖ´Ö•Ö»µÖÖ−Öê ãúÖÖ»ÖÖ“Ö ¬ÖŒúÖ ²ÖÃÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüß Æêü ˆ‘Ö›ü †ÖÆêü, úÖ¸üÖ ¤üÖ−ê Æüß ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ×¿Ö ÖÖ
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ´ÖÖ)ÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö †úÖµÖÔ Ö´Ö †ÖÆêüŸÖ, ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¿ÖÖÃ¡Öê ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ‡×ŸÖÆüÖÃÖ Æêü
×¾ÖÂÖµÖ ¿ÖÖ»ÖêµÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ×¿ÖúµÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ú´Öß ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖ †ÖÆêü.
¤üÖ−ê Æüß ×¿Ö ÖÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ ¸üÖÂ™Òü ˆ³ÖÖ¸üÖß ú¸üßŸÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸êü
−ÖÖ)Ö×¸üúŸ¾ÖÖ“Öê ×¿Ö ÖÖ †¿ÖÖ †£ÖÖÔ−Öê ×¿Öú¾Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ÆüÖ ¥üÂ™üßúÖê−Ö ³ÖÖ¸üŸÖ ¾Ö ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö´Ö¬µÖê
úÖÆüß ¤ãüÙ´Öôû −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ †¬µÖÖ¯Ö−ÖÖ¾Ö¸ü, ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“µÖÖ
†¬µÖÖ¯Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖê ÖÖ¸üÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö 7Öæ¯Ö“Ö »Ö Ö×ÖµÖ †ÖÆêü. »Ö Ö×ÖµÖ †¿ÖÖ †£ÖÖÔ−Öê úß ¸üÖÂ™Òü
ˆ³ÖÖ¸üÖß“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ´ÆüÖæ−Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ×¿Öú¾ÖŸÖÖÓ−ÖÖ †¬µÖÖ¯Ö−Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ˆ§üßÂ™üÖ−Ó ÖÖ úÖÆüß Ã£ÖÖ−Ö“Ö
ˆ¸üŸÖ −ÖÖÆüß. ˆ¤üÖ. ³ÖæŸÖúÖôÖ ×¾ÖÂÖµÖß †ÖîŸÃÖãŒµÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê, ŸµÖÖ“ÖÖ †−¾ÖµÖÖ£ÖÔ »ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê
²ÖÖî¨üßú úÖî¿Ö»µÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê ‡ŸµÖÖ¤üß. ³ÖÖ¸üŸÖ ¾Ö ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö ´Ö¬Öß»Ö Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Öê
†¬µÖÖ¯Ö−Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶ Æêü ¯Ö¸üß ÖÖÓ−ÖÖ ×¤ü»Öê»Öê †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ¾Ö ŸµÖÖ“Öê Ã´Ö¸üÖ ¿ÖŒŸÖß¾Ö¸ü ³Ö¸ü
¤êüÖÖ¸êü Ã¾Öºþ¯Ö †Ö×Ö ¯Ö¸üß ÖÖÓ“Öê Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ¿Öß †ÃÖ»Öê»Öê −ÖÖŸÖê µÖÖ´Öãôêû †×¬Öú“Ö )Ö›ü¤ü ÆüÖŸê Öê.
´Öß ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖ ¾Ö ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö“Öß ‹ú¡Ö )ÖÖ−ÖÖ êú»µÖÖ−Öê †−Öêú ¾ÖÖ“Öú ¤ãü7ÖÖ¾Ö»Öê )Öê»Öê
†ÃÖŸÖß»Ö. ´ÖÖ—ÖßÆüß †¾ÖÃ£ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ¸ü7Öß“Ö †ÖÆêü. ×¿Ö× ÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ´ÆüÖæ−Ö †Ö´Ö“Öê •Öê
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öúßú¸üÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖæ−Ö †Ö´Æüß †ÃÖê“Ö ´ÖÖ−ÖŸÖ †Ö»ÖÖê †ÖÆüÖŸê Ö úß ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö“Öß
×−ÖÙ´ÖŸÖß ÆüÖ ÃÖÓãú×“ÖŸÖ ´Ö−ÖÖ−Öê êú»Öê»ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ‘ÖÖŸÖ †ÖÆêü. †Ö×Ö †Ö•Ö 50 ¾ÖÂÖÖÕ−ÖÓŸÖ¸ü †Ö´Æüß †ÃÖêÆüß
´ÖÖ−ÖŸÖÖê †ÖÆüÖŸê Ö úß ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö Æêü ‹ú ±úÃÖ»Öê»Öê ¸üÖÂ™Òü †ÖÆê. ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö¿Öß ŸÖã»Ö−ÖÖ ú¸üŸÖÖ
†Ö´Ö“µÖÖú›êü ¬Ö´ÖÔ×−Ö¸ü¯Öê Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×™üú»Öß †ÖÆêü, µÖÖ“ÖÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ †×³Ö´ÖÖ−Ö ¾ÖÖ™üŸÖÖê.
†Ö´Ö“µÖÖ ÁÖêÂšüŸ¾ÖÖ“Öê ×−Ö¤ü¿ÖÔú ´ÖÖ−Ö»Öê»Öê Æêü ´Öã§êü Æêü ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“µÖÖ ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ±úÖôûÖß ×¾ÖÂÖµÖß“µÖÖ
†Ö×Ö ŸµÖÖ¯Öæ¾Öá“µÖÖ 10 ¾ÖÂÖÖÕŸÖß»Ö ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ×´Ö“µÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ –ÖÖ−ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ.
¿ÖÖôêûŸÖß»Ö Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖú Æêü ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê ²ÖÆãü´Ö»µÖ ÃÖÖ¬Ö−Ö
†ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖ ¾Ö ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö ´Ö¬Öß»Ö ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖÓ−Öß †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ¯ÖÏÃŸÖéŸÖ êú»Öê»µÖÖ
´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ”ûÖ™ê üê ”ûÖê™üê ŸÖãú›êü ŸµÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü êú»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö ´ÆüÖæ−Ö
−Ö´Öã−µÖÖ ¤üÖ7Ö»Ö ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ úÖÆüß ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“µÖÖ ´Öß êú»Öê»µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ¾Öºþ−Ö †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê úß Æüß
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¯ÖãÃŸÖêú ¤üÖ−ê Ö ú£ÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖŸÖæ−Ö ´Öã»ÖÖÓ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öúßú¸üÖ ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ¤üÖ−ê Ö ú£ÖÖÓ“Öß
¸ü“Ö−ÖÖ ‹ú´ÖêúÖÓ×¾Öºþ¨ü †ÃÖ»µÖÖ−Öê ³ÖÖ¸üŸÖ †Ö×Ö ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö Æêü ‹ú´ÖêúÖÓú›êü †Ö›ü´Öãšã êü¯ÖÖÖ−Öê úÖ
¯ÖÆüÖŸÖÖŸÖÆêü ˆ´Ö•ÖŸÖê. 7Ö¸êü ŸÖ¸ü 50 ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖÖÃÖæ−Ö Æüß ¤üÖ−ê Æüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üÖÂ™Òü ´ÆüÖæ−Ö †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤ü ¾Ö •ÖÖŸÖßµÖ¾ÖÖ¤ü Æêü ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú¥üÂ™ü¶Ö ‹ú´ÖêúÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ
−ÖÃÖ»Öê»Öê ´Öã§êü †ÖÆêüŸÖ †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö ÃÖêŒµÖã»Öò×¸ü—Ö´Ö ÆüÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾Ö −Öð×ŸÖú ¥üÂ™ü¶Ö ÁÖêÂšü †ÖÆêü µÖÖ
´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ú»Ö¯Ö−Öê³ÖÖê¾ÖŸÖß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ú£ÖÖ )Öã±Ó ú»Öê»Öß †ÖÆêü. •µÖÖ ×«ü´ÖÖ−Ö ( ÃÖÓ)ÖÖú •ÖÃÖÖ
0 ¾Ö 1 ‹¾Öœü¶Ö ¤üÖ−ê Ö †Óúß ³ÖÖÂÖê“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Ö ú¸üŸÖÖê ŸÖÃÖê ³ÖÖ¸üŸÖ ¾Ö ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö
ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤ü ¾Ö •ÖÖŸÖßµÖ¾ÖÖ¤ü µÖÖ ¤üÖ−ê Ö“Ö ú»¯Ö−ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü †Ö¯ÖÖ¯Ö»ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ )ÖÓ±ã úŸÖÖŸÖ
†ÃÖê Û¾¤ü´ÖÖ−Ö Æêü ×¾Ö¿ÖêÂÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¹ý−Ö ÃÖã“Ö×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. ) ¯Ö¨üŸÖß−Öê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖêú
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ú£ÖÖ ÃÖÖÓ)ÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖŸÖ ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤ü Æêü ÃÖ¾ÖÔÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Öú, ×¾Ö¾Öêúß ¥üÂ™üß−Öê
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓÎú´ÖÖÖÃÖÖšüß ³Ö×¾ÖÂµÖ¾Öê¬Öß ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖ“Öê ¯ÖÏŸÖßú †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖÖ−Öê»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. µÖÖ ˆ»Ö™ü
•ÖÖŸÖßµÖ¾ÖÖ¤ü Æß −ÖúÖ¸üÖŸ´Öú / ¤ãü:7ÖúÖ¸üú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¿ÖŒŸÖß †ÖÆêü ×•Ö“Öê ¯ÖÖêÂÖÖ ¯Öæ¾Öá¯ÖÖÃÖæ−Ö
†ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ¬Ö´ÖÖÔÃÖÖ¸ü7Öê Ã¡ÖÖêŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¹ý−Ö —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü.
¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Öß ú£ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »ÖœüÖ ÆüÖ ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü ÆüÖŸê ÖÖ Æêü“Ö −ÖÖúÖ¸üŸÖê. µÖÖ ú£Öê“Öê
¯ÖÏÖÖŸÖŸ¾Ö †ÖÆêü ×«ü¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ×ÃÖ¨üÖŸÓ Ö. ÆüÖ ×ÃÖ¨üÖŸÓ Ö †ÃÖê ÃÖÖÓ)ÖŸÖÖê úß ØÆü¤æü ¾Ö ´ÖãÛÃ»Ö´ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö
ú¬ÖßÆüß −Ö ×´Ö™üÖÖ-µÖÖ ´ÖŸÖ³Öê¤üÖ“Ó µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖß´Öãôêû ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö ²Ö−Ö»Öê. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ú£ÖÖ †£ÖÖÔŸÖ“Ö ´ÖÖÓ›üÖß
−ÖÖúÖ¸üŸÖê. †ÃÖê ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ŸÖß ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö“Öê †ÛÃŸÖŸ¾ÖÆüß −ÖÖúÖ¸üŸÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü •Öã»Ö´Öß,
×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö¾ÖÖ¤üß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“ÖÖ †ÃÖÖ ×¿ÖŒúÖ ´ÖÖ¸üŸÖê. µÖÖ ¤üÖ−ê Æüß ú£ÖÖÓ“µÖÖ ¸ü“Ö−Öê“µÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ“Öß ²ÖÖÊ
ºþ¯Ö¸êü7ÖÖ ´Öß ¤üÖ7Ö×¾Ö»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ¾Ö¹ý−Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö †−Öêú †¬µÖÖ¯Ö−Ö ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ˆ‘Ö›ü ÆüÖŸê ÖÖŸÖ.
µÖÖ ú£ÖÖÓ´Ö¬µÖê ãúšü»µÖÖ ÃÖãÃÖÓ)ÖŸÖ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¾ÖÃŸÖãÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ ‘Ö™ü−ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖ‰ê ú ¿Öú»ÖÖ
†ÃÖŸÖÖ, ×−Ö¾Ö›ü»Öê»ÖÖ ‘Ö™ü−ÖÖÎú´Ö úÃÖÖ ×−Ö¾Ö›ü»ÖÖ, ú¿ÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü, ‡ŸµÖÖ¤üß. µÖÖ ¤üÖ−ê Ö
´Öã7µÖ ú£ÖÖÓ“Öß úÖÆüß ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê ¾ÖÖ »Ö ÖÖê †ÖÆêüŸÖ •µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü †Ö¯ÖÖ µÖÖ ú£ÖÖÓ“Öê ŸÖã»Ö−ÖÖŸ´Öú
×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ úºþ ¿ÖúŸÖÖê.
ˆ¤üÖ. ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü / •ÖÖŸÖßµÖ µÖÖ ×«ü´ÖÖ−Ö ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþ−Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öß
¿ÖÖ»ÖêµÖ ¯ÖãÃŸÖêú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ú£ÖÖ ÃÖÖÓ)ÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß´Öãôêû ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖŸ´Öú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
µÖÖ ¤üÖ−ê Æüß ŸÖÖŸ¾Ößú ´ÖÖÓ›üÖßŸÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö Öê¡Öê †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. Æüß )ÖÖêÂ™ü −Ö•Ö¸êü †Ö›ü“Ö ÆüÖŸê Öê. úÖÑ)ÖÏÃê Ö´Ö¬µÖê
ØÆü¤æü •ÖÖŸÖßµÖ¾ÖÖ¤üß ¿ÖŒŸÖßÆüß •ÖÖÖ¾ÖµÖÖ‡ŸÖŒµÖÖ ÆüÖŸê µÖÖ, ¾Ö 30 “µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖß»Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾Ö
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÆüÖŸê ÖÖ ü µÖÖ“ÖÖ ˆ»»Öê7Ö“Ö †−Öêú Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Öê
»Öê7Öú ú¸üßŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ †Ö×Ö •Öê µÖÖ“ÖÖ ˆ»»Öê7Ö ú¸üŸÖÖŸÖ ŸÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ±úÖ¸üÃÖê ´ÖÆüŸ¾Ö ¤êüŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ.
úÖ¸üÖ ØÆü¤æü •ÖÖŸÖßµÖ¾ÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: úÖÑ)ÖÏÃê Ö †ÓŸÖ)ÖÔŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ØÆü¤æü •ÖÖŸÖßµÖ¾ÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü
×¤ü»ÖÖ ŸÖ¸ü ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü/ •ÖÖŸÖßµÖ µÖÖ ×«ü´ÖÖ−Ö ¯Ö¨üŸÖß−Öê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶Ö“µÖÖ ú£Öê»ÖÖ •Öß ´Öæôû
²Öîšüú ¾Ö −Öî×ŸÖú ÁÖêÂšüŸ¾Ö ×¤ü»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖ»ÖÖ ¬ÖŒúÖ »ÖÖ)ÖŸÖÖê.
ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü ¾Ö •ÖÖŸÖßµÖ µÖÖ“Öß ÃÖÖê¯Öß ×¾Ö³ÖÖ)ÖÖß ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß−Öê ¿ÖÖ»ÖêµÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“µÖÖ
†³µÖÖÃÖúÖÓ“µÖÖ †ÖŸ´Ö¾Öé¢ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆêüŸÖãú ¾Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÆüÖ¸Ôü ¯Ö¨üŸÖß−Öê ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖ“µÖÖ Ö´ÖŸÖê¾Ö¸ü
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖŸê ÖÖê. 7Ö¸êüŸÖ¸ü †ÖŸ´Ö¾Öé¢Öê Æüß »ÖÆüÖ−Ö¯ÖÖß ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ×¿ÖúµÖÖ“Öß ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ÃÖÖ¬Ö−Öê †ÖÆêüŸÖ.
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶Ö“Öê ÃÖ¾ÖÔ −ÖêŸÖê Æêü •ÖÖæ ÃÖ¤ü)ÖãÖÖÓ“Öê ‹ú×•Ö−ÖÃÖß ¯ÖÖêŸÖê“Ö ²Ö−ÖŸÖÖŸÖ! ŸµÖÖ´Öãôêû ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öê
¯ÖãÃŸÖú ¾ÖÖ“Öæ−Ö ×™üôûú, )ÖÖê7Ö»Öê, »Ö•Ö¯ÖŸÖ¸üÖµÖ, ²ÖÖêÃÖ, −ÖêÆüºþ †Ö×Ö )ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ−ÖÖ ¾Öê)Ö¾Öê)ÖóµÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
¾µÖŒŸÖß´ÖŸ¾ÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖŒŸÖß úÖ ´ÖÖ−ÖÖµÖ“Öê ŸÖê“Ö úôûŸÖ −ÖÖÆüß ! úÖÆüßÆüß ¾Öê)Öôêû¯ÖÖÖ −Ö
¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸êü £ÖÖê¸ü¯ÖÖÖ“Öê ×²Öºþ¤ü ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ×“Ö™üú¾Ö»Öê úß ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖ−Öê ÃÖÖ¬µÖ ÆüÖ‰ê ú ¿ÖúÖÖ¸üÖ ¾µÖÖ¯Öú ²ÖÖî×¨üú ÆêüŸÖæ“Ö ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ¯Ö¸üÖ³ÖæŸÖ ÆüÖŸê ÖÖê !
Ã±æúŸÖá¤üÖ×µÖŸ¾Ö ÆüÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“ÖÖ 7Öæ¯Ö )ÖÖ•ÖÖ¾ÖÖ•ÖÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ )ÖãÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖ
)ÖãŸÓ Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÆüÖ−Ö −ÖêŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖŒŸÖß´ÖŸ¾ÖÖ“Öê †Öú»Ö−Ö ÆüÖê µÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»ÖÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖ“ÖÖ
ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö“Ö úÖœæü−Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê −ÖãÃÖŸÖÖ“Ö ¯ÖÖêúôû ¿ÖÓ7Ö ²Ö−Öæ−Ö •ÖÖŸÖÖê.
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‡×ŸÖÆüÖÃÖ Æêü ‹ú ´ÖÖ×ÆüŸÖß¯Ö¡Öú ²Ö−ÖŸÖê, †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖ )ÖÓŸã Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß ´ÆüÖ•Öê
´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ‘Ö™ü−ÖúŸÖ )ÖÓã±ú»Öê»µÖÖ ²ÖêŸÖß¾Ö ¾µÖŒŸÖß ²Ö−ÖŸÖÖŸÖ. Æêü )ÖÖÓ¬Öß ¾Ö •Öß−ÖÖÓ−ÖÖ ¤êü×7Ö»Ö »ÖÖ)Öæ ¯Ö›üŸÖê.
³ÖÖ¸üŸÖ ¾Ö ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö ´Ö¬Öß»Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“µÖÖ Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ÃÖÖÓ×)ÖŸÖ»Öê»µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖú£Öê“µÖÖ
×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ™ü¯¯µÖÖŸÖ ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê»µÖÖ )ÖÖÓ¬Öß ¾Ö •Öß−ÖÖÓ“µÖÖ ³Öæ×´ÖúÖÓ ×¾ÖÂÖµÖß †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.
úÖÆüà ¾µÖÛŒŸÖ¸êü7ÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê ¤üÖ−ê Ö ³ÖÖ)Ö êú»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ‹ú ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Ó µÖÖ
»Öê7ÖúÖÓ−ÖÖ ³ÖÖ¾ÖŸÖÖê ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üÖ ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Öß »Öê7ÖúÖÓ−ÖÖ. ÃÖ¸ü ÃÖµµÖ¤ü †Æü´Ö¤ü ¾Ö ‡ú²ÖÖ»Ö µÖÖÓ“Öê
¾ÖÖ™ü¶Ö»ÖÖ †ÃÖê ³ÖÖ)µÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.
´Öæ»ÖŸÖ: ¤üÖ−ê Æüß ¸üÖÂ™Òü ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ»ÖÖ −Öî×ŸÖú ú£ÖÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ²ÖÖ•Öæ ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü
¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ †¿ÖÖ †£ÖÖÔ“Öß ´ÖÖÓ›üÖß ú¸üŸÖê, ŸÖ¸ü ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¸üÖ•ÖúßµÖ †›ü£ÖôûÖ †ÃÖŸÖÖÆüß
ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¤æü¸ü¥üÂ™üß ú¿Öß ±úôûÖ»ÖÖ †Ö»Öß ŸÖê ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Öß †Ö¾Öé¢Öß ´ÖÖÓ›üŸÖê. ¤üÖ−ê Æüß ¯Ö¨üŸÖßŸÖ
‘Ö™ü−ÖÖÓ“Öß ¾µÖÖ×´ÖÁÖŸÖÖ †Ö×Ö ÃÖÓ×¤ü)¬ÖŸÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾Öæ−Ö ‘ÖêµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ −ÖÖÆüßµÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ²ÖÖ•Öæ ´ÖãÃ»Öß´Ö
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ † Ö¸ü¿Ö: ×¾ÖÃÖºþ−Ö“Ö •ÖÖŸÖê.
×7Ö»ÖÖ±úŸÖ “Öôû¾Öôûß ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ²Ö−Ö»Öê»µÖÖ úÖÑ)ÖÏÃê Ö- ×»Ö)Ö †Ö‘ÖÖ›üßŸÖæ−Ö •Ö−´Ö»Öê»Öß †Ö¿ÖÖ
ÃÖÓ¯ÖãÂ™üÖŸÖ †Ö»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü“Öê ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ²ÖÖ•Öæ−Öê † Ö¸ü¿Ö: ×¾ÖÃÖ¸ü»Öê“Ö •ÖÖŸÖê.
ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ú£ÖêŸÖæ−Ö úÖÑ)ÖÏÃê Ö¾ÖÖ¤üß ´ÖãÃ»Öß´Ö ÃÖÖê›æü−Ö ‡ŸÖ¸üÖ“Ó ÖÖ −ÖÖ´ÖÖê»»Öê7ÖÆüß †ÖœüôûŸÖ −ÖÖÆüß.
ŸµÖÖ´Öãôêû −ÖêÆüºþ ×¸ü¯ÖÖê™Ôü, ÃÖ×¾Ö−ÖµÖ úÖµÖ¤êü³ÖÓ)ÖÖ“µÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖß»Ö ´ÖãÃ»Öß´ÖÖÓ“Öê −Ö)ÖµÖ ÃÖÆü³ÖÖ)Ö, 1930
´Ö¬Öß»Ö ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ (Basic Education) ²Öê²Ö−ÖÖ¾Ö †Ö×Ö »ÖÖÆüÖ¸ê ü“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö µÖÖ¾Ö¸ü ×—
Ö»Ö‡Ô “Öœü¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê.
¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Öß Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖß»Ö ú£ÖêŸÖ −ÖêÆüºþ ×¸ü¯ÖÖê™Ôü»ÖÖ †)Ö¤üß úôûß“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö ×¤ü»Öê»Öê
†ÖÆêü. †)Ö¤üß ÃÖÓ× Ö¯ŸÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖß»Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖÆüß ×•Ö−ÖÖÓ“Öê 14 ú»Ö´Öß ×−Ö¾Öê¤ü−Ö
†ÃÖŸÖê“Ö ! )ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖ µÖÖê•Ö−Öê¾Öºþ−Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÖ¤üÖú›êüÆüß ŸÖ¯Ö×¿Ö»ÖÖ−Öê ¯ÖÖ×Æü»Öê •ÖÖŸÖê.
¯ÖÖ µÖÖ ¤üÖ−ê Æüß ‘Ö™ü−ÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ×“Ö¡Ö ‹ú¤ü´Ö •ÖÖ›ü ²ÖÎ¿Ö−Öê ¸Óü)Ö×¾Ö»Öê»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖŸÖæ−Ö µÖÖ
¯ÖÏ¿−ÖÖÓ¾Ö¸ü úÖÑ)ÖÏÃê Ö †ŸÖÓ)ÖÔŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ²ÖÖ¸üúÖ¾ÖÖ ¸ü)Ó Ö¾Ö»Öê»ÖÖ −ÖÖÆüß. †Ö´Ö“µÖÖ
úÖÑ)ÖÏÃê Ö´Ö¬Öß»Ö ØÆü¤æü ¯Öã−Ö¹ý••Öß¾Ö−Ö¾ÖÖªÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔ Ö ú¸üµÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Öß ¿ÖÖ»ÖêµÖ
‡×ŸÖÆüÖÃÖúÖ¸üÖ−Ó ÖÖ úÖÑ)ÖÏÃê Ö¾Ö¸ü †×¬Öú ÆêüŸÖæ¯ÖæÖÔ ¿Ö¸üÃÖÓ¬ÖÖ−Ö ú¸üµÖÖÃÖ ²Öôû ×´ÖôûÖ»Öê. µÖÖ“Ö ¾µÖÖ¯Öú
†£ÖÖÔ“µÖÖ Ø¸ü)ÖÖÖŸÖ ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö“µÖÖ ²ÖÖ»Ö −ÖÖ)Ö×¸üúÖÓ−Öß ´ÖÖ−Ö×ÃÖú ¥üÂ™ü¶Ö ¸üÆüÖ¾Öê †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß †¯Öê ÖÖ
†ÖÆêü. ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Öß ‡×ŸÖÆüÖÃÖúÖ¸ü úÖÑ)ÖÏÃê Ö»ÖÖ ØÆü¤æü ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖ ´ÆüÖæ−Ö ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖŸÖÖŸÖ ¾Ö úÖÑ)ÖÏÃê Ö“Öê ¬µÖêµÖ
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ØÆü¤æü¸üÖ•Ö †ÖÖÖê Æêü †ÖÆê †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖÖÓ›üÖß †ÖÆêü.
†£ÖÖÔŸÖ 1920 −ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»ÖßŸÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖú›êü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ú£Öê−Öê
¤ãü»ÖÔ Ö úÖ êú»Öê Æêü ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ‘ÖêÖê µÖÖê)µÖ šü¸êü»Ö. 1920 −ÖÓŸÖ¸ü ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ
¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ Æêü ²Ö−Ö»Öê, ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ Æêü −ÖÖÆüß. µÖÖÃÖÖ¬µÖÖ ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß ŸÖÔú¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê
†Ö´Æüß ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö êú»Öê ŸÖ¸üßÆüß ¿ÖÖ»ÖêµÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖúÖ¸üÖ“Ó µÖÖ µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖ−Öê †Ö¯Ö»Öê †¬µÖÖ¯Ö−Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¾Ö
×ŸÖŸÖêú“Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ −ÖãúÃÖÖ−Ö Æüß —ÖÖ»Öê †ÖÆêü µÖÖú›êü ›üÖôê êû—ÖÖú úºþ−Ö “ÖÖ»ÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶Ö“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ 1940 ÃÖÖ»Ö ‹7ÖÖªÖ †Ö¿“ÖµÖÔ“ÖúßŸÖ ú¸üÖÖ-µÖÖ
¬ÖŒµÖÖÃÖÖ¸ü7Öê µÖê‰ú−Ö †Ö¤üôûŸÖê. Æüê ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öê †¬µÖÖ¯Ö−Ö ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¥üÂ™ü¶Ö —ÖÖ»Öê»Öê −ÖãúÃÖÖ−Ö †ÖÆêü.
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ´ÖãÛÃ»Ö´Ö •Ö´Öß−Ö¤üÖ¸ü ¾Ö)ÖÔ †Ö×Ö ²Öã¨üß•Öß¾Öß ¾Ö)ÖÖÔ Æêü ‘Ö™üú
¸üÖ•ÖúßµÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¥üÂ™ü¶Ö ¾Öê)Öôêû ¯Ö›üŸÖ •ÖÖÖê Æüß ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ×´Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖ †ÃÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ 1940
»ÖÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö×»Ö)Ö Æüß ‹ú¤ü´Ö •Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃ¯Ö¬ÖÖÔ ´ÆüÖæ−Ö ´Öî¤üÖ−ÖÖŸÖ ú¿Öß úÖ´Ö †Ö»Öß Æêü
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ˆ»Ö)Ö›üŸÖ“Ö −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ú£ÖÖ Æüß 1942 “µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖ ”ûÖ›ê üÖê
´ÖÖê×Æü´Öê“µÖÖ −ÖÓŸÖ¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ‘Ö›ü´ÖÖê›üà“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ¤êüµÖÖÃÖ ú´ÖÖ»Öß“Öß ×²Ö“ÖúŸÖê. Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖú Æêü
‹úÖ ‘Ö™ü−Öê¾Öºþ−Ö ¤ãüÃÖ-µÖÖ ‘Ö™ü−Öêú›êü ˆ›üß ‘ÖêŸÖê ¾Ö ±úÖôûÖß“µÖÖ ×¤ü¿Öê−Öê Ÿ¾Ö¸êü−Öê ×−Ö‘ÖŸÖê. »ÖÆüÖ−Ö
´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖŸÖæ»Ö ¯ÖÆüÖŸÖÖ ×²ÖÎ×™ü¿Ö ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ú™üúÖ¸üÃ£ÖÖ−ÖÖ¯Ö×»Öú›êü †×¬Öú Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ
†Ö¾Ö¿µÖú ÆüÖŸê Öê.
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Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖú£ÖêŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß×−ÖÂšü ´ÖÖÓ›üÖß´Öãôêû ´Öã»ÖÖÓ“Öê •µÖÖ ŸÖ-Æêü“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öúßú¸üÖ ÆüÖ‡ê »Ô Ö
ŸµÖÖŸÖæ−Ö ¤ü× ÖÖ †Ö×¿ÖµÖÖ“Öß ³Öæ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ šü¸üŸÖ •ÖÖÖÖ¸ü †ÖÆêü. ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü ¾Ö ¬Ö´ÖÖÔ×¬ÖÂšüßŸÖ
¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö Öê¡ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ‘ÖêµÖÖ“µÖÖ ãúšü»ÖÖÆüß ×¾Ö¾Öêúß ´ÖÖ)ÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ−Ö †Ö´Æüß ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ
¤æü¸ü šêü¾Ö»Öê ŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ú£ÖêŸÖæ−Ö, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö Æüß ‹ú †¾Öî¬Ö
×−ÖÙ´ÖŸÖß †ÖÆêü †ÃÖê“Ö ×“Ö¡Ö ˆ´Ö™üŸÖê. µÖÖ×¾Öºþ¨ü“Öß ÁÖ¨üÖ ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Öß ú£ÖêŸÖæ−Ö ×¿Öú¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê.
ú£Öê“Öß ¸ü“Ö−ÖÖ ´ÆüÖæ−Ö ¾Ö ¿Öî Ö×Öú ¬ÖÖê¸üÖ ´ÆüÖæ−ÖÆüß ŸµÖÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖ Æêü ‹ú ØÆü¤æü ¸üÖÂ™Òü †ÖÆêü †ÃÖê
¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü ¸üÖ•µÖ ÆüÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ −ÖÖúÖ¸üÖê Æêü ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Öß“µÖÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú
´ÖÖÓ›üÖß“Öê ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ÃÖæ¡Ö †ÖÆê.ü ŸÖê“Ö ¿ÖÖ»ÖêµÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖæ−Ö ˆ“Ö»Öæ−Ö ¬Ö¸üÖê ¾Ö ¯ÖÏÃÖÖ×¸üŸÖ ú¸üÖê †¯Öê× ÖŸÖ
†ÖÆêü. µÖÖÃÖÖšüß ‹úŸÖ¸ü ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü ³Öæ×´Öêú“Öß “Ö“ÖÖÔ“Ö ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ™üÖôû»Öß •ÖÖŸÖê. Øú¾ÖÖ £ÖÖê›ü¶Ö ¬Öß´µÖÖ
¯Ö¨üŸÖß−Öê ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü ú¸üÖÖ-µÖÖ ¾µÖŒŸÖà“Öê †¾Ö´Öæ»µÖ»Ö−Ö ú¹ý−Ö ´ÖÖÓ›ü»Öê •ÖÖŸÖê.
•µÖÖÓ−Öß ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö“µÖÖ ´ÖÖ)ÖÖß»ÖÖ ×¾Ö¸üÖ¬ê Ö êú»ÖÖ ¯ÖÖ •Öê ŸÖß ¯ÖÏŸµÖ ÖŸÖ µÖêµÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¸üÖ7ê Öæ ¿Öú»Öê
−ÖÖÆüßŸÖ †¿ÖÖÓ“ÖßÆüß −Ö)ÖœüµÖ ´ÆüÖæ−Ö ŸµÖÖŸÖ ²ÖÖêôû¾ÖÖ ÆüÖŸÖê. 1857 ŸÖê 1947 “µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö
‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“ÖÖ úÖÆüß ³ÖÖ)ÖÖŸÖ µÖÖ ¤üÖ−ê Æüß ú£ÖÖ ‹ú¡Ö µÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö úÖÆüß ³ÖÖ)ÖÖŸÖ ×¾Öºþ¨ü •ÖÖŸÖÖŸÖ.
±úÖôûÖßŸÖ Æüß ¤üÖ−ê Æüß »Ö ÖÖê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ¤üÖ−ê Æüß ú£ÖÖ ±úÖôûÖß“µÖÖ ¾Öêôûß —ÖÖ»Öê»µÖÖ ØÆüÃÖÖ“ÖÖ¸üÖ²Ö§ü»Ö
²ÖÖê»ÖŸÖÖŸÖ, ŸÖê¾ÆüÖ ¾Ö¸ü¾Ö¸ü ŸµÖÖ •Ö¾Öôû †Ö»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. •µÖÖ ³ÖµÖÖ−Öú ÛÃ£ÖŸÖß»ÖÖ ¾Ö ¤ãü:7ÖÖ»ÖÖ »ÖÖ7ÖÖê
Ã¡Öß¯ÖãºþÂÖÖÓ−ÖÖ ŸÖÖë›ü ªÖ¾Öê »ÖÖ)Ö»Öê ŸµÖÖ“Öß ²ÖÆãüŸÖêú ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¾Ö ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Öß ¯ÖãÃŸÖêú £ÖÓ›ü¯ÖÖê úÖÆüß
†ÖêôûßŸÖ ²ÖÖêôû¾ÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ ±úÖôûÖß»ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ‘Ö™ü−ÖÖ ´ÆüÖæ−Ö ¯ÖÆüÖÖê ´ÖÖ¡Ö ¤üÖ−ê Æüß ú£ÖÖŸÖ
×³Ö®Ö ¯ÖÏúÖ¸êü ÆüÖŸê Öê. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »Öê7Öú ±úÖôûÖß»ÖÖ ‹ú ¿ÖÖêúÖÓ×ŸÖúÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœü¶ÖÃÖ »ÖÖ)Ö»Öê»ÖÖ ›üÖ)Ö ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Öß ¯ÖãÃŸÖúÖÓ´Ö¬µÖê ŸÖê ¤îü¤üß¾µÖ´ÖÖ−Ö µÖ¿Ö †ÖÆêü,
ØÆü¤æü ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ´Ö)Ö¸ü×´ÖšüßŸÖæ−Ö —ÖÖ»Öê»Öß ´ÖãÛÃ»Ö´ÖÖÓ“Öß ÃÖã™üúÖ †ÖÆêü !
±úÖôûÖß»ÖÖ êú¾Öôû ´ÖÖ−Ö¾Öß“Ö −Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¸üÖ•ÖúßµÖ ¿ÖÖêúÖÓ×ŸÖúÖ ´ÆüÖæ−Ö )ÖÖ»Öê )Öê»µÖÖ−Öê,
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ú£ÖêŸÖ ÃÖêŒµÖã»Ö¸ü ¾Ö ¬ÖÖÙ´Öú ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß ¥üÂ™üßúÖê−Ö ‹ú¡Ö µÖêŸÖÖŸÖ. †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖê
‹ú´ÖëúÖÓ¯ÖÖÃÖæ−Ö †)Ö¤üß ¾Öê)Öôêû ¾Öê)Öôêû ¸üÖ×Æü»Öê»Öê ÆüÖŸê Öê. ±úÖôûÖß−Öê ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß ú¬Öß“Ö ³Öºþ−Ö −Ö µÖêÖÖ¸üß
ÆüÖ×−Ö —ÖÖ»Öß †¿Öß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß †Ö×Ö ¯Öã¸üÖ)ê ÖÖ´Öß ¾Ö ÛÃ£ÖŸÖß¾ÖÖ¤üß †¿ÖÖ ¤üÖ−ê Æüßú›üß»Ö
¿ÖÖ»ÖêµÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ´ÖÖ¯Ö−ÖÖŸÖ ÃÖæ›ü²Öã¨üß“ÖÖ ×¿Ö¸üúÖ¾Ö —ÖÖ»ÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß ±úÖôûÖß Æüß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÓÃÖÖšüß
úÖµÖ´Ö“Öß ¤ãü:7Ö¤üÖµÖú Ã´Öé×ŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖê›üß»ÖÖ ±úÖôûÖß“Öê )Öã−Æêü)ÖÖ¸ü ´ÆüÖæ−Ö
†ÃÖ»Öê»Öê ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ −ÖÖë¤ü¾ÖÆüßŸÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ‘ÖÖŸÖúß µÖÖ ÃÖÖ“Öê²Ö¨ü †¾ÖÃ£ÖêŸÖ“Ö
¸üÆüÖÖÖ¸ü. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×ÃÖ−Öê´ÖÖŸÖ ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ •Öê¾ÆüÖ •ÖÖŸÖßµÖ ØÆüÃÖÖ“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ)Ö µÖêŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ
±úÖôûÖß“µÖÖ Ã´Öé×ŸÖ †¯Ö×¸üÆüÖµÖÔ¯ÖÖê •ÖÖ)µÖÖ ÆüÖŸê ÖÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö ÆüÖ ¿Ö²¤ü ŸÖê£Öê ¯ÖÏ¾Öé¢Öß¾ÖÖ“Öú ´ÆüÖæ−Ö
µÖêŸÖÖê. µÖÖŸÖ úÖÆüß −Ö¾Ö»Ö −ÖÖÆüß. •Öê¾ÆüÖ •Öê¾ÆüÖ ‹7ÖÖ¤üÖ ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Öß ¯ÖÖÆãüÖÖ ¤üÖ−ê Æüß ¤êü¿ÖÖŸÖ ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ
−ÖÖÓ¤üÖ¾Öß †¿Öß ‡“”ûÖ ú¸üŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ‹êúÖÖ¸êü ‹ú¤ü´Ö ¤üÖ−ê Æüß ¸üÖÂ™ÒüÖ“Ó µÖÖ ‹úßú¸üÖÖ“Öê Ã¾Ö¯−Ö“Ö ¯ÖÖÆæü
»ÖÖ)ÖŸÖÖŸÖ ! ŸµÖÖ ×²Ö“ÖÖ-µÖÖ ¯ÖÖÆãüµÖÖ»ÖÖ Æêü“Ö úôûŸÖ −ÖÖÆüß úß, ³ÖÖ¸üŸÖ ¾Ö ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö“Öê ‹úßú¸üÖ
´ÆüÖ•Öê ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö“Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ †Öêôû7Ö Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−ÖÖ“Öß“Ö †7Öê¸ü šü¸êü»Ö Æêü
†Ö¯Ö»ÖÖ ÆüÖ ²Öã¨üß•Öß¾Öß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×´Ö¡Ö Æêü úÖ ÃÖ´Ö•Öæ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß!
±úÖôûÖß“Öê Æüß ‹ú †¸üÖ•ÖúßµÖ ‘Ö™ü−ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ−Öê ¸Óü)Ö¾Ö»Öê»Öê
×¤üÃÖŸÖê. µÖÖŸÖÆüß ‹ú ×¾Ö¸üÖ¬ê ÖÖ³ÖÖÃÖ †ÖÆêü. ±úÖôûÖß“µÖÖ ¾Öêôêû»ÖÖ ×•Ö−ÖÖÓ−ÖÖ •µÖÖ †×−ÖÛ¿“ÖŸÖŸÖÖ ¾Ö
µÖÖŸÖ−ÖêŸÖæ−Ö •ÖÖ¾Öê »ÖÖ)Ö»Öê ŸµÖÖ“ÖÖ µÖÖŸÖ ˆ»»Öê7Ö ÆüÖ‰ê ú ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ŸµÖÖ´Öãôêû ¿ÖÖ»ÖêµÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ
ŸµÖÖÓ“Öß •Öß †×ŸÖ´ÖÖ−Ö¾Öß ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ ˆ³Öß êú»Öß †ÖÆêü ×ŸÖ»ÖÖ ¬ÖŒúÖ »ÖÖ)ÖŸÖÖê. ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß Æüß
×−ÖµÖŸÖß“µÖÖ −ÖúÖ¿ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖŸê Öß“Ö µÖÖ ´ÖÖÓ›üÖß¿Öß ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö ×−ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß —ÖÖ»Öê»µÖÖ “Öôû¾Öôûß“ÖÖ
Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖêú ´Öêôû ‘ÖÖ»Öæ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ú£ÖÖ 1857 “µÖÖ µÖã¨üÖ“µÖÖ
¾ÖÖÔ−ÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü »ÖÖ)Ö»Öß“Ö ×«ü¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ˆ¤üµÖ —ÖÖ»ÖÖ †¿Öß ´ÖÖÓ›üÖß ú¸üŸÖê †Ö×Ö ÃÖ¸ü ÃÖµµÖ¤ü
†Æü´Ö¤ü7ÖÖ−Ö µÖÖÓ−ÖÖ µÖÖ ú»¯Ö−Öê“Öê ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß“Öê ˆ¤Ëü)ÖÖŸÖê ´ÖÖ−ÖŸÖê. 1940 “µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ ú£ÖÖ
¯ÖÖêÆüÖ“ê Öê¯ÖµÖÔŸÖ ÆüÖ ×ÃÖ¨üÖŸÓ Ö ŸµÖÖŸÖ †−Öêú¤üÖ ¾ÖÖ¯Öºþ−Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê ¾Ö ŸµÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö“Öß
×−ÖÙ´ÖŸÖß Æüß ‹ú †¯Ö×¸üÆüÖµÖÔ ‘Ö™ü−ÖÖ †ÃÖµÖÖ“Öß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ¾µÖŒŸÖ ÆüÖŸê Öê.
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Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶Ö“µÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß Æêü“Ö ˆ§üßÂ™ü ÆüÖê Öê Æêü
‡ŸÖŒµÖÖÓ¤üÖ ¾Ö ‡ŸÖŒµÖÖ •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü¯ÖÖê µÖÖ ú£ÖêŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Öß ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ µÖêŸÖê úß ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ
¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ Æêü ˆ§üßÂ™ü ú¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ÃÖÖ¬µÖ —ÖÖ»Öê Æêü“Ö •ÖÖÖµÖÖ“Öß ˆŸÃÖãúŸÖÖ ŸÖê¾Öœüß ¸üÆüÖŸÖê. †Ö×Ö
¯ÖÏŸµÖ ÖÖŸÖ µÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ ´ÖÖ¡Ö úÖÑ)ÖÏÃê Ö ×»Ö)Ö»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾Öæ−Ö −Ö ‘ÖêµÖÖ“µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖŸÖæ−Ö ¾µÖŒŸÖ
ÆüÖê ÖÖ-µÖÖ ØÆü¤æü“µÖÖ Æü™ü¾ÖÖ¤üß ³Öæ×´Öêú“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖæ−Ö ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß —ÖÖ»Öß †ÃÖê
ÃÖÖÓ×)ÖŸÖ»Öê )Öê»Öê †ÖÆêü !
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß ŸÖ¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¾Ö ±úÖôûÖß¯ÖÖ¿Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖ´Ö¸üÖ“Öß ú£ÖÖ“Ö êú¾Öôû
ÃÖÓ¯ÖŸÖ −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ü ‡×ŸÖÆüÖÃÖ“Ö ÃÖÓ¯ÖŸÖÖê ! ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ ‹ú ³ÖÖ)Ö ´ÆüÖæ−Ö“Ö −Ö¾Æêü ŸÖ¸ü Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
×¾ÖÂÖµÖ ´ÆüÖæ−Ö ¤êü7Öß»Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖß»Ö †Ö¿ÖµÖ ×¾ÖÂÖµÖ 1947 ¯ÖÖ¿Öß ÃÖÓ¯Öæ−Ö •ÖÖŸÖÖŸÖ. ±úŒŸÖ
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖµÖã¨üÖ¿Ó Öß ×−Ö)Ö›üßŸÖ †ÃÖê úÖÆüß ×¾ÖÂÖµÖ •ÖÃÖê )ÖÖÓ¬Öà“Öß ÆüŸµÖÖ, ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−Öê“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß †Ö×Ö
¯ÖÓ“Ö¾ÖÖÙÂÖú µÖÖê•Ö−Öê“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ †¿ÖÖ úÖÆüß ‘Ö™ü−ÖÖ ŸÖê¾Öœü¶Ö ¸üÆüÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ 55 ¾ÖÂÖÖÔŸÖ •Öê
‘Ö›ü»Öê ŸÖê −ÖÖ)Ö×¸üú¿ÖÖÃ¡ÖÖÃÖÖ¸ü7µÖÖ ×²Ö−Ö´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ †ÓŸÖ)ÖÔŸÖ £ÖÖê›êü £ÖÖê›êü ×—Ö¸ü¯ÖŸÖê ×ÃÖ−Öê´ÖÖ ¾Ö
¤æü¸ü¤ü¿ÖÔ−Ö¾Ö¸ü ×¤üÃÖŸÖê. ‡×ŸÖÆüÖÃÖ Æêü ³ÖæŸÖúÖôûÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öê –ÖÖ−Ö ´ÖÖ−Ö»Öê )Öê»µÖÖ−Öê Æêü ×¾ÖÂÖµÖ ŸµÖÖŸÖ µÖêŸÖ
−ÖÖÆüßŸÖ !
³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¤üß‘ÖÔ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖß»Ö ±úÖôûÖß Æüß ¿Öê¾Ö™ü“Öß ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ‘Ö™ü−ÖÖ ´ÆüÖæ−Ö
úÖµÖ´Ö ¸üÖ×Æü»Ö, †Ö×Ö ×¿ÖúÖÖ-µÖÖ »ÖÆüÖ−Ö ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖÆüß ŸÖß ŸÖ¿Öß“Ö ¸üÆüÖ¾Öß, ŸµÖÖ»ÖÖ ‹ú
ˆ§üß×¯ÖŸÖ ú¸üÖÖ¸üÖ ŸÖÖ•Öê¯ÖÖÖ“ÖÖ )ÖÓ¬Ö ¸üÆüÖ¾ÖÖ †¿Öß Æüß ´ÖÖÓ›üÖß †ÖÆêü. ±úÖôûÖß−Öê êú¾Öôû ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶Ö“ÖÖ ¿Öê¾Ö™“Ö ÃÖã×“ÖŸÖ ÆüÖŸê ÖÖê †ÃÖê −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸÖß ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ •ÖÖÖß¾Öê“ÖÖ,
¾ÖÖ¸üÃÖÖÆüß ²Ö−ÖŸÖê. ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö ÆüÖ ŸµÖÖ ¾ÖÖ¸ü¿ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ)Ö †ÖÆêü. ÃÖ´ÖúÖ»Öß−Ö ¤ü× ÖÖ †Ö×¿ÖµÖÖŸÖß»Ö ŸÖß
‹ú †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ¸üÖ•ÖúßµÖ ‘Ö™ü−ÖÖ †ÖÆêü. ‡ŸÖúß úß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“µÖÖ
¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö ×¾ÖÂÖµÖß ¿Öê¾Ö™ü“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´ÖôûŸÖê ŸÖß ŸµÖÖ“µÖÖ •Ö−´ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß †ÃÖŸÖê ! úÖÆüß
ŸÖÖ•Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß Æü¾Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ−ÖÖ ŸÖß ‘²ÖÖò›Ôü¸ü’ Øú¾ÖÖ ‘)Ö¤ü¸ü’ ÃÖÖ¸ü7µÖÖ ×ÃÖ−Öê´ÖÖŸÖæ−Ö ×´Öôû¾ÖÖ¾Öß
»ÖÖ)ÖŸÖê !
¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Öß ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ´ÖÖ¡Ö ±úÖôûÖß¯ÖÖ¿Öß ú£ÖÖ ÃÖÓ¯ÖŸÖÆüß −ÖÖÆüß ¾ÖÖ 7ÖÓ›üßŸÖÆüß ÆüÖŸê Ö
−ÖÖÆüß. úÆüÖÖß ¯Öãœêü •ÖÖŸÖ ¸üÆüÖŸÖê. ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ −ÖêÆü´Öß
ˆ»»Öê7Ö ×¤üÃÖŸÖÖê. µÖã¨üú£ÖÖÓ´Ö¬µÖê úÖ¿´Öß¸ü“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ Øú¾ÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ ØÆü¤æü ¿Öê•ÖÖ¸üß ´ÆüÖæ−ÖÆüß.
‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öê †¬µÖÖ¯Ö−Ö“Ö −Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ‹æúÖ †³µÖÖÃÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß †Ö7ÖÖß“Ö ¯ÖãºþÂÖß ¾Öé¢Öß−Öê ¾Öêœü»Öê»Öß
†ÖÆêü. µÖã¨ü ÃÖ−´Öã7ÖŸÖÖ ¾Ö ØÆü¤æü×¾Ö¸üÖ¬ê Ö Æêü ¸üÖÂ™Òü-¸üÖ•µÖÖ“Öê †Ö¤ü¿ÖÔ šü¸ü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖ
ÆüÖ ¿Ö²¤üÆüß ‡Ó×›üµÖÖ ‹ê¾Ö•Öß ú¬Öß ú¬Öß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖŸÖ úÖÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¬ÖÖê¸üÖ †ÖÆüê †ÃÖê −ÖÖÆüß
¯ÖÖ •Ö¸ü ²ÖÖ¸üúÖ‡Ô−Öê ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖ ¿Ö²¤ü ×•Ö£Öê ¿Ö¡ÖãŸ¾Ö Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê ¤üÖ7Ö¾ÖÖµÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖê£Öê
¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê.
†Ö¬ÖË×ã −Öú ×¿Ö ÖÖ ÆüÖ •ÖÖ)Ö×ŸÖú ¿ÖÖÓŸÖŸÖê»ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšüÖ ¬ÖÖêúÖ †ÖÆêü µÖÖ •Öê éúÂÖ´ÖæŸÖá“µÖÖ
×¾Ö¬ÖÖ−ÖÖ»ÖÖ úÖÆüß ¯Öã¸üÖ¾µÖÖ“Öß )Ö¸ü•Ö †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖ †Ö×Ö ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö−Öê ŸÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ê Ö“µÖÖ
‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“µÖÖ †¬µÖÖ¯Ö−ÖÖŸÖæ−Ö ¯Öã¸ü¾Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê †ÖÆêü ! ³ÖæŸÖúÖôûÖú›êü ¿ÖÖÓŸÖŸÖê−Öê ¯ÖÆüÖµÖÖ“Öß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ
×−Ö´ÖÖÔÖ êú»µÖÖ−Öê µÖêÖÖ-µÖÖ ¯Ö×¸ü¯ÖŒúŸÖê»ÖÖ ×¾Ö¸üÖ¬ê Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †Ö)ÖÏÆü ¤üÖ−ê Æüß ¤êü¿ÖÖÓ−Öß úÖµÖ´Ö šêü¾Ö»ÖÖ
ŸÖ¸ü ¤üÖ‘ê ÖÖÓ“Öß ´ÖÖ−Ö×ÃÖú ¿ÖŒŸÖß“Öß ¾Ö ³ÖÖî×ŸÖú ÃÖÓÃÖÖ¬Ö−ÖÖ“Öß ÃÖã¸ü Öê“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü †¯Ö×¸ü×´ÖŸÖ ÆüÖ×−Ö
ÆüÖŸê Ö“Ö ¸üÖ×Æü»Ö. Æüß úÖÆüß −ÖêÆü´Öß“Öß, ×“Ö¸ü¯Ö×¸ü×“ÖŸÖ ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ¯ÖÏ´ê Öß ú²ÖãŸÖ¸üÖ“Ó Öß, ÃÖÓ¸ü ÖÖÖ¾Ö¸üß»Ö 7Ö“ÖÔ
ú´Öß ú¸üµÖÖ“Öß ´ÖÖ)ÖÖß −Ö¾Æêü! úÖ¸üÖ ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Öú ×−Ö¸ü Ö¸üŸÖÖ ¾Ö ¤ü•ÖÖÔÆüß−Ö ×¿Ö ÖÖ µÖÖŸÖ )ÖãŸÓ Ö»Öê»µÖÖ
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ †¿Öß ´ÖÖ)ÖÖß ú¸üµÖÖ“Öß •ÖÖ)ÖÖ“Ö ×¿Ö»»Öú ¸üÖ×Æü»Öê»Öß −ÖÖÆüß. †ÖŸÖÖ ´ÖÖ)ÖÖß
†ÖÆêü ŸÖß ×¿Ö ÖÖÖ“Öß, ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ×¿Ö ÖÖÖ“Öß ¾Öê)ÖóµÖÖ ŸÖ-Æêü−Öê ´ÖÖÓ›üÖß ú¸üµÖÖ“Öß.
ŸÖê¾ÖœêüÃÖã¬¤üÖ ¯Öã¸êüÃÖê †ÖÆê. ¾Öê)Öôûß ´ÖÖÓ›üÖß ú¸üÖê µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ“Ö ×¿Ö ÖÖ ¾Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖ µÖÖ ¤üÖ−ê Æüß )ÖÖêÂ™üß
)ÖÖÓ×³ÖµÖÖÔ−Öê ‘ÖêÖê †ÃÖÖ †ÖÆêü !

arun thakur

Page 62

5/14/2008

¯ÖÏú¸üÖ 9 ¾Öê
Listiening to Gandhi

$ÖÖÓ¬Öß“Öê ‹êæú µÖÖ !
µÖÖ −Ö¾µÖÖ ÃÖÆüÃ¡ÖúÖŸÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ )ÖÖÓ¬Öà−Öß ¯Öã¸üÃúÖ¸ü»Öê»µÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÏŸµÖ Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê»µÖÖ
†−Öêú ú»¯Ö−ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ šü¸ü×¾ÖŸÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÖ)ÖÔ¤ü¿ÖÔú ´ÆüÖæ−Ö ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ×ÃÖ¨ü ÆüÖŸê Ö †ÖÆêüŸÖ.
ÃÖ)ÖóµÖÖŸÖ »Ö Ö×ÖµÖ ¾Ö ¾ÖÖ¤ü)ÖÃŸÖ †¿ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ×¯ÖÏµÖ ú»¯Ö−ÖÖÓ¯Öîúß ‹ú †ÖÆêü. Ã£ÖÖ×−Öú
Ã¾ÖµÖÓ¯ÖæÖÔŸÖÖ.
•Ö)Ö ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖ¾Ö»ÖÓ²Öß ÆüÖŸê Ö †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ Ã£ÖÖ×−Öú Ã¾ÖµÖÓ¯ÖæÖÔŸÖÖ Æüß )ÖÖêÂ™ü úÖ»Ö²ÖÖÊ ¬Ö´ÖÔÁÖ¬¤êü
ÃÖÖ¸ü7Öß ¾ÖÖ™ê»Ö, Æêü Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú“Ö †ÖÆêü. †Ö×Ö ŸÖ¸üßÆüß Æüß ¾ÖÃŸÖãÛÃ£ÖŸÖß ˆ¸üŸÖê“Ö úß •Ö)Ö úÖÆüß
7Ö-µÖÖ †£ÖÖÔ−Öê ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖ¾Ö»ÖÓ²Öß —ÖÖ»Öê»Öê −ÖÖÆüß. ¤ü× ÖÖ †Ö×¿ÖµÖÖŸÖß»Ö †−Öêú ¤êü¿Ö ú•ÖÖÔ“µÖÖ ÃÖÖ¯ÖóµÖÖŸÖ
†›üú»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ×ÆüÃÃÖÖ µÖÖ ú•ÖÖÔ¾Ö¸ü“µÖÖ ¾µÖÖ•ÖÖ¯ÖÖê™üß
ˆ¢Ö¸êüú›üß»Ö ¤êü¿ÖÖÓ−ÖÖ ªÖ¾ÖÖ »ÖÖ)ÖŸÖÖê †ÖÆêü. Æüß ³ÖµÖÓ¸ü ÃÖŒŸÖß ŸµÖÖÓ“Öê ¤üÖ×¸ü¦ü¶ †ÖÖ7Öß ¾ÖÖœü¾ÖŸÖê
†ÖÆêü, ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öê úÖ´Ö)ÖÖ¸ü ¾Ö −ÖîÃÖÙ)Öú ÃÖÖ¬Ö−ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß Æêü ÃÖÆü•Ö¯ÖÖê −ÖÂ™ü¯ÖÏÖµÖ ÆüÖê µÖÖ“µÖÖ
†¾ÖÃ£ÖËê ú›êü œüú»Ö»Öê •ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ×¾ÖÀ¾Ö 7Öê›üê ´ÆüÖ¾Ö»µÖÖ •ÖÖÖÖ-µÖÖ µÖÖ •Ö)ÖÖŸÖ 7Ö¸êü 7Öê›êü Æêü
†Ö¯Ö»µÖÖ †ŸµÖÖ¾Ö¿µÖú )Ö¸ü•ÖÖ ´ÆüÖ•Öê úÖ´Ö ¾Ö †Ö¸üÖ)ê µÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÆü¸üÖ¾Ó Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö
†ÖÆê. )ÖÖÓ¬Öà“ÖÖ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖæÖÔŸÖê“ÖÖ †Ö)ÖÏÆü •Öß¾Ö−ÖÖ“µÖÖ µÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ †Ó)ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Ö ÆüÖŸê ÖÖ. •Ö)Ö Æêü †ÖŸÖÖ
ãúšü»µÖÖÆüß ÃÖ´ÖÃµÖê¾Ö¸ü ŸÖÓ¡Ö¾Öî–ÖÖ×−Öú ˆ¢Ö¸ü ¤êüµÖÖÃÖ ÃÖ••Ö †ÖÆêü. †Ö×Ö ŸÖ¸üßÆüß ²ÖÆãüÃÖÓ7µÖ »ÖÖêú
ãú¯ÖÖêÂÖÖ, ²ÖêúÖ¸üß, ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ˆ¤Ëü³Ö¾ÖÖÖ¸êü †Ö•ÖÖ¸ü µÖÖ−Öê“Ö )ÖÏÃŸÖ †ÖÆêüŸÖ. Æüß ˆ‘Ö›ü •ÖÖÖ¾ÖÖÖ¸üß
×¾ÖÃÖÓ)ÖŸÖß ¯ÖÆüÖŸÖÖ )ÖÖÓ¬Öà“Öß •Öß¾Ö−ÖÖ“µÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ )Ö¸ü•ÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß Ã£ÖÖ×−Öú Ã¾ÖµÖÓ¯ÖæÖÔŸÖê“ÖÖ ˆ¯ÖÖµÖ
ÃÖã“Ö×¾ÖÖÖ¸üß µÖÖê•Ö−ÖÖ Æüß ¯Öã−ÆüÖ ‹ú¤üÖ †•Ö´ÖÖ¾Öæ−Ö ¯ÖÆüÖµÖµÖÖÃÖÖ¸ü7Öß ŸÖ¸üß −ÖŒúß“Ö †ÖÆêü.
)ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ¾ÖÖ¸ü¿ÖÖ“Öê ¤ãüÃÖ¸êü ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ †ÖÆêü ú»¯ÖúéúŸÖß. •Ö¸ü )ÖÖÓ¬Öß¾ÖÖ¤ü −ÖÖ¾ÖÖ“Öß
úÖÆüß )ÖÖêÂ™ü †ÃÖ»Öß ŸÖ¸ü ŸÖß −ÖŒúß“Ö éúŸÖß“Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ †ÃÖÖÖ¸ü. •µÖÖŸÖ ´Ö−ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö †Ö×Ö
ú»¯ÖúŸÖÖ¯ÖæÖÔ ³Öæ×´ÖúÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ †ÃÖŸÖß»Ö. ¤ü× ÖÖ †Ö×±Ïúêú¯ÖÖÃÖæ−Ö )ÖÖÓ¬Öà−Öß êú»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´Öã7µÖ
¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú »Öœü¶ÖŸÖ ÆüÖ“Ö ´Öã§üÖ ¯Ö¸üŸÖ ¯Ö¸üŸÖ †ÖœüôûŸÖÖê. †ÖŸÖÖ ´ÖÖ)Öê¾Öôæû−Ö ¯ÖÆüÖŸÖÖ Æêü »Öœêü
Ã£ÖÖ×−Öú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú −ÖÖ™ü¶ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖ»ÖÖ ‹ú ¾ÖîÀ¾Ößú †Ö¾ÖÖÆü−Ö †ÃÖê ¾Ö
ŸµÖÖ“Öß †Ö7ÖÖß †)Ö¤üß úÖ™êüúÖê¸ü¯ÖÖê êú»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. ´ÖßšüÖ“ÖÖ ÃÖŸµÖÖ)ÖÏÆü Æêü µÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖ
†ÃÖ»Öê»Öê ˆ¢Ö´Ö ˆ¤üÖÆü¸üÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ †ÃÖê †ÃÖÓ7µÖ »ÖÆüÖ−ÖÃÖÆüÖ−Ö ¯ÖÏÃÖÓ)Ö )ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü
‘Ö›ü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ˆ¤üÖ. •Öê¾ÆüÖ ¤ü× ÖÖ †Ö×±ÏúêúŸÖß»Ö ×±ú−ÖßŒÃÖ ±úÖ´ÖÔ¾Ö¸ü ²ÖÃÖ×¾Ö»Öê»Öê ”û¯ÖÖ‡ÔµÖÓ¡Ö
×²Ö‘Ö›ü»Öê ŸÖê¾ÆüÖ )ÖÖÓ¬Öß−Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ-µÖÖÓ−ÖÖ ¸üÖ¡Ö³Ö¸ü Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ÁÖ´ÖÖ−Öê ”û¯ÖÖ‡ÔµÖÓ¡Ö “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖÃÖ
ˆªãŒŸÖ ú¹ý−Ö ‘‡Ó×›üµÖ−Ö †Öê×¯Ö×−ÖµÖ−Ö’ Æêü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖ“Öê ´Öã7Ö¯Ö¡Ö ¾Öêôêû¾Ö¸ü“Ö ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ êú»Öê. µÖÖ
ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß“µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ‘Ö™ü−ÖêŸÖæ−Ö )ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ éúŸÖß¿Öß»Ö ²ÖÖÓ¬Öß»Öúß ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü“Ö †ÖÖ¿Öß ¤üÖ−ê Ö
¾Öî¿ÖßÂ™ü¶ê •ÖÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öß Ã¾ÖÖµÖ¢ÖŸÖÖ Æüß ãúšü»µÖÖÆüß ‹úÖ“Ö ¯ÖµÖÖÔµÖÖ¾Ö¸ü ×¾ÖÃÖÓ²Öæ−Ö −Ö ¸üÆüÖµÖÖŸÖæ−Ö
¾µÖŒŸÖ ÆüÖŸê Öê Æêü ‹ú ¾Ö ¤ãüÃÖ¸êü †ÖÆêü †Ö)ÖÏÆüß¯ÖÖÖ. )ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖú›êü †¬µÖÖ¯Ö−Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ †Ó)ÖÖ−Öê
¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü ŸµÖÖŸÖæ−Ö Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ÆüÖŸÖß ÃÖæ¡Öê šêü¾ÖµÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ×“ÖúÖ™üß †Ö×Ö ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘ÖêµÖÖ“Öß
¾Öé¢Öß µÖÖ ´Öã»µÖÖÓ“Öê ¬Ö›êü ×´ÖôûŸÖÖŸÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.
)ÖÖÓ¬Öà“ÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ‹úÖ ¬µÖêµÖÖ−Öê —Ö¯ÖÖ™æü−Ö úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸üÖ ÃÖ´Öã¤üÖµÖ (Spatial
community) †Ö×Ö ãú™ãÓü²Ö µÖÖ ¤üÖÆê üÖ“ë µÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê Ã´Ö¸üÖ úºþ−Ö ¤êüŸÖÖê. ´Öã»ÖÖÓ“Öê ú»µÖÖÖ- 7Ö¸êü
ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ−Ö¾Ö•ÖÖŸÖß“Öê ú»µÖÖÖ- ÆüÖ“Ö )ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ÃÖÖ´ÖæÆüßú •Öß¾Ö−ÖÖ“µÖÖ µÖÖ ¤üÖ−ê Æüß ³ÖÖ)ÖÖŸÖß»Ö
´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ´Öã§üÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. »ÖÖêú¿ÖÖÆüß´Öæ»µÖ Æêü êú¾Öôû ¸üÖ•µÖ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ ´ÖÖ)ÖÔ ´ÆüÖæ−Ö“Ö −Ö¾Æêü ŸÖ¸ü
•Öß¾Ö−ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ)ÖÔ ´ÆüÖæ−ÖÆüß, µÖÖ ¤üÖ−ê Ö ×¾Ö³ÖÖ)ÖÖŸÖ ¯ÖÏú™ü ÆüÖŸê ÖÖÓ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖê. ´ÖÖ•ÖÖÔê¸üß ÃÖÖ‡ÔŒÃÖ µÖÖ )ÖÖÓ¬Öà“ÖÖ
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×¿Ö ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Ó µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕŸÓ Ö ˆ¢Ö´Ö ³ÖÖÂµÖúÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ−Öß ‹úÖ ¯Ö×¸üÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖŸÖ ÃÖÖÓ×)ÖŸÖ»Öê
ÆüÖŸê Öê ' )ÖÖÓ¬Öß“µÖÖ ú»¯Ö−ÖêŸÖß»Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß •Öß¾Ö−Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖ¿Ó Öß ÃÖ¸üôû
ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü †ÃÖµÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö ÆüÖŸê Öê.' ÆüÖ †£ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏÖ“Öß−Ö †Ö¤ü¿ÖÔ †ÖÆêü. )ÖÏßú ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓ−Öß ŸÖÖê
´ÖÖÓ›ü»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ¾Ö ÃÖÖ´Ö£µÖÔ µÖÖ“Öê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †Öú»Ö−Ö —ÖÖ»Öê»Öê −ÖÖÆüß. †Ö¯ÖÖ
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öê ±úŒŸÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯ÖÏÖÖ»Öß ´ÆüÖæ−Ö“Ö ´ÖÆüŸ¾Ö †Öêôû7Ö»Öê †ÖÆêü.
•ÖÖò−Ö ›êü¾Öß ( 1927 ) µÖÖÓ“Öß ´ÖÖÓ›üÖß †−Öêú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ )ÖÖÓ¬Öß´ÖŸÖÖÓ¿Öß •ÖãôûÖÖ¸üß †ÖÆêü.
×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ Ã¾Ö¯ÖÏ¸ê üÖê−Öê ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÖ¾ÖÖÖ¸üÖ ÃÖ´Öã¤üÖµÖ Æêü Ã¾Ö¹ý¯Ö (Spatial community)
úÖµÖ´Ö šêü¾Öæ−Ö, †Ö¬Öã×−Öú ´ÖÖ−Ö¾Öß •Öß¾Ö−ÖÖ¿Öß ÃÖãÃÖÓ$ÖŸÖ ¸üÖÆü−æ Ö •Ö$ÖÖêêü úÃÖê †¾Ö‘Ö›ü —ÖÖ»Öê †ÖÆêü,
ŸµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß •ÖÖò−Ö ›êü¾Öß µÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ The Public & its problems µÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ
×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêü. †Ö¬Öã×−Öú •Ö)ÖÖŸÖß»Ö ×−ÖµÖÖê•Ö−ÖÖ−Öê Ã£ÖÖ×−Öú ÃÖ´ÖæÆü ¾Ö ãú™Óü²ã Ö µÖÖÓ“Öß •Öß ÆüÖ×−Ö êú»Öß
ŸµÖÖŸÖæ−Ö ´Öã»ÖÖÓ“Öß úÖôû•Öß ‘ÖêµÖÖ“Öê úÖ´Ö ãú™Óü²ã ÖÖú›æü−Ö ×²Ö−Ö“ÖêÆü-µÖÖ“µÖÖ ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ¿Öæ−µÖ ÃÖ¸üúÖ¸üú›êü
†Ö»Öê. µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß×¾ÖÂÖµÖß )Öê»µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ †−Öêú ¤êü¿ÖÖÓ´Ö¬µÖê •ÖÖ)ÖºþúŸÖÖ
×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß. µÖÖ¾Ö¸ü †Ö´ÆüÖ»ÖÖ •Ö¸ü úÖÆüß ˆ¯ÖÖµÖ ú¸üÖµÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †−Öêú ú»¯Ö−ÖÖ ¾Ö
¯ÖÏ¸ê üÖÖÓ“Öß ´Ö¤üŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ )ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ¾ÖÖ¸ü¿ÖÖŸÖæ−Ö ×´Öôæû ¿ÖúŸÖê.
)ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖæ−Ö ²ÖÖ»Ö×¿Ö ÖÖÖ“ÖÖ •ÖÖê †Ö¸üÖ7Ö›üÖ ×´ÖôûŸÖÖê ŸÖÖê †Ö¬Öã×−Öú
²ÖÖ»Ö ´ÖÖ−ÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖæ−Ö ×´ÖôûÖÖ-µÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖÓ¿Öß •ÖãôûÖÖ¸üÖ“Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ ÃÖã“Ö×¾Ö»µÖÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê ÃÖÓ‘Ö™ü−Ö ú¸üÖê ¾Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ 7ÖÖ»Öß»Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêüŸÖ.
• ²ÖÖ»ÖúÖ“µÖÖ ÃÖÖ×®Ö¬Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ –ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ †£ÖÔ
»ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ¬Ö−Ö ´ÆüÖæ−Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
• •Ö)ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“µÖÖ –ÖÖ−ÖÖ“Öê Ã¾ÖŸÖ:“Öê †ÖéúŸÖß²ÖÓ¬Ö ¾Ö ´ÖÖ−ÖÃÖ×“Ö¡Ö ( model ) ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¯ÖÏŸµÖêú ²ÖÖ»ÖúÖ»ÖÖ †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
• ´Öæ»Ö ¿ÖÖ×¸ü¸üßú ¥üÂ™ü¶Ö ŸÖ»»Ö7Ö ¸üÆüÖµÖÖÃÖÖšüß“µÖÖ ÃÖÓ¬ÖßÆüß ×¿Ö ÖÖÖ−Öê ¯Öã¸ü×¾Ö»µÖÖ ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ.
• ²ÖÖ»ÖúÖ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Öß ¾Ö ‘Ö¸üß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ¾Ö)ÖÖÔŸÖß»Ö
¿Öî Ö×Öú úÖµÖÔÎú´ÖÖŸÖÆüß ¯Ö›üÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê.
Ã£ÖÖ×−Öú )ÖÖêÂ™üà“µÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê)ÖÖ“µÖÖ †Ö)ÖÏÆüÖ´Öãôêû ÃÖæ¡Öê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ÆüÖŸÖß ¸üÆüÖµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö
ÃÖÖŸÖŸµÖ ¸üÆüÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖãµÖÖê)µÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔü ( context ) ×´ÖôûŸÖÖê †ÃÖê )ÖÖÓ¬Öß ÃÖÖÓ)ÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ“µÖÖ¿Öß“Ö
ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖÓ›üÖß ×¯ÖµÖÖ•Öê“µÖÖ ×¿Ö ÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ−ÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−ÖÖŸÖ Æüß †ÖœüôûŸÖê. ´Öã»ÖÖÓ“Öê ×¾ÖÂÖµÖ
×¿Ö ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß µÖÖŸÖß»Ö ¤ãü¾Öê ›êü¾Öß−Öê Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê †ÖÆêüŸÖ, ŸÖ¸ü )ÖÖÓ¬Öß
¿ÖÖôêû»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê“Ö ÃÖÓÃ£ÖÖŸ´Öúú ¾µÖÖÃÖ¯Ößšü ´ÖÖ−ÖŸÖÖŸÖ.
µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü )ÖÖêÂ™üß )ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²ÖßŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
µÖÖê•Ö−ÖêŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Ó Öê ¾Ö ¤ü× ÖÖ †Ö×±ÏúêúŸÖ ×±ú−ÖßŒÃÖ ¾Ö ™üÖ»ò ÖÃ™üÖµò Ö ±úÖ´ÖÔ µÖê£Öê
ŸµÖÖÓ−Öß êú»Öê»µÖÖ ×¿Ö ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ¯ÖÏµÖÖê)ÖÖ“ÖêÆüß ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö ÆüÖŸê Öê. µÖÖŸÖæ−Ö ÆüÃŸÖÖêªÖê)ÖÖ“ÖÖ ´Öã7µÖ ×¿Ö ÖÖ
ÃÖæ¡Ö ´ÆüÖæ−Ö †³µÖÖÃÖ ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. )ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ '−Ö‡Ô ŸÖÖ»Öß´Ö' “µÖÖ µÖÖ
¾Öî×¿ÖÂ™ü¶Ö ×¾ÖÂÖµÖß ²Ö¸êü“Ö úÖÆüß ×»Ö×Æü»Öê )Öê»Öê †ÖÆêü. µÖÖ»ÖÖ“Ö '´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖ' (Basic
Education) †ÃÖêÆüß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ÃÖÖÓ)ÖÖµÖ“Öê ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ÆüÃŸÖÖêªÖê)ÖÖ“ÖÖ
†³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖ»ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ¤êüµÖÖŸÖæ−Ö ¯Öãœüß»Ö )ÖÖêÂ™üß ×−ÖÂ¯Ö®Ö ÆüÖ‰ê ú ¿ÖúŸÖÖŸÖ.
• ¿ÖÖôêû»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖ Ö •Öß¾Ö−ÖÖ¿Öß •ÖÖê›üÖê.
• †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖ Æêü ×ÎúµÖÖ¾ÖÖ−Ö ²Ö−Ö×¾ÖÖê.
• Ã¾ÖµÖÓ¯ÖæÖÔŸÖê“Öê ³ÖÖ−Ö ˆŸ¯Ö®Ö ú¸üÖê.
• Ã¾ÖµÖÓ†Ö¬ÖÖ¸üÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö ˆŸ¯Ö®Ö ú¸üÖê.
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1930 ŸÖê 50 µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ×¿Ö ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêŸÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›ü×¾ÖµÖÖ“Öê
•Öê ¯ÖÏµÖŸ−Ö —ÖÖ»Öê ŸµÖÖ“Öê ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¤üÃŸÖÖ¾Öê•Ö •Ö¸ü ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü ŸµÖÖŸÖ )ÖÖÓ¬Öà−Öß ´ÖÖÓ›ü»Öê»µÖÖ
ÆüÃŸÖÖêªÖê)ÖÖ»ÖÖ ×¿Ö ÖÖ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß ´Öã7µÖ †Ö¬ÖÖ¸ü×¿Ö»ÖÖ ²Ö−Ö×¾ÖµÖÖ“µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêŸÖæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ
¯ÖÏ¿−ÖÖÓ“Öß ¾Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“Öß ²Ö¸üß“Ö “Ö“ÖÖÔ êú»Öê»Öß †ÖœüôûŸÖê. úÖÆüß ¯ÖÏ¿−ÖÖÓ−ÖÖ †Ö•Ö“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê
ŸÖ¸ü êú¾Öôû ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ´Öæ»µÖ ˆ¸ü»Öê †ÖÆê. ¯ÖÖ ŸÖ¸üßÆüß ŸÖê −ÖÖë¤ü×¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ“Ö. ´Öã7µÖ ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ
×¾ÖÂÖµÖ †ÃÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ úß ÆüÃŸÖÖêªÖê)ÖÖ»ÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö †³µÖÖÃÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ»ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ²Ö−Ö×¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ¿ÖÖôûÖ
†Ö×£ÖÔú ¥üÂ™ü¶Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üú ‘Ö™üú ¾Ö Ã¾ÖµÖÓ¯ÖæÖÔ ÆüÖŸê Öß»Ö úÖ ?
)ÖÖÓ¬Öà−Öß Ã¾ÖŸÖ: ¤êü7Öß»Ö †ÃÖê ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê ÆüÖŸê Öê úß ˆŸ¯ÖÖ¤üú ÆüÃŸÖÖêªÖê)ÖÖŸÖæ−Ö ¿ÖÖôûÖ
†ÖÙ£Öú ¥üÂ™ü¶Ö Ã¾ÖµÖÓ¯ÖæÖÔ ÆüÖ‰ê ú ¿ÖúŸÖß»Ö. ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖÖ“µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê»ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏ7Ö¸ü ×¾Ö¸üÖ¬ê Ö,
¸üÖ)Ö ÃÖÆü−Ö ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ)Ö»ÖÖ ŸÖÖê ´Öã7µÖŸÖ: µÖÖ“Ö ú»¯Ö−Öê´Öãôêû. ×¾Ö¸üÖ¬ê ÖÖúÖÓ“Öê ´ÆüÖÖê †ÃÖê ÆüÖŸê Öê úß
ˆŸ¯ÖÖ¤üú ÁÖ´ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖÖ-µÖÖ ¿ÖÖôûÖ µÖÖ ²ÖÖ»ÖúÖ´Ö)ÖÖ¸üÖ−Ó Öß “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê»Öê úÖ¸ü7ÖÖ−Öê ²Ö−ÖŸÖß»Ö.
‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¥üÂ™ü¶Ö ¯ÖÆüÖŸÖÖ )ÖÖÓ¬Öà“ÖÖ ¿ÖÖôûÖ−Ó ÖÖ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖæÖÔ ²Ö−Ö×¾ÖµÖÖ“ÖÖ †Ö)ÖÏÆü ÆüÖ ¤üÖºþ¾Ö¸üß»Ö
ú¸üÖŸÖæ−Ö •Ö´Ö¾Ö»Öê»µÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß ¯Öî¿ÖÖŸÖæ−Ö ×¿Ö ÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖîÃÖê ‘ÖêµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ™üÖÖ-µÖÖ
×ŸÖ¸üÃúÖ¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÆüÖŸê ÖÖ.
úÖÆüß úÖôûÖ−ÖÓŸÖ¸ü ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ÁÖ´ÖÖŸÖæ−Ö †ÖÙ£Öú †Ö¬ÖÖ¸ü ×´Öôû×¾ÖµÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¾Ö
¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú †›ü“ÖÖß Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖ‰ê ú »ÖÖ)Ö»µÖÖ, ´Ö)Ö ¿ÖÖôêû“µÖÖ ¤êü7Öß³ÖÖ»ÖßÃÖÖšüß ´Öã»ÖÖÓ“Öê ÁÖ´Ö
¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ ¯Öãœêü †Ö»ÖÖ. ÆêüÆüß ²Ö-µÖÖ“Ö •ÖÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÖ−µÖ −Ö¾ÆüŸÖê, †ÃÖê •Öß. ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü−Ö µÖÖ
´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ´Öã7Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖúÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ †×¬ÖéúŸÖ ×»Ö7ÖÖÖÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêü.
1957 ÃÖÖ»Öß ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü−Öê ‹ú ”ûÖê™üÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü êú»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ŸÖê ×»Ö×ÆüŸÖÖŸÖ. " ˆŸ¯ÖÖ¤üú
úÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ¿ÖÖôêû−Öê ˆŸ¯Ö®Ö ×´Öôû×¾ÖÖê Æêü −ÖÖÆüß, ŸÖ¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤üú úÖ´ÖÖ“Öß ×¿Ö ÖÖÖ¿Öß ÃÖÖÓ)Ö›ü ‘ÖÖ»ÖÖê Æêü
µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“Öê ´Öã7µÖ ˆ§üßÂ™ü ÆüÖŸê Öê " ŸµÖÖÓ−Öß ÆêüÆüß Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê ÆüÖŸê Öê úß ˆŸ¯ÖÖ¤üú úÖ´Ö Æêü †¿ÖÖ
Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê †ÃÖÖ¾Öê úß •Öê ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ãúšü»µÖÖÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üßú ŸÖÖÖ −Ö ¯Ö›üŸÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖÖ¾ÖêŸÖ.
´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ‘ÖÖ´Öê•Ö»Öê ú¸üÖÖ¸êü ÁÖ´Ö Æêü ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖ µÖÖê•Ö−Öê»ÖÖ“Ö −ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖß»Ö ¾Ö ŸµÖÖŸÖæ−Ö µÖÖ
µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ ¯ÖæÖÔ ¯Ö¸üÖ³Ö¾Ö ÆüÖ‡ê »Ô Ö.
¿ÖÖ×¸ü¸üßú ÁÖ´ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ µÖÖ ¾ÖÖ¤ü×¾Ö¾ÖÖ¤üÖ´Öãôêû )ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêŸÖ •µÖÖ )ÖÖêÂ™üß»ÖÖ )ÖÖ³µÖÖ“Öê
Ã£ÖÖ−Ö ÆüÖŸê Öê ŸµÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶Ö¾Öºþ−Ö †Ö¯Ö»Öê »Ö Ö ×¾Ö“Ö×»ÖŸÖ ÆüÖ‰ê ú ¤êü‰ú −ÖµÖê. ÁÖ´Ö Æêü ŸÖê£Öê
ÃÖÆü³ÖÖ)ÖÖ“Öß éúŸÖß ÆüÖŸê Öê Æêü ŸÖê ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ †ÖÆêü. ÆüÖŸÖÖ−Öê êú»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ³ÖÖî×ŸÖú“Ö
)Ö¸ü•ÖÖÓ“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ÆüÖŸê Öê †ÃÖê )ÖÖÓ¬Öß ´ÖÖ−ÖŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ²ÖÖî×¨üú, ³ÖÖ¾Ö×−Öú ¾Ö †ÖÛŸ´Öú
)Ö¸ü•ÖÖÓ“ÖßÆüß ŸµÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ÆüÖŸê Öê †ÃÖÖ )ÖÖÓ¬Öà“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †−µÖÖµÖ ¾Ö •Öã»Öã´Ö
µÖÖ´Öãôêû úÖ´Ö Æêü ×−Ö¸üÃÖ Óú™üÖôû¾ÖÖÖê ÆüÖŸê Öê. ŸÖê ´ÖÖÖæÃÖ¯ÖÖÖ¾Ö¸ü“Ö †Ö‘ÖÖŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê ‹ú ÆüŸµÖÖ¸ü
²Ö−ÖŸÖê. ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖÖŸÖ ÁÖ´ÖÖ“Öß / úÖ´ÖÖ“Öß †×ŸÖ¿ÖµÖ ¾µÖÖ¯Öú ¾µÖÖ7µÖÖ êú»Öß •µÖÖ´Öãôêû ´Öã»ÖÖ“Öê
ÃÖÆü³ÖÖ)Ö¿Öß»Ö ÃÖÓÃéúŸÖß¿Öß −ÖÖŸÖê •ÖãôûÖ¾Öê. ÃÖÖ´Öæ×Æüú •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üßŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ)Öß ÆüÖê µÖÖÃÖÖšüß ¾µÖŒŸÖß“Öß
Ã¾ÖÖµÖ¢ÖŸÖÖ ¾Ö ÃÖÓ´ÖŸÖß µÖÖ †¿ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öúßú¸üÖÖ“µÖÖ ¤üÖ−ê Ö ¯Öæ¾ÖÔ †™üß ÆüÖŸê µÖÖ.
´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖÖ“Öê ÃÖÆü³ÖÖ)Ö¿Öß»Ö éúŸÖß¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüÖê Æêü †Ö¬Öã×−Öú †¬µÖÖ¯Ö−Ö¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê
×ÃÖ¨üÖŸÓ ÖÖ¿Öß •ÖãôûÖÖ¸êü †ÖÆêü. µÖÖü ×ÃÖ¨üÖŸÓ ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü −Ö¾Öß−Ö úÖî¿Ö»µÖ ¾ÖÖ –ÖÖ−Ö ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−Ö ú¸üµÖÖŸÖ ´Öæ»Ö
µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖê Öê Æêü ´ÖãôûÖŸÖ ×¿ÖúµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ−Öê ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê»µÖÖ ÃÖÓ´ÖŸÖß¾Ö¸ü, ŸµÖÖ−Öê ×¿Ö ÖúÖÓ“µÖÖ
¯Ö×¸üÁÖ´ÖÖ“Öß Øú´ÖŸÖ †Öêôû7ÖµÖÖ¾Ö¸üü †Ö×Ö ÃÖ´ÖæÆüÖŸÖ úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖ¾Ö¸üü
†¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö †ÃÖŸÖê. ™üÖ)ÖÖê¸ü ¾Ö )Ö•Öã³ÖÖ‡Ô µÖÖ )ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ¤üÖ−ê Ö ÃÖ´ÖúÖ»Öß−ÖÖÓ−Öß ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ´ÖŸÖß−Öê ¾Ö
ÃÖÆü³ÖÖ)ÖÖ−Öê ×¿Ö ÖÖ ¤êüµÖÖ“µÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ ˆ³ÖÖ¸üÖßÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ —ÖÖêæú−Ö ×¤ü»Öê.
†Ö´Ö“Öß ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê»ÖÖ †Ö¯Ö»Öß ˆ§üßÂ™ü )ÖÖšüµÖÖŸÖ †¯ÖµÖ¿Ö µÖêŸÖê µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ŸµÖÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ, ¯ÖÖšüµÖ×¾ÖÂÖµÖ, ¾Ö)ÖÖÔ“ÖÖ †ÖúÖ¸ü †Ö×Ö ×¿Öú¾ÖµÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖß µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕŸÖæ−Ö
´Öã»ÖÖÓ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ˆ¯Öê× Ö»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. ×¿Ö ÖúÖÓ−Öß ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ éúŸÖß¿Öß»Ö ²Ö−Ö¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê ‹ú
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“Öãúß“ÖÖ ³ÖÖ¾Ö ¾µÖŒŸÖ ú¸üÖÖ¸êü ¾ÖÖŒµÖ −ÖêÆü´Öß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê •ÖÖŸÖê. †¿ÖÖ ŸÖ-Æêü“µÖÖ ¾ÖÖŒµÖÖŸÖæ−Ö 7Ö¸êüŸÖ¸ü
†Ö´Ö“Öê ¤ãü»ÖÔ Ö Øú¾ÖÖ †–ÖÖ−Ö ¯ÖÏú™ü ÆüÖŸê Ö †ÃÖŸÖê. úÖ¸üÖ ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö“Ö éúŸÖß¿Öß»Ö †ÃÖŸÖÖê !
¿ÖÖôêû−Öê ±úŒŸÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß Æüß éúŸÖß¿Öß»Ö †ÃÖµÖÖ“Öß ‡“”ûÖ ¤üÖ²Ö»Öß •ÖÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüß ‹¾Öœêü“Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸üß
¯Öã¸êü. ˆ»Ö™ü µÖÖ éúŸÖß¿Öß»ÖŸÖê“µÖÖ ‡“”êû»ÖÖ ÃÖÓ¬Öß ¤êü‰ú−Ö, ¾ÖÖœü¾Öæ−Ö Æüß éúŸÖßÃÖÓ¯Ö®ÖŸÖÖ ¾ÖÖœü¾ÖŸÖ −µÖÖ¾Öß.
¿ÖÖôêûŸÖ êú¾Öôû ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ²ÖÖî×¨üú ÁÖ´ÖÖ“Öê“Ö úÖ´Ö ÆüÖ‰ê ú −ÖµÖê, ŸÖ¸ü ¿ÖÖôêû−Öê ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ
ãú¿Ö»Ö ´ÖÖ−Ö¾Öß úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬ÖßÆüß ªÖ¾Öß, Æüß ú»¯Ö−ÖÖ ü ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ ÁÖ´ÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ
ºþ•ÖÖ¾Öß µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÓ›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ÆüÖŸê Öß., ¯ÖÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß ÁÖ´ÖÖ“Öê úÖ´Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¿ÖÖôêû“Öß ¤êü7Ö³ÖÖ»Ö
ú¸üµÖÖÃÖÖ¸ü7Öê ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê úÖ´Ö †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸÖê †¿ÖÖ ×¸üŸÖß−Öê †Ö7Ö»Öê»Öê †ÃÖê úß ŸµÖÖŸÖæ−Ö
†×»Ö¯ŸÖŸÖÖ Øú¾ÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ‘ÖêµÖÖÃÖ ´ÖÖ)Öê¯Öãœêü ¯ÖÆüÖµÖÖ“Öß ¾Öé¢Öß µÖÖ‹ê¾Ö•Öß Ã¾ÖŸÖ:Ææü−Ö éúŸÖß ú¸üµÖÖ“Öê
ŸÖŸ¾Ö Ø²Ö²Ö¾Ö»Öê •ÖÖ¾Öê.ê )ÖÖÓ¬Öà“Öß ×¿Ö ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ“Ö −Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öê ‹æúÖ †ÖµÖãÂµÖ“Ö Æêü ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖê úß
†Ó×ŸÖ´ÖŸÖ: ¾ÖÖÃÖÖÆü×ŸÖú ¸üÖ•µÖÖŸÖ ¸üÆüÖÖÖ-µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêúÖÓ´Ö¬µÖê ×−Ö¾Ö›ü ú¸üµÖÖ“Öê ¾Ö ¯ÖãœüÖúÖ¸ü
‘ÖêµÖÖ“Öê ¬ÖîµÖÔ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê ÆüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ÆüÖŸê ÖÖ. ¾ÖÖÃÖÖÆüÖ×ŸÖú ¸üÖ•µÖÖ“Öê ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ Æêü ¬ÖîµÖÔ ¾Ö
×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ »ÖÖêúÖÓ´Ö¬µÖê ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖŸÖ ŸÖê µÖ¿ÖÃ¾Öß šü¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü )ÖÖÓ¬Öà−Öß ×−Ö¾Ö›ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü‘Ö
×¾ÖÃŸÖÖ¸üŸÖ −µÖÖµÖ»ÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ êú»Öß. ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¥üÂ™ü¶Ö •µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †¯ÖÏßŸÖß †ÖÆêü †¿ÖÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üßú
ÁÖ´ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖÓ“ÖÖ, ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÃÖ±úÖ‡Ô¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ úÖ´ÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö úºþ−Ö ŸÖê ‹ú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ‘Ö›ü¾Öæ
‡“”ûßŸÖ ÆüÖŸê Öê.
¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß»ÖÖ ¿Ö¸üÖ •ÖÖµÖÖÃÖ −ÖúÖ¸ü ¤êüÖê ÆüÖ )ÖÖÓ¬Öà“ÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö †ÖÆêü. Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ
úÖ´ÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ‘ÖêÖê Æêü µÖÖ ×¤ü¿Öê−Öê ™üÖú»Öê»Öê ¯Ö×Æü»Öê ¯ÖÖ‰ú»Ö †ÖÆêü. ×¿Ö ÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖü
ÃÖÖÓ)ÖÖµÖ“Öê, ŸÖ¸ü ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ †Ö–ÖÖ ¯ÖÖ»Ö−Ö ´ÆüÖæ−Ö −Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¾µÖŒŸÖß)ÖŸÖ ¯ÖÏ¸ê üÖÖ ´ÆüÖæ−Ö“Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß
‘ÖêµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖµÖ »ÖÖ¾ÖÖê †ÃÖÖ µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ÆüÖŸê ÖÖê. ÃÖÓÃ£ÖÖŸ´Öú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö −ÖîÃÖÙ)Öú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ Æêü“Ö
†¿ÖÖ ŸÖ-Æêü“Öß ´Ö−ÖÖê¾Öé¢Öß ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖê“Ö ¯Ö×Æü»Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö †ÖÆêü, ¯ÖÖ ×¿Ö ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖÆüß µÖÖ
ˆ§üßÂ™ÖÃÖü †Óú ¾Ö † Ö¸ü –ÖÖ−ÖÖ¯Öê ÖÖ ¾ÖÃŸÖã×−ÖÂšü¯ÖÖê ¾Ö¸ü“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ¤êüÖê ÆêüÆüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
)ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ‘−Ö‡Ô ŸÖÖ×»Ö´Ö’ “Öß ±êú¸üÃÖã−ÖÖ¾ÖÖß ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ †Ö¯ÖÖ Ã¾ÖÖµÖ¢ÖŸÖÖ ¾Ö ¯ÖãœüÖúÖ¸ü µÖÖ“Öß
×¿Ö ÖúÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖŸÖæ−ÖÆüß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üÖê )Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ×¿Ö Öú •Ö¸ü Ã¾ÖŸÖ:“Ö Ã¾ÖÖµÖŸÖ
−ÖÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ŸÖê ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ Ã¾ÖÖµÖ¢Ö ÆüÖê µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¯ÖÏÖŸê ÃÖÖÆü−Ö ¤êü‰ú ¿ÖúŸÖß»Ö †¿Öß †¯Öê ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ
†£ÖÔ“Ö −ÖÖÆüß. Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ †Ö×Ö Ã¾ÖŸÖ:•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ‘ÖêµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß Æêü
×¿Ö ÖúÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖÖ“ÖêÆüß ˆ§üßÂ™ü †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. †£ÖÖÔŸÖ êú¾Öôû ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖ ×¤ü»µÖÖ−Öê Æêü )ÖãÖ †Ó)Öß
²ÖÖÖŸÖß»Ö †¿Öß †¯Öê ÖÖ •Ö¸üÖ •ÖÖÃŸÖ“Ö šü¸êü»Ö! •µÖÖ ³ÖÖî×ŸÖú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö Öú úÖ´Ö
ú¸üŸÖÖŸÖ, •µÖÖ ×−ÖµÖ´ÖÖÓ“Öê †Ö¬ÖÖ¸êü ŸµÖÖÓ“Öß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú úÖ¸ü×ú¤Ôü ×−ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ ÆüÖŸê Öê, •µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ
×¿Ö ÖúÖÓ−ÖÖ úÖ´Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ)ÖŸÖê ¾Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖß−Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ-µÖÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖ¾µÖÖ »ÖÖ)ÖŸÖÖŸÖ ŸÖê£Öß»Ö
ÃÖÓÃéúŸÖß, µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ¾Ö¸ü ¾ÖÖÃÖÖÆü×ŸÖú ´Ö−ÖÖê¾Öé¢Öß“µÖÖ ¾ÖÖ¸ü¿ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖŸÖÖê. •µÖÖ×¾Öºþ¨ü“Ö ŸÖ¸ü )ÖÖÓ¬Öß
†ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü »Öœü»Öê.
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ×¸üŸÖ×¸ü¾ÖÖ•Ö †Ö×Ö ×−ÖµÖ´Ö •Öê †Ö•ÖŸÖÖ)ÖÖµÖŸÖ ×¿Ö ÖúÖÓ“Öê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ •Öß¾Ö−Ö ¾Ö
úÖ¸ü×ú¤Ôü µÖÖ¾Ö¸ü †×¬ÖúÖ¸ü )ÖÖ•Ö¾ÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾Ö ú»¯ÖúŸÖÖ µÖÖÃÖ ¯ÖæÖÔ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö
ú¸üŸÖÖŸÖ. †)Ö¤üß †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß †Ö7ÖÖß ú¸üÖê, †¬µÖÖ¯Ö−ÖÖÃÖÖšüß“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê
µÖÖÃÖÖ¸ü7µÖÖ ×¾Ö¿Öã¨ü ¿Öî Ö×Öú ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¤êü×7Ö»Ö •Öã−ÖÖ™ü ¯Ö¨üŸÖß ¾Ö †¯Öê ÖÖ µÖÖÓ“Öß“Ö Æãüæú´ÖŸÖ
“ÖÖ»ÖŸÖê. −Ö¾Öß−Ö ú»¯Ö−ÖÖ ¾Ö ¯Ö¨üŸÖß µÖÖ ×úŸÖßÆüß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †ÃÖ»µÖÖŸÖ¸üß ŸµÖÖ ¾ÖÖ¯Öºþ ×¤ü»µÖÖ •ÖÖŸÖ
−ÖÖÆüßŸÖ. −Ö¾Öß−Ö ×¿Ö ÖúÖÓ−ÖÖ •Öê¾ÆüÖ †Ö¯ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ‡“”êû−Öê úÖÆüßÆüß êú»Öê»Öê µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê»ÖÖ ´ÖÖ−µÖ
−ÖÖÆüß Æêü ÃÖ´Ö•ÖŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¬ÖŒúÖ“Ö ²ÖÃÖŸÖÖê. 1950 “µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ •Öê¾ÆüÖ ‘´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖ’
(Basic Education) ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ÆüÖŸê Öê, ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß“Öê ´ÖÖ−Öú ¾Ö ¯Ö¨üŸÖß µÖÖŸÖß»Ö ¤üÖÂê Ö
−Ö•Ö¸êüÃÖ †Ö»Öê. µÖÖ ÃÖ¤üÖÂê Ö ´ÖÖ−ÖúÖÓ´Öãôêû ×¿Ö ÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †›ü“ÖÖß µÖê‰ú »ÖÖ)Ö»µÖÖ. •Öê
×¿Ö Öú Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Öß ²ÖÖÓ¬Öß»Öúß −ÖÖúÖºþ−Ö ¾Öê)Öôêû ˆ¯ÖÎú´Ö ú¸üßŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ±úÖ•Öß»Ö
ˆŸÃÖÖÆüß †ÃÖÖ ¿Öê¸üÖ ´ÖÖ¹ý−Ö ±ú™üúÖ¸ü»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê. †Ö•ÖÆüß ŸÖ¯ÖÖÃÖ×−ÖÃÖÖÓ“ÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−Ö ÆüÖ Îú×´Öú
¯ÖãÃŸÖúÖ¿Öß ×−Ö)Ö›üßŸÖ †¯Öê ÖÖÓ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ×¿Ö ÖúÖÓ¯Öê ÖÖÆüß ²ÖÆãü¬ÖÖ ×−ÖµÖÓ¡Öú
†×¬ÖúÖ-µÖÖÓ−ÖÖ“Ö µÖÖ ¤üÖ−ê Ö ¯Ö¨üŸÖà“µÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖŸÖß»Ö ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ±ú¸üú ÃÖ´Ö•ÖŸÖ −ÖÖÆüß. Æêü ¤üÖ−ê Æüß
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¥üÂ™üßúÖê−Ö ‹ú¤ü´Ö ¾Öê)Öôêû †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß“µÖÖ ‹úÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ úÃÖÖê™ü¶Ö ¤ãüÃÖ-µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ
¾ÖÖ¯Öºþ−Ö “ÖÖ»ÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüß µÖÖ“Öê ŸµÖÖÓ−ÖÖ ³ÖÖ−Ö“Ö −ÖÃÖŸÖê.
)ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ¾ÖÖ¸ü¿ÖÖ“ÖÖ ¯Öã−Ö¿ÖÖì¬Ö ¾Ö ŸµÖÖ“Öê †Ö¯Ö»µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ºþ¯Ö úÃÖê †ÃÖÖ¾Öê ŸÖê •ÖÖÖæ−Ö
‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß †Ö¯ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ×ÃÖ¨ü ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ †Ö¯ÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖÖ“µÖÖ µÖÖ¯Öæ¾Öá —ÖÖ»Öê»µÖÖ
¯ÖÏµÖÖê)ÖÖÓŸÖæ−Ö ×´ÖôûÖÖ¸êü ¬Ö›êü ŸÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö †Ö¯Ö»ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ úºþ−Ö ‘Öê‰ú ¿ÖúŸÖÖê. 1960 “µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ
¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ²ÖÆãüŸÖêú ¯ÖÏÖŸÓ ÖÖÓŸÖæ−Ö ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß )ÖÓ›ã üÖôûµÖÖŸÖ †Ö»Öß. Æüß ¯Ö¨üŸÖ †¯ÖµÖ¿Öß
šü¸ü»µÖÖ“ÖÖ šü¯ÖúÖ ´ÖÖ¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸÖ¸üßÆüß †Ö¯ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ úÖµÖ´Ö“ÖÖ ú»ÖÓú ´ÖÖ−ÖµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ
−ÖÖÆüß. ÃÖ¾ÖÔ“Ö ú»¯Ö−ÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¿Ö ÖÖ×¾ÖÂÖµÖ ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖÓ“Öê ³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖ Æêü ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß−ÖãÃÖÖ¸ü
šü¸üŸÖ •ÖÖŸÖê. ãúšü»ÖßÆüß ú»¯Ö−ÖÖ Æüß ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“µÖÖ ‹ú ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü ‹úÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü †ÖúÖ¸üÖŸÖ
†¾ÖŸÖ¸ü»Öß ¾Ö †ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−ÖúÖ¸üú šü¸ü»Öß ŸÖ¸üß ŸÖê¾Öœü¶Ö´Öãôêû ŸÖß ¯Öã−ÆüÖ ‹ú¤üÖ −Ö¾µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ
¾ÖÖ¯Öºþ−Ö ¯ÖÖÆæü“Ö −ÖµÖê †ÃÖê ´ÆüÖÖê ´Öæ7ÖÔ¯ÖÖÖ“Öê šü¸êü»Ö. ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ±êú¸üßŸÖ †¯ÖµÖ¿Öß
šü¸»Öê †ÖÆêü Æêü ´ÖŸÖÆüß ŸÖÃÖê ¾ÖÖ¤ü)ÖÏÃŸÖ“Ö †ÖÆêü. †−Öêú ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖÖÖ-µÖÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖÓ−Öß )ÖÖÓ¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ‹ê−Ö ³Ö¸üÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖôûÖŸÖ ˆŸéúÂ™ü úÖ´Ö êú»Öê. †Ö×Ö úÖÆüß ÃÖÓÃ£ÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö¸üÖ¬ê ÖÖ»ÖÖ ŸÖÖë›ü ¤êüŸÖ †Ö•ÖÆüß −Öê™üÖ−Öê »ÖœüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. )Öã•Ö¸üÖŸÖ´Ö¬µÖê ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖ ÆüÖ †Ö•ÖÆüß
†×¬ÖéúŸÖ ¿Öî Ö×Öú ¬ÖÖê¸üÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ)Ö †ÖÆêü. ¯Ö.²ÖÓ)ÖÖ»Ö“µÖÖ ²Ö¸ü¾¤üûÖ−Ö ´Ö¬Öß»Ö '×¿Ö ÖÖ ×−ÖêúŸÖ−Ö' Æüß
´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖµÖÖê•Ö−Öê¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ ¿ÖÖôûÖ 1987 ÃÖÖ»Öß †Ö“ÖÖµÖÔ ¯ÖÏ´Ö£Ö−ÖÖ£Ö ´Öã7ÖÖê¯ÖÖ¬µÖÖµÖ µÖÖÓ“µÖÖ
Ã´ÖéŸµÖ£ÖÔ ÃÖãºþ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ×¿Ö ÖúÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ²ÖÖê»ÖÖµÖ“Öê ŸÖ¸ü )ÖÖÓ¬Öß ×¾ÖªÖ¯Ößšü
( ¾Öê›ü“”ûß ) ¾Ö »ÖÖêú³ÖÖ¸üŸÖß ( ÃÖ−ÖÖêÃÖ¸üÖ ) µÖê£Öß»Ö ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ‡ŸÖ¸ü¡Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖµÖÖ −ÖêÆü´Öß“µÖÖ ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖÖ¯Öê ÖÖ ²Ö-µÖÖ“Ö ¾Öê)ÖóµÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ú¸üŸÖÖŸÖ.
´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖÖ“Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ Æüß ¾Ö¸üú¸üÖß ŸÖ¸üß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ±úÃÖ»Öê»Öß
×¤üÃÖŸÖê. ŸÖß−Öê 1940-50 “Öê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê»µÖÖ †¯Öê ÖÖ ŸÖß ¯ÖæÖÔ úºþ ¿Öú»Öß −ÖÖÆüß. †ÃÖê
•Ö¸ü †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü µÖÖ úÖµÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“µÖÖ †¯Öê ÖÖ ÆüÖŸê µÖÖ. ¾Ö ŸµÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ú¿ÖÖ ŸÖ-Æêü“Öê
¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üµÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖê ŸÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯ÖÆüÖµÖÖ“Öß †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ¸ê üÖÖ ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ Æü¸üúŸÖ −ÖÃÖÖ¾Öß.
´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖÖŸÖæ−Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ÆüÖ‡ê »Ô Ö Æüß ´Öã7µÖ †¯Öê ÖÖ ÆüÖŸê Öß. †¿ÖÖ ŸÖ-Æêü“Öß
†×¾Ö¾µÖÖ¯Öú ¾Ö úÖÆüß ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ Ã¾Öºþ¯Ö −ÖÃÖ»Öê»Öß †Ö¿ÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ‹ú †)Ö¤üß úôûß“Öß
†™ü †ÖÆêü, ŸÖß ´ÆüÖ•Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †ÖÙ£Öú ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖ“ÖÖ ¯ÖæÖÔ ¯ÖÖšüà²ÖÖ †ÃÖÖê. ŸµÖÖÃÖ
¤üß‘ÖÔ úÖôû ¯Öã¸êü¿Öß ÃÖÓ¬Öß ¤êüÖê )Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖ¬ê Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú - †ÖÙ£Öú
¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ´Ö−ÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ)Ö»ÖÖ, †ÃÖê“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÆüÖŸÖß †ÃÖ»Öê»ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖÖê. •ÖÖê
¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖšüà²ÖÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ ŸÖÖê ×¾Ö³ÖÖ)Ö×−ÖÆüÖµÖ ²Ö¤ü»ÖŸÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖ Æêü ¤ü¿Öú³Ö¸üÖÆæü−Ö
†×¬Öú úÖôû úÖ ×™üæú ¿Öú»Öê −ÖÖÆüß, µÖÖ“Öê ´Öã7µÖ úÖ¸üÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ×´ÖôûÖ»Öê»ÖÖ ¸üÖ•ÖÖÁÖµÖ ÆüÖ
×«ü¬ÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ÆüÖŸê ÖÖ Æêü †ÖÆêü.
¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖšüà²ÖÖ ŸÖ¸ü ¤æü¸ü“Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖÆüß µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê×¾ÖÂÖµÖß †ÃÖ»Öê»Öß †ÖÃ£ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö
ú´Öß ÆüÖŸê Öß. µÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêú ÃÖÆü³ÖÖ)Ö ¾ÖÖœüÖ¾ÖÖ ÃÖÖÃÖÖšüßÆüß ±úÖ¸üÃÖê ¯ÖÏµÖŸ−Ö —ÖÖ»Öê −ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß
†−Öêú )Öî¸ü ÃÖ´Ö•ÖæŸÖß ¯ÖÖ»Öú ¯ÖÃÖ¸ü×¾ÖŸÖ ÆüÖŸê Öê ŸµÖÖ“Öê ×−Ö¸üÖú¸üÖ ú¸üµÖÖ“Öê ¯ÖÏµÖŸ−Ö ±úÖ¸üÃÖê —ÖÖ»Öê
−ÖÖÆüßŸÖ. ú¤üÖ×“ÖŸÖ Æüß ú»¯Ö−ÖÖ ÃÖÖê¯Öß †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸÖß »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ ÃÖÆü•Ö ÃÖ´Ö•Öê»Ö ¾Ö †Ö¾Ö›êü»Ö †¿Öß
†¯Öê ÖÖ †ÃÖê»Ö. µÖÖ»ÖÖ šü¸ü¾Öæ−Ö ãúÖß ×¾Ö¸üÖ¬ê ÖÖ“Öß éúŸÖß ú¸êü»Ö †¿ÖßÆüß ãúÖÖ»ÖÖ ú»¯Ö−ÖÖ −Ö¾ÆüŸÖß. •µÖÖ
»ÖÖêúÖÓ−Öß ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖ µÖÖê•Ö−Öê»ÖÖ ¯ÖÖšüà²ÖÖ ×¤ü»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ŸµÖÖ¯Öîúß úÖÆüà−Öß ŸµÖÖ“ÖÖ ²Ö“ÖÖ¾Ö
ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ. ²ÖÖúß úÖÆüß •ÖÖ ¿ÖÖÓŸÖ¯ÖÖê †Ö¯Ö»Öß ²ÖÖÓ×¬Ö»Öúß †Ö¯Ö»µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ¾µÖŒŸÖ
ú¸üßŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖ•ê Ö“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ¾µÖ)ÖÏ ¸üÖ×Æü»Öê. ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“µÖÖ ×¾Ö¸üÖ¬ê ÖúÖÓ−ÖÖ
¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ×¿Ö ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß»ÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ ÃÖã“Ö×¾ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×)ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü, †ÃÖê ‹7ÖÖ¤êüÆüß ˆ¤üÖÆü¸üÖ
†ÖœüôŸÖ −ÖÖÆüß.
)ÖÖÓ¬ÖßÓ“µÖÖ ¿Öî Ö×Öú ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖÓ“Öê ¯Öã−Ö¹ý••Öß¾Ö−Ö ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»ÖÖ ‹ú ¬Ö›üÖ
ˆ‘Ö›ü“Ö †ÖÆêü '•µÖÖ»ÖÖ Æüß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ÛÃ¾ÖúÖ¸üÖßµÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ−Öê †−Öãæú»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö
¸üÖ•ÖúßµÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖú›êü »Ö Ö ×¤ü»Öê“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê' ³ÖæŸÖúÖôûÖŸÖæ−Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖÖ¸üÖ
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¤ãüÃÖ¸üÖ ¬Ö›üÖ ´ÖÖ)ÖÖÔ“Öß »Ö¾Ö×“ÖúŸÖÖ ¾Ö ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ µÖÖ ²Ö§ü»Ö“ÖÖ †ÖÆêü. 1950 “µÖÖ ¤ü¿ÖúÖú›êü ¾Öôæû−Ö
¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê úß )ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ ‹ú ú´ÖÔšü †−¾ÖµÖÖ£ÖÔ“Ö ŸÖê¾ÆüÖ ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ÆüÖŸê ÖÖ.
ÃÖ´ÖÖ−Ö †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß ×−Ö¾Ö›ü, ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ‹ú
ÃÖÖ“Öê²Ö¨üŸÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö×²ÖŸÖ ÆüÖŸê ÖÖÓ−ÖÖ ×¤üÃÖê. Æüß ±úÖ¸ü“Ö ´ÖÖêšüß ×¾ÖÃÖÓ)ÖŸÖß ÆüÖŸê Öß. úÖ¸üÖ ¾ÖÖÃÖÖÆü×ŸÖú ÃÖ¢Öê−Öê
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¿ÖÖôûÖ¾Ó Ö¸ü »ÖÖ¤ü»Öê»µÖÖ ‹úÃÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖß“Öê )ÖÖÓ¬Öß Æüê ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ úšüÖ¸ê ü ×™üúÖúÖ¸ü ÆüÖŸê Öê.
µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ Æüß µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêŸÖ ×¿Ö¸ü»Öê»µÖÖ −ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüß ÃÖÓÃéúŸÖß“Öß ²Öôûß
šü¸ü»Öß.
´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ •Ö¸ü ¯Öã−ÖÃ£ÖÖÔ×¯ÖŸÖ ú¸üÖµÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖŸÖ Ã£ÖÖ×−Öú ¾Ö
×¾Ö³ÖÖ)Ö×−ÖÆüÖµÖ ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ µÖÖ»ÖÖ −ÖãÃÖŸÖß ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö)Öß ¤êüÖê †¯Öê× ÖŸÖ −ÖÖÆüß, ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖŸê ÃÖÖÆüßŸÖ ú¸üÖê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ¯ÖÖ ¾Öî×¾Ö¬µÖ Æêü úÖÆüß ãúšü»Öß úôû ¤üÖ²Öæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖŸê Ö −ÖÖÆüß. †)Ö¤üß ¬ÖÖê¸üÖÖŸ´Öú
²ÖÖ²Öß¯ÖÖÃÖæ−Ö ×−ÖµÖÖê•Ö−ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ŸµÖÖ×¾Öºþ¨ü“ÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−Ö 7ÖÖê»Ö¾Ö¸ü ºþ•Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ¾Ö ‡ŸÖêú
¾ÖÂÖÔ ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖê»ÖÖ ×¾Ö¸üÖ¬ê Ö êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü Æêü •Ö¸üÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ“Ö †¾Ö‘Ö›ü ²Ö−Ö»Öê †ÖÆêü. ×¿Ö ÖúÖÓ´Ö¬Öß»Ö Ã£ÖÖ×−Öú
¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ ¿Öî»Öß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üµÖÖ“Öß ¿ÖŒŸÖß ˆ¯Öê Öê−Öê ÖßÖ —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. ×¿Ö¾ÖÖµÖ †Ö´Æüß •µÖÖ
Ö´ÖŸÖê×¾ÖÂÖµÖß ²ÖÖê»ÖŸÖÖê †ÖÆüÖŸê Ö ŸÖß úÖÆüß êú¾Öôû ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖÖ−Öê ÃÖÖ¬µÖ ÆüÖê ÖÖ¸üß )ÖÖêÂ™ü −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ“µÖÖ
•ÖÖê›üß»ÖÖ −Ö¾Öß−Ö ¯ÖÏµÖÖê)Ö ú¸üµÖÖ“Öß ‡“”ûÖ †ÃÖµÖÖ“Öß ´ÖÖ−Ö×ÃÖúŸÖÖ, Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß †ÃÖµÖÖ“Öß ÃÖÓÃéŸÖß
†Ö×Ö ¬ÖÖêúÖ ¯ÖŸú¸üµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß µÖÖÃÖÖ¸ü7Öê ‘Ö™üúÆüß †ÃÖÖ¾Öê »ÖÖ)ÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ)ÖÖÕ“Öß ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ Æüß
×™üúÖ‰ú ¯Ö¨üŸÖß−Öê ¯ÖÏÖŸê ÃÖÖÆüßŸÖ ú¸üÖ¾Öß »ÖÖ)Öê»Ö, ´ÆüÖ•Öê ŸÖß ×¿Ö ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ³ÖÖ)Ö ²Ö−Öæ ¿Öêú»Ö. µÖÖ
×¤ü¿Öê−Öê ˆ“Ö»ÖÖµÖ“Öê ¯Ö×Æü»Öê ¯ÖÖ‰ú»Ö ´ÆüÖ•Öê ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖê“Öê Ã¾ÖÖ)ÖŸÖ ú¸üÖÖ¸êü ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê Æêü
†ÖÆêü.
ŸÖß−Ö ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ŸÖŸ¾ÖØ“ÖŸÖúÖÓ“Öê úÖµÖÔ Æêü ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ
×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖŸÖ ÃÖÆüÖµµÖúÖ¸üß šºþ ¿ÖúŸÖê. ¸üÖê•Ö“µÖÖ †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ−µÖ †Ö¿ÖµÖ ÃÖæ¡ÖÖÓ“Öê
†Ö¬ÖÖ¸êü ¾Öê)Öôêû¯ÖÖÖ−Öê )ÖãÓ±úµÖÖ“µÖÖ ×¿Ö ÖúÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß Æü´Öß Æêü ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ¤êü‰ú ¿Öêú»Ö. Æêü
ŸÖŸ¾ÖØ“ÖŸÖú †ÖÆêüŸÖ ÁÖß. †¸üØ¾Ö¤ü ¸üØ¾Ö¦ü−ÖÖ£Ö ™üÖ)ÖÖê¸ü †Ö×Ö •Öê éúÂÖ´ÖæŸÖá ŸµÖÖÓ“Öê ×¿Ö ÖÖ×¾ÖÂÖµÖú
×»Ö7ÖÖÖ †Ö•Ö ÃÖÆü•Ö¯ÖÖê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö −ÖÖÆüß. ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸üßŸÖ ú¸üÖê )Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖ
µÖÖê•Ö−Öê“Öß ¯Öã−ÖÃ£ÖÖÔ¯Ö−ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ´ÖÖ)ÖÖÕ−ÖÖ ¯ÖÏÖŸê ÃÖÖÆü−Ö ¤êüµÖÖ“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ Æêü ¯Ö×Æü»Öê ¯ÖÖ‰ú»Ö
šü¸êü»Ö.
¿ÖÖôêûŸÖ ¿ÖêŸÖß ¾ÖÖ ²ÖÖ)ÖúÖ´Ö µÖÖÃÖÖ¸ü7Öê ×¾ÖÂÖµÖ ÆüÃŸÖÖêªÖê)Ö ´ÆüÖæ−Ö ×−Ö¾Ö›ü»Öê )Öê»Öê Æêü
×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖê“µÖÖ †³ÖÖ¾ÖÖ“Öê“Ö ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö †ÖÆêü ! Æüß ×−Ö¾Ö›ü ²ÖÆãü¬ÖÖ †Ö¯ÖÖ ¯Öæ¾Öá ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¿ÖÖôûÖ
†ÖÙ£Öú¥üÂ™ü¶Ö Ã¾ÖµÖÓ¯ÖæÖÔ ²Ö−Ö×¾ÖµÖÖ“µÖÖ )Ö¸ü•Öê¯ÖÖê™üß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖÖ¾Öß. ¿ÖêŸÖúß“Öß úÖ´Öê ¾Ö
²ÖÖ)ÖúÖ´Ö µÖÖŸÖæ−Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö †ÃÖê ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÆüß ÆüÖ‡ê »Ô Ö ¾Ö úÖÆüß †ÖÙ£Öú ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÆüß ÆüÖ‡ê »Ô Ö. †¿ÖÖ
ŸÖ-Æêü“Öê ÁÖ´ÖÖ¬ÖÖ¸üßŸÖ ˆ¯ÖÎú´Ö Æêü ÆüÃŸÖÖêªÖê)Ö ´ÆüÖæ−Ö )ÖÖ»Öê •ÖÖÖê ×úŸÖ¯ÖŸÖ µÖÖê)µÖ šü¸êü»Ö? µÖÖ¯ÖÏ¿−ÖÖŸÖæ−Ö
µÖÖ ´ÖÖ−µÖŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖµÖÖ“Öê œü)Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ÆüÃŸÖÖêªÖê)ÖÖÃÖÖšüß »ÖÖ)ÖÖÖ-µÖÖ †“Öæ ¾Ö
²ÖÖ¸üúÖ‡Ô“µÖÖ úÖ´ÖÖ“Öê ×´ÖôûÖÖ¸êü ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖÖ“Öß ÃÖÖÓ)Ö›ü ¿ÖêŸÖß ¾Ö ²ÖÖ)ÖúÖ´ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ−Ö¾Öß ÁÖ´ÖÖ“ÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¿Öß ‘ÖÖ»ÖŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. 7Ö¸êüŸÖ¸ü ¿ÖêŸÖúß ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ¾Ö¸ü †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ³Ö¸ü ¤êüÖÖ-µÖÖ úÖÆüß
´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêŸÖß»Ö ¿ÖÖôûÖ´Ó Ö¬µÖê ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ úÖ´Ö)ÖÖ¸ü ´ÆüÖæ−Ö ¿ÖêŸÖß¾Ö¸ü ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖ †ÖÆêü.
†¿ÖÖ ŸÖÎúÖ¸üßÆüß †Ö»µÖÖ. ŸµÖÖŸÖæ−Ö †Ö¬Öß“Ö ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖ µÖÖê•Ö−Öê×¾Ö¸üÖ¬ê Öß †ÃÖ»Öê»ÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ)ÖÏÆü ²Öôûú™ü
—ÖÖ»ÖÖ. ÆüÃŸÖÖêªÖê)Ö ×¿ÖúµÖÖ“ÖÖ †Ö−ÖÓ¤ü †Ö×Ö †Ö¯Ö»µÖÖ –ÖÖ−Öë¦üßµÖÖÓ“Öß úÖµÖÔ Ö´ÖŸÖÖ ¾ÖÖœü¾ÖÖê Æêü
²ÖÖ»Ö¯ÖÖÖŸÖ ÆüÖê Öê †¯Öê× ÖŸÖ †ÖÆêü. Æêü úÖÆüß ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ¬ÖÖ¸üßŸÖ ¿ÖêŸÖß¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ úÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ÆüÖ‰ê ú ¿ÖúŸÖ
−ÖÖÆüß.
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü úÖôûÖŸÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêŸÖß»Ö ¿ÖÖôûÖ−Ó ÖÖ ˆ““Ö ×¿Ö ÖÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
¾Ö ¯Ö¸üß ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ úÖÆüß ³ÖÖ)ÖÖŸÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö)Öß −ÖÖúÖ¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ−ÖÖ †)Ö¤üß
»Öãôêû¯ÖÖÓ)Öôêû úºþ−Ö ™üÖúÖÖ¸üÖ ¬ÖŒúÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ. ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ ¸ü“Ö−ÖêŸÖß»Ö ´ÖŸÖ×³Ö®ÖŸÖê´Öãôêû ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ
×¿Ö ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêŸÖß»Ö ¿ÖÖôêûŸÖ ×¿ÖúÖÖ-µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö †−Öêú ¯ÖµÖÖÔµÖ ²ÖÖ¤ü —ÖÖ»Öê. µÖÖ ¿ÖÖôûÖ
†×¬ÖéúŸÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö ¾Ö Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖ“Öê ²ÖÓ¬Ö−Ö ¯ÖÖôûŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖÖ−µÖŸÖÖ úÖœæü−Ö
‘ÖêŸÖÖÓ−ÖÖ úÖ¸üÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ−Ó Öß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¿ÖÖôûÖ−Ó ÖÖ ´Ö)Ö¸ü×´ÖšüßŸÖ ‘ÖêÖÖµÖÖ Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“µÖÖ ¯Öú›üßŸÖæ−Ö Ã¾ÖŸÖ:“Öß ÃÖã™üúÖ úºþ−Ö ‘ÖêÖÖ-µÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üÖê Æüß ¿ÖÖ»ÖêµÖ
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×¿Ö ÖÖ ×¾Ö³ÖÖ)ÖÖ“ÖÖ ¥üÂ™üß−ê Öê ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšüß ÃÖ´ÖÃµÖÖ šü¸üŸÖ ÆüÖŸê Öß ! ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö
×¿Ö Öú Æêü ¸üÖ•ê Ö“µÖÖ †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß †Ö7ÖÖß Ã¾ÖŸÖ:“Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ. ŸµÖÖÓ−Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß“µÖÖ
úÖôûÖŸÖ Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖú ¾ÖÖ¯Ö¸üÖê ™üÖôûÖ¾Öê ¾Ö ¯Öãœü“µÖÖ ¾Ö)ÖÖÔŸÖÆüß Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖêú ¿ÖŒµÖŸÖÖê ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ
šêü¾ÖÖ¾Öß, †¿Öß“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖú›æü−Ö †¯Öê ÖÖ ÆüÖŸê Öß ! µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸÖê )ÖÖÓ¬Öà“Öê“Ö †−ÖãÃÖ¸üÖ ú¸üßŸÖ ÆüÖŸê Öê.
)ÖÖÓ¬Öà“Öß Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖ¬ÖÖ¸üßŸÖ ¯Ö¨üŸÖß ×¾ÖÂÖµÖß“Öß −ÖÖ¾Ö›ü †×ŸÖ¿ÖµÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖŸê Öß. ¾ÖÖÃÖÖÆü×ŸÖú
¾µÖ¾ÖÃ£Öê−Öê ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö )ÖÖêÂ™üß −ÖÖúÖ¸üµÖÖ“µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‹æúÖ µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ“Ö ŸÖÖê ‹ú ³ÖÖ)Ö
ÆüÖŸê ÖÖ. )ÖÖÓ¬Öß•Öß ×»Ö×ÆüŸÖÖŸÖ...
“Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖú Æêü“Ö ×¿Ö ÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ´Öã7Ö ¾ÖÖÆüú šü¸ü»Öê ŸÖ¸ü ´Ö)Ö ×¿Ö ÖúÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖ Ö
†ÃÖµÖÖ»ÖÖ úÖÆüß Øú´ÖŸÖ“Ö ˆ¸üŸÖ −ÖÖÆüß. •ÖÖê ×¿Ö Öú Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖæ−Ö ×¿Öú¾ÖŸÖÖê, ŸÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ −Ö¾Ö×−ÖÙ´ÖŸÖß“Öß ¯ÖÏ¸ê üÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ ú´Öß ¯Ö›üŸÖÖê. ŸÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“Ö Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“ÖÖ
)Öã»ÖÖ´Ö ²Ö−ÖŸÖÖê ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû −Ö¾Ö×−ÖÙ´ÖŸÖß ÃÖÓ¬Öß ¾Ö ¿ÖŒµÖŸÖÖ“Ö )Ö´ÖÖ¾Öæ−Ö ²ÖÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖêú
×•ÖŸÖúß ú´Öß †ÃÖŸÖß»Ö ×ŸÖŸÖêú ŸÖê ×¿Ö Öú ¾Ö ×¾ÖªÖ£Öá µÖÖ ¤üÖÆê üÖÃë ÖÖšüß “ÖÖÓ)Ö»Öê ¸üÖ×Æü»Ö”
¯Ö¸ÓüŸÖã Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖ×¾Ö−ÖÖ ×¿Öú¾ÖÖê Æêü ¿ÖÖôûÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ×−ÖúÖÓ“µÖÖ −ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüÖ−Ó ÖÖ †Ã¾ÖÃ£Ö
ú¸üŸÖ ÆüÖŸê Öê.ê Æêü“Ö ŸÖ¸ü ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ−Ó ÖÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ −Ö ×´ÖôûµÖÖ“Öê ´Öã7µÖ úÖ¸üÖ ÆüÖŸê Öê.
†Ö•Ö¤êü7Öß»Ö •µÖÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ‹¾ê Ö•Öß úÖÆüß −ÖÖ×¾Ö−µÖ¯ÖæÖÔ −Ö¾Öê
ÃÖÖ×ÆüŸµÖ Ã¾ÖŸÖ: ŸÖµÖÖ¸ü úºþ−Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖŸÖ, ŸÖê¾ÆüÖ ‡ŸÖ¸ü ¿ÖÖôûÖ Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖêú ¾ÖÖ¯Öºþ−Ö •Öê úÖµÖÔ
ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ, ×ŸÖŸÖŒµÖÖ“Ö )ÖÖÓ×³ÖµÖÖÔ−Öê †Ö¯ÖÖÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß−Öê ¾Ö †Ö¯Ö»Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾ÖÖ¯Öºþ−Ö úÖ´Ö
ú¸üßŸÖ †ÖÆüÖŸê Ö, Æêü ×¿Ö ÖÖÖŸÖß»Ö −ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüß»ÖÖ ¯Ö™ü¾Öæ−Ö ¤êüÖê, Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ úšüßÖ
úÖ´Ö ÆüÖ¾ê Öæ−Ö ²ÖÃÖŸÖê! ¾ÖÖÃÖÖÆüÖ×ŸÖú úÖôûÖŸÖß»Ö †×¬ÖéúŸÖ Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖêú −Öê´ÖµÖÖ“Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ Æüß ŸµÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ úÖÆüß ´ÖÖ−Ö×ÃÖú )Ö¸ü•ÖÖ ³ÖÖ)Ö¾ÖÖÖ¸üß ÆüÖŸê Öß Æêü Ã¯ÖÂ™ü“Ö †ÖÆêü.
¯ÖÖ»Öú ÃÖã¨üÖ †¬µÖÖ¯Ö−Ö Æêü •Ö¸ü Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»Öê −ÖÃÖ»Öê ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ )ÖãÖ¾Ö¢Öê ×¾ÖÂÖµÖß
ÃÖÖ¿ÖÓú †ÃÖŸÖÖŸÖ †Ö×Ö •Ö¸ü ¯ÖÖ»Öú †×¿Ö× ÖŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü •Öê †×¬Öú“Ö ÃÖÖ¿ÖÓú ²Ö−ÖŸÖÖŸÖ.
úÖ¸üÖ Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖêú ÃÖÖê›æü−Ö †−µÖ ¯ÖãÃŸÖêú ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ −ÖÃÖŸÖÖŸÖ“Ö. Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖú Æêü
ŸµÖÖŸÖß»Ö –ÖÖ−ÖÖ“Öß †×¬ÖúéŸÖŸÖÖ ¾Ö †×¬ÖúÖ¸ü µÖÖ“Öê ¯ÖÏŸÖßú †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÖì““Ö ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ Æüß
†ÃÖŸÖê úß ¯Ö¸üß ÖÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê. †¿ÖÖ ŸÖ-Æêü−Öê Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖú Æêü ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö
†−Öêú ¤ãü¾µÖÖÓ−ÖÖ •ÖÖê›üÖÖ¸êü ëú¦ü šü¸üŸÖê.
´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖÖŸÖß»Ö µÖÖ¯Öæ¾Öá“ÖÖ †−Öã³Ö¾Ö ÆüÖ ×¿Ö ÖúÖÓ−ÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ¸üÖ•ê Ö“µÖÖ †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖü“Öß
†Ö7ÖÖß ú¸üÖê ¾Ö ŸÖÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖãµÖÖê)µÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß •Öãôû¾ÖÖ•Öãôû¾Ö ú¸üÖê µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ
¯ÖÏ¸ê üÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖ ¤êüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ˆŸéúÂ™ü ´ÖÖ)ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö úºþ ¿ÖúŸÖÖê. ÆüÖ“Ö †−Öã³Ö¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖÆüß
‡¿ÖÖ¸üÖ ¤êüŸÖÖê úß †¬µÖÖ¯Ö−ÖÖŸÖß»Ö µÖÖ Ã¾ÖÖ)ÖŸÖÖÆÔü ¾Ö »Ö Ö×ÖµÖ ²Ö¤ü»ÖÖÓ´Öãôêû Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“µÖÖ
Ã£ÖÖ−ÖÖ»ÖÖ •Ö¸ü ¬ÖŒúÖ »ÖÖ)Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ¯ÖÖ»ÖúÖÓ´Ö¬µÖê ¾Ö †×¬ÖúÖ-µÖÖÓ´Ö¬µÖê )Öî¸üÃÖ´Ö•Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖ‰ê ú
¿ÖúŸÖÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖê›ü×¾ÖŸÖÖÓ−ÖÖ Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ´Ö¬ÖË−æ Ö“Ö úÖÆüß †Ö¬ÖÖ¸ü ×´ÖôûŸÖÖê
úÖ ŸÖê ŸÖ¯ÖÖÃÖ¾Öê »ÖÖ)Öê»Ö. 7Ö¸êü ŸÖ¸ü Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖú ¾ÖÖ¯Ö¸ü»µÖÖ−Öê ×¿Ö ÖúÖÓ“Öß †¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ ÆüÖê µÖÖ“Öê úÖÆüß
úÖ¸üÖ −ÖÖÆüß. ( )ÖÖÓ¬Öà−ÖÖ ŸÖÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖŸê Öê Æêü 7Ö¸êü †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üßÆüß ) Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ´Öãôêû ´Öã»ÖÖÓ“Öß
×ÎúµÖÖ¿Öß»ÖŸÖÖ ‘Ö™êü»Ö †ÃÖêÆüß úÖÆüß −ÖÖÆüß. •Ö¸ü Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖ“ÖÖ †ÃÖÖ úÖÆüß ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖŸê Ö
†ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖÖê ¤üÖÂê Ö ´Öã7µÖŸÖ: Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖ“ÖÖ“Ö †ÃÖê»Ö †Ö×Ö •µÖÖ †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ“ÖÖ ŸÖê †¾Ö»ÖÓ²Ö
ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö.
1990 ´Ö¬µÖê −Öê´Ö»Öê»µÖÖ µÖ¿Ö¯ÖÖ»Ö ÃÖ×´ÖŸÖß−Öê ´Öã»ÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ †Öê—µÖÖ“Öß
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß úºþ−Ö †ÃÖÖ ×−ÖÂúÂÖÔ úÖœü»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ úß, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖêú Æüß ´Öã»ÖÖÓ´Ö¬µÖê
†ÖîŸÃÖãŒµÖ •ÖÖ)Ö¾ÖµÖÖŸÖ, ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¿Ö ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖ)Ö ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖŸÖ, ú´Öß ¯Ö›üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ÆüÖ
†Æü¾ÖÖ»Ö †ÃÖê ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖÖê úß †Ö´Ö“µÖÖ Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖ´Öãôêû ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“Öê •Ö)Ö −µÖÖÆüÖôûµÖÖ“Öß
ˆŸÃÖãúŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖŸê Ö −ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ ‹7ÖÖ¤üß †£ÖÔ¯ÖæÖÔ éúŸÖß ú¸üµÖÖ“Öß Ã±æúŸÖá µÖêŸÖ −ÖÖÆüß. úÖÆüß
¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ¾Ö)ÖÖÔŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ˆ¯ÖÎú´ÖÖÓ“Öß ‹ú µÖÖ¤üß ¤êüŸÖÖŸÖÆüß ¯ÖÖ ŸÖß ²ÖÆãü¬ÖÖ ×¸ü¾ÖÖ•Ö ´ÆüÖæ−Ö
×¤ü»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. Æêü ˆ¯ÖÎú´Ö ¤êü×7Ö»Ö †¿ÖÖ ŸÖ-Æêü“Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ úß ŸÖê ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ¯ÖÖê ¾Ö)ÖÖÔŸÖ ú¸üŸÖÖ“Ö
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µÖê‰ú −ÖµÖêŸÖ ! ×¿Ö¾ÖÖµÖ µÖÖ ˆ¯ÖÎú´ÖÖŸÖæ−Ö ´Öã»ÖÖÓ−Öß úÖµÖ ×¿ÖúÖµÖ“Öê †ÖÆêü ŸÖêÆüß †Ö¬Öß“Ö ÃÖÖÓ)Öæ−Ö šêü¾Ö»Öê»Öê
†ÃÖŸÖê !
†ÖîŸÃÖãŒµÖ •ÖÖ)Öê ú¸üÖê Æüß úÃÖÖê™üß »ÖÖ¾Ö»Öß ŸÖ¸üß Æü»»Öß“Öß †Ö¬Öã×−Öú ¯ÖãÃŸÖêú Æüß )ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ
úÖôûÖŸÖß»Ö ¯ÖãÃŸÖúÖÓ¯Öê ÖÖÆüß ¾ÖÖ‡Ô™ü †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¡Öã™üà¾Ö¸ü ´ÖÖŸÖ ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü. •Ö¸ü
Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖêú †×¬Öú úÖôû•Öß¯Öæ¾ÖÔú ×»Ö×Æü»Öß ¾Ö ŸµÖÖŸÖ ×¿Ö ÖúÖÓ“ÖÖ †×¬Öú ×ÎúµÖÖ¿Öß»Ö ÃÖÆü³ÖÖ)Ö
‘ÖêŸÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü Æêü ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü. ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêŸÖ ×¿Ö ÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê •Öê
¯ÖÏ×¿Ö ÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê ŸµÖÖ“ÖÖ †×¬Öú ¾µÖÖ¯Öú ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö. Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖß»Ö
×»Ö7ÖÖÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ŸÖµÖÖ¸üß ú¸üµÖÖÃÖÖšüßÃÖã¬¤üÖ µÖÖ ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþ−Ö,
×¿Ö ÖúÖÓ“ÖÖ Îú×´Öú ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖ)Ö ¾ÖÖœü×¾ÖŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.
)ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ×¿Ö ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþ−Ö ‹ú −Ö¾Öß •ÖÖê´Ö¤üÖ¸ü ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ êú»µÖÖ¾Ö¸ü
Æü»»Öß“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß ÃÖãµÖÖê)µÖ –ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ×ÃÖ¬¤ü ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ“Ö Æü¾Öê. ¯Öæ¾Öá“µÖÖ
†−Öã³Ö¾ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü, ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ¸ü“Ö−ÖêŸÖß»Ö ¾Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖß»Ö •µÖÖ “ÖãúÖ Ã¯ÖÂ™ü —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖ“Öê úÖ´ÖÆüß ú¸üÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê. ²ÖÖ»Ö´ÖÖ−ÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ´Öãôêû †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ •Öß †ŸÖÓ¥ÔüÂ™üß †Ö•Ö
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü ×ŸÖ“ÖêÆüß ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö −Ö¾Öß−Ö úÖµÖÔÎú´ÖÖŸÖ ˆ´Ö™üÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê. 7ÖÖ»Öß»Ö )ÖÖ³ÖÖ ‘Ö™üúÖÓ´Ö¬Öæ−Ö
†³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß †ÖúÂÖÔú †Ö7ÖÖß ú¸üŸÖÖ µÖê‰ú ¿Öêú»Ö ¾Ö ŸµÖÖ«üÖ¸êü ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ
¯Öã−ÖÔúÖµÖÖÔ×−¾ÖŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‰ú ¿Öêú»Ö.
)ÖÖ³ÖÖ ‘Ö™üú
)ÖÖ³ÖÖ ‘Ö™üú
1
2
†Ö¸üÖ)ê µÖ ¾Ö ¿Ö¸üß¸ü ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ÆüÃŸÖÖêªÖê)Ö
†³µÖÖÃÖ.
( ˆ¤üÖ. ×¾ÖÖúÖ´Ö )
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †³µÖÖÃÖ 7ÖêôûÖß ²Ö−Ö¾ÖÖê
´ÖÖŸÖßúÖ´Ö Øú¾ÖÖ †−µÖ
ãúšü»ÖêÆüß ÆüÃŸÖú»Öê“Öê
úÖ´Ö.

)ÖÖ³ÖÖ ‘Ö™üú
)ÖÖ³ÖÖ ‘Ö™üú
3
4
†×³Ö¾µÖŒŸÖß“µÖÖ )Ö×ÖŸÖ, ¾Ö)Öáú¸üÖ
ú»ÖÖ, ¾ÖÖ“Ö−Ö, †Ö×Ö ÃÖÓ7µÖÖŸ´Öú
»Öê7Ö−Ö
´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öß ´ÖÖÓ›üÖß

ˆ¯Ö¸üÖŒê ŸÖ “ÖÖ¸ü )ÖÖ³ÖÖ ‘Ö™üúÖÓ´Öãôêû ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏµÖÖê)Ö¿Öß»ÖŸÖê“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ¾Ö –ÖÖ−Ö ×¾ÖÃŸÖÖ¸üµÖÖ“Öß
ÃÖÓ¬Öß ×´Öôæû ¿Öêú»Ö ¾Ö ŸÖß ŸµÖÖŸÖ 1 ŸÖê 5 µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ ¯ÖÏ)ÖŸÖß ú¸üßŸÖ •ÖÖŸÖß»Ö †¿Öß †¯Öê ÖÖ †ÖÆêü. Æêü“Ö
)ÖÖ³ÖÖ ‘Ö™üú Æêü ¯Öãœüß»Ö ¾Ö)ÖÖÔŸÖß»Ö ´ÆüÖ•Öê 6 ¾Öß ŸÖê 8 ¾Öß ´Ö¬µÖêÆüß –ÖÖ−ÖÖ“Öê ¾Ö)Öáú¸üÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¯ÖÖµÖÖ ´ÆüÖæ−Ö ×ÃÖ¨ü ÆüÖŸê Öß»Ö.
µÖÖ †³µÖÖÃÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ †Ö¸üÖ7Ö›ü¶ÖŸÖß»Ö ¤üÖ−ê Ö †Ó)ÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß £ÖÖê›êü ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ−Öê ´ÖÖÓ›üÖê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸÖê ´ÆüÖ•Öê ×−ÖÃÖ)ÖÖÔ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ¾Ö ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ¸üßú ÆüÃŸÖÖêªÖê)Ö. ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú
×¿Ö ÖÖÖ“µÖÖ †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ ×−ÖÃÖ)ÖÖÔ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ×¾ÖÂÖµÖ ´ÆüÖæ−Ö ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü. ¯ÖÖ ŸÖê£Öê
†³µÖÖÃÖÖ“ÖÖ )ÖÙ³ÖŸÖ ÆêüŸÖæ ×−ÖÃÖ)ÖÖÔ¾Ö¸ü ×¾Ö•ÖµÖ ×´Öôû¾ÖÖê ¾ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþ−Ö ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ×−ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ
ú¸üÖê ÆüÖ †ÖÆêü. †¿ÖÖ ŸÖ-Æêü“Öß ú»¯Ö−ÖÖ Æüß )ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ •Öß¾Ö−Ö¥üÂ™üß¿Öß •ÖãôûÖÖ¸üß −ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¥üÂ™üß−Öê ´ÖÖÖæÃÖ ¾Ö ×−ÖÃÖ)ÖÔ µÖÖÓ“Öê ÃÖÆü•Öß¾Ö−Ö )Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ×¿Ö¾ÖÖµÖ •Öî¾Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖÓŸÖã»Ö−ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß
†ÖŸÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ –ÖÖ−ÖÖ¿Öß ¤êü7Öß»Ö µÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖ“ÖÖ ´Öêôû ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ •ÖÖ‰ú ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß.
ˆ¤üÖ. ¾Ö−ÖÃ¯ÖŸÖà¾Ö¸üß»Ö ¸üÖ)ê ÖÖÓ¾Ö¸ü ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ×ú™üú−ÖÖ¿ÖúÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê)Ö ú¸üÖê. µÖÖ ŸÖÆêü“µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖÃÖÓ)ÖŸÖß µÖÖ ‡ŸÖ¸üÖ“Ó µÖÖÆüß †Ö¬Öß ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ »Ö ÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ−ÖŸÖ¸ü ŸµÖÖ
¿ÖÖôêûŸÖ ×²Ö“ÖúŸÖ ×²Ö“ÖúŸÖ ÛÃ¾ÖúÖ¸ü»µÖÖ )Öê»µÖÖ ! •Ö¸ü ¿ÖÖôêûŸÖ •Öß¾Ö−Ö ¾Ö †Ö¸üÖ)ê µÖ µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß
‹úÖÛŸ´Öú ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖŸÖæ−Ö –ÖÖ−Ö ×¤ü»Öê )Öê»Öê †ÃÖŸÖê ¾Ö ×−ÖÃÖ)ÖÖÔ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖ¸ü ÆüÖ
)ÖÖë¬Öôû ¾Ö ‹úú»»Öß¯ÖÖÖ ™üôæû ¿Öú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ¾Ö µÖÖ ×¾ÖÃÖÓ)ÖŸÖß ´ÖÖ−µÖ ÆüÖê µÖÖÃÖ »ÖÖ)Ö»Öê»ÖÖ ×¾Ö»ÖÓ²ÖÆüß
»ÖÖ)Ö»ÖÖ −ÖÃÖŸÖÖ.
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¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ¸üßú ÆüÃŸÖÖêªÖê)ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôêû“µÖÖ †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö êú»µÖÖ´Öãôêû
×¾Ö×¾Ö¬Ö ¿Öî Ö×Öú ˆ§üßÂ™üê ‹ú¡Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ“ÖÖ »Ö Ö×ÖµÖ ˆ¯ÖµÖÖê)Ö ÆüÖ‰ê ú ¿Öêú»Ö. µÖÖ´Ö¬µÖê
´ÖÖ−Ö¾Öß ÆüÃŸÖúÖî¿Ö»µÖ, ÃÖÖî¤üµÖÔ¥üÂ™üß µÖÖÃÖÆü ¾µÖŒŸÖß´ÖŸ¾ÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß †¿ÖÖ )ÖãÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸ü¯ÖÖêÂÖ ÆüÖ‰ê ú
¿Öêú»Ö úß •ÖÖê ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ¯ÖÖê ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ¿ÖÖôûÖŸÖß»Ö †³µÖÖÃÖÎú´Ö ¾Ö ÃÖÓÃéú×ŸÖ µÖÖÓ“Öê ´Öãôêû ÆüÖ‰ê ú ¿ÖúŸÖ
−ÖÖÆüß. †Ö¯Ö»µÖÖ Ö´ÖŸÖê ×¾ÖÂÖµÖß ¾ÖÖ™üÖÖ¸üÖ †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¾ÖÖœüÖê ¾Ö ŸµÖÖŸÖæ−Ö †ÖŸ´Ö)ÖÖî¸ü¾Ö ¾ÖÖœüÖê
µÖÖ“µÖÖ¿Öß Æüß ˆ§üßÂ™êü ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. »ÖÆüÖ−Ö¾ÖµÖÖŸÖ“Ö ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ÆüÃŸÖÖêªÖê)Ö ×¿Öú×¾Ö»µÖÖ−Öê, ¯Öãœêü
´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ Æüß úÖî¿Ö»µÖê Æü§ü¯ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê •Öê úÖ´Ö †Ö¬Öã×−Öúßú¸üÖÖ“µÖÖ “Öãúß“µÖÖ
ú»¯Ö−ÖÖÓ´Öãôêû “ÖÖ»ÖŸÖê ŸµÖÖÃÖ ¯ÖÖµÖ²ÖÓ¤ü ²ÖÃÖê»Ö. )ÖÖµÖ−Ö, ×“Ö¡Öú»ÖÖ µÖÖÃÖÖ¸ü7µÖÖ †×³Ö¾µÖŒŸÖß“Öê ´ÖÖ¬µÖ´Ö
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ú»ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´Ö¾ÖêŸÖ ÆüÃŸÖÖêªÖê)Ö ÃÖ¾ÖÔ –ÖÖ−Öë¦üßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖ ‘Ö›ü×¾ÖµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üŸÖÖê. ŸµÖÖ
†Ö¬ÖÖ¸êü“Ö ¯Öãœêü †£ÖÔ¯ÖæÖÔ † Ö¸ü–ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖ‰ê ú ¿ÖúŸÖÖê.
µÖÖ )ÖÖ³ÖÖ ‘Ö™üúÖÃÖ †−ÖãÃÖºþ−Ö úÖÆüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ˆ¯ÖÎú´Ö †Ö×Ö †³µÖÖÃÖÖ“Öê ×¾ÖÂÖµÖ /
×¾Ö³ÖÖ)Ö / ™ü¯¯Öê / Æêü ×¾Ö³ÖÖ)ÖßµÖ ¾Ö Ã£ÖÖ×−Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üÖê )Ö¸ü•Ö“Öê †ÖÆêü. µÖÖÃÖÖšüß
7ÖÖ»Öß»Ö ú»¯Ö−ÖÖ µÖÖ ´ÖÖ)ÖÔ¤ü¿ÖÔú ŸÖŸ¾Öê ´ÆüÖæ−Ö )ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ¾ÖÖ¸ü¿ÖÖŸÖæ−Ö ¾Ö ²ÖÖ»Ö´ÖÖ−ÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖæ−Ö
×´Öôû¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.
• ²ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖ“ÖÖ“Ö Ã¡ÖÖêŸÖ ´ÆüÖæ−Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþ−Ö
Æü¾Öê †ÃÖ»Öê»Öê –ÖÖ−Ö ¾Ö úÖî¿Ö»µÖ ×´Öôû¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ¬Ö−Öê ×´Öôû¾ÖÖµÖ“Öß ( ˆ¤üÖ. Ã£ÖÖ×−Öú ³ÖÖÂÖÖ
¾Ö »ÖÖêúú£ÖÖ, Ã£ÖÖ×−Öú ¯Ö Öß , ±ãú»Öê ¯Ößêú ¾Ö ¾Ö−ÖÃ¯ÖŸÖß, Ã£ÖÖ×−Öú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö ÆüÃŸÖÖêªÖê)Ö
†Ö×Ö ú»ÖÖ †×³Ö¾µÖŒŸÖß )
• ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖÂÖµÖ Æêü éúŸÖßŸÖæ−Ö“Ö ×¿Öú¾ÖÖµÖ“Öê. Æêü ˆ¯ÖÎú´Ö †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖ ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖß»Ö
Øú¾ÖÖ ×¿Ö ÖúÖÓ−Öß Ã¾ÖŸÖ: ¿ÖÖê¬Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖß»Ö.
• ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ”ûÖ™ê ü¶Ö ”ûÖ™ê ü¶Ö ÃÖ´ÖæÆüÖŸÖ úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öê ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖ ¤êüÖê.
• ¾Ö)ÖÖÔŸÖß»Ö éúŸÖß ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö †ÖµÖãÂµÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö.
• úÖÆüß ˆ¯ÖÎú´Ö †ÃÖê †ÃÖŸÖß»Ö úß ŸµÖÖÃÖÖšüß ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ¿ÖÖôêû²ÖÖÆêü¸üÆüß úÖ´Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ)Öê»Ö.
• úÖÆüß ×¾ÖÂÖµÖ †ÃÖê †ÃÖŸÖß»Ö úß •Öê ÃÖ7ÖÖê»Ö †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ×−Ö¾Ö›ü»Öê •ÖÖŸÖß»Ö, ŸµÖÖ»ÖÖ
†×¬Öú ×¤ü¾ÖÃÖ »ÖÖ)ÖŸÖß»Ö ¾Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ‹úÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖ“Öê ºþ¯Ö †ÃÖê»Ö.
• ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ×¿Ö ÖúÖÓ¯Öê ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß †ÃÖê»Ö.
µÖÖ ´ÖÖ)ÖÔ¤ü¿ÖÔú ŸÖŸ¾ÖÖÓ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü êú»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ×¿Ö Öú ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ
²Ö¤ü»Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘ÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú šü¸êü»Ö. †ÃÖÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üµÖÖ“Öê †Ö¯ÖÖ šü¸ü×¾Ö»Öê ŸÖ¸ü
†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖÖÓÃÖÓ²ÖÓ¬Öß —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×»Ö7ÖÖÖÖŸÖæ−Ö †−Öêú ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ú»¯Ö−ÖÖ ×´Öôæû ¿ÖúŸÖß»Ö.
×¿Ö¾ÖÖµÖ †Ö•Ö “ÖÖ»Öæ †ÃÖ»Öê»µÖÖ )ÖÖÓ¬Öß¾ÖÖ¤üß ÃÖÓÃ£ÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÏ×¿Ö ÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖŸÖæ−ÖÆüß ´Ö¤üŸÖ ×´Öôûæ ¿Öêú»Ö.
‹ú ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖŸ´Öú ²Ö¤ü»Ö êú»ÖÖ ŸÖ¸ü ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖÖ“ÖÖ †)Ö¤üß úôûß“ÖÖ ´Öã§üÖ
ÃÖ´Ö•ÖµÖÖÃÖ 7Öæ¯Ö“Ö ´Ö¤üŸÖ ÆüÖ‰ê ú ¿Öêú»Ö. ÆüÖ ²Ö¤ü»Ö ´ÆüÖ•Öê Ã£ÖÖ×−Öú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö †Ö¸üÖ)ê µÖ ÃÖê¾ÖÖ ¾Ö
Ã£ÖÖ×−Öú ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖ µÖÖÓ“Öê ‹ú×¡Öú¸üÖ ú¸üÖê. Ã£ÖÖ×−Öú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö †Ö¸üÖ)ê µÖ ÃÖê¾ÖúÖÓ“ÖÖ )ÖÏÖ´ÖßÖ
³ÖÖ)ÖÖ¿Öß ×¿Ö ÖúÖÓ¯Öê ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×−Öú™ü“ÖÖ ÃÖÓ¯ÖÔú †ÃÖŸÖÖê. Æüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ×¾Ö³ÖÖ)Ö×−ÖÆüÖµÖ †£ÖÖÔŸÖ“Ö ²Ö¤ü»Öæ ¿ÖúŸÖê
¯ÖÖ ŸÖ¸üßÆüß ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ¯ÖÖê †Ö¸üÖ)ê µÖ ÃÖê¾ÖúÖ“Öß ¯ÖÖ»Öú ¾Ö ´Öã»Öê µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ×¿Ö ÖúÖ¯Öê ÖÖ •Ö¾Öôû“Öß †Öêôû7Ö
†ÃÖŸÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ †Ö¸üÖ)ê µÖ ÃÖê¾Öú ÆüÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¸üÖê)µÖÖú›êü ×¿Ö ÖúÖÓ¯Öê ÖÖ •ÖÖÃŸÖ “ÖÖÓ)Ö»µÖÖ ŸÖ-Æêü−Öê »Ö Ö
¤êüµÖÖÃÖ ÃÖ••Ö †ÃÖŸÖÖê. ŸÖÖê ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †×¬Öú “ÖÖÓ)Ö»Öê ´ÖÖ)ÖÔ¤ü¿ÖÔ−ÖÆüß úºþ ¿ÖúŸÖÖê. †Ö¸üÖ)ê µÖ
ÃÖê¾ÖúÖ“Öß ×¿Ö ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¿Öß ÃÖÓÖ)Ö›ü ‘ÖÖŸÖ»Öß ŸÖ¸ü ¿ÖÖôêû“Öß ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ
¾ÖÖœæü ¿Öêú»Ö. †Ö•Ö ¤ãüºþ−Ö ¯ÖÖêúôû ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¤êü‰ú−Ö ¿ÖÖôûÖ †Ö¸üÖ)ê µÖ ¾Ö ¿Ö¸üß¸ü×¾Ö–ÖÖ−Ö µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖ)ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö
ú¸üŸÖê, ŸµÖÖŸÖæ−Ö ´Öã»ÖÖÓ“Öê †Ö¸üÖ)ê µÖ ¾Ö Ã¾Ö“”ûŸÖÖ µÖÖ ¤êüÖ−ÆüßŸÖ úÖÆüßÆüß ±ú¸üú ¯Ö›üŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ
¯ÖÏŸµÖ Ö ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú –ÖÖ−Ö ×´ÖôûŸÖ −ÖÖÆüß
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µÖÖ“Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê ¯ÖÖ‰ú»Ö '‹úÖÛŸ´Öú ²ÖÖ»Öú ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÔ' µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê †ÓŸÖ)ÖÔŸÖ ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ
µÖêÖÖ-µÖÖ ²ÖÖ»ÖúÖÓ“Öß úÖôû•Öß ¾Ö ¿ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¾ÖÔ ×¿Ö ÖÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ‘ÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. µÖÖ
µÖÖê•Ö−Öê7ÖÖ»Öß ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ µÖÖ ¿ÖÖôêû¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾Öê)ÖóµÖÖ šêü¾Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. Æêü †×ŸÖ¿ÖµÖ
×¾ÖÃÖÓ)ÖŸÖß¯ÖæÖÔ †ÖÆêü. úÖ¸üÖ 7Ö¸êü ŸÖ¸ü µÖÖ ÃÖê¾ÖÖÓ“ÖÖ ÆêüŸÖæ“Ö ´Öã»Öê ¿ÖÖôêûŸÖ ¤üÖ7Ö»Ö ÆüÖê Öê ÃÖÆü•ÖŸÖê−Öê ¾ÆüÖ¾Öê ÆüÖ
†ÃÖŸÖÖê. µÖÖ ÃÖê¾ÖÖÓ“Öê ×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö êú»µÖÖ−Öê »ÖÖêú ´ÖÖ−ÖÃÖÖŸÖ µÖÖ ÃÖê¾ÖÖÓ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ¾Ö úÖµÖÔ µÖÖ“µÖÖ †Öú»Ö−ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß
)ÖÖë¬Öôû ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖŸê ÖÖê. ´Öã»ÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖÓ“Öê 7Ö-µÖÖ †£ÖÖÔ−Öê ‹úÖÛŸ´Öú¸üÖ êú»Öê ŸÖ¸ü »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ
ŸµÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯ÖÏ¸ê üÖÖ ×´Öôæû−Ö ŸÖê µÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖŸÖ ¸üÃÖ ‘ÖêŸÖß»Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß“Öß •ÖÖÖß¾Ö ÆüÖ‡ê »Ô Ö.
†ÃÖê ‹ú¡Ößú¸üÖ Æêü ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“µÖÖ ¯ÖÖê™üß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ‹úÖÛŸ´Öú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú»µÖÖÖÖ“µÖÖ
¥üÂ™üß¿Öß •ÖãôûÖÖ¸êü †ÃÖê»Ö.
¿Öê¾Ö™üß ×¿Ö ÖúÖÓ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö ãú™ãÓü²Ö µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ÃÖÓ¯ÖÔú ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö †ÃÖê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ
×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö −Ö¾µÖÖ ¯Öã−Ö•Öá×¾ÖŸÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêŸÖæ−Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ)Öê»Ö. ´Öæ»Ö³ÖËŸæ Ö ×¿Ö ÖÖ
µÖÖê•Ö−Öê“µÖÖ ×−ÖµÖÖê•Ö−ÖúŸµÖÖÕ−Öß 1950 ´Ö¬µÖê ×¿Ö ÖúÖÓ»ÖÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ †Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ“Ö ‘Ö¸ü ªÖ¾Öê †¿Öß ÃÖæ“Ö−ÖÖ êú»Öß
ÆüÖŸê Öß. ŸµÖÖ¾Öêôûß êú»Öê»Öß Æüß ‘Ö¸üÖ“Ó Öß µÖÖê•Ö−ÖÖÆüß †Ö¯ÖÖ ¯Öã−ÆüÖ †³µÖÖÃÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. úÖ¸üÖ ŸµÖÖ«üÖ¸êü ŸµÖÖ¾Öêôûß
•µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÆüÖŸÖÖôûµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ ÆüÖŸê µÖÖ, ŸµÖÖ †Ö•ÖÆüß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖÖÖ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê»ÖÖ
¡ÖÖÃÖ¤üÖµÖú šü¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ˆ»Ö™ü ŸµÖÖ †×¬Öú ŸÖß¾ÖÎ —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¸üÖ•ê Ö »ÖÖ7ÖÖê ×¿Ö Öú ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú
¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÃÖê¾Öê«üÖ¸êü ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ úºþ−Ö 7Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôêûŸÖ ¯ÖÖê“ÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ¯Ö¸üŸÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öß
¿ÖŒŸÖß ¾Ö ¯ÖîÃÖê µÖÖ“ÖÖ †¯Ö¾µÖµÖ ÆüÖŸê Ö †ÃÖŸÖÖê. ×¿Ö ÖúÖ−Öê •µÖÖ ´Öã»Öê ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖÓ“Öß ÃÖê¾ÖÖ ú¸üÖê †¯Öê× ÖŸÖ
†ÖÆêü ŸµÖÖ“ÖêÆüß µÖÖŸÖ −ÖãúÃÖÖ−Ö“Ö †ÖÆêü.
‹úÖ ¬µÖêµÖÖ−Öê ¯ÖÏ¸ê üßŸÖ ÆüÖ‰ê ú−Ö úÖ´Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ ÃÖ´Öã¤üÖµÖÖ“Öê (Spatial community) ×¿Ö Öú Æêü ‘Ö™üú
²Ö−ÖŸÖß»Ö ŸÖê¾ÆüÖ“Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖôêû²ÖÖÆêü¸üß»Ö •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖ)ÖÆüß ¾ÖÖœêü»Ö †¿Öß †Ö¿ÖÖ †ÖÆêü.
´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ‹æúÖ •Öß¾Ö−Ö ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖ ×¿Ö ÖúÖ»ÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ²Ö−Ö¾ÖÖ¾Öê ÆüÖ )ÖÖÓ¬Öß“µÖÖ ×¿Ö ÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ ÆêüŸÖæ
†ÖÆêü. ¬µÖêµÖ †ÖÆêü. µÖÖ ×¤ü¿Öê−Öê ¯ÖÏ)ÖŸÖß ú¸üÖµÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü −ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüß“Öê ¿ÖÖôûÖ ¾Ö ×¿Ö ÖúÖÓ¾Ö¸üß»Ö ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ
•ÖÖ‰ú−Ö ˆ¢Ö¸ü¤üÖ×µÖŸ¾ÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö †ÃÖ»Öê»Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ ÆüÖê Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. Æüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×¿Ö Öú
¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖÓµÖãŒŸÖ¯ÖÖê “ÖÖ»Ö¾ÖŸÖß»Ö, ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö ÖúÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ™ü¶Ö»ÖÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖú›æü−Ö ´ÖÖ−Ö7ÖÓ›ü−ÖÖ
ÃÖÖêÃÖÖ¾Öß »ÖÖ)ÖŸÖê. ŸÖß ×¿Ö ÖúÖÓ“µÖÖ ‹úú»»Öß ú›ü¾Ö™ü Øú¾ÖÖ †×»Ö¯ŸÖ ¾ÖŸÖÔÖãúß“Öê ‹ú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê úÖ¸üÖ
šü¸üŸÖê. †×¬ÖúÖ-µÖÖ“ÖÖ ÆüÖ ¥üÂ™üßúÖê−Ö •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖß †ÃÖ»Öê»Öê ³ÖŒú´Ö †ÖÙ£Öú ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×−Öú
×−ÖµÖÓ¡ÖÖ †ÖÆêü ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ²Ö¤ü»ÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. −ÖêÆü´Öß“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ²ÖÖ¸üßú ÃÖÖ¸üßú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯ÖÏŸµÖêú
¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ×−ÖÖÔµÖ ú¸üµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÃÖÖê ¾Ö †×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖÖê µÖÖÓ“Öß )ÖÓŸÓã ÖÖ)ÖãŸÓ Ö †ÃÖŸÖê. Æêü
²ÖÖ¸üßúÃÖÖ¸üßú ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö Æêü ´ÖÖêšü¶Ö ¸üÖ ÖÃÖß ¾ÖÖÃÖÆüÖ×ŸÖú µÖÓ¡ÖÖ“Öê ²ÖÖ¸üßúÃÖÖ¸üßú ÃÎæú †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ´ÖÖ−ÖŸÖÖ
µÖê‡»Ô Ö. ×¿Ö ÖúÖÓ“Öê ´Ö−Ö Ø•ÖúµÖÖ“Öß ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖšüà²ÖÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“Öß ãúšü»ÖßÆüß “ÖÖÓ)Ö»Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ
†ÖÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸÖß µÖÖ ÃÎæú ´Ö¬µÖê †›üæú−Ö ×ŸÖ“µÖÖ Ø“Ö¬µÖÖ ÆüÖ‰ê ú−Ö •ÖÖŸÖÖŸÖ. −Ö¾Öß−Ö ´Öæ»Ö³ÖËŸæ Ö ×¿Ö ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ
•Ö¸ü “ÖÖ»Ö¾ÖÖµÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü Æêü ÃÎæú †Ö¬Öß úÖœüÖ¾Öê »ÖÖ)ÖŸÖß»Ö. Æêü ÃÎæú úÖµÖ´Ö ¸üÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü −Ö¾Öß−Ö ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ
×¿Ö ÖÖÖ“Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ “ÖÖ»ÖÖê †¿ÖŒµÖ šü¸êü»Ö.
)ÖÖÓ¬Öß“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö¤ü¿ÖÖÔ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×¿Ö ÖÖ µÖÖê•Ö−Öê»ÖÖ, †ÖŸÖÖ“µÖÖ −Ö¾Öß−Ö
µÖêÖÖ-µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¯ÖÆüÖŸÖÖ, ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ¯ÖÖê ³ÖµÖÓú¸ü ŸÖÖŸ¾Ößú †Ö¾ÆüÖ−ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖ¾Öê »ÖÖ)ÖÖÖ¸ü
†ÖÆêü. •ÖÖ)Ö×ŸÖúú¸üÖÖ“Öê •Öê ÃÖÓêúŸÖ †Ö•Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü †ÖÆêü ŸÖê ¯ÖÆüÖŸÖÖ −Ö¾Ö¾ÖÖÃÖÖÆüÖ×ŸÖúßú¸üÖÖ“µÖÖ
µÖÖê•Ö−ÖÖ ¾Ö ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö µÖÖ»ÖÖ ‹ú ¾Öî¬ÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê ÖÖ¸ü †ÖÆêü. †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê †ÖÆêü. µÖÖ −Ö¾µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ )ÖÖÓ¬Öà¿Öß
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ãúšü»µÖÖÆüß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤üÖ»ÖÖ †Ö¾ÆüÖ−Ö ¤êüÖÖ-µÖÖ“Ö †ÖÆêüŸÖ.
¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ÃÖ´ÖæÆüÖ−Ó ÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ / ²ÖÖ•ÖÖ¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ ÃÖ¸üôû Æü»»µÖÖ»ÖÖ ŸÖÖë›ü ªÖ¾Öê »ÖÖ)ÖŸÖê †ÖÆêü.
×•Ö£Öê †−Öêú ÃÖ´ÖæÆü †ŸµÖÓŸÖ ™üÖê úÖ“Öß ¾ÖÓ×“ÖŸÖŸÖÖ †−Öã³Ö¾ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ×ŸÖ£Öê ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ−Öê,
ŸµÖÖÓ−ÖÖ úÖÆüß †Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüÖê ÆüÖ †)Ö¤üß“Ö ŸÖã™ü¯ÖãÓ•ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü †ÖÆêü. ¿ÖÆü¸üß ³ÖÖ)ÖÖŸÖÆüß
ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Öú ±úÃÖ¾Öß ¸üÖ•ê Ö)ÖÖ¸ü ×−ÖÙ´ÖŸÖß Æüß ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ‘Ö™ü−ÖÖ —ÖÖ»ÖßµÖ. −Ö¾Öß−Ö ŸÖÓ¡Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ
ÛÃ¾ÖúÖºþ−Ö Æüß ÛÃ£ÖŸÖß ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. •Öî¾Ößú ²Ö¤ü»Ö úºþ−Ö ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖÖÖ¸êü †®Ö¬ÖÖ−µÖÖ“Öê
¯Ößú ‘ÖêµÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖß ¯ÖÆüÖŸÖÖ, ²ÖÆãü¸üÖÂ™ÒüßµÖ Óú¯Ö−µÖÖ ¾Ö •µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖæ−Ö µÖÖ Óú¯Ö−µÖÖ †Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ŸÖê ¤êü¿Ö
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ãúšü»µÖÖ ´ÖÖ)ÖÖÔ−Öê ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß ¿ÖêŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú²•ÖÖŸÖ ‘Öê‰ú ¯ÖÆüÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ ŸÖê ÃÖæ×“ÖŸÖ ÆüÖŸê Öê †ÖÆêü. µÖÖ ¾µÖÖ¯Öú
¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ×´Ö¾Ö¸ü )ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ú»¯Ö−ÖÖ ¾ÖÖ¯Öºþ−Ö ÃÖ¾ÖÔ¾µÖÖ¯Öß ¯ÖÏ×ŸÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ´ÖÖ)ÖÔ ×ÃÖ¨ü ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ)Öê»Ö. •Ö¸ü ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ
×¿Ö ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ †)Ö¤üß »ÖÆüÖ−Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ †ÓŸÖ)ÖÔŸÖ ‹úÖ úÖê−ÖÖ›ü¶ÖŸÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ²ÖÖÆêü¸ü
µÖ¿ÖÃ¾Öß ¾ÆüÖµÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸üß Æêü ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ)Öê»Ö. ÃÖŸµÖ ¾Ö †ØÆüÃÖÖ µÖÖ¯Öê ÖÖ )ÖÖÓ¬ÖßÓ“Öß '¯ÖÏ×ŸÖúÖ¸üÖ“Öß ¤êüÖ)Öß'
ÃÖ´ÖÖê¸ü †Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖŸÖ“Ö ´ÖÖ•ÖÖì¸üß ÃÖÖ‡ÔŒÃÖ−ÖÖ )ÖÖÓ¬Öß“µÖÖ ×¿Öú¾ÖÖãúß“Öê )ÖÖ³ÖÖ )Ö¾ÖÃÖ»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ.
†¹ýÖ šüÖæú¸ü −ÖÖ×¿Öú
27 •ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üß 2008
ÃÖÖµÖÓúÖôû 5
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WHAT IS WORTH TEACHING?
Krishna Kumar

×¿Öú¾ÖµÖÖµÖÖê$µÖ úÖµÖ †ÖÆêü?


†¹ýÖ šüÖæú¸ü
†Ö−ÖÓ¤ü ×−ÖêúŸÖ−Ö
úÖ´Ö$ÖÖ¸ü −Ö$Ö¸ü ÃÖ´ÖÖê¸ü
¯ÖÖ‡Ô¯Ö »ÖÖ‡Ô−Ö ¸üÃŸÖÖ, ÃÖÖŸÖ¯Öæ¸ü
−ÖÖ×¿Öú
avishkar_nsk@rediffmail.com

9421507564
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†Ö−ÖÓ¤ü¤üÖµÖß ×¿Ö8ÖÖÖÃÖÖšüß
$Öê»Öß 10 ¾ÖÂÖì ÆüÃÖŸÖ´ÖãaÖÖ−Öê úÖ´Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ
†Ö−ÖÓ¤ü×−ÖêúŸÖ−Ö ´Ö¬Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ×¿Ö×8ÖúÖÓ“µÖÖ ×•Ö§üßÃÖ
ÆüÖ †−Öã¾ÖÖ¤ü †¯ÖÔÖ

×¿Ö ÖÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ãúšü»ÖßÆüß “Ö“ÖÖÔ Æüß ŸµÖÖŸÖß»Ö †¯ÖµÖ¿Ö †¬ÖÖê¸êü7ÖßŸÖ ú¸üŸÖê, ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö−ÖÖ
ÃÖã“Ö×¾ÖŸÖê. µÖÖ ˆ¯ÖÖµÖÖÓ−Öß ¯ÖÏ)ÖŸÖß ÆüÖŸê Öê †ÃÖê ×−ÖÙ¾Ö¾ÖÖ¤ü¯ÖÖê ×ÃÖ¨ü ÆüÖŸê Öê. ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ“Ö ŸÖê ¯Ö™üŸÖê- ¯ÖÖ ¯ÖÏŸµÖ ÖÖŸÖ
úÖÆüß“Ö ²Ö¤ü»ÖŸÖ −ÖÖÆüß. ¯ÖÏ“Ö»ÖßŸÖ ¯Ö¨üŸÖß ¯ÖæÖÔ †¯ÖµÖ¿Öß —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü †ÃÖê ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸üÆüß †Ö¯ÖÖ
−Ö¾Öß−Ö úÖÆüß ú¸üÖµÖ»ÖÖ ‘ÖÖ²Ö¸üŸÖÖê úÖ?
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¾Öß ¾Ö ¯Ö™üú£ÖÖ »Öê7Öú ÁÖß.•ÖÖ¾Öê¤ü †7ŸÖ¸ü µÖÖÓ−Öß ØÆü¤üß ×ÃÖ−Öê´ÖÖŸÖ ±úÖò´µÖã»Ô Öê²ÖÖ•Ö
ú£ÖÖ ÃÖÖê›æü−Ö úÖÆüß −Ö¾Öß−Ö ¯ÖÏµÖÖê)Ö úÖ êú»Öê •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öß “Ö“ÖÖÔ ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ´Æü™ü»Öê ÆüÖê ŸÖê, “ØÆü¤üß
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×ÃÖ−Öê´ÖÖ¾ÖÖ»µÖÖÓ−ÖÖ †¿Öß −Ö¾Öß−Ö ú£ÖÖ Æü¾Öß †ÃÖŸÖê •Öß µÖÖ¯Öæ¾Öá “ÖÖ¸ü¯ÖÖ“Ö ¾ÖêôûÖ ¯Ö›üªÖ¾Ö¸ü µÖ¿ÖÃ¾Öß šü¸ü»Öê»Öß
†ÖÆêü! ” Æêü“Ö ˆ¢Ö¸ü ×¿Ö ÖÖ Öê¡ÖÖ»ÖÖÆüß »ÖÖ)Öæ †ÖÆêü. −Ö¾µÖÖ¾ÖÖ™êü−Öê “ÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ¬ÖÖêúÖ −ÖúÖê ´ÆüÖæ−Ö •Öß ¾ÖÖ™ü
“Öãúß“Öß ¯ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öß †ÖÆêü ŸµÖÖ ¾ÖÖ™êü−Öê ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ “ÖÖ»ÖŸÖ ¸üÆüÖŸÖÖŸÖ! ŸµÖÖ´Öãôêû ‡Ó)ÖÏ•Öß ´ÖÖ¬µÖ´Ö, —Ö)Ö´Ö)ÖßŸÖ
‡´ÖÖ¸üŸÖß, µÖã×−Ö±úÖò´ÖÔ, ²Öæ™ü, ™üÖµÖ, »Öò¯Ö™üÖ¯ò Ö µÖÖÃÖÖ¸ü7Öê ¾Ö¸ü¾Ö¸ü“Öê (úÖòÃ´Öò™üßú) ²Ö¤ü»Ö ŸÖê¾Öœêü ÆüÖŸê ÖÖŸÖ ¯ÖÖ
†Ö−ÖÓ¤ü×−ÖêúŸÖ−Ö Æüß ¿ÖÖôûÖ †Ö´Æüß ÃÖã¹ý êú»Öß ŸÖê¾ÆüÖ †Ö´Æüß †Ö´Ö“µÖÖ ¯Ö×¸ü−Öê µÖÖ −Ö¾µÖÖ ¾ÖÖ™êü¾Ö¹ý−Ö •ÖÖµÖ“Öê
šü¸ü×¾Ö»Öê.
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