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³Ö™üŒµÖÖ •ÖÖŸÖß•Ö´ÖÖŸÖà“ÖÖ µÖã�Ö¬Ö´ÖÔ 
 

¯ÖÏÖ.›üÖò.×¤ǖ Ö�ú ×¸ü™êü 
×¾Ö–ÖÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ´Ö¸üÖšüß ×¾Ö³ÖÖ�Ö ÃÖÖÓ�ÖÖê»ÖÖ, ×•Ö.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ̧ ü. 

 
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ:  
 •ÖÖŸÖß †Ö×�Ö •Ö´ÖÖŸÖß ÆüµÖÖ †–ÖÖÖ ¾Ö †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖÖê ¾ÖÂÖÖÔÖã¾ÖÂÖì ³Ö™ü�ÓúŸÖß �ú¸üßŸÖ †Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ 
´ÖÖÖ¾Ö¸ü �ÖÖê»Ö¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö×²ÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖÖê ŸÖê †Ö¯Ö»Öê ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸ü�ú •Öß¾ÖÖ ÖÖ�ú¸ü�µÖÖÃÖ ÃÖÆü•ÖÖÃÖÆü•Öß ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ˆ¯Ö•ÖŸÖ †ÃÖ�ÖÖ¸êü 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, �ú»ÖÖ Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Ö�Ö�µÖÖ“Öê †×¾Ö³ÖÖ•µÖ †Ó�Ö ²ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ŸÖê ÃÖÓÃ�éúŸÖß, ¯ÖÓ̧ ü¯Ö¸üÖ µÖÖ»ÖÖ �ú¾Ö™üÖôæûÖ ²ÖÃÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. †Ã¯Öé¿µÖ 
•Öß¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ™üµÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê»Öê †ÃÖ»µÖÖÖê •Ö�Ö�µÖÖŸÖß»Ö �úÖ¹ý�µÖ,  ¾µÖ£ÖÖ  †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú •Öß¾ÖÖÖŸÖæÖ ¾µÖŒŸÖ �ú ü̧ŸÖÖŸÖ. �ÖãÆêü�ÖÖ¸üß“ÖÓ, 
†Ã¯Öé¿µÖÖ“ÖÓ •Ö�Ö�Öê •Ö�Ö�ÖÖ-µÖÖ •ÖÖŸÖß•Ö´ÖÖŸÖß ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ 13 †Öò�ÖÃ™ü 1952 ¸üÖê•Öß ¿ÖÖÃÖÖÖÖê �ÖãÆêü�ÖÖ¸ü �úÖµÖ¤üÖ ¸ü§ü �êú»ÖÖ. ÆüÖ �úÖµÖ¤üÖ ¸ü§ü �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß 
†Öê�ú •ÖÖŸÖß•Ö´ÖÖŸÖàÖß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»µÖÖ. ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖæÖ ÆüŒ�ú, µÖÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ, †ÖÓ¤üÖê»ÖÖê, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú “Öôû¾Öôûß ˆ³ÖÖ¸ü»µÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ 
†ÛÃŸÖŸ¾ÖÖ“Öß ¤ü�Ö»Ö ÃÖ¸ü�úÖ¸üß µÖÓ¡Ö�Öê»ÖÖ ‘Öê�µÖÖÃÖ ³ÖÖ�Ö ¯ÖÖ›ü»Öê. •ÖÖŸÖß•Ö´ÖÖŸÖà“µÖÖ ‹êŒµÖÖŸÖæÖ †ØÆüÃÖÖ ´ÖÖ�ÖÖÔÖê �êú»Öê»Öß †ÖÓ¤üÖê»ÖÖê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß šü¸ü»Öß.  
†Öê�ú •ÖÖŸÖß•Ö´ÖÖŸÖß  �úÖµÖªÖŸÖæÖ ´ÖãŒŸÖ —ÖÖ»µÖÖ †ÃÖ»µÖÖŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ“Öß †¾ÖÃ£ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¤üÖȩ̂ ü ŸÖã™ü»Öê»µÖÖ ¯ÖŸÖÓ�ÖÖÃÖÖ¸ü�Öß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ 
¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖŸÖÆüß “ÖÖȩ̂ ü, �ÖãÆêü�ÖÖ¸ü ´Æü�ÖæÖ †Öêôû�Ö»Öê •ÖÖ¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öê. ÃÖÖ¬ÖÖÆüßÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÂšêü“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ 
×´ÖôûÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. �úÖ¾Öê²ÖÖ•Ö »ÖÖê�úÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ †�Ö×ŸÖ�úŸÖê“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖÓÖÖ “ÖÖê-µÖÖ´ÖÖ-µÖÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖ ³ÖÖ�Ö ¯ÖÖ›ü»Öê. �ÖãÆêü�ÖÖ¸üß“ÖÖ �ú»ÖÓ�ú 
»ÖÖ�Ö»µÖÖ´Öãôêû Æêü »ÖÖê�ú ÃÖ´ÖÖÖÖÖê ¾Ö Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²ÖÖÖÖê •Öß¾ÖÖ •Ö�Ö�µÖÖÃÖ †ÃÖ´Ö£ÖÔ šü¸ü»Öê. ˆ¯Ö×•Ö×¾Ö�êúÃÖÖšüß ¯Ö¿Öã̄ Ö�ÖÖÓÃÖÆü ¸üÖÖÖế ÖÖôû ³Ö™ü�ÓúŸÖß �ú¸ü�ÖÖ-
µÖÖ µÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß �Öã�µÖÖ�ÖÖêØ¾Ö¤üÖÖê ÖÖÓ¤ü ÆüÖêŸµÖÖ. –ÖÖÖ, ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖê, �ú»ÖÖÓ́ Ö¬µÖê ×Ö¯Öã�Ö †ÃÖ�ÖÖ-µÖÖ, †ªÖŸ´Ö�ú �ú¸ü´Ö�Öæ�ú �ú¸üßŸÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ÃÖ¤üÖ“ÖÖ¸ü ¾Ö 
ÖßŸÖß“Öß ×¿Ö�ú¾Ö�Ö ¤êüŸÖ ×±ú¹ý »ÖÖ�Ö»µÖÖ. ‘¾Öî¤æ’ü ÃÖÖ¸ü�Öß •Ö´ÖÖŸÖ »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ †Ö¸üÖê�µÖÖ“Öß �úÖôû•Öß ‘ÖêŸÖ ÖÖ›üß ¯Ö¸üß�Öê¾Ö¹ýÖ ¸üÖê�Ö×Ö¤üÖÖ �ú¸ü�ÖÖ¸üÖ  
•Ö›üß²Öã™üß“Öê †ÖîÂÖ¬Ö ¤êü�ÖÖ¸üÖ, ³Ö×¾ÖÂµÖ �ú£ÖÖ �ú¸ü�ÖÖ¸êü, •ÖÓ�Ö»ÖÖŸÖ ×¿Ö�úÖ¸ü �ú¸ü�ÖÖ¸êü µÖÖ »ÖÖ ê�úÖÓ“µÖÖ •Ö�Ö�µÖÖ»ÖÖ †Ö¬Öã×Ö�úŸÖê“Öê �ÖÏÆü�Ö »ÖÖ�Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ 
†ÃÖ�ÖÖ-µÖÖ ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸ü�ú �ú»ÖÖ, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ²ÖÓ¤ü ¯Ö›ü»Öê.  ×ÃÖÖế ÖÖ, ÖÖ™üµÖ�ÖéÆü, ™üß.¾Æüß. ¾Ö †Ö¬Öã×Ö�ú µÖÓ¡ÖÃÖÖ´Ö�ÖÏß ‡ŸµÖÖ×¤ü´Öãôêû ³Ö™üŒµÖÖ •ÖÖŸÖß•Ö´ÖÖŸÖà“µÖÖ 
�ú»ÖÖ ¤ãü²ÖôûµÖÖ šü¸ü»µÖÖ.  •Ö�Ö�µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßÖã¹ý¯Ö ²Ö¤ü»ÖÖ¾Öê »ÖÖ�Ö»Öê. ŸµÖÖÓÖÖ �úÖôûÖ“Öê ³ÖÖÖ †Ö»Öê. Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖ“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö —
ÖÖ»Öß. ŸµÖÖÓÖÖ •Ö�Ö�µÖÖŸÖæÖ †ÖŸ´Ö³ÖÖÖ  †Ö»µÖÖÖê ×¿Ö�Ö�ÖÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ  ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ �Ö¸ü•Öê“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖÃÖÖšüß ŸÖê ¬Ö›ü¯Ö›ü �ú¹ý »ÖÖ�Ö»Öê. µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬Öã×Ö�ú 
´Öæ»µÖ •ÖÖê̄ ÖÖÃÖ�µÖÖ“µÖÖ �éúŸÖß´Öãôêû ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ× ü̧�ú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ²ÖÓ¤ü ¯Ö›ü»Öê, ²ÖÓ¤ü �êú»Öê, ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖÖÓÖß Æü•ÖÖ¸üÖê ¾ÖÂÖì ÖÖ�úÖ¸ü»Öê»µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ, 
†ÖÓ¤üÖê»ÖÖ, ´ÖÖê“ÖÖÔ µÖÖÓÖß ×¾Ö¦üÖêÆüß ³ÖÖÂÖêŸÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö �êú»ÖÖ. Æêü ŸµÖÖÓ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü †ÖŸ´Ö³ÖÖÖÖ“Öê,  Ã¾ÖŸ¾ÖÖ“Öê, •ÖÖ�Öß¾ÖŸÖê“Öê •Ö�Ö�Öê ´Æü�Ö•Öê ³Ö™üŒµÖÖ  
•ÖÖŸÖß•Ö´ÖÖŸÖà“ÖÖ †ÃÖ�ÖÖ¸üÖ µÖã�Ö¬Ö´ÖÔ †ÖÆêü.  
 †Öê�ú •ÖÖŸÖß•Ö´ÖÖŸÖß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ÖÖ�úÖ¹ýÖ †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ Û——Ö›ü�úÖ¹ýÖ, �úÖµÖ¤êü, ×ÖµÖ´Ö ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ šêü¾ÖæÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ¾ÖÖ¤üß ¥üÂ™üß�úÖêÖ ›üÖêôûµÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
šêü¾ÖæÖ •Ö�ÖŸÖÖŸÖ. ‘“Ö´ÖÔ�úÖ¸’ü ÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖÖê �Öê›üµÖÖ¯ÖÖ›üµÖÖŸÖ ¿ÖêŸÖß“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖã¹ý �êú»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖ¸ü �úÖÆüß »ÖÖê�ú ÖÖê�ú¸üß ¬ÖÓ¤üµÖÖ×Ö´Öß¢Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖ 
Ã£ÖÖ×µÖ�ú ÆüÖê‰úÖ ”ûÖê™êü ´ÖÖêšêü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, ¤ãü�úÖÖ¤üÖ¸üß �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“Öß ¾Ö †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖ“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ ‘´ÖêÆüŸÖ¸’ü ÃÖ´ÖÖ•Ö ´Æü�ÖŸÖÖê,  
‘‘³ÖÓ�Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †Ö´Æüß ×¯ÖœüµÖÖÖ×¯ÖœüµÖÖ �ú¸üßŸÖ †Ö»ÖÖêµÖ, ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß¬Ö´ÖÔ, •ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖê�úÖÓ“ÖÓ ´Ö»Ö´Öæ¡Ö �úÖœüŸÖÖê †ÖÆüÖêŸÖ. †ÖŸÖÖ Æêü �úÖ´Ö †µÖ 
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê �ú¸üÖ¾Öê’’. (1)  µÖÖÃÖÖ¸ü�ÖÖ ²Ö¤ü»Ö ‘´ÖêÆüŸÖ’ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖ�Ö»ÖÖ †ÖÆêü.ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ �úÖ´ÖÖ“Öß ¾Ö Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖ“Öß †Öêôû�Ö —
ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê ¾Ö�ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ²ÖÖê»Ö�µÖÖ“Öê ¬ÖÖ›üÃÖ �ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. ŸÖ¸ü ‘œüÖȩ̂ ’ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¹ý�Ö ´ÖÓ›üôûß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¾Ö ¸üÖ•Ö�úßµÖ 
“Öôû¾ÖôûßŸÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¾Öê¤üÖÖ´ÖµÖ ¤ãü:�Ö ´ÖÖÓ›æüÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖ ±úÖê›üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê Ö¾µÖÖÖê ¸üÖ•Ö�úßµÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö ˆ¤üµÖÖ»ÖÖ µÖê‰ú »ÖÖ�Ö»Öê †ÖÆêü.  
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 ‘²Öã¹ý›’ü †Ö×�Ö ‘¯Ö©¿ÖÖ»Öß’ ÃÖ´ÖÖ•Ö �Öê»µÖÖ †Öê�ú ¾ÖÂÖÖÔ̄ ÖÖÃÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †×ÖÂšü ¯ÖÏ£ÖÖ, ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ, †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ, »Ö�ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö›üÖ¯Ö¬¤üŸÖ 
†Ö×�Ö ŸÖ›êü ¯Ö¬¤üŸÖ ÖÖÆüßÃÖê �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÖê ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸ü�ú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ²Ö ü̧Öê²Ö¸ü Ö×¾ÖÖ ”ûÖê™êü ´ÖÖêšêü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´Ö•Öá¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
Ã¾Öß�úÖ¸ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ‘�úÖê»ÆüÖ™üß’ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖ ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸ü�ú �úÃÖ ü̧ŸÖß“Öê �Öêôû �ú¸ü�µÖÖ¯Öê�ÖÖ ÖÖ“Ö�ÖÖ�Öß, ÃÖÓ�ÖßŸÖ²ÖÖ-µÖÖ, ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ™üµÖÖÔ 
Ö¾µÖÖÖê ˆ³µÖÖ �ú¹ýÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ˆ¤ü¸ü×Ö¾ÖÖÔÆü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ‘�ãú›ü´Öã›êü •ÖÖê¿Öß’  ‘‘¯ÖÏÖ´Öã�µÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¹ý�ÖÖÓÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ´ÖîŸÖß“µÖÖ ¾Öêôû“Öß 
×¾Ö›üÖ¯Ö¬¤üŸÖ Ø�ú¾ÖÖ ¤êü¾ÖÖŸÖ ×´ÖÃÖôû�µÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ, ²Ö�ú¸üß �úÖ¯Ö�µÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ, »Ö�ÖÖ ‘Ö›üÖ ¤êü�µÖÖ“Öß µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö¬¤üŸÖß ²ÖÓ¤ü �êú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ’’.  (2)  µÖÖ 
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ ¾Ö ¯ÖÖ Ó̧ü¯ÖÖ×¸ü�ú¯ÖÏ£ÖÖ ²ÖÓ¤ü �êú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.  ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¾Ö ¾µÖŒŸÖß×¾Ö�úÖÃÖÖ“µÖÖ †Ö›ü µÖê�µÖÖ-µÖÖ ¬ÖÖÙ´Ö�ú ¹ýœüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö 
ŸÖ¹ý�ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖãœüÖ�úÖ¸üÖÖê ²ÖÓ¤ü �êú»µÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖ�Ö�úÖ¸ü ´ÖÓ›üôûß †×³Ö´ÖÖÖÖÖê ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖŸÖ.  ‘×‘ÖÃÖÖ›üß’ ÃÖ´ÖÖ•Ö †‘ÖÖȩ̂ üß †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ, ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ÖÂ™ü 
�ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †Öê�ú ŸÖ¹ý�Ö ¯ÖÏµÖŸÖ �ú ü̧ßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö Ó̧üŸÖã •ÖãÖß •ÖÖ�ÖŸÖß ´ÖÓ›üôûß ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ£Ö ¤êüŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.  µÖÖŸÖæÖ“Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ 
ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖ¾ÖÖ¤üß †Ö×�Ö ¯Ö¸Óü¯Ö ü̧Ö¾ÖÖ¤üß †ÃÖê ¤üÖêÖ �Ö™ü ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ.  †ÃÖê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ÃÖ´ÖÖ•Ö¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê “ÖÖ»Ö»Öê»ÖÖ ÆüÖ ²Ö¤ü»Ö 
´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü Æêü ÖÖ�úÖ¸üŸÖÖ µÖê�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß.  ‘¾Öê›æü ¾ÖÖ‘Öü¸üß’ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß.  µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ �ãú™ãÓü²Ö×ÖµÖÖê•ÖÖÖ¾Ö¸ü 
×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ÖÖÆüß.  ´ÖÖ¡Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü �úÖôûÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¹ý�Ö ´Öã»ÖÖÓ¾Ö¸ü ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö ÆüÖê‰úÖ ŸÖê ÃÖã¬ÖÖ¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¸üßŸÖ †ÖÆêü.  
¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ× ü̧�ú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖæÖ ´ÖãŒŸÖ ÆüÖê‰úÖ ŸÖÖê ¿ÖÆü¸üÖŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü �ú¹ý »ÖÖ�Ö»ÖÖ †ÖÆêü.  ¯Ö×¸üÃ£ÖßŸÖß“Öê ³ÖÖÖ šêü‰úÖ ”ûÖê™êü, ´ÖÖêšêü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê 
´Öã»ÖÖÓÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ, ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ ¯ÖÖšü×¾ÖŸÖ †ÖÆêü.  ‘µÖÖȩ̂ êü, ²Öê»Ö¤üÖ¸ü, ™ü�úÖ¸üß, ¸ü•Ö¯ÖæŸÖ ³ÖÖ´Ö™üÖ µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê †×ÖÂšü ¯ÖÏ£ÖÖ, ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ µÖÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖ�Ö �ú¹ýÖ 
Ö¾ÖßÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ã¾Öß�úÖ¸ü»ÖÖ †ÖÆêü.  ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¹ý�Ö ´Öã»Öê ˆ““Ö×¿Ö�Ö�Ö ‘Öê‰úÖ “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ˆ““Ö¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü ×¾Ö ü̧Ö•Ö´ÖÖÖ —ÖÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.  
ŸÖÃÖê“Ö •ÖÖŸÖß•Ö´ÖÖŸÖà“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¤ü•ÖÖÔ ˆÓ“Ö¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¹ý�Ö ¸üÖ•Ö×�úµÖ ¯Ö�ÖÖ“Öê »Ö�Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ�ú›êü †Ö�úÙÂÖŸÖ �ú¹ýÖ 
‘ÖêŸÖÖŸÖ.  ŸÖ¸ü �úÖÆüß ´ÖÓ›üôûß ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖ�Ö ‘Öê‰úÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê †Ö¬Öã×Ö�ú ´Öã»µÖÖÓ“Öß •ÖÖê̄ ÖÖÃÖÖÖ �ú¸üßŸÖ †ÖÆêü.  ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯Ö¸üÖ�úÖê™üß“Öê ¤üÖ×¸ü¦ü¶, 
™üÖê�úÖ“Öß †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ, ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö µÖÖ´Öãôêû ŸÖê ‹�ú×¡ÖŸÖ µÖê�µÖÖÃÖ †Öê�ú †›ü“Ö�Öß µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  ´ÖÖ¡Ö ŸÖ¹ý�ÖÖÓ́ Öãôêû ¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓ“µÖÖ 
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ, ¸üÖ•Ö×�úµÖ ÃÖÆü�úÖµÖÖÔÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  ¤ãü:�Ö, ¤îüµÖ, ¤üÖÃµÖ, †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ²Öã›üÖ»Öê»ÖÖ 
‘´ÖÖÓ�Ö�ÖÖ¹ý›üß’ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¿ÖÆü¸üÖ´Ö¬µÖê ÛÃ£Ö¸ü ÆüÖê‰ú »ÖÖ�Ö»ÖÖ †ÖÆêü.  ŸµÖÖÖê ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸ü�ú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÖê›æüÖ Ö¾ÖßÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ã¾Öß�úÖ ü̧»Öê †ÖÆêüŸÖ.  ŸÖÖê 
¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖŸÖ ¾Ö Ö�Ö¸ǖ ÖÖ×»Ö�êúŸÖ “ÖŸÖã£ÖÔ ÁÖê�ÖßŸÖ �úÖ´Ö �ú¹ýÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¤ü•ÖÖÔ ˆÓ“Ö×¾ÖŸÖ †ÖÆêü.  ‘�Óú•ÖÖ¸ü³ÖÖ™’ü, 
‘¯ÖÖ¸ü¬Öß’ µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö ÆüÖê‰ú »ÖÖ�Ö»Öß †ÖÆê ü.  ‘‘†Ö•Ö ¯ÖÖ¸ü¬Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö £ÖÖê›üµÖÖ±úÖ¸ü ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ •ÖÖ�ÖéŸÖ ÆüÖê‰ú 
¯ÖÖÆüŸÖÖêµÖ,  ŸµÖÖÓÖÖ ÛÃ£Ö¸ü •Öß¾ÖÖ Æü¾Öê †ÖÆêü. �ÖãÆêü�ÖÖ¸ü ¾Öé¢Öß, ¾ÖÖ‡Ô™ü ¹ýœüß, ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ÃÖÖê›ü�µÖÖ“Öê ŸÖê ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¸üßŸÖ †ÖÆê’’ êü. (3)  †Öê�ú •ÖÖŸÖß•Ö´ÖÖŸÖß 
†Ö¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ �ÖãÆêü�ÖÖ¸üß“ÖÖ ×¿ÖŒ�úÖ ¯ÖãÃÖ�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸ü�ú´Öæ»µÖ ÃÖÖê› æüÖ ¤êüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖê ´ÖÖ�ÖæÃÖ ´Æü�ÖæÖ •Ö�Ö�µÖÖÃÖÖšüß 
¬Ö›ü¯Ö›ü �ú ü̧ßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö Ó̧üŸÖæ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß ´ÖÓ›üôûß ŸµÖÖ •ÖÖŸÖß•Ö´ÖÖŸÖà“ÖÖ Ã¾Öß�úÖ ü̧  �ú¸ü�µÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ. µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ  ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö �ÖÖȩ̂ êü 
´Æü�ÖŸÖÖŸÖ.  ‘‘¤ü×»ÖŸÖ ³Ö™üŒµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¹ý�ÖÖÓ“Öß †ÖŸ´Ö�ú£ÖÖê “Ö¾ÖßÖê Ö¾ÖÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ �ÖÖ»µÖÖÃÖÖ¸ü�Öß  †Ö¯Ö�Ö ¾ÖÖ“ÖŸÖÖê �úà, ŸµÖÖ´Ö ãôêû †Ö¯Ö»Öê ›üÖêôêû 
�Ö¸êü“Ö ˆ‘Ö›üŸÖÖŸÖ ?  ŸÖß ¾ÖÖ“ÖŸÖÖÖÖ †Ö¯Ö�Ö �Ö¸üÖê�Ö¸ü ÆüÖ¤ü¹ýÖ •ÖÖŸÖÖ �úÖ ? ŸµÖÖÓÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖÖã¿ÖŸÖ�êú ¯ÖÖ�Ö¾ÖšüÖ, ¿ÖÖôûÖ, ¤ê ü‰úôû µÖê£Öê •Öß ¾ÖÖ�Ö�Öæ�ú 
´ÖÖæ“µÖÖ †Ö–Öế Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ×¤ü»Öß. ŸÖ¿Öß ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ-´Ö»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß †ÃÖŸÖß ŸÖ¸ü µÖÖ ¤êü¿ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯Ö�Ö ¯ÖÏế Ö �êú»Öê †ÃÖŸÖê �úÖ ? †Ö•Ö µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ 
ŸÖã́ Æüß-†Ö´Æüß ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ¯ÖêËšêüŸÖ ¸üÖÆüÖµÖ»ÖÖ •ÖÖ�ÖÖ ¤êü‰ú �úÖ , †ÃÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üßŸÖ ŸÖê ¯Öãœêü ´Æü�ÖÖ»Öê †Ö¯Ö�Ö ³Ö»Öê 21 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖŸÖ •ÖÖ�µÖÖ“Öß ³ÖÖÂÖÖ 
�ú¸üßŸÖ †ÃÖæ, ÆüÖ ¾Ö�ÖÔ †Ö•ÖÆüß 8/9  ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖŸÖ“Ö †ÖÆêü �úà �úÖµÖ, †¿Öß ´Ö»ÖÖ ¿ÖÓ�úÖ µÖêŸÖê ! ¿ÖÖôûÖ, †Ö¸üÖê�µÖ, ×Ö¾ÖÖÃÖ Æêü ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ¿Ö ŸÖÃÖê“Ö 
†ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ “ÖÖȩ̂ üß �êú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ, ³Öß�ú ´ÖÖ×�ÖŸÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ •Ö�ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö Æüß  ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß †Ö¯Ö�Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öê»Öß ÖÖÆüß. Æêü ¿Öê�ú›üÖê ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÓ 
ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú †Ö¾ÆüÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¿Öß †Ö¯Ö�Ö ×´ÖÃÖôû»ÖÓ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ³Ö™üŒµÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ, ´Öã»ÖàÖÖ ŸÖã́ Æüß-†Ö´Æüß ‘Ö¸üß †Ö�ÖæÖ ×¿Ö�ú¾ÖæÖ ÃÖÓÃ�úÖ×¸üŸÖ 
�ú¹ýÖ µÖÖÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¿Öß ‹�ú¹ý¯Ö �ú¸ü�µÖÖ“Öê �úÖ´Ö �êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê’’ (4) ³Ö™üŒµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ÃÖ¾Ö�ÖÔ¾ÖÖªÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ 
´ÖÖÖ×ÃÖ�úŸÖế Ö¬µÖê ²Ö¤ü»Ö �ú¹ýÖ ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»Öê ´Æü�ÖæÖ Ã¾Öß�úÖ¸ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ¾ÖÖŸÖ Ó¡Ö, ÃÖ´ÖŸÖÖ, ²ÖÓ¬ÖæŸÖÖ ¾Ö µÖÖµÖ ×¤ü»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖ�ÖæÃÖ 
´Æü�ÖæÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´ÖÖ�ÖæÃÖ ´Æü�ÖæÖ •Ö�Ö¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖÖ †Ö¿ÖÖ¾ÖÖ¤ü ¸üÖ´ÖÖÖ£Ö “Ö¾ÆüÖ�Ö ¾µÖŒŸÖ �ú¸üŸÖÖŸÖ.  
 Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü �úÖ»Ö�ÖÓ›üÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÔ“Ö �Öê¡ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Ö�ú�ú ü̧�Ö, ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ, ÃÖÓÃ£ÖÖ, †ÖÓ¤üÖê»ÖÖê µÖÖÓ“µÖÖ 
¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû ¤ü×»ÖŸÖ, ¯Öß›üßŸÖ, ¿ÖÖê×ÂÖŸÖ, ¾ÖÓ“ÖßŸÖ µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“Öß »ÖÖ™ü ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸ü�ú �ú»¯ÖÖÖ µÖÖÓÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖæÖ Æü§ü¯ÖÖ ü̧ 
�êú»Öê. †Ö¬Öã×Ö�ú ´Öæ»µÖ •ÖÖê̄ ÖÖÃÖ»Öß, µÖÖµÖÖÃÖÖšüß, ÆüŒ�úÖÃÖÖšüß ŸÖê ÃÖÓÂÖ‘ÖÔ �ú¹ý »ÖÖ�Ö»Öê. Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“Öß “ÖÖ»Ö»Öê»Öß Æüß ¬Ö›ü¯Ö›ü 
ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê ‘Öê¾ÖæÖ •ÖÖ�ÖÖ¸üß †ÖÆêü. ‘�ÖÖêÃÖÖ¾Öß’ ÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖÖê ¤üÖœüß, �êúÃÖ, ¹ý¦üÖ�ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖôûÖ †Ö×�Ö ³Ö�Ö¾µÖÖ �ú¯Ö›üµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖ�Ö �êú»ÖÖ 
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†ÖÆêü. ŸÖÖê ‹�úÖ ×šü�úÖ�Öß ÛÃ£Ö¸ü ÆüÖê‰úÖ ¾Öê�Ö¾Öê�Öôêû ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. ‘ÖÖ£Ö¯ÖÓ£Öß ›ü¾Ö¸üß’,  ‘´ÖÖŸÖß ¾Ö›üÖ¸’ü, ‘ �ÖÖ›üß ¾Ö›üÖ¸’ü, ‘�ÖÖ›üß »ÖÖêÆüÖ¸’ü, µÖÖ 
•ÖÖŸÖß•Ö´ÖÖŸÖß ¯Ö Ó̧ü¯Ö¸êü“µÖÖ †Öê—µÖÖ�ÖÖ»Öß •Ö�ÖŸÖ †ÃÖ»ÖÖŸÖ¸üß ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“Öê  ¾Ö ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö �úôû»Öê †ÖÆêü. ÃÖÆüÖ×•Ö�ú“Ö ŸÖêÆüß ÛÃ£Ö¸ü 
•Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ‘¸üÖµÖ¸Óü¤’ü ÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖ“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ´Öã»ÖÖ²ÖÖôûÖÓÖÖ ×¿Ö�ú¾ÖÖ¾Öê, ŸµÖÖÓÖÖ “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ 
ÖÖê�ú-µÖÖ ×´ÖôûÖ¾µÖÖŸÖ, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖÖÃÖ´ÖÖÖ ×´ÖôûÖ¾ÖÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê, ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ´Ö¬µÖê ¯Ö× ü̧¾ÖŸÖÔÖ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ ü̧ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.  
‘‘¯Öæ¾ÖÖÔÁÖ´Öß“µÖÖ ´ÖÆüÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ²ÖÖî¬¤ü ¬Ö´ÖÔ Ã¾Öß�úÖ¸ü»ÖÖ, ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ¹ýœüß, ¯Ö Ó̧ü¯Ö¸üÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖê›ü»µÖÖ. ¯Öæ•ÖÖ †Ö“ÖÖÔ †Ö×�Ö ÁÖ¬¤üÖÃ£ÖÖÖê ²Ö¤ü»Ö»Öß. ²ÖÖî¬¤ü 
´Æü�ÖæÖ ŸÖê •Ö�Öæ »ÖÖ�Ö»Öê. ŸÖë¾ÆüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖ‰ú»Ö ™üÖ�úßŸÖ ¸üÖµÖ¸Óü¤üÖÖßÆüß ²ÖÖî¬¤ü ¬Ö´ÖÔ Ã¾Öß�úÖ¸ü»ÖÖµÖ’’.  (5)  µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸ü�ú, 
¬ÖÖÙ´Ö�ú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú �ú»¯ÖÖÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖ�Ö �ú¹ýÖ ´ÖÖ�ÖæÃÖ ´Æü�ÖæÖ •Ö�Ö�µÖÖÃÖÖšüß ¬Ö›ü¯Ö›ü �êú»Öß †ÖÆêü.  ¯Öæ¾Öá“ÖÓ •Ö�Ö�ÖÓ ÖÖ�úÖ¸ü»ÖÓ, ‘´ÖÖ�ÖŸÖÓ’  ´Æü�ÖæÖ 
†ÃÖ�ÖÖ¸üß †ÛÃ´ÖŸÖÖ ²Ö¤ü»Ö»Öß †ÖÆêü. †Ö•Ö ŸÖÖê ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê, ¾Ö ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖ Ó“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ ü̧ÃÖ¸ü�ÖßÖê •Ö�ÖŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖêÖê 
ŸµÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖ“Öß †Öêôû�Ö —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ŸÖÖê Ö¾µÖÖ •ÖÖ�Öß¾ÖêÖê †Ö¬Öã×Ö�ú ´Öæ»µÖ ÛÃ¾Ö�úÖ¸üßŸÖ †ÖÆêü. ŸÖ¸ü ²ÖÖî¬¤üÖÓÖÖ ×´Öôû�ÖÖ-µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ 
ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß µÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯Ö³ÖÖê�Ö ‘ÖêŸÖ †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸ü�ú •Ö�Ö�µÖÖŸÖæÖ, ¤ü•ÖÖÔŸÖæÖ, �ú»ÖêŸÖ æÖ, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖæÖ �ÎúÖÓŸÖß�úÖ¸ü�ú ¯Ö× ü̧¾ÖŸÖÔÖ ‘Ö›ü¾Ö�ÖÖ¸üÖ 
›üÖë²ÖÖ¸üß ÃÖ´ÖÖ•Ö ¤ãü:�Ö, ¤îüµÖ, ¤üÖÃµÖ µÖÖÓÖÖ ×¾ÖÃÖ¹ýÖ •Ö�Ö�µÖÖ“µÖÖ Ö¾µÖÖ ¾ÖÖ™üÖ  ¿ÖÖê¬ÖŸÖ †ÖÆêü.  ×¯ÖœüµÖÖÖ×¯ÖœüµÖÖ ¤üÖ×¸ü¦üµÖ †Ö×�Ö †–ÖÖÖ Æüß“Ö µÖÖ 
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß •Ö´Öê“Öß ²ÖÖ•Öæ. ¯Ö�Ö †¿ÖÖÆüß †¾ÖÃ£ÖêŸÖ �ÖÖ¾Ö¯ÖÖŸÖôûß¾Ö ü̧ ¾Öê›üµÖÖ¾ÖÖ�ú›üµÖÖ ˆ›üµÖÖ ´ÖÖ¹ýÖ ²Ö‘µÖÖ“ÖÓ ´ÖÖÖȩ̂ Óü•ÖÖ �ú¸ü�ÖÖ-µÖÖ ›üÖë²ÖÖ-µÖÖ“µÖÖ 
´Öã»ÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü ¤êü¿Ö¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ×•Ö´ÖÖòÛÃ™ü�ú ÃÖÖ ü̧�µÖÖ �ÖêôûÖ´Ö¬µÖê —ÖÖ»µÖÖ“Öê ¾ÖÖ“ÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †Ö¿“ÖµÖÔ  ¾ÖÖ™ü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖÆü�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß’’. (6)   
†Ö¯Ö»µÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖ¯Öæ�ÖÔ ˆ›üµÖÖ  ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖæÖ µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“Öß ¯ÖÏ�ÖŸÖß �êú»Öß †ÖÆêü. ŸÖÖê †Ö•Ö ¤êü¿Ö ¾Ö †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ  
¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö Ã¯Ö¬ÖÖỐ Ö¬ÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖ“Öß †Öêôû�Ö �ú¹ýÖ ¤êüŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ †Ö£Öá�ú ÃŸÖ¸ü ˆÓ“ÖÖ¾ÖæÖ ¸üÖ•Ö�úßµÖ �Öê¡ÖÖ´Ö¬µÖêÆüß 
¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö �ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. �úšü¯ÖãŸÖ»Öß Ø�ú¾ÖÖ ²ÖÖÆãü»ÖßÖÖ™üµÖ Æüß �ú»ÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ �úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ •ÖŸÖÖ �ú¸ü�ÖÖ ü̧Ö �úšǖ ÖãŸÖ»Öß¾ÖÖ»ÖÖ ³ÖÖ™ü  µÖÖÓ“µÖÖ �ú»Öê“Öß 
¿ÖÖÃÖÖÖÖê ¤ü�Ö»Ö ‘Öê¾ÖæÖ ŸµÖÖ»ÖÖ µÖÖµÖ ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. ‘‘ÆüÃŸÖ�úÖî¿Ö»µÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ »Ö�ÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖê 1968 ÃÖÖ»Öß �ú»ÖÖ ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖŸÖ ²ÖÖÆãü»Öß 
ÖÖ™üµÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú †Ö×�Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Ö�ú ¿ÖÖôûÖÓ“µÖÖ ×¿Ö�Ö�úÖÓÖÖ �úšü¯ÖãŸÖ»Öß“Öê ×¿Ö�Ö�Ö ¤êü�µÖÖÃÖÖšüß µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÁÖß ²ÖÖ²Öã»ÖÖ»Ö 
�ú»µÖÖ�Ö•Öß ³Ö™ü µÖÖÓ“Öß ÃÖÆüÖµµÖ�ú ²ÖÖÆãü»Öß ÖÖ™ü�ú�úÖ ü̧ ´Æü�ÖæÖ Öế Ö�Öæ�ú �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆê ü’’. (7)  µÖÖÃÖÖ ü̧�µÖÖ ¯ÖÖ Ó̧ü¯ÖÖ×¸ü�ú �ú»ÖÖÓ́ Ö¬ÖæÖ 
‘�úšü¯ÖãŸÖ»Öß¾ÖÖ»ÖÖ ³ÖÖ™’ü ¾Ö ‘›üÖë²ÖÖ¸üß’ µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê †Ö¯Ö»ÖÖ †Ö£Öá�ú ÃŸÖ¸ü ˆÓ“ÖÖ¾Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ ¾Ö ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü 
×´ÖôûŸÖ †ÖÆêü.  ŸµÖÖÖê ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú �Öê¡ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¸üÖ•Ö�úßµÖ �Öê¡ÖÖ´Ö¬µÖêÆüß †Ö¯Ö»Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö ¤üÖ�Ö¾Ö»Öê»Öê †ÖÆêü.  Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ŸµÖÖÖê 
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›ü¾ÖæÖ †Ö�Ö»ÖÖ †ÖÆêü.  
 †ÖŸÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ •Ö�Ö�µÖÖ»ÖÖ, ³Ö™ü�ÓúŸÖß»ÖÖ �Óú™üÖôûÖ †Ö»Öê»µÖÖ •ÖÖŸÖß•Ö´ÖÖŸÖß ÛÃ£Ö¸ü •Ö�Ö�µÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. †¯Ö»µÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öß 
‘Ö¸Óü¤üÖ¸Óü †ÃÖÖ¾ÖßŸÖ, ´Öã»ÖÖ²ÖÖôûÖÓÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö ×´ÖôûÖ¾ÖÓ, ¯ÖÖê™üÖÃÖÖšüß ´ÖÖê»Ö´Ö•Öæ̧ üß ×´ÖôûÖ¾Öß, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ ÖÖê�ú¸üß ×´ÖôûÖ¾Öß, ´ÖÖÖÃÖ´ÖÖÖÖÖÓ •Ö�Ö�ÖÓ 
×´ÖôûÖ¾ÖÓ †ÃÖÓ ´Ö¤üÖ¸üß, ”û¯¯Ö¸ü²ÖÓ¤ü, �úÖ�ú¸ü, ¸ü´´ÖµÖÖ, ×ÃÖ�ú»Ö�ÖÖ¸ü µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖ�Ö»Öê †ÖÆêü. †Ö×�Ö ŸµÖÖ ¥üÂ™üßÖê ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ •Ö�Ö�µÖÖŸÖß»Ö 
¬ÖÖÙ´Ö�úŸÖê»ÖÖ, ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸ü�úŸÖê»ÖÖ ÖÂ™ü �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê †Ö¬Öã×Ö�ú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖê ¾Ö ¾Öî–ÖÖ×Ö�ú ¥üÂ™üßÖê •Ö�Ö�µÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêü. 
 ³Ö™üŒµÖÖ •ÖÖŸÖß•Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ ¤ãü:�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖæŸÖ †ÃÖ�ÖÖ¸üß ¾Ö�ÖÔ, ¾Ö�ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ µÖÖÓÖÖ ÖÖ�úÖ¹ýÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ÃÖ´ÖŸÖÖ, ²ÖÓ¬ÖãŸÖÖ, µÖÖµÖ µÖÖ 
×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸ü¸ü�ÖßÖê •ÖÖŸÖß•Ö´ÖÖŸÖß •Ö�Ö�µÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓÖß ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü µÖÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ �êú»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê 
¾Öî–ÖÖ×Ö�ú ¥üÂ™üß ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ŸÖê ±ãú»Ö-†ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖêÖê ¾ÖÖ“ÖÖ ¾Ö ×»Ö�ÖÖÖ �ú¹ý »ÖÖ�Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÆüÖ×•Ö�ú“Ö ŸÖê ¯Ö Ó̧ü ¯Ö¸üÖ ÖÖ�úÖ¹ýÖ 
×¾Ö¦üÖêÆüÖ“µÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ ²ÖÖê»Öæ »ÖÖ�Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖÃÖ ÃÖ••Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÃÖ´ÖæÆü ´ÖÖ�ÖæÃÖ ´Æü�ÖæÖ •Ö�Ö�µÖÖÃÖ ‡“”ãû�ú †ÖÆêü. ´Æü�ÖæÖ“Ö •Ö�ÖÖ»ÖÖ 
¿ÖÖÓŸÖŸÖê“µÖÖ ´ÖÖ�ÖÖÔÖê ‘Öê‰úÖ •ÖÖ�ÖÖ-µÖÖ ²ÖÖî¬¤ü ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ¬Ö´´ÖÖ“Öß ¤üß�ÖÖ ¤êü�ÖÖ-µÖÖ ¬Ö´ÖÖỐ Ö¬µÖê  ¬Ö´ÖÖÕŸÖ¸ü �ú¹ý ¯ÖÖÆüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÃÖ�ÖÖ-µÖÖ 
µÖã�Ö¬Ö´ÖÖÔÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ 16 ×›üÃÖë²Ö¸ü 2005 ¸üÖê•Öß †Öê�ú ³Ö™üŒµÖÖ •ÖÖŸÖß•Ö´ÖÖŸÖàÖß ´ÖÓã²Ö‡Ô“µÖÖ †Ö—ÖÖ¤ü  ´Öî¤üÖÖÖ¾Ö¸ü ¬Ö´´Ö ×¤ü�ÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêü. ŸÖ¸ü 
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“µÖÖ, ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖÖ“µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê ³Ö™üŒµÖÖ •ÖÖŸÖß•Ö´ÖÖŸÖàÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ •ÖÖ�ÖÖ¸êü »Ö�´Ö�Ö ´ÖÖÖê µÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬Öß, ×¾Ö•ÖµÖÖ¤ü¿Ö´Öß ¤üÃÖ¸üÖ ¾Ö 
²ÖÖî¬¤ü•ÖµÖÓŸÖß 2 †ÖòŒ™üÖë²Ö¸ü 2006 ¸üÖê•Öß ²ÖÖî¬¤ü ¬Ö´ÖÖÕŸÖ¸ü Æêü •ÖÖŸÖß•Ö´ÖÖŸÖà“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ �ÎúÖÓŸÖß“Öß ÖÖÓ¤üß šü¸ü�ÖÖ¸üß ¾ÖÖ™üŸÖê. µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ØÆü¤æü“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ 
†´ÖÖÖ¾Öß ¹ýœüß, ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ, “ÖÖ»Öß¸üßŸÖß, ¤êü¾Ö,¤êü¾ÖŸÖÖ, ÃÖ�Ö ˆŸÃÖ¾Ö, ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³Ö ÖÖ�úÖ¹ýÖ ³Ö™ü�úÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÖÖ�ÖæÃÖ ´Æü�ÖæÖ •Ö�Ö��µÖÖÃÖÖšüß ÃÖ••Ö —ÖÖ»ÖÖ 
†ÖÆêü. ŸÖÖê ¿ÖÖÆæü-±ãú»Öê-†ÖÓ²Öê›ü�ú¸üß ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖêÖê ¯ÖÏê×¸üŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖë¾ÆüÖ ŸÖÖê ×ÖÛ¿“ÖŸÖ“Ö �ÎúÖÓŸÖß�úÖ¸ü�ú ¾ÖÖ¤üôû ‘Ö›ü¾Ö»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ü̧ÖÆü�ÖÖ¸ ü ÖÖÆüß †¿Öß 
†Ö¿ÖÖ †ÖÆêü.  
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