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ÃÖÓŸÖ ‹úÖÖ£ÖéúŸÖ Æü×¸ü¯ÖÖšüÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤
›üÖò. ´Ö. ÃÖã. ¯ÖÖÖ¸êü
¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü ¾Ö ´Ö¸üÖšüß ×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ,
ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ³ÖÖÂÖÖ †³µÖÖÃÖ ¯ÖÏ¿ÖÖôûÖ,
ˆ¢Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾ÖªÖ¯Ößšü, •ÖôûÖÖ¾Ö,

¯ÖÏÖ. ¬ÖÖ¸üÖ•Ö ŸÖÖêŸÖÖ¸üÖ´Ö ¬ÖÖÖ¸ü
ÃÖÖÆüÖµµÖú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú, ´Ö¸üÖšüß ×¾Ö³ÖÖÖ,
´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖ ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ,
´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö, ×•Ö. ÖÖ×¿Öú.

ÃÖÓŸÖ ‹úÖÖ£ÖÖÓ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ Æêü ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ †¬µÖÖÛŸ´Öú †£ÖÖÔÖê ´ÖãŒŸÖß ×´ÖôûÖ¾Öß, ´ÖÖêÖ ×´ÖôûÖ¾ÖÖ µÖÖ ÆêüŸÖãÖê †Ö»Öê»Öê
†ÖœüôûŸÖê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ´ÖÖêÖ, ´ÖãŒŸÖß µÖÖ úÖ»¯Ö×Öú ÃÖÓú»¯ÖÖÖ •Ö¸üß †ÃÖ»µÖÖ ŸÖ¸üß ´ÖÖêÖ ´ÖãŒŸÖß¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß
ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖÖÔÓ“Öê Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß úÖÆüß ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ˆ¤üÖÆü¸üÖê ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ, ¯ÖÏ×ŸÖêú µÖÖÓ “ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»Öê»ÖÖ
†ÖœüôûŸÖÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÓÖÖ¾Ö¸üŸÖß ™üßúÖ êú»Öê»Öß †ÖœüôûŸÖê. µÖÖŸÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ˆ¤Ëü²ÖÖê¬ÖÖ, ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ ÆüÖê‰úÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö úÖÆüß
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ úÖ ÆüÖê‡ÔÖÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö ÆüÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¸ü“ÖÖÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. –ÖÖÖ, ×¾Ö–ÖÖÖ
×¾Ö¾Öêú, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ÃÖ´ÖŸÖÖ, ÃÖ×ÆüÂÖæŸÖÖ, ÃÖÆüúÖµÖÔ, ÃÖŸÃÖÓÖŸÖß, ¤üÖŸÖéŸ¾Ö, ÃÖÓµÖ´Ö, Öî×ŸÖú †Ö“Ö¸üÖ, ¯ÖÏê´Ö, ´ÖÖãÂµÖ •Ö´ÖÖ“Öê ´ÖÆ¢¾Ö,
´ÖÖÖ¾Öß ´ÖÖÖ“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö¾ÖÖ¤üß ×“Ö¡ÖÖ, ÂÖ›Ëü×¸¯ÖæÓ¾Ö¸ü ×¾Ö•ÖµÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ¾Ö ×¾ÖÂÖµÖ¾ÖÖÃÖÖÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö
ˆ¤Ëü²ÖÖê¬ÖÖ, ¬µÖêµÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖß, ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ ü×¾Ö×¾Ö¬ÖÖ¾ÖÃ£ÖÖ µÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö¾ÖÖ¤üß ×“Ö¡ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖæÖ ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖæÃÖ
´ÆüÖæÖ ÃÖÓÃúÖ×¸üŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ, ²Öã×¨ü¾ÖÖ¤üß, ×¾Ö¾Öêúß, ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö¾ÖÖ¤üß †Ö×Ö ×¾Ö–ÖÖÖ¾ÖÖ¤üß •ÖÖÖß¾ÖÖ µÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ»ÖÖ †¬ÖÖê¸êü×ÖŸÖ ú¸üÖÖ¸üÖ šü¸üŸÖÖê. ÃÖÓŸÖ ‹úÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ Æü×¸ü¯ÖÖšüÖ“µÖÖ †³ÖÓÖÖŸÖ †¿ÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“µÖÖ
´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ»ÖÖ †¬ÖÖê¸êü×ÖŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ •ÖÖÖß¾ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ úÖµÖ? µÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêÖê ˆ¤Ëü²ÖÖê¬Öú ™ü¸ÖÖ¸êü †ÖÆêü.
´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê ´ÖÖÖ¾Öë¦üÖÖ£Ö ¸üÖòµÖ, ×õÖÃŸÖÖê±ú¸ü ›üÖòÃÖÖ, •ÖÖòÖ ¸üÖ»ÖÃ™üÖ ÃÖÖî»Ö, ›üÖò. ¾Æüß. ‹´Ö. ŸÖÖ¸üãÓú›êü
†Ö×¤ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓÖß '´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“µÖÖ úÃÖÖê™ü¶Ö' †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖŸÖæÖ, ×»ÖÖÖÖÖŸÖæÖ Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê»µÖÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ.
›üÖò. ¾Æüß. ‹´Ö. ŸÖÖ¸üÓãú›êü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, "´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤ü Æêü ´ÖÖÖ¾Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öê ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ŸÖ¢¾Ö •Ö¸ü úÖêÖŸÖê
†ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÆüÖ ´ÖÖÖ¾Ö ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ¤Óü›ü †ÖÆêü, Æêü ÆüÖêµÖ. ‹ÖÖªÖ ÁÖêÂšüŸÖ¸ü ÃÖÖ¬µÖÖ“Öê ŸÖê ÃÖÖ¬ÖÖ ÖÖÃÖ Ö¾Æêü.
´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ †ÖÖÏÆü †ÃÖÖ †ÖÆêü úß, ´ÖÖÖ¾Ö ÆüÖ“Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖÖ“ÖÖ ×¿Ö»¯ÖúÖ¸ü ÆüÖêµÖ. ŸµÖÖ»ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †Ö×¬Ö¤îü×¾Öú
¿ÖŒŸÖß“µÖÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖÖÖ»Öß •ÖÃÖê ¸üÖÆüµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ÖÖÆüß, ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¤îü¾Öß ¯ÖÏê¸üÖêÖêÆüß ŸµÖÖ“Öê ³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖ šü¸ üŸÖ ÖÃÖŸÖê.
´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ †ÖÖÏÆü †ÃÖÖÆüß †ÖÆêü úß, ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖ Æêü“Ö †Ó×ŸÖ´Ö ˆ×§üÂ™ü ´ÖÖÖ»µÖÖ´Öæôêû ŸµÖÖ»ÖÖ ‹ÖÖªÖ úÖ»¯Ö×Öú
ÃÖ´ÖæÆüÖŸ´Öú †ÛÃ´ÖŸÖêŸÖ (ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ£ÖÔ, ¸üÖÂ™Òü, •ÖÖŸÖß ¾ÖÖ ¾ÖÖÔ) Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü úºþÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ¾ÖÖ ŸµÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖ:“Öê
²Ö×»Ö¤üÖÖ ú¸üÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ÖÖÆüß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ Æêü ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ˆ¯Ö³ÖÖêÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾µÖŒŸÖß
Æüß ‹ú Ã¾ÖµÖÓ¯ÖæÖÔ Öî×ŸÖú ¿ÖŒŸÖß †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ Ã¾Ö“”êûÖê Öî×ŸÖú †Ö“Ö¸üÖ šêü¾ÖÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü
ŸÖÖê †Ö¯Ö»Öê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾µÖ×ŒŸÖŸ¾Ö ×™üú¾Öæ ¿ÖúÖÖ¸ü ÖÖÆüß úÖ¸üÖ ŸµÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ †Ö¤ü¿ÖÖÕ¿Öß ÃÖãÃÖÓ¾ÖÖ¤üß †ÃÖê ŸµÖÖ“Öê
•Öß¾ÖÖ ¾ÆüÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ¤ü›ü¯ÖÖ †ÖÖÖê ³ÖÖÖ ¯Ö›êü»Ö. ¯ÖÏÖ×Ö´ÖÖ¡ÖÖ“µÖÖ »ÖÖÖ¾Ö¬Öß ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ ˆŸÎúÖÓŸÖß“Öê
´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ»ÖÖ •Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›ü»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖ¾ÖºþÖ ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ Öî×ŸÖú ¯ÖÏê¸üÖÖ, ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖ“Öß ŸÖÔú¿Öã¨üŸÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ÄÖÖêŸÖ
úÖêÖŸÖÖ †ÖÆêü µÖÖ“Öê ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ»ÖÖ –ÖÖÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓµÖÖêÖÖ´Öãôêû ´ÖÖÖ¾Öß ¾µÖŒŸÖßŸ¾Ö Æêü Ã¾ÖµÖÓ¯ÖæÖÔ Öî×ŸÖú
¿ÖŒŸÖßŸÖ ×¾ÖúÃÖßŸÖ ÆüÖêÖê ¿ÖŒµÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü."1 ›üÖò. ¾Æüß. ‹´Ö. ŸÖÖ¸üãÓú›ê µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê †Ö»Öê»µÖÖ µÖÖ
×¾Ö¾Öê“ÖÖÖ“ÖÖ ÃÖÓŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ÃÖÓŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖæÖ †Ö×¬Ö¤îü×¾Öú ¿ÖŒŸÖßÓ“Öê“Ö ¯ÖÏÖ²Ö»µÖ †Öêú ×šüúÖÖß
•ÖÖÖ¾ÖŸÖê ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ¸üÖÂ™Ò, ü•ÖÖŸÖß ¾ÖÖ ¾ÖÖÔ †¿Öß ÃÖ´ÖãÆüÖŸ´Öú †ÛÃ´ÖŸÖÖ —ÖæÖÖºþÖ ¤êü‰úÖ ´ÖÖÖ¾Öëú¦üß ¾ÖîÛÀ¾ÖúŸÖê“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ ÃÖÓŸÖ
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ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖæÖü †Ö»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê †Ö×Ö Ã¾ÖµÖÓ¯ÖæÖÔ Öî×ŸÖú ¿ÖŒŸÖß ´ÖÖÖÃÖÖ´Ö¬µÖê ×¾ÖúÃÖßŸÖ ¾ÆüÖ¾Öß µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ÃÖÓÃúÖ¸ü ºþ•Ö×¾ÖÖÖ¸êü
×¾Ö“ÖÖ¸ü ¤êüÖß»Ö ¯ÖÏú™ü —ÖÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
›üÖò. ´ÖÖÖ¾Öë¦ü ÖÖ£Ö ¸üÖòµÖ µÖÖÓÖß ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß 1. "Man is the archetype of society
2. Man is the measure of everything. The development of individual is the measure
of social progress.
3. The supreme importance of man results from the fact that in him the physical
process of becoming has reached the highest pitch so far. Humanism thus ceases
to be a mystic and poetic view of life. Harmonized with humanism, materialist
philosophy can have an ethics whose values require no other sanction than man's
innate rationality."2 †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü.
†¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ëú¦ü¾ÖŸÖá šêü¾ÖæÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ»ÖÖ supreme importance ¤êü‰úÖ ÃÖÓŸÖ ‹úÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ Æü×¸ü¯ÖÖšüÖ“µÖÖ
†³ÖÓÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“µÖÖ ¯Ö×¸ü¯ÖÏêÖÖŸÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖ µÖêÖê ¿ÖŒµÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖê .
ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ÃÖÓŸÖ ‹úÖÖ£ÖÖÓÖß¤êüÖß»Ö Æü×¸ü¯ÖÖšüÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ êú»Öê»Öß †ÖœüôûŸÖê. ÃÖÓŸÖ ‹úÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü
28 Æü×¸ü¯ÖÖšüÖ“Öê †³ÖÓÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ÃÖÓŸÖ ‹úÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ Æü×¸ü¯ÖÖšüÖ´Ö¬ÖæÖ ÖÖ´Ö³ÖŒŸÖß“ÖÖ“Ö ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. Æü×¸üü“Öê
†ÛÃŸÖŸ¾Ö ´ÖÖ¡Ö ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüß ŸµÖÖ´Öãôêû Æü¸üß“µÖÖ ÖÖ´Ö³ÖŒŸÖßŸÖæÖ ‹úÖÖ£ÖÖÓÖÖ †¯Öê×ÖŸÖ †ÃÖÖÖ¸üß ±ú»Ö×ÖÂ¯ÖŸÖß¤êüÖß»Ö
úÖ»¯Ö×Öú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß“Ö- '¯ÖæÖ•ÖÔ´Ö Ö ×´ÖôûµÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö' †¯Öê×ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. ÃÖÓŸÖ ‹úÖÖ£ÖÖÓÖß ¯ÖæÖ•ÖÔ´Ö Æüß
ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ´ÖÖµÖ êú»Öê»Öß †ÖœüôûŸÖê. •Ö´Ö‘ÖêµÖÖŸÖ ¤ãü:Ö †ÖÆêü †ÃÖÖ ÃÖ´Ö•Ö ŸµÖÖŸÖæÖ ¾µÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. "Æü×¸ü´ÖæÖê ÖÖŸÖÖ
Æü¸ü¯Ö»Öß Ø“ÖŸÖÖ… ŸµÖÖ ÖÖÆüß ´ÖÖÖãŸÖÖ •Ö´Ö ‘ÖêÖê ……"3 †ÃÖÓ ŸÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ´ÖãôûÖŸÖ ¯ÖæÖ•ÖÔ´Ö Æßü ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ¾Öî–ÖÖ×Öú ¥üÂ™ü¶Ö ×ÃÖ¨ü
—ÖÖ»Öê»Öß ÖÖÆüß. ŸÖÖê êú¾Öôû ‹ú úÖ»¯Ö×Öú ÃÖ´Ö•Ö šü¸üŸÖÖê ŸµÖÖ´Öæôêû †¿ÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê µÖêÖÖ¸êü ×“Ö¡ÖÖ Æêü ´ÖÖÖ¾ÖÃÖ´ÖæÆüÖ“Öß ×¤ü¿ÖÖ³Öæ»Ö
ú¸üÖÖ¸êü“Ö šü¸üŸÖê. Æü×¸ü¯ÖÖšüÖŸÖæÖ ´ÖÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ÃÖÓÃúÖ×¸üŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾Ö ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö •Öß¾ÖÖÖŸÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ †Öê¾µÖÖ
ŸÖê¾ÖœüµÖÖ“Ö ±úŒŸÖ ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ¿Öß ÃÖÓ¾ÖÖ¤üß ´ÆüÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö. Æü¸ü ß¯ÖÖšüÖ“µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ †³ÖÓÖÖŸÖ"ÖúÖê ÖúÖê ´ÖÖÖ ÖúÖê †×³Ö´ÖÖÖ … ÃÖÖê›üß ´Öß ŸÖæÓ ¯ÖÖ ŸÖÖê×“Ö ÃÖãÖß ……
ÃÖãÖß •ÖêÖë ¾ÆüÖ¾Öë •ÖÖ ×Ö¾Ö¾ÖÖ¾Öë … †–ÖÖÖß »ÖÖ¾ÖÖ¾Öê ÃÖ´ÖÖÖÖÔÃÖßÓ ……" 4
´ÖÖÖæÃÖ ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¿Öß»Ö ¯ÖÏÖÖß †ÖÆêü. ŸÖÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖê, ¾ÖÖœüŸÖÖê, ´ÖÖêšüÖ ÆüÖêŸÖÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÖÖÃÖÖ“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö ´ÖÖÖæÃÖ
´ÆüÖæÖ †ÃÖæ“Ö ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. †¿ÖÖ µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ •Öß ´ÖÖÖÃÖê †×³Ö´ÖÖÖÖÖê ¾ÖÖÖŸÖÖŸÖ, †ÆÓüúÖ¸üÖÖê ¾ÖÖÖŸÖÖŸÖ ŸÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖ´ÖãÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü •ÖÖŸÖÖŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ“Ö †ÆÓüúÖ¸üÖŸÖ ¾ÖÖÖÖÖ·µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓÖÖ ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö £ÖÖ¸üÖ ¤êüŸÖ ÖÖÆüß. '†ÃÖ¿Öß»Ö ŸÖæ ×úŸÖßÆüß
–ÖÖÖß-ŸÖã—µÖÖ ‘Ö¸üß ! ŸÖã—µÖÖ –ÖÖÖÖ“ÖÖ, ÁÖß´ÖÓŸÖß“ÖÖ, ŸÖã—µÖÖ ÃÖãÖÖ“ÖÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ •Ö¸ü úÖÆüß ±úÖµÖ¤üÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖã»ÖÖ †Ö´Æüß
úÖ ´ÆüÖæÖ ´ÖÖÖ ªÖ¾ÖÖ …' †ÃÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖæÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. †¿ÖÖ¾Öêôûß ¯ÖîÃÖÖ, ²Öôû, –ÖÖÖ, ÃÖãÖ-ÃÖ´Öé¨üß ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üÖÖ¸üÖ
ÆüÖ ´ÖÖÖæÃÖ ´ÖÖÖÃÖê ¤ãü¸üÖ¾Ö»µÖÖÖê ‹úÖúß ¯Ö›üŸÖÖê †Ö×Ö ‹úÖúß¯ÖÖÖ“Öê ¤ãü:Ö“Ö ŸÖê¾Öœêü ŸµÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™ü¶Ö»ÖÖ µÖêŸÖê. Ã¾ÖŸÖ: ÃÖãÖß ÆüÖê‰úÖ
•ÖÖÖú›êü ¯ÖÖšü ×±ú¸ü×¾ÖÖÖ·µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß µÖÖ •ÖÖÖŸÖ Øú´ÖŸÖ êú»Öß •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öæôêû“Ö ´ÖÖÖÃÖÖÖê úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ´ÖÖÖ†×³Ö´ÖÖÖ µÖÖŸÖ Ö †›üúŸÖÖ, ´Öß-ŸÖæ ¯ÖÖ ÃÖÖê›æüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖúÖµÖÖÔŸÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ¾ÖÖÆæüÖ ‘ÖêÖê µÖÖŸÖ“Ö Ö¸êüŸÖ¸ü ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ“Öê ÃÖÖ£ÖÔú
†ÃÖŸÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ –ÖÖÖÖ“ÖÖ, ¬ÖÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ‡ŸÖ¸üÖÓÖÖÆüß ¾ÆüÖ¾ÖÖ ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öê ÃÖãÖ ‡ŸÖ¸üÖÓÖÖÆüß ×´ÖôûÖ¾Öê †ÃÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
ú¸üÖÖ¸üß“Ö ´ÖÖÖÃÖê µÖÖ •ÖÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔÖê ´ÖéŸµÖéÖÓŸ Ö¸üÆüß †ÖêôûÖ»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ †³ÖÓÖÖŸÖæÖ ÃÖÓŸÖ ‹úÖÖ£ÖÖÓÖß êú»Öê»ÖÖ
ÆüÖ ´Öß-ŸÖæ ¯ÖÖ ÃÖÖê›üµÖÖ“ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö, ´ÖÖÖ-†¯Ö´ÖÖÖ-†×³Ö´ÖÖÖ µÖÖŸÖ Ö †›üúµÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ˆ¯Ö¤êü¿Ö ÆüÖ ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ
ÃÖãÖÖ“Öß †¯ÖêÖÖ ú¸üÖÖ¸üÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÆüÖŸÖÖ µÖêŸÖê. ´ÖÖÖÃÖÖÖê Ã¾ÖŸÖ: ÃÖãÖß ¾ÆüÖ¾Öê †Ö×Ö •ÖÖÖ»ÖÖÆüß ÃÖãÖß ú¸üÖ¾Öê ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü,
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•Öê †–ÖÖÖß †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ –ÖÖÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ ¤üÖÖ¾ÖÖ¾ÖÖ ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÖ¾Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö ¬ÖÖ¸üÖê“µÖÖ ˆ×§üÂ™ü¶ÖÓ¯ÖÏŸÖ ‘Öê‰úÖ •ÖÖÖÖ¸üÖ †ÃÖÖ“Ö
´ÆüÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö. Ã¾ÖÃ£Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖ´ÖãÆüÖ“Öß •ÖÖê›üÖß ÆüÖêµÖÖ“Öß †¯ÖêÖÖ ŸµÖÖŸÖæÖ ¾µÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê µÖê£Öê ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ëú¦üÖÓ“ÖÖ
†Öœüôû †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÆüÖŸÖÖ µÖêŸÖê.
ú´ÖÖÔ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ÃÖÓŸÖ ‹úÖÖ£Ö ´ÖÖµÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. •Öê •Öê ú´ÖÔ êú»Öê •ÖÖŸÖê ŸµÖÖÖæÃÖÖ¸ü ŸµÖÖ“Öê ±úô ×´ÖôûŸÖê ÆüÖ ³ÖÖÖ
¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ»ÖÖ ¬ÖºþÖ šü¸üŸÖÖê. ÃÖÓŸÖ ‹úÖÖ£Ö ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. "êú»Öê ú´ÖÔ —ÖÖ»Öê ŸÖê×“Ö ³ÖÖêÖÖ †Ö»Öê…"5 µÖÖŸÖæÖ ú´ÖÖÔÖæÃÖÖ¸ü ±úôû ¯ÖÏÖ¯ŸÖß ÆüÖ
³ÖÖÖ †Ö»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¤êü×Ö»Ö ×¾Ö¾ÖêúÖ»ÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ»ÖÖ †ÖãÃÖºþÖ †ÖÆêü úÖµÖÔ¯ÖÏ¬ÖÖÖŸ¾Ö ŸµÖÖŸÖ †ÖÆêü. '•Ö¿Öß éúŸÖß
ú¸üÖ»Ö ŸÖÃÖê“Ö ±úôû ×´Öôêû»Ö'. †Ö´ÖÏ¾ÖéÖÖ“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü êú»Öß ŸÖ¸ü †ÖÓ²Öê ×´ÖôûŸÖß»Ö †Ö×Ö ²ÖÖ³Öôûß“Öê ²Öß ¯Öê¸ü»Öê ŸÖ¸ü úÖ™êü“Ö ÆüÖŸÖß
µÖêŸÖß»Ö. ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ µÖêÖÖŸµÖÖ ÃÖãÖ-¤ãü:ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖß»Ö úÖµÖÔúÖ¸üÖ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ µÖÖŸÖ ×¤üÃÖŸÖê. ´ÖÖÖÃÖÖ“Öê •Öß¾ÖÖ Æêü úÖÆüß
¯Öæ¾ÖÔ ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ²ÖÖ²Ö †ÃÖæ ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸üß¤êüÖß»Ö •µÖÖê×ŸÖÂÖ¿ÖÖÄÖÖ“Öê ÖÖ¾Öü ‘Öê‰úÖ úÖÆüß »ÖÖêú ´ÖÖ¡Ö ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öê ¿ÖÖêÂÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ.
•Öß¾ÖÖÖŸÖ µÖ¿Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÃÖÖšüß, ¬ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÃÖÖšüß ×Ö¸ü×Ö¸üÖôêû“Ö ú´ÖÔúÖÓ›ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ †ÖÖÏÆü ¬Ö¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖŸÖæÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öê ¿ÖÖêÂÖÖ ÆüÖêŸÖê.
´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß ×¤ü¿ÖÖ³Öæ»Ö úºþÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔ ÃÖÖ¬ÖµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß µÖÖ´Öãôêû †¿ÖÖ ÃÖÓ¬ÖßÃÖÖ¬ÖãÓÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ¡Ö 'ŸÖã´Ö“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ
†Ö•Ö ŸÖã´Æüß •Öß éúŸÖß ú¸üÖ»Ö ×ŸÖ“Öß ±úôêû Ö×•Öú“µÖÖ ³Ö×¾ÖÂµÖ úÖôûÖŸÖ ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ “ÖÖÖÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖß»Ö' †ÃÖÖ ×¾Ö–ÖÖÖ¾ÖÖ¤üß,
¾ÖÖÃŸÖ¾Ö †Ö×Ö ×¾Ö¾Öêúß ˆ¯Ö¤êü¿Ö ÃÖÓŸÖ ‹úÖÖ£Ö µÖê£Öê ú¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖŸÖæÖ ´ÖÖÖÃÖÖÖê ×¾Ö–ÖÖÖÖ“Öß úÖÃÖ ¬Ö¸üÖ¾Öß. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖê¯ÖµÖÖêÖß †Ö×Ö
ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÖµÖ †¿Öß “ÖÖÓÖ»Öß“Ö éúŸÖß ú¸üÖ¾Öß †¿ÖßÆüß †¯ÖêÖÖ µÖê£Öê ¾µÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖÖÓÖÖ †ÖœüôûŸÖê. ´ÖÖÖÃÖÖú›æüÖ ÃÖ¤Ëü¾ÖŸÖÔÖÖ“Öß †¯ÖêÖÖ
ú¸üÖÖ¸êü, ŸµÖÖ»ÖÖ ú´ÖÔúÖÓ›ü ¾Ö ú»¯ÖÖê¯ÖÖÃÖæÖ ¯Ö¸üÖ¾Öé¢Ö ú¸üÖÖ¸êü †¿ÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê †³ÖÓÖ ´ÖÖÖ¾Öß ú»µÖÖÖÖ“Öß ëú¦êü ¯ÖÏÃÖÖ×¸üŸÖ
ú¸üÖÖ¸êü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ´ÆüÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.
"úÖ´Ö ÎúÖÓ¬Ö »ÖÖê³Ö •ÖµÖÖÓ“Öê †ÓŸÖ¸üß … ÖÖÆüß †×¬ÖúÖ¸üß ‹êÃÖÖ µÖê£Ö ……"6 µÖÖ Æü¸üßü¯ÖÖšüÖ“µÖÖ †ÖêôûàŸÖæÖ ³ÖŒŸÖß“µÖÖ Öê¡ÖÖ´Ö¬µÖê
úÖ´Ö, ÎúÖê¬Ö, »ÖÖê³Ö †ÓÖß †ÃÖÖÖ·µÖÖÓÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ÖÖÆüß. µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ¾ÖÖÔÖ †Ö»Öê»Öê †ÖœüôûŸÖê. úÖ´Ö, ÎúÖê¬Ö, »ÖÖê³Ö Æêü
´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖß»Ö †›ü£Öôêû“Ö šü¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öæôêû ŸµÖÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖÖ ú¸üÖê Æüß ²ÖÖ²Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ
ÃÖÓÃúÖ¸üßŸÖ ú¸üÖÖ¸üß ²ÖÖ²Ö ´ÆüÖÖÖ¾Öß »ÖÖÖê»Ö. úÖ´Ö, ÎúÖê¬Ö, »ÖÖê³Ö µÖÖÓ“µÖÖ †ÖÆüÖ¸üß •ÖÖ‰úÖ •Öê ¯ÖãºþÂÖ †Ö¯Ö»µÖÖ úŸÖÔ¾µÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü
ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê úŸÖÔ¾µÖ×¾Ö´ÖãÖ ÆüÖêÖê Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖŸÖßÃÖ ÆüÖ×ÖúÖ¸üú“Ö šü¸ü ŸÖê. †¿Öß ´ÖÖÖÃÖê êú¾Öôû Ã¾ÖÖ£Öá ¾ÖŸÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖ´Öãôêû ³ÖŒŸÖß“µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ †¿ÖÖ ÃÖÓ¬ÖßÃÖÖ¬Öæ »ÖÖê³Öß ´ÖÖÖÃÖÖÓÖÖ úÖÆüßÆüß Ã£ÖÖÖ ÖÖÆüß †ÃÖê ÃÖÓŸÖ ‹úÖÖ£Ö ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ³ÖŒŸÖß Æêü
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖê¬¤üÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ ±úŒŸÖ †ÖÆêüê. ¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸ü, ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾ÖÖ ŸµÖÖŸÖæÖ ÃÖÖ¬µÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê. ´ÖÖ¡Ö »ÖÖê³Öß, Ã¾ÖÖ£Öá ´ÖÖÖÃÖê
†Ö¤üß ˆ»Ö™ü ¾ÖŸÖÔÖ ú¸üÖÖ¸êü †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öß ³ÖŒŸÖß êú¾Öôû Ã¾ÖÖ£Öá ²Öã¬¤üßÖê“Ö êú»Öê»Öß †ÃÖ»µÖÖÖê ±ú»Ö¦ãü¯Ö ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß.
ÖÖ£ÖÖÓ“Öê Æêü ˆ¤Ëü²ÖÖê¬ÖÖ Öî×ŸÖúŸÖê“ÖÖ ÃÖÓÃúÖ¸ü ¹ý•Ö×¾ÖÖÖ¸êü, ×¾Ö¾Öêúß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¹ý•Ö¾Öæ ¯ÖÖÆüÖÖ¸êü, ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö •Öß¾ÖÖ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ
ÃÖÓµÖ´Ö †Ö×Ö ÃÖÓÃúÖ¸üÖÓ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö †¬ÖÖê¸êü×ÖŸÖ ú¸üÖÖ¸êü †ÃÖê“Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖê£Öê ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸üëú¦êü †ÖœüôûŸÖÖŸÖ †ÃÖê
´ÆüÖŸÖÖ µÖêŸÖê.
ÃÖŸÃÖÓÖŸÖß×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ÃÖÓŸÖ ‹úÖÖ£Ö "Ã¾ÖÆüßŸÖÖúÖ¸üÖê ÃÖÓÖŸÖß ÃÖÖ¬Öæ“Öß…" 7 †Ö×Ö "ÖôûÖÓ“Öß ÃÖÓÖŸÖß
ˆ¯ÖµÖÖêÖÖÃÖß Ö µÖê…†Ö¯ÖÖÖ †¯ÖÖµÖ ŸµÖÖ“Öê ÃÖÓÖê……"8 †¿ÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. µÖê£Öê ÃÖÖ¬Öæ ´ÆüÖ•Öê ú´ÖÔúÖÓ›ü ú¸üÖÖ¸üÖ,
†ÓÖÖ»ÖÖ ¸üÖÖ »ÖÖ¾ÖÖÖ¸üÖ, ²ÖÖÊ ¾ÖêÂÖ¬ÖÖ¸üß †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ÃÖÖ¬Öæ †¯Öê×ÖŸÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖŸú´ÖÔ ú¸üÖÖ¸üÖ , ¯ÖÏê´ÖÖÖê,
µÖÖµÖÖÖê ¾ÖÖÖÖÖ¸üÖ, ¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸ü ú¸üÖÖ¸üÖ, ¤ßüÖ, ¤ü¸üß¦üß, ¤ãü:Öß •ÖÖÖÓÖÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖÖ¸üÖ, ¸Óü•Ö»µÖÖ-ÖÖÓ•Ö»Öê»µÖÖÓÃÖÖšüß ¬ÖÖ¾ÖæÖ •ÖÖÖÖ¸üÖ
†ÃÖÖ ÃÖ••ÖÖ ´ÖÖÖæÃÖ †¯Öê×ÖŸÖ †ÖÆêü. †¿ÖÖ ÃÖ¤Ëü¾ÖŸÖÔÖß ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¤ãü:Öß, ¤ü×¸ü¦üß, ¤üßÖ, ¤ü×»ÖŸÖ,
¿ÖÖê×ÂÖŸÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öê ¤ãü:Ö Æü»Öêú ÆüÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü. †¿ÖÖ ÃÖÖ¬Öæ-ÃÖ••ÖÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÖÔŸÖæÖ ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ÃÖŸúÖµÖÖÔ“Öß ¯ÖÏê¸üÖÖ ×´ÖôûŸÖê,
ŸµÖÖŸÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö-ÃÖ´ÖæÆüÖ“Öê ×ÆüŸÖ ÃÖÖ¬Ö»Öê •ÖÖŸÖê. µÖÖ‰ú»Ö™ü ¾ÖÖ‡Ô™ü ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ÃÖÓÖŸÖßÖê “ÖÖÓÖ»ÖÖ ´ÖÖÖæÃÖ ¤êüÖß»Ö ¾ÖÖ‡Ô™ü ÖÖêÂ™üà´Ö¬µÖê
†›üæú ¿ÖúŸÖÖê. ¤æü¾ÖÔŸÖÔÖß ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ÃÖÓÖŸÖß´Öæôêû ÃÖ´ÖÖ•Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓÖÖ ¤êüÖß»Ö ¤æü ¾ÖÔŸÖÔÖß ´ÆüÖæÖ“Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖê.
¤æü¾ÖÔŸÖÔÖß ´ÖÖÖÃÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ“Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓ“Öß, ŸµÖÖ“µÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß“Ö ØÖ¤üÖ ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ú¸üŸÖÖê. “ÖÖÓÖ»µÖÖ
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ÖãÖÖÓ‹ê¾Ö•Öß ¾ÖÖ‡Ô™ü ÖãÖÖÓú›êü †ÖúÙÂÖŸÖ ÆüÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †×¬Öú †üÃÖŸÖê. ´ÖÖÖ¾Öß ´ÖÖ “ÖÓ“Ö»Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öæôêû ÃÖŸ¯ÖÏ¾ Öé¢Öß¯ÖêÖÖ
¤æüÂ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ´ÖÖÖÃÖÖÓ¾Ö¸ü »Ö¾Öú¸ü †Öºþœü ÆüÖêµÖÖŸÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖêŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öæôêû “ÖÖÓÖ»µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖßŸÖ †ÃÖÖÖ¸üÖ
¾ÖÖ‡Ô™ü ´ÖÖÖæÃÖ ÆüÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ ÆüÖêµÖÖ‹ê¾Ö•Öß “ÖÖÖ»µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖ“Öê ¾ÖÖ‡Ô™ü ´ÖÖÖÃÖÖŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ÆüÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †×¬Öú †ÃÖŸÖê †¿ÖÖ
¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö •Öß¾ÖÖÖÖã³Ö¾Ö †Ö¯ÖÖÖÃÖ ¯Ö¤üÖê¯Ö¤üß †Öã³Ö¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ †³ÖÓÖÖ´Ö¬ÖæÖ †¿ÖÖ“Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö •Öß¾ÖÖÖÖã³Ö¾ÖÖÓ“Öê
ÃÖÖ¸ü ¯ÖÏú™ü ÆüÖêŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖŸÖæÖ ´ÖÖÖæÃÖ ÃÖÓÃúÖ×¸üŸÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ, ¾ÖÖ‡Ô™ü ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ÃÖÓÖŸÖßŸÖ •ÖÖ‰úÖ †×ÆüŸÖü ÆüÖêµÖÖ‹ê¾Ö•Öß
“ÖÖÓÖ»µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ÃÖÓÖŸÖßŸÖ •ÖÖ‰úÖ ´ÖÖÖÃÖÖÖÓ †Ö¯Ö»Öê Ã¾ÖÆüßŸÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¾Öê †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ´ÖÖî×»Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾µÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖÖÓÖÖ
×¤üÃÖŸÖÖê. ÃÖŸÃÖÓÖÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖã¥üœü ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ ¥Â™üßÖê Ö¾ÖßÖ ÖÖŸÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¯ÖÏÃ£Ö×¯ÖŸÖ ú¸ŸÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖã¥üœü
‘Ö™üúÖÓÖß ¤ãü²ÖÔ»Ö ‘Ö™üúÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö •ÖÖê›Ö¾ÖêŸÖ •ÖêÖê úºþÖ ¤ãü²ÖÔ»Ö ¤êüÖß»Ö ÃÖã¥üœü ÆüÖêŸÖß»Ö †ÃÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖÓŸÖ ‹úÖÖ£Ö ¾µÖŒŸÖ
ú¸üŸÖÖŸÖ.
"¤ãü²ÖÔ»ÖÖ“Öß úµÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÖÔÖê êú»Öß … †¾Ö¤ü¿ÖÖ ×Ö´ÖÖ»Öß ¤Ö×¸ü¤ËüµÖÐÖ“Öß" 9
†¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸ê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ¾ÖÖÖÖÖê ¤ãü²ÖÔ»ÖÖ¿Öß ÖÖŸÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Ö •ÖÖê›üÖê, ÁÖß´ÖÓŸÖÖÓÖê Ö¸üß²ÖÖ¿Öß ÖÖŸÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Ö •ÖÖê›üÖê, ˆ““Ö¾ÖÙÖµÖÖÓÖß ú×ÖÂšü
¾ÖÙÖµÖÖÓ¿Öß ÖÖŸÖê ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üÖê, †ÖÓŸÖ¸ü •ÖÖŸÖßµÖ ÖÖŸÖê ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üÖê, †ÖÓŸÖ¸ü¬ÖÙ´ÖµÖ ÖÖŸÖê ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üÖê µÖÖŸÖæÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ³Öê¤Ö³Öê¤ü ÖÖÆüßÃÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸ß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö-ÃÖ´ÖãÆüÖ»ÖÖ •ÖÖê›üÖÖ¸üÖ ¾Ö ‹úÖŸ´Ö
ÃÖ´ÖÖ•Ö²ÖÖÓ¬ÖÖßÃÖÖšüß ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖÖ¸üÖ šü¸üŸÖÖê.
£ÖÖê›ŒµÖÖŸÖ ‹úÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ Æü×¸ü¯ÖÖšüÖŸÖæÖ µÖêÖÖ¸êü ú»¯ÖÖêŸÖ»µÖÖ Æü×¸ÃÖÓ¤ü ³ÖÖÔŸÖß»Ö ÖÖ´Ö³ÖŒŸÖß“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü ú¸üÖÖ¸êü, ´ÖÖêÖ,
¯ÖæÖ•ÖÔ´ÖÖ×¤ü ÃÖÓú»¯ÖÖê“ÖÖ ¯Öã¸ÃúÖ¸ ú¸üÖÖ¸êü ¾ÖÖÔÖ ¾ÖÖôæûÖ ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ •Öß¾ÖÖ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖÃÖÖšüß“µÖÖ ÃÖÓÃúÖ¸ÖÓ“Öê ¾ÖÖÔÖ ŸÖê¾Öœêü
´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤Ö¿Öß ÃÖÓ¾ÖÖ¤üß ´ÆüÖŸÖÖ µÖêŸÖê. úÖ´Ö ÎúÖê ¬Ö †ÆÓüúÖ¸ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß“Öê ˆ¤Ëü²ÖÖê¬ÖÖ, ú´ÖÖÔ¯ÖÏ´ÖÖÖê ±úôû ×´ÖôûŸÖê †ÃÖê
´ÆüÖµÖÖŸÖæÖ ¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ÃÖŸú´ÖÖÔ“Öß †¯ÖêÖÖ, ÃÖŸÃÖÓÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö †Ö×Ö ‹úÖŸ´Ö †¿ÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö-ÃÖ´ÖÖ•Ö²ÖÖÓ¬ÖÖßÃÖÖšüß ¾µÖŒŸÖ
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