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¤üê¿Öß¾ÖÖ¤ü
¯ÖÎÖ. ›üÖò. ×¿Ö¸üßÂÖ ¯ÖÖ™üß»Ö
†×¬ÖÂšüÖŸÖÖ, ˆ¢Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾ÖªÖ¯Ößšü, •ÖôûÖÖ¾Ö
ú»ÖÖ, ×¾Ö–ÖÖÖ †Ö×Ö ¾ÖÖ×Ö•µÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªüÖ»ÖµÖ,
•ÖÖ´ÖÖê¸ü, ×•Ö. •ÖôûÖÖ¾Ö.
´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê 1960 ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖ×ÆüŸµÖ-×¾Öëú¦ßú¸üÖÖ“Öß ¯ÖÎ×ÎúµÖÖ ±úÖ¸ü ¾ÖêÖÖÖê ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öß. ¾ÖêÖ¾ÖêÖôê
ÃÖÖ×ÆüŸµÖ¯ÖÎ¾ÖÖÆü †Ö¯Ö»µÖÖ šüÖêÃÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸üêÃÖÆü ÛÃ£Ö¸üÖ‰ú »ÖÖÖ»ÖêŸÖ. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¯ÖÎúÖ¸ü“Öê ¾ÖÖ¤üÆüß Ö¾µÖÖÖê †³µÖÖÃÖ»Öê •ÖÖ‰ú
»ÖÖÖ»ÖêŸÖ. ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ †Öêú ¯Öî»ÖæÓÖÖ Æüê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ¯ÖÎ¾ÖÖÆü, ¾ÖÖ¤ü ÃÖÓú»¯ÖÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ú¾ÖêŸÖ ‘Öê‰ú »ÖÖÖ»ÖêŸÖ ¾Ö Ö¾µÖÖ Ö¾µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸üÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯Öãœüê †ÖÖæ »ÖÖÖ»ÖêŸÖ. ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖŸÖ ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ †Öêú ¯Öî»ÖæÓ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎµÖŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖê.
¯ÖÎŸµÖêú úÖôÖŸÖ ÆüÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎµÖŸÖ ÃÖã¹ý ¸üÖ×Æü»Öê»ÖÖ †ÖÆüê. úÖÆüß ¾ÖêôÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ™üú¸üÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖ¸ü úÖÆüß ¾ÖêôÖ ´ÖŸÖ³Öê¤ü ÆüÖê‰úÖ
†´Öêú“Ö ‹ú ÁÖêÂš ŸÖ´Öêú ú×ÖÂš †¿ÖÖ ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖú “Ö“ÖÖÔ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ •Öê¾ÆüÖ ‹ÖÖ¤üß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ºþœü ÆüÖê‰ú
¯ÖÖÆüŸÖê. •ÖãÖê Ã¾Ö¹ý¯Ö ²Ö¤ü»ÖæÖ Ö¾Öê ºþ¯Ö ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üŸÖê ŸµÖÖ¾Öêôß ´ÖÖÖŸÖ»µÖÖ úÖÆüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ •ÖÖÖß¾ÖÖÓ“Öê ‹ú¡Ößú¸üÖ ÆüÖêŸÖê ¾Ö ŸµÖÖŸÖæÖ ‹ú Ö¾ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü Ø“ÖŸÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôß¾Ö¸ü µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. »ÖêÖú ú¾Öß ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ-ú»ÖÖéúŸÖßŸÖæÖ ¿Ö²¤ü²Ö¬¤ü ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. 1960
ÖÓŸÖ¸ü †Ö»Öê»µÖÖ Ö¾Ö-×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ×¯ÖœüßÖê ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß¿Öß ¤üÖêÖ ÆüÖŸÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ¯ÖÎ×ŸÖæú»Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ×ÖÙ´ÖŸÖß“Öê ¯ÖÎµÖŸÖ
êú»ÖêŸÖ. ÖÎÖ´ÖßÖ, †¬ÖÔÖÖÖ¸üß, ¾ÖÖ›ü¶Ö-¾ÖÃŸµÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ †Ö»Öê»Öß ŸÖ¹ýÖ ÃÖÓ¾Öê¤üÖ¿Öß»Ö ×¯Öœüß •Öê úÖÆüß †éú×¡Ö´Ö ×»ÖÆæü »ÖÖÖ»Öß ŸÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ºþ“Öæ
»ÖÖÖ»Öê, †Ö¯Ö»Öê¯ÖÖ •ÖÖÖ¾Öæ »ÖÖÖ»Öê. †¸üê Æüê ŸÖ¸ü †Ö¯Ö»Öê“Ö •Öß¾ÖÖ¤ü¿ÖÔÖ †ÖÆüê Æüß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ¾ÖêÖÖÖê ¾ÖÖœæü »ÖÖÖ»Öß. †Ö×Ö ÖÎÖ´ÖßÖ, ¿ÖêŸÖß ¾µÖÖ¯ŸÖ
¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ×“Ö¡ÖÖ Æüê †ÃÃÖ»Ö ´ÖÖŸÖßŸÖ»Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †ÖÆüê †ÃÖê †ÖŸÖæÖ ¾ÖÖ“ÖúÖÓÖÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖŸÖæÖ“Ö ¤üê¿Öß¾ÖÖ¤üÖ“Öß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ
×ÃÖ¨ÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™ßÖê ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß.
'¤üê¿Öß¾ÖÖ¤ü' ´ÆüÖ•Öê Öê´Öêú úÖµÖ? †ÃÖÖ ¯ÖÎ¿Ö ¯Ö›üŸÖÖê. '¤üê¿Öß' ´ÆüÖ•Öê Öê´Öêú úÖµÖ? ŸµÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ »ÖÖ¾ÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö
†ÃÃÖ»Ö ÖÎÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö •ÖÖÖê, ¾ÖÖ›ü¶Ö-¾ÖÃŸµÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö »ÖÖêúÖÓ“Öê •ÖÖÖê, ²ÖÖê»ÖÖê, ×»Ö×ÆüÖê, ÖÖªÃÖÓÃéúŸÖß ´ÆüÖ•Öê Æüê ÃÖ¾ÖÔ ¤üê¿Öß úÖ? †ÖÖÖ¸ü ÃÖÓÃéúŸÖß“Öê Æüê »ÖÖêú ²ÖÖê»ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ³ÖÖÂÖÖ •Öß ¯ÖÎ´ÖÖÖ³ÖÖÂÖÖ ÖÖÆüß ŸÖß ³ÖÖÂÖÖ ´ÆüÖ•Öê ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖÖ. ŸÖß ¤üê¿Öß³ÖÖÂÖÖ úÖµÖ?
¯ÖÎ´ÖÖÖ³ÖÖÂÖê“µÖÖ †Ö¬Öß Øú¾ÖÖ †Ö×¤ü´Ö úÖôÖ¯ÖÖÃÖæÖ ²ÖÖê»Ö»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ³ÖÖÂÖÖ ´ÆüÖ•Öê Ö·µÖÖ ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖÖ •µÖÖ †Ö•ÖÆüß †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÖÆüê.
ŸµÖÖ“ÖÖ ¤üê¿Öß¾ÖÖ¤üÖ¿Öß úÖÆüß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖÆüê úÖ? †ÃÖê úÖÆüß ¯ÖÎ¿Ö µÖÖ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖæÖ ¤üê¿Öß¾ÖÖ¤üÖ“Öß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ †Ö¬Öß
ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêÖê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÖÆüê. 'Öê×™ü×¾Ö—Ö´Ö' µÖÖ ‡ÓÖÎ•Öß ¿Ö²¤üÖ»ÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖß ¿Ö²¤ü ´ÆüÖæÖ ¤üê¿ÖßµÖŸÖÖ Øú¾ÖÖ ¤üê¿Öß¾ÖÖ¤ü ÆüÖ ¿Ö²¤ü ºþœü —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆüê.
µÖÖ“ÖÖ ÃÖÖÖê»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö úß, ¤üê¿Öß¾ÖÖ¤ü ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖ ŸµÖÖ ³Öæ´Öß¿Öß ‘Ö¼ü¯ÖÖê •ÖÖê›æüÖ ¸üÖÆüÖê, ×“Öú™æüÖ ¸üÖÆüÖê,
†Ö¯Ö»Öß Ã¾ÖŸÖ„“Öß ‹ú ÖÖÃÖ •Öß¾ÖÖ¿Öî»Öß, •ÖÖµÖÖ“Öß ¯Ö¨ŸÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸üÖê †ÃÖê ŸµÖÖ“Öê œüÖê²Öô´ÖÖÖÖÖê Ã¾Ö¹ý¯Ö ¸üÖ×Æü»Öê»Öê †ÖÆüê. 1980
“µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ ×¾ÖµÖÖŸÖ »ÖêÖú ³ÖÖ»Ö“ÖÓ¦ Öê´ÖÖ›êü µÖÖÓÖß ¤üê¿Öß¾ÖÖ¤üÖ“Öß ´ÖÖÓ›üÖß Ö¾µÖÖÖê êú»Öß ¾Ö ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ ¤üê¿Öß¾ÖÖ¤üÖ“Öß “Ö“ÖÖÔ ÃÖã¹ý
—ÖÖ»Öß. †Ö¯Ö»ÖÖ ¤üê¿Ö ²ÖÆãüÃÖÖÓÃéúŸÖßú †ÖÆüê ¾Ö †Öêú³ÖÖÂÖÖ, ¯ÖÓ£Ö µÖÖÓ“Öß ¸üê»Ö“Öê»Ö †ÖÆüê. ²ÖÖÆüêºþÖ †Ö»Öê»µÖÖ †Öêú ÖÖêÂ™ß, †ÖÎú´ÖÖê, µÖã¨,
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¯Ö“Ö¾ÖæÖÆüß ÆüÖ ¤üê¿Ö ú¬Öß ³ÖÖ×ÂÖú, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú¥üÂ™ü¶Ö ÖÂ™ —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß µÖÖ»ÖÖ †Öêú úÖ¸üÖê †ÃÖæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê úÖ¸üÖ
´ÆüÖ•Öê Ã¾ÖŸÖ„“µÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖÃÖÖšüß ‡£Ö»µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ¤üê¿ÖßµÖŸÖê“Öß ¯ÖÖôê´Öãôê ‘Ö¼ü ¸üÖê¾Ö»Öê»Öß †ÖÆüêŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôê ‡£Ö»Öß ¤üê¿Öß ÃÖÓÃéúŸÖß
×™üæúÖ ¸üÖ×Æü»Öß. ´ÖÆüÖÖã³Ö¾ÖÖÓ“Öê †ÃÃÖ»Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, ÃÖÓŸÖÖ“µÖÖ ¸ü“ÖÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÖê¾ÖÖ›êü Æüê µÖÖ ´ÖÖŸÖßŸÖ»Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ×“Ö¸üÓŸÖ¸ü ¸üÖ×Æü»Öê. ¤üê¿ÖßµÖŸÖê“µÖÖ
ÖãÖÖ •ÖŸÖÖ ú¹ýÖ ŸµÖÖŸÖ úÖôÖÖã¹ý¯Ö ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»ÖêŸÖ. ´ÖÖ¡Ö ¤üê¿Öß³ÖÖÂÖÖÓÖÖ •ÖÖÖß¾Ö¯Öæ¾ÖÔú †Öã»»ÖêÖÖÖê ´ÖÖ¸üµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖã“”û ÃÖ´Ö•ÖµÖÖ“ÖÖ
¯ÖÎµÖŸÖ µÖê£Öê“Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆüê. ŸµÖÖ´Öãôê ¤üê¿Öß¾ÖÖ¤üÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ÖÓ³Öß¸ü¯ÖÖê ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘µÖÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö.
¤üê¿Öß¾ÖÖ¤üÖ“µÖÖ ´Öæô Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ¯ÖÎÖ. ³ÖÖ»Ö“ÖÓ¦ Öê´ÖÖ›êü µÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆüê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ ‹ÖÖªÖ ¾ÖÓ¿ÖÖ“µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ •Ö´ÖÖÖê“Ö ¤üÖÃÖ šü¸ü¾ÖæÖ Øú¾ÖÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“ÖÖ †¥ü¿µÖ ŸÖã¹ýÓÖ ˆ³ÖÖ¹ýÖ Öã»ÖÖ´Öß“Öê •ÖßÖê
»ÖÖ¤ü»Öê Öê»Öê. ŸµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ¯Ö¸üÃÖÓÃéúŸÖßÖê ‡£Ö»µÖÖ ´Öæô“µÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß¾Ö¸ü êú»Öê»µÖÖ •Öã»Ö´ÖÖ“Öê ±ú×»ÖŸÖ †ÖÆüê. •ÖÖ³Ö¸üÖŸÖ úÖÆüß ÃÖ´ÖÖÖ ŸÖ¢¾Öê
ÃÖÖ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ ŸÖß ÃÖ´ÖÖÖŸÖÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¤üê¿Öß ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓÃÖÆü †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ÖÃÖŸÖê. †Ö×Ö Æüê ¤üê¿Öß ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê Öé×ÆüŸÖ ¬Ö¸ü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
¤üÖêÖ ×³Ö®Ö ÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖ Øú¾ÖÖ ¤üÖê Ö ×³Ö®Ö ³ÖÖÂÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖéúŸÖß“Öß ŸÖã»ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. Öê´ÖÖ›êü ¯Ö¸üúßµÖ ¯ÖÎ³ÖÖ¾Ö †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ
ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÎ×ÎúµÖêŸÖ ¤üê¿Ößú¸üÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸üÓŸÖã Æüß ¯ÖÎ×ÎúµÖÖ ÃÖÖ´Ö †ÃÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. †Ö¯Ö»Öß Ã¾ÖŸÖ„“Öß ¯ÖÎ´ÖÖÖê“Ö ×™üú¾ÖæÖ šüê¾ÖŸÖÖ
†Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. †ÖÓ»Ö ÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖúÖÔ´Öãôê †Ö¯Ö»µÖÖ ¤üê¿Öß ÃÖÖï¤üµÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ³ÖÎÂ™ —ÖÖ»µÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ êú»µÖÖ Öê»µÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôê
†Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ²Ö§»Ö“µÖÖ ÃÖÓú»¯ÖÖÖÆüß ×¾ÖéúŸÖ —ÖÖ»µÖÖ. ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ¾Ö ŸÖÓ¡Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖúŸÖê“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ
†¯ÖÎÃŸÖãŸÖ †ÃÖæÖÆüß ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê Ã¡ÖÖêŸÖ ´ÖÖ•Ö»Öê †ÃÖê Öê´ÖÖ›êü µÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.' Öê´ÖÖ›êü ÃÖ¸üÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖÖ“ÖÖ ÖÖÓ³ÖßµÖÖÔÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ŸÖ¸ü
¤üê¿Öß¾ÖÖ¤üÖ“Öß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘µÖÖµÖ»ÖÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê. †Ö¯Ö»Öß ¯ÖÎ´ÖÖÖêú †Ö¯ÖÖ •ÖÖê¯ÖÖÃÖ»Öß“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤ãü´ÖŸÖ †ÃÖµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ
ÖÖÆüß. †Ö¯Ö»µÖÖ ¤üê¿ÖßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö •ÖÖŸÖß, ¬Ö´ÖÔ, ¯ÖÓ£Ö µÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖ×Ö¾ÖÖÓ“Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÎ¾ÖÖÆü, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÎ×ŸÖÂšê“µÖÖ ²ÖÆãü¸üÓÖß ˆŸÖ¸üÓ›üß,
ÖÖÖÖ ¯ÖÎ¾Öé¢Öß“Öê Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»Öê»Öß ´ÖÖÖÃÖê µÖÖ´Öãôê ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß ¤üê¿Öß ¯ÖÎ´ÖÖÖêú ×™üú¾ÖæÖ šüê¾ÖŸÖÖÓÖÖ ´ÖÖêšüß ¤ü´Ö”ûÖú ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ‹úÖ ¬ÖÖµÖÖ´Ö¬µÖê
²ÖÖÓ¬ÖŸÖÖÖÖ ²ÖÖî×¨ ú úÃÖ¸üŸÖß ú¸üÖ¾µÖÖ »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. •ÖãµÖÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖÖµÖÖ ²ÖÖê»ÖµÖÖŸÖæÖ ¤üê¿ÖßµÖŸÖê“Öß, ¤üê¿Öß¾ÖÖ¤üÖ“Öß ‹ú ¾ÖêÖôß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ
ºþœü —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆüê. ŸÖß ´ÆüÖ•Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ¤üê¿ÖÖŸÖß»Ö •ÖãÖß ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¾Ö ×ŸÖ»ÖÖ †×³Ö¯ÖÎêŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ´Öæ»µÖê ´ÆüÖ•Öê ¤üê¿ÖßµÖŸÖÖ. †ÖŸÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ“Ö •ÖãµÖÖ ²ÖÖ²Öà“Öê •ÖŸÖÖ ú¸üÖê, ÃÖÖÓ³ÖÖôÖê Æüê †Ö¬Öã×Öú úÖôÖŸÖ ú×šüÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê †ÖÆüê. ŸµÖÖ´Öãôê ¤üê¿Öß¾ÖÖ¤ü ¾Ö †Ö¬Öã×ÖúŸÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖÖê Æüê Ö¸üê úÖî¿Ö»µÖÖ“Öê úÖµÖÔ †ÖÆüê. ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖæÖ ŸÖê ×úŸÖ¯ÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆüê Æüê ¯ÖÖÆüÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆüê. ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ»µÖÖ
¤üê¿Öß¾ÖÖ¤üÖŸÖ ¯ÖÎÖ´ÖãµÖÖÖê úÖÆüß ¯ÖÎ¾Öé¢Öß ›üÖêúÖ¾ÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ³ÖæŸÖúÖôÖŸÖ»µÖÖ úÖÆüß ºþœüß, ¯Ö¸üÓ¯Ö¸üÖ µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÔÖ ú¹ýÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖãÖ¹ýÔ•Öß¾ÖÖ
ú¸üÖÖ¸üÖ ¤üê¿Öß¾ÖÖ¤ü. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‡Æü¾ÖÖ¤üÖ“µÖÖ ¾Ö ×¾Ö¾ÖêúÖ“µÖÖ †ÓÖÖÖê •ÖÖÖÖ¸üÖ ¤üê¿Öß¾ÖÖ¤ü ŸÖ¯ÖÖÃÖ»ÖÖ Öê»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¤üê¿Öß¾ÖÖ¤üÖŸÖ ³ÖÖÂÖÖ, ÃÖ´ÖÖ•Ö,
ÃÖÓÃéúŸÖß Æüê ‘Ö™üú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê šü¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê ²ÖÖ¸üÖ ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸üÖÓ“Öß, ²ÖÆãü•ÖÖÖÓ“Öß ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖÖ Æüß ¤üê¿Öß¾ÖÖ¤üÖ»ÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÔÖßµÖ †ÃÖŸÖê. ŸÖ¸ü
ˆ““Ö¾ÖÙÖµÖ †×³Ö•ÖÖÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖ Æüß ¾ÖêÖóµÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôê ¤üê¿Öß ÃÖÓÃéúŸÖß“Öß ¯ÖÖôÓ´ÖãôÓ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖÖÖ µÖÖ ²ÖÖ²Öß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖê
†Ö¯ÖÖÖÃÖ Îú´Ö¯ÖÎÖ¯ŸÖ †ÖÆüê. ¯ÖÎŸµÖêú ÃÖ´ÖæÆüÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»Öß ÃÖÓÃéúŸÖß, †Ö¯Ö»ÖÖ ÃÖ´ÖæÆü, †Ö¯Ö»ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸ü ¾Ö †Ö¯Ö»Öß ³ÖÖÂÖÖ Æüß ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê
•Ö¯ÖÖ×¾Ö¿Öß ¾ÖÖ™üŸÖê. µÖÖ´Ö¬µÖê Æüß ´ÖÖÖÃÖê ¸ü´Ö´ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ´Öãôê †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö“Ö ŸµÖÖ ¯ÖÎ¤üê¿ÖÖ¿Öß ŸµÖÖ ÃÖ´ÖæÆüÖ“Öê ¤üê¿Öß¾ÖÖ¤üÖ“µÖÖ †ÓÖÖÖê •ÖÖÖÖ¸üß
¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ šü¸üŸÖÖŸÖ.
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¤üê¿Öß¾ÖÖ¤üÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß ÆüÖ ‹ú ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ‘Ö™üú †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. ÃÖÓÃéúŸÖß´Ö¬µÖê
ÁÖ¨Ö, ×¸üŸÖß, ÃÖÓêúŸÖ, ÃÖ¾ÖµÖß, ´Öæ»µÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Æüê ÃÖÖ¸üê úÖÆüß †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎ³ÖÖ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾ÖÖÖ¾Ö¸ü ×ÖÛ¿“ÖŸÖ¯ÖÖê ¯Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ¯Ö¸üúßµÖ
ÃÖÓÃéúŸÖß ¾Ö †Ö¯Ö»Öß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ“Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ †ÖÆüêŸÖ. †Ö¬Öã×Öú úÖôÖŸÖ ¯Ö¸üúßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“ÖÖ ¯ÖÎ³ÖÖ¾Ö ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö Öê¡ÖÖŸÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö›üŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÎ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ¤üê¿Öß¾ÖÖ¤üÖ»ÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôß ¯Öã™üÓ “Öœü»Öê»Öß †ÖÆüê. ŸµÖÖ´Öãôê µÖÖ ÃÖÖóµÖÖ ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ÖÖÓ×³ÖµÖÖÔÖê
×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¹ýÖ ¤üê¿Öß¾ÖÖ¤ü ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. •ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖŸÖ †Ö•Ö ‹ú×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖ ¯ÖÎÖŸÖß“µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê ‘ÖÖê›ü¤üÖî›ü
ú¸üŸÖ †ÖÆüê. úÖÆüß ¯ÖÎ¿Ö Ö¾µÖÖÖê ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆüêŸÖ ³ÖÖÂÖÖ, ÃÖÓÃéúŸÖß µÖÖÓ“ÖêÆüß ¯ÖÎ¿Ö ˆ¤Ë³Ö¾ÖŸÖ †ÖÆüêŸÖ. ´ÖÖ¡Ö Æüê ÃÖÖôê †ÃÖŸÖÖÖÖ ‹úÖ“Ö
×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸üê¿Öß ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ¸üÖÆüÖê µÖÖ úÖôÖŸÖ ¯Ö¸ü¾Ö›üÖÖ¸üê ÖÖÆüß. †Ö¬Öã×Öú úÖôÖŸÖ»Öê ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ±úÖµÖ¤üê ‘µÖÖµÖ“ÖêŸÖ. †ŸµÖÖ¬Öã×Öú µÖÓ¡ÖÖÖÓ“ÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖµÖ“ÖÖ †Ö×Ö ¤üê¿Öß¾ÖÖ¤üÖ“Öß ¾ÖêÖóµÖÖ“Ö ¯Ö¨ŸÖßÖê ¯ÖÖšü¸üÖÖÖ ú¹ýÖ úÖÆüß úÖôÖ“µÖÖ †Öê‘ÖÖŸÖ Ö ×™üúÖÖ·µÖÖ ÖÖêÂ™à“Öê •ÖŸÖÖ
ú¸üÖµÖ“Öê, ÃÖ´Ö£ÖÔÖ ú¸üÖµÖ“Öê ÆüÖ ¯ÖÎúÖ¸ü Öß™ü ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. µÖÖ´Öãôê úÖÆüß •ÖãµÖÖ ÖÖêÂ™à“Öê ¯ÖãÖ¹ýÔ•Öß¾ÖÖ ÆüÖê‰úÖ †Ö¬Öã×ÖúŸÖê»ÖÖ
×¾Ö¸üÖê¬Ö ÆüÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö ŸÖê ´ÖÖÖÃÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÎÖŸÖß»ÖÖ ‘ÖÖŸÖú †ÖÆüê. Ã¾Ö¤üê¿Öß, ¤üê¿Öß, Ã¾Ö¯Ö¸üÓ¯Ö¸üÖ µÖÖ ‹úÖ “ÖÖîú™üß´Ö¬µÖê
×ÖÛ¿“ÖŸÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ¡Ö •Ö¸ü †Ö¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú, ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö¾ÖÖ¤üß Ã¾Ö¹ý¯Ö ×¤ü»Öê ŸÖ¸ü ´ÖÖ¡Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾ÖÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖêšüß ¤ü¸üß ×Ö´ÖÖÔÖ
ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖê. ´ÆüÖæÖ ¤üê¿Öß¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖÖÖ Øú¾ÖÖ ŸÖß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖúÖÓÖÖ ×¾Ö¾Öêú¿Öß»Ö ¯Ö¨ŸÖßÖê ×»ÖÖÖÖ
ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö. ¤üê¿ÖßµÖ ¯Ö¸üÓ¯Ö¸üÖ •Ö¸ü †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¤üî¾Ö¾ÖÖ¤üß, ×Ö¸üÖ¿Ö¾ÖÖ¤üß, ×ÖµÖŸÖß¾ÖÖ¤üß, ¯ÖãÖ¹ýÔ•Öß¾ÖÖ¾ÖÖ¤üß, †Ó¬ÖÁÖ¨Öôæ ²ÖÖ¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸµÖÖ
×¤ü¿ÖêÖê ÖêŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ¯ÖÎÖŸÖß»ÖÖ ²ÖÖ¬Öú šü¸üÖÖ·µÖÖ ²ÖÖ²Öß †Ö´Æüß ÃÖÖê›ü»µÖÖ ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. úÖ¸üÖ †Ö¬Öã×Öú úÖôÖŸÖ •ÖÖ •Ö¾Öô †Ö»Öê»Öê
†ÃÖŸÖÖÖÖ Æüê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÎúÖ¸ü ´ÖÖÖÃÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÎÖŸÖß»ÖÖ ²ÖÖ¬Öú †ÖÆüêŸÖ. ´ÆüÖæÖ †×¬ÖúÖ×¬Öú ×¾Ö–ÖÖÖ¾ÖÖ¤üß ¥üÂ™ßúÖêÖ •Ö¸ü †Ö´Æüß ¤üê¿Öß¾ÖÖ¤üÖŸÖ
†ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü †Ö´Ö“Öß ¯ÖÎÖŸÖß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ¯ÖÖê “ÖÖÓÖ»Öß ÆüÖê‡Ô»Ö ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾ÖÖ ¯ÖÖ ×ÖúÖê¯Ö ¸üÖ×Æü»Ö µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê ×»ÖÖÖÖ ÆüÖêÖê ±úÖ¸ü Ö¸ü•Öê“Öê
†ÖÆüê. ¯Ö¸üÓ¯Ö¸üÖ †Ö×Ö Ö¾ÖŸÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¤üê¿Öß¾ÖÖ¤üÖŸÖ ±úÖ¸ü Öã²ÖßÖê ¾Ö ›üÖêôÃÖ¯ÖÖê ¯ÖÎÃŸÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö. †Ö´Ö“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ•ÖÖÓ“Öß •Öß
“ÖÖÓÖ»Öß ÛÃ¾ÖúÖ¸üµÖÖÃÖÖ¸üÖß ´Öæ»µÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÖÆüê ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö´Æüß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ¯Öãœüê Öê»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´ÖÖ¡Ö •Ö¸ü ŸµÖÖŸÖ úÖÆüß ‘ÖÖŸÖú ²ÖÖ²Öß †ÃÖŸÖß»Ö
ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ÃÖÖê›ü»µÖÖ ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ´Ö¬µÖê ³ÖÖ»Ö“ÖÓ¦ Öê´ÖÖ›êü, ÃÖÖÖê Öã¹ý•Öß µÖÖÓ“µÖÖ úÖ¤üÓ²Ö·µÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ¤üê¿Öß¾ÖÖ¤üÖ“Öß “ÖÖÓÖ»Öß ´ÖÖÓ›üÖß
êú»Öê»Öß †ÖÆüê. ŸµÖÖŸÖ»ÖÖ úÖÆüß ³ÖÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ÛÃ¾ÖúÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖÖ •Ö¸üß ¾ÖÖ™ü»ÖÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸üßÃÖã¨Ö †Ö¯ÖÖ µÖÖ úÖ¤üÓ²Ö·µÖÖÓÖÖ ¾ÖêÖóµÖÖ ¯ÖÎúÖ¸ü“Öß
¤üÖ¤ü ¤üêŸÖÖê. ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ³ÖÖÖ •Öê¾ÆüÖ †Ã¯ÖÂ™ ÆüÖêŸÖ •ÖÖŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ •ÖÖ×Ö¾Ö¯Öæ¾ÖÔú ¤üê¿Öß¾ÖÖ¤üÖ“Öß ´Ö¤üŸÖ ‘ÖêÖê ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †ÖÆüê.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Øú¾ÖÖ ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ ÖÖîŸÖ´Ö ²Öã¨ÖÓ“Öß ¾Ö“ÖÖê, “ÖÖ¾ÖÖÔú, ÃÖÓŸÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö, ÃÖÓŸÖ ú²Öß¸ü, ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ •µÖÖêŸÖß¸üÖ¾Ö ±ãú»Öê, ›üÖò.
²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆüê²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖæÖ, ¯ÖÎ²ÖÖê¬ÖÖÖŸÖæÖ †ÃÃÖ»Ö ¯ÖÎúÖ¸ü“µÖÖ ¤üê¿Öß •ÖÖ×Ö¾ÖÖ ¯ÖÎú™ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆüêŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ
¤üê¿Öß¾ÖÖ¤üÖ»ÖÖ •Ö¸ü “ÖÖÓÖ»Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ªÖµÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü µÖÖ“Ö ´ÖÖÖÖÔ¾Ö¹ýÖ •ÖÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö. ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ »ÖÖÖ»Öê»Öß ãú¹ý¯ÖŸÖÖ, «êÂÖ³ÖÖ¾ÖÖê“Öê
ÖÎÆüÖ, Ã¾ÖÖ£Öá¯ÖÖÖ •Ö¸ü ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ÃÖÓ¯Ö¾ÖÖµÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö ¾Ö µÖêÖÖ·µÖÖ ×¯Öœü¶ÖÓÖÖ “ÖÖÓÖ»Öê úÖÆüß ªÖµÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¤üê¿Öß¾ÖÖ¤üÖŸÖ»µÖÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ ²ÖÖ²Öß
•ÖŸÖÖ ú¸üÖê Æüß ¯ÖÎŸµÖêúÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †ÖÆüê. Æüß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖÖÓÖÖ ãúÖÖ“ÖÖ «êÂÖ Ö ú¸üŸÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“Öß ‹úÖÓÖß ´ÖÖÓ›üÖß Ö
ú¸üŸÖÖ ¤üê¿Öß¾ÖÖ¤üÖ»ÖÖ †×¬Öú ×Ö¸üÖêÖß, ÃÖãÓ¤ü¸ü, ÃÖÓ¯Ö®Ö, †Ö¯Ö»ÖêÃÖê ú¸üµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß †ÖÆüê. •ÖÖÖŸÖ»Öê ¯ÖÎŸµÖêú ¤üê¿Ö †Ö¬Öã×ÖúŸÖÖ
Ã¾ÖßúÖ¹ýÖ †Ö¯Ö»Öß ¤üê¿ÖßµÖŸÖÖ ÃÖã¨Ö ×™üú¾ÖæÖ šüê¾ÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôê ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖúÖÓ¾Ö¸ü Æüß ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †ÖÆüê úß, ŸµÖÖÓÖß †Ö¬Öã×Öú
úÖôÖŸÖ»µÖÖ ¯ÖÎÖŸÖßÃÖÖê²ÖŸÖ ¤üê¿Öß¾ÖÖ¤üÖ“Öß ›üÖêôÃÖ¯ÖÖê ¯ÖÖšü¸üÖÖÖ ú¸üÖê ¾Ö »ÖÖêúÖÓÖÖ ‹úÖ Ö¾µÖÖ µÖãÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ •ÖÖÖê. “ÖÖÓÖ»µÖÖ
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