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´Ö¸Öšß ³ÖÖÂÖÖ ¾Ö ÃÖÖ×ÆŸµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“µÖÖ Ö¾µÖÖ ×¤¿ÖÖ 
 
›Öò. �Ö•ÖÖÖÖ ³ÖÖÃ�ú¸¸Ö¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö 
¯ÖÎÖ“ÖÖµÖÔ 
ÁÖß ¾µÖÓ�ú™ê¿Ö �ú»ÖÖ, ¾ÖÖ×�Ö•µÖ ¾Ö ×¾Ö–ÖÖÖ ´ÖÆÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, 
¤ê‰ ô�ÖÖ¾Ö ¸Ö•ÖÖ, ×•Ö. ²Öã»Ö›Ö�ÖÖ -  443204 
´ÖÖê²ÖÖ.: 9422724790 
 
 'ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ' ÆÖ ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ´Öæ»ÖÖ¬ÖÖ¸ †ÖÆê. †Ö•Ö †Ö¯Ö�Ö †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÎ�ÖŸÖ †¿ÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ †ÖÃ¾ÖÖ¤ ‘ÖêŸÖÖê ŸÖê �êú¾Öô ´ÖÖÖ¾ÖÖÖê 

•Öß¾ÖÖÖŸÖ»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö �Öê¡ÖÖŸÖ»µÖÖ ŸÖ£µÖÖÓ“ÖÖ '¿ÖÖê¬Ö' ‘ÖêŸÖ»µÖÖ´Öãôê“Ö. ''¯ÖÎ¿Ö ¯Ö›�µÖÖ“Öß �Ö´ÖŸÖÖ †Ö×�Ö ŸÖÃÖÖ ŸÖÖê ¯Ö›»µÖÖ¾Ö¸ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ˆ¢Ö¸ 

×´Öôê¯ÖµÖÕŸÖ “ÖîÖ Ö ¯Ö›�µÖÖ“Öß ¾Öé¢Öß Æß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ¯Öæ¾ÖÔ †™''1 †ÃÖ»Öß ŸÖ¸ßÆß '†ÃÖê �úÖ' ÊÖ ´ÖÖÖ¾Öß •ÖÖŸÖß»ÖÖ ˆ¯Ö•ÖŸÖ“Ö ÃÖŸÖÖ¾ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ 

¯ÖÎ¿ÖÖŸÖæÖ ´ÖÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖ“Öê ¸ÆÃµÖ ˆ�ú»ÖŸÖ �Öê»Öê. ×¾Ö–ÖÖÖ, ÃÖ´ÖÖ•Ö×¾Ö–ÖÖÖ, ³ÖÖÂÖÖ, ÃÖÖ×ÆŸµÖ †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬ÖÖÓ�Öß �Öê¡ÖÖŸÖ»Öß ˆŸ�ÎúÖÓŸÖß Æß ´ÖÖÖ¾Öß 

²Öã¬¤ß»ÖÖ ˆ¯Ö•ÖŸÖ“Ö ×ÖÃÖ�ÖÖÔÖê ×¤»Öê»µÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ»ÖÖ †Ã¾ÖÃ£Ö �ú¸�ÖÖ·µÖÖ '†ÃÖê �úÖ' µÖÖ ¯ÖÎ¿ÖÖÖê“Ö —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆê. £ÖÖê›ŒµÖÖŸÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ �Öê¡ÖÖŸÖ 

†³µÖÖÃÖ �ú¸ŸÖÖÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ¯ÖÎ¾Öé¢Öß»ÖÖ ÃÖŸÖŸÖ ¯Ö›ŸÖ �Öê»Öê»µÖÖ '¯ÖÎ¿ÖÖÓ´Öãôê“Ö' '¿ÖÖê¬Ö' ¯ÖÎ×�ÎúµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö �Öê¡ÖÖŸÖ �Ö×ŸÖ´ÖÖÖ ÆÖêŸÖ �Öê»Öß †Ö×�Ö ŸµÖÖŸÖæÖ 

´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ“Öß ÃÖÓÃ�éúŸÖß ×¾Ö�ú×ÃÖŸÖ ÆÖêŸÖ �Öê»Öß. ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖÖ¸ ºþ¯ÖÖÖê ÃÖÖÓ�ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê   —ÖÖ»µÖÖÃÖ ÃÖŸÖŸÖ ÖÖ×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¬µÖÖÃÖ 

‘Öê‰Ö ÃÖÖ¸�Öê �úÖÆßŸÖ¸ß ´ÖÖÓ›ŸÖ ¸ÖÆ�Öê Æß ´ÖÖÖ¾ÖÖ“Öß ÖîÃÖ×�ÖÔ�ú ¯ÖÎ¾Öé¢Öß † ÖÖÆê. µÖÖŸÖæÖ“Ö 'ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ'ÃÖÖ¸�Öê ¿ÖÖÃ¡Ö ×¾Ö�ú×ÃÖŸÖ ÆÖêŸÖ �Öê»Öê. 

 ´Ö¸Öšß ³ÖÖÂÖÖ ¾Ö ÃÖÖ×ÆŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¸Ó¯Ö¸ê“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ �êú»µÖÖÃÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ÃÖÓ¯Ö®Ö †Ö×�Ö ÃÖ´Öé¬¤ †¿Öß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¸Ó̄ Ö¸Ö ´Ö¸Öšß»ÖÖ 

»ÖÖ³Ö»Öß †ÖÆê. ´Ö¸Öšß ³ÖÖÂÖÖ ¾Ö ÃÖÖ×ÆŸµÖ µÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖßÖ †Ó�ÖÖÖê, ‹ê×ŸÖÆÖ×ÃÖ�ú ¯ÖÖŸÖôß¾Ö¸, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú-ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú¥Â™¶Ö ˆ““Ö ¤•ÖÖÔ“Öê 

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ �ú¸�ÖÖ·µÖÖ ×¾Ö«ÖÖÖÓ“Öß ‹�ú ´ÖÖêšß ¯Ö¸Ó¯Ö¸Ö ´Ö¸Öšß»ÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê»Öß †ÖÆê. ˆ¤Ö. ¸Ö•Ö¾ÖÖ›ê, �Ö¸ê, ÃÖ¸¤êÃÖÖ‡Ô, ³ÖÖ¾Öê, ¯ÖÖÓ�ÖÖ¸�ú¸, 

»Ö�´Ö�Ö¿ÖÖÃ¡Öß •ÖÖê¿Öß µÖÖ ¯ÖÎÖ¸Ó³Öß“µÖÖ ×¯ÖœßŸÖß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö�úÖÓÖß †¯ÖÖ¸ �úÂ™ ‘Öê‰Ö, ´ÖæôÃÖÓ×ÆŸÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖš×“Ö×�úŸÃÖÖ �ú¹ýÖ ´Öæ»Ö�ÖÖ´Öß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß 

¯Ö¸Ó¯Ö¸Ö ´Ö¸ÖšßŸÖ ÃÖã¹ý �êú»Öß. µÖÖ´Ö¬µÖê ‡ŸÖ¸ †ÃÖÓ�µÖ ×¾Ö«ÖÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ �ú¸ŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ �úÖ»Ö�ÖÓ›ÖŸÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšßµÖ 

¯ÖÖŸÖôß¾Ö¸ ¯Ö¤¾ÖßÃÖÖšß ´Æ�ÖæÖ �êú»Öê»µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“ÖÖ ¤•ÖÖÔÆß ×Ö×À“ÖŸÖ“Ö šÖêÃÖ †ÃÖÖ †Ö×�Ö ¯Öãœ“µÖÖ ×¯Öœ¶ÖÓÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ¤¿ÖÔ�ú †ÃÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö 

�ú¸�ÖÖ·µÖÖ ×¾Ö«ÖÖÖÓ́ Ö¬µÖê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×¾Ö.×³Ö. �úÖê»ÖŸÖê, ŸÖãô¯Öãôê, ´ÖÖ.�ÖÖê.¤ê¿Ö´Öã�Ö, ¾ÖÖ™¾Öê, ¯ÖÖš�ú, ÖÖÓ¤Ö¯Öæ¸�ú¸ µÖÖÓ“ÖÖ †Ö¾Ö•ÖæÔÖ ˆ»»Öê�Ö �ú¸Ö¾ÖÖ 

»ÖÖ�ÖŸÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö ×¾ÖªÖ¯ÖßšßµÖ ¯Ö¤¾Öß“ÖÖ ÆêŸÖæ Ö šê¾ÖŸÖÖ •µÖÖÓÖß †¾¾Ö»Ö ¤•ÖÖÔ“Öê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ �úÖµÖÔ �êú»Öê †¿ÖÖ ¾µÖÖÃÖÓ�Öß ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö�úÖÓ́ Ö¬µÖê †.�úÖ. 

×¯ÖÎµÖÖêô�ú¸, ²ÖÖÆ¼ß, ¸Ö.ÁÖß.•ÖÖê�Ö, ¾ÖÖ.»Ö.�ãú»Ö�ú�Öá, †.ÖÖ. ¤ê¿Ö¯ÖÖÓ›ê µÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ †¿ÖÖ †ÃÖÓ�µÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö�úÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö �ú¸ŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö �úß, 

•µÖÖÓÖß †ÖŸµÖÓ×ŸÖ�ú ×ÖÂšêÖê ¾Ö ¯ÖÎÖ´ÖÖ×�Ö�úŸÖêÖê ´Ö¸Öšß´Ö¬µÖê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ˆ••¾Ö»Ö ¯Ö¸Ó¯Ö¸Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öß.2 ¯ÖÎ“ÖÓ› �úÂ™ �ú¸�µÖÖ“Öß ÃÖ´Ö×¯ÖÔŸÖ 

´ÖÖÖ×ÃÖ�úŸÖÖ, ¾µÖÖÃÖÓ�Öß †³µÖÖÃÖÖŸÖæÖ †Ö»Öê»Öß •ÖÖ�ÖŸÖß ¥Â™ß †Ö×�Ö ÃÖŸµÖÖ¾Öê¿Öß ¬µÖÖÃÖ ‘Öê‰Ö µÖÖ †�ÖÖê¤¸“µÖÖ �úÖôÖŸÖ»µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö�úÖÓ“µÖÖ 

×¯ÖœßÖß ´Ö¸Öšß ³ÖÖÂÖÖ ¾Ö ÃÖÖ×ÆŸµÖÖ“µÖÖ �Öê¡ÖÖŸÖ ³Ö¸ß¾Ö †ÃÖê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ �êú»Öê. µÖÖ ´Ö¸Öšß ´ÖÖŸÖßŸÖ»µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö�úÖÓÖß �êú»Öê»Öê Æê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ �úÖµÖÔ 

¯ÖÎ¿ÖÓÃÖÖßµÖ ŸÖ¸ †ÖÆê“Ö ¯Ö¸ÓŸÖã µÖÖ“Ö ²Ö¸Öê²Ö¸ †ÃÖÓ�µÖ ¯ÖÖÀ“ÖÖŸµÖ †³µÖÖÃÖ�úÖÓÖß �úÃÖ»ÖÖÆß Ã¾ÖÖ£ÖÔ Ö šê¾ÖŸÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ×ÖÂšÖ¯Öæ¾ÖÔ�ú †ÃÖê ´Ö¸Öšß ³ÖÖÂÖÖ 

¾Ö ÃÖÖ×ÆŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤³ÖÖÔŸÖ ´Öæ»Ö�ÖÖ´Öß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ �êú»Öê. µÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖê»ÃÖ¾Ö£ÖÔ, —Öã»Ö ²»ÖÖê�ú, ¾Öã‡Ô»µÖ´Ö ›Öò›¸ê™, ¸êÃÖÖ‡Ô›,  †Ö»±Îêý› ´ÖÖÃ™¸, �Öã£Ö¸ 

ÃÖÖê£ÖÖµÖ´Ö¸, ±ýÖ.¤»Ö¸ß µÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ †ÃÖÓ�µÖ †´Ö¸Öšß †³µÖÖÃÖ�úÖÓ“ÖÖ ˆ»»Öê�Ö �ú¸ŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ¿Ö²¤�úÖê¿Ö †Ö×�Ö ¾µÖÖ�ú¸�Ö Æê �ãúš»µÖÖÆß 

³ÖÖÂÖê“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öê ¯ÖÎÖ�ÖÃÖæ¡Ö †ÃÖæÖ ŸÖê£ÖæÖ“Ö ³ÖÖÂÖê“ÖÖ �Ö¸Ö †³µÖÖÃÖ †Ö×�Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖã¹ý ÆÖêŸÖê. µÖÖ¥Â™ßÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ �ú¸ŸÖÖ ´Ö¸Öšß ³ÖÖÂÖê“µÖÖ 
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†³µÖÖÃÖÖ“ÖÖ �Ö¸Ö ¯ÖÖµÖÖ ´ÖÖê»ÃÖ¾Ö£ÖÔ“µÖÖ ‡.ÃÖ. 1831 ´Ö¬µÖê ¯ÖÎ×ÃÖ¬¤    —ÖÖ»Öê»µÖÖ '´Ö¸Öšß -  ‡Ó�ÖÎ•Öß ¿Ö²¤�úÖê¿ÖÖÖê' ¸“Ö»ÖÖ †ÃÖê ´Æ�ÖÖ¾Öê »ÖÖ�ÖŸÖê. 

¯ÖÎÖ. —Öæ»Ö ²»ÖÖê�ú µÖÖÓ“ÖÖ  'La Formation de la Langue Marathe' ÆÖ ±Îëý“Ö ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö �ÖÎÓ£Ö ´Æ�Ö•Öê †Ö¬Öã×Ö�ú ‡Ó›Öê-†ÖµÖÔÖ ³ÖÖÂÖÖÓ“ÖÖ 

¿ÖÖÃ¡ÖÖêŒŸÖ †³µÖÖÃÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Ö †ÃÖæÖ ŸÖÖê ´Ö¸Öšß“µÖÖ“Ö Ö¾Æê ŸÖ¸ ÃÖ¾ÖÔ †Ö¬Öã×Ö�ú †ÖµÖÔÖ-³ÖÖ¸ŸÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖÓ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öê ´ÖÆ¢¾ÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ 

†ÖÆê.3 ÃÖÖ¬ÖÖ¸�ÖŸÖ: ´Ö¸Öšß´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“ÖÖ †ÖœÖ¾ÖÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖÃÖ †ŸµÖÓŸÖ ˆ““Ö ¤•ÖÖÔ“Öê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Öæ¾ÖÔÃÖã¸à“ÖÖ ×¾Ö«ÖÖ †³µÖÖÃÖ�úÖÓÖß 

�êú»Öê»Öê ×¤ÃÖæÖ µÖêŸÖê. 

 ´Ö¸Öšß ³ÖÖÂÖÖ ¾Ö ÃÖÖ×ÆŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ»ÖÖ ×¾Ö«ÖÖ †³µÖÖÃÖ�úÖÓÖß ‘ÖÖ»ÖæÖ ×¤»Öê»µÖÖ ŸÖÖ×Ÿ¾Ö�ú, ¯ÖÎÖ´ÖÖ×�Ö�ú †Ö×�Ö ×ÖÂšÖ¯Öæ¾ÖÔ�ú 

ÃÖ´Ö×¯ÖÔŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ¯Ö¸Ó̄ Ö¸Ö †ÃÖŸÖÖÖÖÆß ÆÖ ÃÖÓ¯Ö®Ö ¾ÖÖ¸ÃÖÖ ¯Öãœê ¯ÖÎÖ´ÖÖ×�Ö�úŸÖê“µÖÖ †Ó�ÖÖÖê ×™�ú¾ÖŸÖÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆß, †ÃÖê �Öê¤ÖÖê ´Æ�ÖÖ¾Öê »ÖÖ�ÖŸÖê. 

†Ö•Ö ×¾ÖªÖ¯ÖßšßµÖ ¯ÖÖŸÖôß¾Ö¸ ‹´Ö.±ýß»Ö., ¯Öß‹“Ö.›ß. “µÖÖ ÃÖÓ¤³ÖÖÔÖê ÆÖê�ÖÖ·µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“ÖÖ ¤•ÖÖÔ ŸÖ¯ÖÖÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖÖê †ŸµÖÓŸÖ ÃÖã́ ÖÖ¸ †ÃÖ»µÖÖ“Öê 

�ãú�ÖÖ»ÖÖÆß •ÖÖ�Ö¾Öê»Ö. ‹�úŸÖ¸ ×¾ÖªÖ¯ÖßšßµÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖŸÖ ×¿Ö�Ö�úÖÓÖÖ ¯Öß‹“Ö.›ß. Æß ¾µÖÖµÖÃÖÖ×µÖ�ú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ �êú»µÖÖÖê †Ö×�Ö µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö 

ÖÖê�ú¸ß¿Öß, ¾ÖêŸÖÖ¾ÖÖœß¿Öß •ÖÖê›»µÖÖÖê ÃÖÖÆ×•Ö�ú“Ö ŸµÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ´Öæ»µÖÖŸ´Ö�úŸÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖ ŸµÖÖ»ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ »ÖÖ×•Ö¸¾ÖÖÖê †ÃÖê ²ÖÖ•ÖÖ¹ý Ã¾Ö¹ý¯Ö 

¯ÖÎÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆê. ÃÖÆÖ¾µÖÖ ¾ÖêŸÖÖ †ÖµÖÖê�ÖÖŸÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšßµÖ �Öê¡ÖÖŸÖ»µÖÖ ×¿Ö�Ö�úÖÓ“µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ†ÓŸÖ�ÖÔŸÖ µÖê�ÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÎ�úÖ¸“µÖÖ ²ÖœŸÖßÃÖÖšß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ 

ÆÖ ‘Ö™�ú ´ÖÆ¢¾ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ»µÖÖÖê ÊÖ 'ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ'»ÖÖ †Öë�Öô¾ÖÖÖê ²ÖÖ•ÖÖºþ Ã¾Öºþ¯Ö µÖê‰Ö µÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÎ�ÖŸÖ †¿ÖÖ ´ÖÖ×ÆŸÖß-ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ �úÖôÖŸÖ 

ŸÖ¸ ‡Ó™¸Öê™¾Ö¸ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ³Ö¸´ÖÃÖÖš ´ÖÖ×ÆŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ê ÖãÃÖŸÖê '�ú™à�Ö ¯ÖêÃ™à�Ö' �ú¹ýÖ 'ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ' �úÖµÖÔ “ÖÖ»Ö»Öê †ÖÆê. 

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖ»µÖÖ ´Öæô ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö, �ÖÎÓ£ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ŸÖÖÃÖÖŸÖÖÃÖ ²ÖÃÖæÖ ´Öæô ÃÖÓ¤³ÖÔ �ÖÎÓ£ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ÖÖê ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ÊÖ �ÖÖêÂ™ß †Ö•Ö CAS 

´Öãôê ÖŒ�úß“Ö ¿Öã¦ š¸ŸÖ †ÖÆêŸÖ. ŸÖ¸ '‡Ó™¸Öê™' Æê“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öê ´Öã�µÖ Ã¡ÖÖêŸÖ ´ÖÖÖæÖ �êú»Öê •ÖÖ�ÖÖ¸ê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ´ÖÖêš¶Ö ¯ÖÎ´ÖÖ�ÖÖ¾Ö¸ ÆÖêŸÖ 

†ÃÖ»µÖÖ´Öãôê �Ö·µÖÖ '×¸ÃÖ“ÖÔ' ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö•Ö“Öß ×¯Öœß ¤ã¸Ö¾ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¾Ö¤Ö¸�ú ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ÃÖ´ÖÖê¸ †Ö»Öê †ÖÆê. �Ö¸ê ´Æ�Ö•Öê µÖÖ †¬ÖÖê�ÖŸÖß»ÖÖ 

�êú¾Öô ÃÖÆÖ¾µÖÖ ¾ÖêŸÖÖ †ÖµÖÖê�ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ŸÖã¤ß �úÖ¸�Öß³ÖæŸÖ †ÖÆêŸÖ †ÃÖê ´ÖÖÖ�µÖÖ“Öê �úÖÆß �úÖ¸�Ö ÖÖÆß. ×¾ÖªÖ¯ÖßšßµÖ ¯ÖÖŸÖôß¾Ö¸“µÖÖ 

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤³ÖÖÔŸÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸�ÖŸÖ: ŸÖßÃÖ‹�ú ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öß �µÖÖŸÖÖÖ´Ö ÃÖ´Öß�Ö�ú, †³µÖÖÃÖ�ú, ›Öò. �ÖÖê.´ÖÖ. ¯Ö¾ÖÖ¸ µÖÖÓÖß �úÖµÖ ´Æ™»Öê †ÖÆê ŸÖê 

¯ÖÖÆ�Öê ´ÖÆ¢¾ÖÖ“Öê š¸ŸÖê. µÖÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšßµÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤³ÖÖÔŸÖ ŸÖê ´Æ�ÖŸÖÖŸÖ..''�úÖÆß š¸Ö×¾Ö�ú ¯ÖÎ�úÖ¸“Öê ×¾ÖÂÖµÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö�ú †×¬Ö�ú ¯ÖÎ´ÖÖ�ÖÖŸÖ 

×Ö¾Ö›ŸÖÖÖÖ ×¤ÃÖŸÖÖŸÖ. ‹�ÖÖªÖ »Öê�Ö�úÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸�Öê ÆÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö�úÖÓ“ÖÖ †Ö¾Ö›ŸÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ. ×Ö¾Ö› �ú¸�µÖÖ“µÖÖ ¥×Â™Öê �ú¤Ö×“ÖŸÖ ÃÖÖê̄ ÖÖ 

†ÃÖÖ¾ÖÖ.... Æ.ÖÖ. †Ö¯Ö™ê, ÖÖ.Æ. †Ö¯Ö™ê, �úÖê»Æ™�ú¸, ¯Öã.µÖ. ¤ê¿Ö¯ÖÖÓ›ê, ±ý›�êú, �ÖÖÓ›ê�ú¸, †¡Öê, ×¾Ö³ÖÖ¾Ö¸ß ×¿Ö¹ý¸�ú¸, ¿ÖÓ�ú¸ ¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÃÖÖ¸�Öê 

»Öê�Ö�ú †³µÖÖÃÖ ×¾ÖÂÖµÖ ´Æ�ÖæÖ ÃÖÓ¯Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ ²ÖêŸÖÖ“µÖÖ ¾Ö�æú²ÖÖ“µÖÖ »Öê�Ö�úÖ¯ÖµÖÕŸÖ µÖê�µÖÖ“Öß †³µÖÖÃÖ�úÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸ß †ÃÖŸÖê. †Öê�ú¤Ö †¿ÖÖ 

»Öê�Ö�úÖÓ´Ö¬µÖê †³µÖÖÃÖÖßµÖ �úÖÆß ÖÃÖŸÖê. »Ö�Ö�ÖßµÖ ×ÖÂ�úÂÖÔ ×Ö‘Ö�µÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ ÖÃÖŸÖê. ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆÖÃÖÖŸÖ ¤ÖêÖ †Öêôà“Öß ÖÖë¤Æß 

•µÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ �ú¸ŸÖÖ µÖê�ÖÖ¸ ÖÃÖŸÖê, †ÃÖê »Öê�Ö�ú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ×¾ÖÂÖµÖ ´Æ�ÖæÖ ×Ö¾Ö›»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ µÖÖ“Öê �úÖ¸�Ö †³µÖÖÃÖÖ“ÖÖ ÃÖÖê̄ Öê¯Ö�ÖÖ. †ÃÖ»ÖÖ 

†³µÖÖÃÖ �úÖê�ÖŸµÖÖ ÃÖÖ“µÖÖÖê �ú¸ÖµÖ“ÖÖ ŸÖê š¸»Öê»Öê †ÃÖŸÖê''4 Æß ŸÖßÃÖ“ÖÖôßÃÖ ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá“Öß ¯Ö×¸×Ã£ÖŸÖß †ÖÆê. †Ö•Ö µÖÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšßµÖ 

¯ÖÖŸÖôß¾Ö¸“µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÖê †ŸµÖÓŸÖ ³ÖµÖÖ¾ÖÆ †¿Öß ×Ã£ÖŸÖß ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¹ýÖ šê¾Ö»Öß †ÖÆê. 

 ˆ¯Ö¸ÖêŒŸÖ ´Ö¸Öšß ³ÖÖÂÖÖ ¾Ö ÃÖÖ×ÆŸµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´Öé¬¤, ÃÖ¿ÖŒŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¸Ó¯Ö¸ê“ÖÖ †Ö×�Ö ŸÖ¤ËÖÓŸÖ¸ �ÖÖ»ÖÖ¾ÖŸÖ •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“ÖÖ 

†Ö¯Ö�Ö £ÖÖê›ŒµÖÖŸÖ †ÖœÖ¾ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. †Ö•Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÎÖ´ÖÖ×�Ö�úŸÖêê ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö¯Ö¸ßŸÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö •Ö¸ß †ÃÖ»Öê ŸÖ¸ßÆß �úÖÆß ¯ÖÖŸÖôß¾Ö¸ ÖŒ�úß“Ö 

¤•Öì¤Ö¸ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÆÖêŸÖ †ÖÆê, Æê Æß †Ö¯Ö�ÖÖÃÖ ÖÖ�úÖ¸ŸÖÖ µÖê�ÖÖ¸ ÖÖÆß. ´Ö¸Öšß ³ÖÖÂÖÖ †Ö×�Ö ÃÖÖ×ÆŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤³ÖÖÔŸÖ •Ö¸ß ×¾Ö¯Öæ»Ö ¯ÖÎ´ÖÖ�ÖÖŸÖ 

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸ß †•ÖæÖÆß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖ»µÖÖ †ÃÖÓ�µÖÖ •ÖÖ�ÖÖ, Ö¾µÖÖ ×¤¿ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¤Ö�Ö¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ Ö¾µÖÖ ×¤¿ÖÖ 

�úÖê�ÖŸµÖÖ †ÖÆêŸÖ ŸµÖÖ“ÖÖ †Ö¯Ö�Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ �ú¹ý. ´Ö¸Öšß ³ÖÖÂÖê“µÖÖ ÃÖÓ¤³ÖÖÔÖê †Ö•Ö ²Ö¸ê“Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»Öê ŸÖ¸ßÆß ²Ö¤»ÖŸµÖÖ 
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•Öß¾ÖÖÖ´ÖÖÖÖ“ÖÖ, ²Ö¤»ÖŸµÖÖ ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú-ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¯Ö×¸¯ÖÎê�µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ �êú»µÖÖÃÖ †•ÖæÖÆß ´Ö¸Öšß ³ÖÖÂÖê“µÖÖ ÃÖÓ¤³ÖÖÔŸÖ Ö¾µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“µÖÖ 

×¤¿Öê“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖêŸÖÖê. ´Ö¸Öšß ³ÖÖÂÖê“µÖÖ ÃÖÓ¤³ÖÖÔŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ �êú»µÖÖÃÖ µÖÖ ³ÖÖÂÖê“ÖÖ »ÖÖê�ú•Öß¾ÖÖÖ¿Öß †ŸÖã™ †ÃÖÖ ÃÖÖÓ¬ÖÖ †ÖÆê, ×ŸÖ»ÖÖ 

ÃÖ´Öé¬¤ †¿Öß ¯Ö¸Ó¯Ö¸Ö †ÖÆê, ×ŸÖ»ÖÖ ÃÖã²ÖÖê¬Ö †¿Öß ×»Ö¯Öß †ÖÆê †Ö×�Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÆ¢¾ÖÖ“Öê ´Æ�Ö•Öê ×ŸÖ»ÖÖ ÃÖÖ×ÆŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖ´Öé¬¤ †ÃÖÖ ¾ÖÖ¸ÃÖÖ †ÖÆê. 

†ÃÖÓ�µÖ ³ÖÖ×ÂÖ�ú †Ö�Îú´Ö�ÖÖÓ“ÖÖ ´Öã�úÖ²Ö»ÖÖ �ú¹ýÖ ×ŸÖÖê †Ö¯Ö»Öê Ã¾ÖŸ¾Ö †Ö×�Ö ÃÖŸ¾Ö ×™�ú×¾Ö»Öê †ÖÆê. †ÃÖê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸ßÆß †Ö•Ö“µÖÖ ¯ÖÎ“ÖÓ› 

¾Öê�ÖÖÖê ¯Öãœê ÃÖ¸�úŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê»µÖÖ •ÖÖ�Ö×ŸÖ�úß�ú¸�ÖÖŸÖ †Ö¯Ö»Öß ³ÖÖÂÖÖ †Ö×�Ö µÖÖ ³ÖÖÂÖêÖê ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öê»Öß ³ÖÖ×ÂÖ�ú ÃÖÓÃ�éúŸÖß ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆê. 

†Ö•Ö“µÖÖ †×ŸÖ¸ê�úß ‡Ó�ÖÎ•ÖÖô»Öê»µÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¯Ö¬¤ŸÖß´Ö¬µÖê ´Ö¸Öšß ³ÖÖÂÖê“Öê †×ÃŸÖŸ¾Ö ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆê. ŸÖê¾ÆÖ µÖÖ †Ö�Îú´Ö�ÖÖÓÖÖ £ÖÖê¯Ö¾ÖæÖ 

�ãúš»µÖÖÆß ³ÖÖÂÖê“Öê ³ÖµÖ Ö ²ÖÖô�ÖŸÖÖ ´Ö¸Öšß ³ÖÖÂÖê»ÖÖ †×¬Ö�ú ÃÖ´Öé¬¤, †×¬Ö�ú †£ÖÔ¾ÖÖÆß †Ö×�Ö †×¬Ö�ú †ÖÀ¾ÖÖÃÖ�ú �úÃÖê �ú¸ŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö Æê 

†Ö¾ÆÖÖ µÖÖ �Öê¡ÖÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ �ú¹ý ‡×“”�ÖÖ·µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö�úÖÓÃÖ´ÖÖê¸ †ÖÆê. �êú¾Öô »ÖÖê�ú³ÖÖÂÖÖ ´Æ�ÖæÖ ×ŸÖ“µÖÖ�ú›ê Ö ¯ÖÖÆŸÖÖ †Ö•Ö“µÖÖ �úÖôÖÖã¹ý¯Ö 

´Ö¸Öšß ³ÖÖÂÖê»ÖÖ ¸Ö•Ö³ÖÖÂÖÖ †Ö×�Ö –ÖÖÖ³ÖÖÂÖÖ ´Æ�ÖæÖ �úÃÖê ÃÖ´Ö£ÖÔ �ú¸ŸÖÖ µÖê‰ ¿Ö�úŸÖê µÖÖ ¥×Â™Öê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ �ú¸�µÖÖÃÖ, ÃÖÖÓ�ÖÖê¯ÖÖÓ�Ö †³µÖÖÃÖ 

�ú¸�µÖÖÃÖ †•ÖæÖÆß ¯ÖãÂ�úôÃÖÖ ¾ÖÖ¾Ö †ÖÆê. µÖÖ ÃÖÓ¤³ÖÖÔŸÖ ¸.²ÖÖ. ´ÖÓ“Ö¸�ú¸ ´Æ�ÖŸÖÖŸÖ �úß, ''†Ö¯Ö»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯Ö¸Ö¾Ö»ÖÓ²Öß ¸ÖÆæ ÖµÖê, ×¾Ö–ÖÖÖ -     

ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ –ÖÖÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö �Öê¡ÖÖŸÖ Ö¾Ö×Ö×´ÖÔŸÖß ¾ÆÖ¾Öß †¿Öß †Ö¯Ö»Öß †Ö�úÖÓ�ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ ´Ö¸Öšß“Öß ÃÖÓÃ�úÖ×¸ŸÖ ÃÖ¸�Öß �ú¿Öß ¾ÖÖœê»Ö 

µÖÖ“ÖÖ †Ö¯Ö�Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ �êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æ•Öê. ÃÖ¾ÖÔ“Ö �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö Ö¾ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ ´Ö¸ÖšßŸÖ �ú¸ŸÖÖ †Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æ•Öê. Æê ¾ÆÖ¾ÖµÖÖ“Öê ŸÖ¸ ‹�ú �úÖ™ê�úÖê¸, ×Ö×À“ÖŸÖ 

†£ÖÔ¾ÖÖÆß †Ö×�Ö �ÖãÓŸÖÖ�ÖãÓŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ�ú»¯ÖÖÖ µÖ£ÖÖ£ÖÔ̄ Ö�Öê ¾µÖŒŸÖ �ú¸�ÖÖ¸ß ´Ö¸Öšß ‘Ö›×¾ÖŸÖÖ †Ö»Öß ¯ÖÖ×Æ•Öê. ŸÖ¸ ´Ö¸Öšß Ö¾Ö×¾Ö“ÖÖ¸ÖÓ“Öß �ÖÓ�ÖÖê¡Öß ²ÖÖê»Ö. 

×ŸÖ»ÖÖ –ÖÖÖ³ÖÖÂÖÖ ´Æ�ÖæÖ µÖÖê�µÖ ŸÖß ¯ÖÎ×ŸÖÂšÖ »ÖÖ³Öê»Ö.''5 µÖÖ¥Â™ßÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ �êú»µÖÖÃÖ ³ÖÖÂÖê“µÖÖ ÃÖÓ¤³ÖÖÔŸÖ»µÖÖ ¯Öš›ß²ÖÖ•Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ»ÖÖ ±ýÖ™Ö ¤ê‰Ö 

´Ö¸Öšß ³ÖÖÂÖêÃÖ´ÖÖê¸ß»Ö Æê †Ö¾ÆÖÖ ¤æ¸ �ú¸�µÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤³ÖÖÔŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö�úÖÓÖÖ ×¾Ö¯Öæ»Ö †ÃÖÖ ¾ÖÖ¾Ö †ÖÆê.  

 ´Ö¸Öšß ÃÖÖ×ÆŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖÓŸÖ ÃÖÖ×ÆŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¯Ö®Ö †ÃÖÖ ¾ÖÖ¸ÃÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆê. †¿ÖÖ µÖÖ ÃÖÓ̄ Ö®Ö ÃÖÓŸÖ ÃÖÖ×ÆŸµÖÖ¾Ö¸ ×¾Ö¯Öæ»Ö †ÃÖê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ 

—ÖÖ»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸ßÆß †Ö•Ö“µÖÖ †Ö¬Öã×Ö�ú �úÖôÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓ�ÖÖÖê ÃÖÓŸÖÃÖÖ×ÆŸµÖÖ“ÖÖ †¾ÖµÖÖ£ÖÔ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ �Öê»ÖÖ ¯ÖÖ×Æ•Öê. †ÃÖê —ÖÖ»Öê ŸÖ¸“Ö †Ö•Ö“µÖÖ 

´ÖÖ×ÆŸÖß-ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖµÖÖ•ÖÖ»ÖÖŸÖ ³Ö¸�ú™ŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê»µÖÖ ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú †¬Ö:¯ÖŸÖÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ £ÖÖê¯Ö¾ÖæÖ ÃÖÓŸÖÃÖÖ×ÆŸµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖî×»Ö�ú 

ÃÖŸ¾ÖÖ“Öê ÃÖÖ¸ ´Ö¸Öšß ´ÖÖÖ¾Ö¸ ×²ÖÓ²Ö¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. µÖÖ ÃÖÓ¤³ÖÖÔŸÖ ¸Ö.�Ö. •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓÖß ¾µÖŒŸÖ �êú»Öê»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ ´ÖÆ¢¾ÖÖ“Öê š¸ŸÖÖŸÖ. †Ö¬Öã×Ö�úŸÖÖ †Ö×�Ö 

ÃÖÓŸÖ ÃÖÖ×ÆŸµÖÖ“ÖÖ †Öã²ÖÓ¬Ö •ÖÖê›ŸÖÖÖÖ ŸÖê ´Æ�ÖŸÖÖŸÖ, ''ÃÖÓŸÖ ÃÖÖ×ÆŸµÖ †Ö×�Ö †Ö¬Öã×Ö�úŸÖÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ †Öê�ú ¯ÖÎ�úÖ¸ê �êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ‹�ú 

´Æ�Ö•Öê †Ö¬Öã×Ö�ú �úÖôÖŸÖ ÃÖÖÓ¯ÖÎ¤Ö×µÖ�ú ¥Â™ßÖê ÃÖÓŸÖÖÓ“Öê �úÖµÖÔ ¾Ö ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖ �úÃÖê ×™�æúÖ †ÖÆê, Æê ¯ÖÖÆ�Öê. ¤ãÃÖ¸ê ´Æ�Ö•Öê †Ö¬Öã×Ö�ú �úÖôÖŸÖß»Ö 

(´Æ�Ö•Öê 19-20 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖŸÖß»Ö) †³µÖÖÃÖ�úÖÓÖß ÃÖÓŸÖ ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖÖ�ú›ê �úÖê�ÖŸµÖÖ ¥Â™ßÖê ¯ÖÖ×Æ»Öê †ÖÆê, ŸÖê »Ö�ÖÖŸÖ ‘Öê�Öê. ×ŸÖÃÖ¸ê ´Æ�Ö•Öê 

†Ö¬Öã×Ö�ú �úÖôÖŸÖ �úÖê�ÖŸµÖÖ †£ÖÖÔÖê ÃÖÓŸÖ ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ×�Óú¾ÖÖ †¾Ö£ÖÔ�ú š¸ŸÖê, ŸÖê ¯ÖÖÆ�Öê. “Ö¾Ö£Öê ´Æ�Ö•Öê �êú¾Öô ¿Öã¬¤ ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖßÖ ¥Â™ßÖê 

ÃÖÓŸÖ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖÖ“Öê �Öã�Ö×¾Ö¿ÖêÂÖ ¿ÖÖê¬ÖæÖ �úÖœ�Öê. £ÖÖê›ŒµÖÖŸÖ, †Ö¬Öã×Ö�ú •Öß¾ÖÖ �ú»¯ÖÖÖ †Ö×�Ö ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖßÖ �ú»¯ÖÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ê ÃÖÓŸÖ 

¾ÖÖ’Ë´ÖµÖÖ“ÖÖ Ö¾µÖÖÖê ¿ÖÖê¬Ö-²ÖÖê¬Ö �ú¹ýÖ ‘Öê�Öê.''6 ÃÖÓŸÖÃÖÖ×ÆŸµÖ Æê ´ÖÆÖ¸ÖÂ™ÒÖ“Öê, ´Ö¸Öšß ´ÖÖÖ“Öê ‹�ú ´ÖÖî×»Ö�ú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú ¬ÖÖ †ÖÆê ¾Ö ŸÖê 

×™�ú¾ÖÖµÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ µÖÖ ÃÖÖ×ÆŸµÖÖ“ÖÖ †Ö•Ö“µÖÖ �úÖôÖÖã¹ý¯Ö ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú ¥Â™¶Ö Ö¾ÖÖ †¾ÖµÖÖ£ÖÔ ¿ÖÖê¬Ö�µÖÖ“Öê †Ö¾ÆÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö�úÖÓÃÖ´ÖÖê¸ †ÖÆê. 

´Ö¸Öšß ÃÖÖ×ÆŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖß»Ö Æß Ö¾Öß ×¤¿ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö�úÖÓÖß ¯Öãœê †Ö»Öê ¯ÖÖ×Æ•Öê. 

 »ÖÖê�úÃÖÖ×ÆŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ �êú»µÖÖÃÖ ´Ö¸Öšß´Ö¬µÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖæÖ »ÖÖê�úÃÖÖ×ÆŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ�ú»ÖÖÖ“Öê †Ö×�Ö ŸµÖÖ“µÖÖ 

×¾Ö¿»ÖêÂÖ�ÖÖ“Öê ³Ö¸´ÖÃÖÖš �úÖ´Ö —ÖÖ»Öê †ÖÆê. ¯ÖãÆÖ ŸÖê“Ö ŸÖê ÃÖÓ�ú»ÖÖ �ú¸�µÖÖ¯Öê�ÖÖ †Ö×�Ö ×ŸÖ“Ö ŸÖß ´ÖÖÓ›�Öß �ú¸�µÖÖ¯Öê�ÖÖ †Ö•Ö »ÖÖê�úÃÖÖ×ÆŸµÖÖ“Öß 

•Ö¾Öô¯ÖÖÃÖ �ÖÓ›ßŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ×Ö×´ÖÔŸÖß ¾Ö ×ŸÖ“Öê •ÖŸÖÖ �ú¸�µÖÖ“Öê ´ÖÖêšê †Ö¾ÆÖÖ †³µÖÖÃÖ�úÖÓÃÖ´ÖÖê¸ †ÖÆê. ÆÖ ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú ¾ÖÖ¸ÃÖÖ �ÖÎÓ£ÖÖ¯Öê�ÖÖ 

•ÖÖ´ÖÖÖÃÖÖŸÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ¯Ö�Öê �úÃÖÖ ×™�æúÖ ¸Ö×Æ»Ö ÆÖ ¬µÖÖÃÖ ‘Öê‰Ö µÖÖ �Öê¡ÖÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ �ú¸�µÖÖÃÖ ¯ÖãÂ�úô“Ö ¾ÖÖ¾Ö †ÖÆê, ŸÖÃÖê“Ö †ÃÖÓ�µÖ †Ö×¤¾ÖÖÃÖß 
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•ÖÖŸÖß-•Ö´ÖÖŸÖà“µÖÖ †Ö•Ö †ÃŸÖ�ÖÓŸÖ ÆÖêŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê»µÖÖ ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖÖ �ú¿ÖÖ ×™�ú¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö ÆÖ Æß †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ “ÖÖ ´ÖÖêšÖ ¯ÖÎ¿Ö †ÖÆê. µÖÖ¥Â™ßÖê 

µÖÖ �Öê¡ÖÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ Æê ³ÖÖ×ÂÖ�ú ÃÖÓ×“ÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ •ÖŸÖÖ �ú¸ŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.  

 †Ö•Ö“µÖÖ †Ö¬Öã×Ö�úß�ú¸�ÖÖ“µÖÖ �úÖê»ÖÖÆ»ÖÖŸÖ •Ö�Ö�µÖÖ“Öê ‹�ú †Ö³ÖÖÃÖß ×“Ö¡Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê †ÖÆê. †Ö¯Ö�Ö †Ö¬Öã×Ö�úŸÖê“µÖÖ, 

¾Öî“ÖÖ×¸�ú ¯Ö×¸¯ÖŒ¾ÖŸÖê“µÖÖ ¯ÖÎ¾ÖÖÆÖŸÖ ¯Öæ�ÖÔŸÖ: ÃÖÖ´Öß»Ö —ÖÖ»ÖÖê †ÖÆÖêŸÖ µÖÖ ³ÖÎ´ÖÖŸÖ •Ö�ÖŸÖ †ÖÆÖêŸÖ. ¯Ö¸ÓŸÖã ¤ãÃÖ¸ß�ú›ê †Ö•ÖÆß •ÖÖŸÖß†ÓŸÖ“Öß »ÖœÖ‡Ô 

†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×•ÖÓ�úŸÖÖ †Ö»Öê»Öß ÖÖÆß Æê ÃÖŸµÖ †ÖÆê. ´Æ�ÖæÖ“Ö •ÖÖ�Ö×ŸÖ�úß�ú¸�ÖÖ“µÖÖ �úÖôÖŸÖ»Öê ¤×»ÖŸÖ¯Ö¤¤×»ÖŸÖÖÓ“Öê ¯ÖÎ¿Ö †×¬Ö�ú“Ö �Ö×Æ¸ê ÆÖêŸÖ 

“ÖÖ»Ö»Öê †ÖÆêŸÖ. µÖÖ´Öãôê“Ö ¤×»ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆŸµÖÖ“Öß ¯Öæ¾Öá“Öß ¯Ö×¸³ÖÖÂÖÖÆß †ÖŸÖÖ ²Ö¤»ÖŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß †ÖÆê. ¾ÖÓ×“ÖŸÖÖÓ“Öê ÃÖÖ×ÆŸµÖ µÖÖ •Ö�Ö�µÖÖ“µÖÖ Ö¾µÖÖ 

�úÖô›ÖêÆÖŸÖæÖ †¾ÖŸÖ¸ŸÖê †ÖÆê. ŸµÖÖ»ÖÖ µÖÖ ²Ö¤»ÖŸµÖÖ •Öß¾Ö‘Öê�µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖŸÖæÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ †Ö�ÎúÖê¿Ö ´ÖÖÓ›Ö¾ÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖÖê †ÖÆê. ¤×»ÖŸÖ-¯Ö¤¤×»ÖŸÖÖÓ“µÖÖ 

�ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ß ×¾Ö“ÖÖ¸ÖÓÖÖ ³ÖÎÂ™ �ú¸�ÖÖ·µÖÖ µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¤×»ÖŸÖ ÃÖÖ×Æ×ŸµÖ�úÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÖ �ú¸Ö¾ÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖÖê †ÖÆê. µÖÖÃÖÓ¤³ÖÖÔŸÖ ˆ¢Ö´Ö �úÖÓ²Öôê 

´Æ�ÖŸÖÖŸÖ, 'ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ¸ß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ •µÖÖ ¯ÖÎ´ÖÖ�Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ÖÖ“Öê ŸÖÖŸÖ›ßÖê •ÖÖ�Ö×ŸÖ�úß�ú¸�Ö �ú¸ŸÖê, ŸµÖÖ“Ö ¯Ö¬¤ŸÖßÖÓ µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ ²Öôß 

š¸�ÖÖ·µÖÖ, ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ ×¯Öô¾Ö�Öæ�úß“ÖÓ ÃÖÖ¬ÖÖ š¸�ÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖß“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÎ¿ÖÖÓ“ÖÃÖã¬¤Ö •ÖÖ�Ö×ŸÖ�úß�ú¸�Ö �ú¸ÖµÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æ•Öê. ŸÖê •Ö¸ Ö 

�ú¸ŸÖÖ ŸÖã́ Æß �ÖÖ¾ÖÖŸÖ“Ö, ŸÖÓ²ÖæŸÖ“Ö ¸ÖÆæÖ ²ÖÖê»ÖÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ ŸÖ¸ ´ÖÖ¡Ö �ú¤Ö×“ÖŸÖ •ÖÖ�Ö×ŸÖ�úß�ú¸�ÖÖ“µÖÖ »ÖœÖ‡ÔŸÖ ŸÖã´Æß ×™�æú ¿Ö�ú�ÖÖ¸ ÖÖÆß. »ÖœÖ‡Ô 

×•ÖÓ�úÖµÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÎ¿ÖÖÓ“Öê, ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ß»Ö ˆ¢Ö¸ÖÓ“Öê, »Öœ�µÖÖÃÖÖšß ¾ÖÖ¯Ö¸Ö¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÆŸµÖÖ¸Ö“Öê,    ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÎÖ´ÖÖ×�Ö�ú¯Ö�Öê 

•ÖÖ�Ö×ŸÖ�úß�ú¸�Ö �êú»Öê ¯ÖÖ×Æ•Öê.''7 †Ö•Ö“Öê ¤×»ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆŸµÖ µÖÖ Ö¾µÖÖ †ÖµÖÖ´ÖÖŸÖæÖ †¾ÖŸÖ¸ŸÖê †ÖÆê. ´Æ�ÖæÖ“Ö ¤×»ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆŸµÖÖ“µÖÖ ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖÖ“Öê 

•ÖãÖê ×Ö�úÂÖ ™Ö�æúÖ Ö¾µÖÖ ¯Ö×¸¯ÖÎê�µÖÖŸÖæÖ ¤×»ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“µÖÖ ×¤¿ÖÖ š¸¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.†ÃÖê —ÖÖ»Öê ŸÖ¸“Ö ¤×»ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆŸµÖÖ“µÖÖ 

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖ»ÖÖ ŸÖÖê“ÖŸÖÖê¯Ö�ÖÖ •ÖÖ‰Ö ¤×»ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆŸµÖÖ“Öê Ö¾Öê ´Öæ»µÖ³ÖÖÖ ÃÖÖ×ÆŸµÖÖ“µÖÖ ¯Ö™»ÖÖ¾Ö¸ µÖê‰ ¿Ö�êú»Ö †Ö×�Ö ŸÖê¾ÆÖ“Ö ¤×»ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆŸµÖÖ“µÖÖ 

†¯Ö×¸ÆÖµÖÔŸÖê“µÖÖ ÃÖÓ¤³ÖÖÔÖê �ãú“ÖêÂ™Ö �ú¸�ÖÖ·µÖÖ «êÂ™¶Ö ¯ÖÎ¾Öé¢Öß»ÖÖ ÃÖÓ¯Ö×¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. Æß ×¤¿ÖÖ ›ÖêŒµÖÖŸÖ šê¾ÖæÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ �êú»µÖÖÃÖ ¤×»ÖŸÖ 

ÃÖÖ×ÆŸµÖÖ»ÖÖ Ö¾Öê †×ÃŸÖŸ¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖÎÖ¯ŸÖ ÆÖê‡Ô»Ö, µÖÖŸÖ ¿ÖÓ�úÖ ÖÖÆß. 

 Ö¾¾Ö¤Öê¢Ö¸ß �ú×¾ÖŸÖê“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ �êú»µÖÖÃÖ µÖÖ �ú×¾ÖŸÖêŸÖß»Ö †Ö¾Öê¿Ö-†×³Ö×Ö¾Öê¿Ö ¾ÖÖ�ÖÖ�Ö�µÖÖ•ÖÖê�ÖÖ †ÖÆê. µÖÖ �ú×¾ÖŸÖêÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú 

“Öô¾Öôà“Öß ¯Ö¸�Ö› ×“Ö×�úŸÃÖÖ •Ö¿Öß �êú»Öß ŸÖÃÖê“Ö �úšÖê¸ †ÖŸ´Ö¯Ö¸ß�Ö�ÖÆß �êú»Öê. •ÖÖ�Ö×ŸÖ�úß�ú¸�ÖÖÖê ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öê»Öê ¯ÖÎ¿Ö, ²Ö¤»ÖŸÖ •ÖÖ�ÖÖ¸ß 

ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú ´Öæ»µÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ÃÖÓ–ÖÖ¯ÖÖÖ“µÖÖ �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸�ú ²Ö¤»Ö, ³ÖÖÂÖê“Öê ×ŸÖ¸�úÃÖ¯Ö�Ö, ³ÖÖÂÖê“Öß µÖÖÓ×¡Ö�úŸÖÖ †Ö×�Ö ´ÖÖÖ¾Ö •ÖÖŸÖß¯Öãœß»Ö 

Ö¾Öß †Ö¾ÆÖÖê µÖÖÓ“Öê ³ÖÖÖ Ö¾¾Ö¤Öê¢Ö¸ß �ú×¾ÖŸÖêÖê ÃÖ¿ÖŒŸÖŸÖêÖê †Ö¬ÖÖê¸ê×�ÖŸÖ �êú»Öê. ¯Ö¸ÓŸÖã ŸµÖÖ“Ö ²Ö¸Öê²Ö¸ Ö¾¾Ö¤Öê¢Ö¸ß �ú×¾ÖŸÖêÖê †ÃÖÓ�µÖ ¯ÖÎ¿ÖÆß 

×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öê. ×ŸÖ“µÖÖ ×£Ö™¶Ö ÆÖêŸÖ •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ ÃÖÓ¾Öê¤Ö×¿Ö»ÖŸÖêÖê †Ö×�Ö ´ÖÖ�Ö�Öß²Ö¸Æã�æú´Ö �ú×¾ÖŸÖÖ ×»Ö×Æ�µÖÖ´Öãôê †Ö¯Ö»Öß †ÃÃÖ»Ö ´Öæô �ú×¾ÖŸÖÖ“Ö 

Æ¸¾ÖŸÖê �úß �úÖµÖ, ÆÖ �ÖÓ³Öß¸ ¯ÖÎ¿Ö µÖÖ �ú×¾ÖŸÖêÖê ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ. Ö¾¾Ö¤Öê¢Ö¸ß �ú×¾ÖŸÖê“µÖÖ †Ö�úÃÖŸÖ •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ µÖÖ †Ö×¾ÖÂ�úÖ¸Ö×¾ÖÂÖµÖß ×»Ö×ÆŸÖÖÖÖ 

³ÖÖ.»Ö. ³ÖÖêôê ´Æ�ÖŸÖÖŸÖ, ''•Ö�Ö�µÖÖ¿Öß �ú×¾ÖŸÖê»ÖÖ •ÖÖê›�µÖÖ“Öê ¯Ö£µÖ ¯ÖÖôÖµÖ»ÖÖ �ú¾ÖàÖß ×¿Ö�ú»Öê ¯ÖÖ×Æ•Öê. Ö�úÖ¸ ×�Óú¾ÖÖ ×¾Ö¦ÖêÆ µÖÖ †ÓŸÖ×¸´Ö 

†¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ, ¯ÖÎŸµÖ�Ö •Ö�Ö�µÖÖ¯Öê�ÖÖ ŸµÖÖ ´ÖÖêš¶Ö †ÃÖæ“Ö ¿Ö�úŸÖ ÖÖÆßŸÖ µÖÖ“ÖêÆß ³ÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß šê¾ÖÖµÖ»ÖÖ Æ¾Öê. ÃÖ´Ö�úÖ»ÖßÖ ´Ö¸Öšß �ú×¾ÖŸÖÖ 

¾ÖÖ“ÖŸÖÖÓÖÖ ÃÖŸÖŸÖ †ÃÖê •ÖÖ�Ö¾ÖŸÖê �úß, ‹�úŸÖ¸ ×ŸÖ“µÖÖ¾Ö¸ �úÖôÖ“Öß ¯ÖÎ“ÖÓ› ¤Æ¿ÖŸÖ †ÖÆê †Ö×�Ö ¤ãÃÖ¸ê †ÃÖê �úß ×ŸÖ“µÖÖ ¿Ö²¤ÖÓ“Öß ²Ö¾Æ£ÖÔŸÖÖ ÖÂ™ 

ÆÖêŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß †ÖÆê. �úÖôÖ“Öê ³ÖÖÖ †¾Ö¿µÖ †ÃÖÖ¾Öê ¯Ö�Ö †¿Öß ¤Æ¿ÖŸÖ ´ÖÖ¡Ö ´Öãôß“Ö �úÖ´ÖÖ“Öß ÖÖÆß. ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ‘Ö×™ŸÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öê»ÖÖ 

�úÖ¾µÖ¾ÖÃŸÖæ“ÖÖ ¯ÖÎ¾ÖÖÃÖ ŸÖß ´ÖÖÖ×ÃÖ�ú ×¾ÖÀ¾ÖÖŸÖ ˆŸÖ¹ýÖ ÃÖ•ÖÔÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôß¾Ö¸ •ÖÖŸÖê ŸÖê¾ÆÖ“Ö •Ö¸ �ú×¾ÖŸÖê“µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ ¯Öæ�ÖÔ —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸“Ö ˆ¢Ö´Ö 

�ú×¾ÖŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö ÆÖê‰ ¿Ö�úŸÖê''8 Ö¾¾Ö¤Öê¢Ö¸ß �ú×¾ÖŸÖêŸÖæÖ †ÃŸÖÓ�ÖŸÖ ÆÖêŸÖ •ÖÖ�ÖÖ¸ê Æê '�ú×¾ÖŸÖÖ¯Ö�Ö' ÆÖ ¾ÖŸÖỐ ÖÖÖ �ú×¾ÖŸÖê“µÖÖ ÃÖÓ¤³ÖÖÔŸÖ»ÖÖ ´ÖÖêšÖ ¯ÖÎ¿Ö 

†ÖÆê. �êú¾Öô �ú¾Öà“Öß †Ö×�Ö ÃÖÓ�ÖÎÆÖÓ“Öß ×Ö¾¾Öô ³Ö»ÖÖ¾ÖÖ �ú¸�ÖÖ¸ê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †Ö¯Ö�Ö �ú¸ŸÖ †ÃÖæ ŸÖ¸ †Ö•Ö“µÖÖ �ú×¾ÖŸÖêÖê �ú×¾ÖŸÖê¯Öãœê“Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö 

�ú¹ýÖ šê¾Ö»Öê»Öê Æê †ÖÖê�Öê ¯ÖÎ¿Ö †Öã¢Ö¸ßŸÖ“Ö ¸ÖÆŸÖß»Ö. �êú¾Öô Ö¾¾Ö¤Öê¢Ö¸ß �ú×¾ÖŸÖÖ“Ö Ö¾Æê ŸÖ¸ †Ö•Ö“Öß �ú£ÖÖ, �úÖ¤Ó²Ö¸ß, ÖÖ™�ú µÖÖÓÖß 

ÃÖ´Ö�úÖ»ÖÖ¿Öß ¯ÖÎÖ´ÖÖ×�Ö�ú ¸ÖÆæÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öê»Öê Ö¾Öê ÃÖ•ÖÔÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖŸÖæÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê»Öê †ÃÖÓ�µÖ ¯ÖÎ¿Ö µÖÖ�ú›ê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ×¤¿ÖÖ 
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