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¯ÖÖÖ—Ö›ü  (2000) -  ÖÖ. ¬ÖÖë. ´ÖÆüÖÖÖȩ̂ ü 

 
ा. गणपत का शबा हराळे. 

साहा यक ा यापक व मराठ  वभाग मुख 
नेमग डा दादा पाट ल नाईट कॉलेज ऑफ आटस अॅ ड कॉमस, सांगल . 

 
 

izLrkouk % 
 ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ¬ÖÖë›üÖê ´ÖÆüÖÖÖȩ̂ ü (16 ÃÖÂ™ëü²Ö¸ü 1942) µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖÖ—Ö›ü ÆüÖ �ú×¾ÖŸÖÖÃÖÓ�ÖÏÆü ÃÖÖ 1997 ÃÖÖ»Öß ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öê ¿ÖÖÖŸÖ»µÖÖ 
�ú×¾ÖŸÖÖ (1967) ¾ÖÆüß (1971), ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûß �ú×¾ÖŸÖÖ (1982) †×•ÖšüÖÓ (1984), ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ¤üµÖÖ‘ÖÖÖ(1990), ×ŸÖ“Öß �úÆüÖ�Öß (1999), �ÖÖ£ÖÖ ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖ“Öß 
(1998) Æêü �ú×¾ÖŸÖÖÃÖÓ�ÖÏÆü †ÖÆêüŸÖ. ¸üÖ•Ö´ÖÖµÖŸÖÖ »ÖÖê�ú´ÖÖµÖŸÖÖ †Ö×�Ö ¸ü×ÃÖ�ú´ÖÖµÖŸÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê»ÖÖ ¯ÖÖÖ—Ö›ü ÆüÖ ´ÖÆüÖÖÖȩ̂ üÖÓ“ÖÖ Ö¾Ö¾ÖÖ �úÖ¾µÖÃÖÓ�ÖÏÆü †ÖÆêü. ¯ÖÖÖ—Ö›ü 
µÖÖ �ú×¾ÖŸÖÖÃÖÓ�ÖÏÆüÖŸÖ ×²ÖÖ¿ÖßÂÖÔ�úÖ“µÖÖ 81 �ú×¾ÖŸÖÖ ÃÖÓ�ÖÏ×ÆüŸÖ �êú»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¢ÖÖ»ÖÖê»Öǣ Ö¢ÖÖ, ¾¤êüÂÖ, ¤êü¾Öê¤üÖ¾Öê µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ �ÖÖêÂ™üàÖß ´ÖÖ�ÖÃÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ�ÖæÃÖ�úß“Öß •Öß 
¯ÖÖÖ—Ö›ü ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß ×ŸÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ�úÖŸ´Ö�ú ×“Ö¡Ö�Ö ¯ÖÖÖ—Ö›ü ´Ö¬Öß»Ö �ú×¾ÖŸÖÖÓŸÖæÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. 
 ¯ÖÖÖ—Ö›ü (1997) µÖÖ �ú×¾ÖŸÖÖÃÖÓ�ÖÏÆüÖŸÖ ÖÖ.¬ÖÖë. ´ÖÆüÖÖÖȩ̂ ÓüÖ“Öß �ÖÖ•Ö»Öê»Öß ×“Ö¡Ö¯Ö™ü �ÖßŸÖê, �ÖßŸÖÖÓ“µÖÖ ¾Öôû�ÖÖ·µÖÖ �ú×¾ÖŸÖÖ, ÃÖÓŸÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü¿Öß •ÖÖê›ü�ÖÖ¸êü 
†ÖÛ�Ö ´ÖÖÖ»ÖÖ ‘ÖÖµÖÖôû �ú¸ü�ÖÖ¸êü †ÃÖê ¯ÖÖ»Ö�Öß“Öê †³ÖÓ�Ö †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖÖ—Ö›ü µÖÖ ÃÖÓ�ÖÏÆüÖŸÖ ÖÖ. ¬ÖÖê. ´ÖÆüÖÖÖȩ̂ üÖÓ“µÖÖ†ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ÃÖÓ�ÖÏÆüÖŸÖß»Ö �ú×¾ÖŸÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö¿ÖêÂÖ 
•ÖÖ�Ö¾ÖŸÖÖŸÖ. ÖÖ. ¬ÖÖë. ´ÖÆüÖÖÖȩ̂ üÖÓ“µÖ ¯ÖÖÖ—Ö›ü ´Ö¬Öß»Ö �ú×¾ÖŸÖÖÓ́ Ö¬µÖê ˆ¤üÖÃÖ¾ÖÖ�Öê †Öã³Ö¾Ö, ×ÖÃÖ�ÖÔ̄ ÖÏ×ŸÖ´ÖÖÓŸÖæÖ ³Öê™ü�ÖÖ¸üß ŸÖ¸ü �ú¬Öß ÃÖÖê•¾Öôû ¿ÖéÓ�ÖÖ¸üÖŸÖæÖ ×¤üÃÖ�ÖÖ¸üß 
Ã¡Öß¹ý¯Öê, ×ÖÃÖ�ÖÔ×“Ö¡Öê, ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“Öê �ÖÏÖ´Ö¾ÖÖÃŸÖ¾Ö †Ö×�Ö ¯ÖÖ»Ö�Öß“Öê †³ÖÓ�Ö †¿ÖÖ Ã¾Ö¹ý¯Ö“Öê †Öã³Ö¾Ö ¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. 
 ¯ÖÖÖ—Ö›ü ´Ö¬Öß»Ö �ú×¾ÖŸÖÖ µÖÖ ŸÖßÖ �Ö™üÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ�Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö×Æü»µÖÖ �Ö™üÖŸÖß»Ö �ú×¾ÖŸÖÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖ“µÖÖ ³ÖÖê�Ö¾Ö™üÖ ´ÖÖÓ›ü�ÖÖ¸üß †Ö×�Ö ¤ãü:�Ö ¾Ö ˆ¤üÖÃÖ 
†Öã³Ö¾ÖÖ“µÖÖ �ú×¾ÖŸÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¤ãüÃÖ·µÖÖ �Ö™üÖŸÖß»Ö �ú×¾ÖŸÖÖ Ã¡Öß •Öß¾ÖÖÖ“ÖÓ ³Ö»ÖÓ-²Öã̧ Óü ´ÖÖÖê�ÖŸÖ ÃÖÖÓ�Ö�ÖÖ¸üß, �ú¬Öß »ÖÖ¾Ö�Öß-�ÖßŸÖÖ“µÖÖ ¾Öôû�ÖÖÖê •ÖÖ�ÖÖ¸üß †ÖÆêü. 
Ã¡Öß•ÖÖŸÖß²Ö§ü»Ö †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ †¯ÖÖ¸ü �úôû¾ÖôûµÖÖÖê ×»Ö×Æü»Öê»Öß Æüß �ú×¾ÖŸÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖÓ�ÖÏÆüÖ“µÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß»ÖÖ •Öß †¯ÖÔ�Ö¯Ö×¡Ö�úÖ •ÖÖê›ü»Öß †ÖÆêü. ŸÖß µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ 
±úÖ¸ü ²ÖÖê»Ö�úß †ÖÆêü. ÖÖ.¬ÖÖÓê. ´ÖÆüÖÖÖȩ̂ üÖÓÖß ÆüÖ ÃÖÓ�ÖÏÆü †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖŸÖß»ÖÖ ÃÖÖî. ÃÖã»ÖÖê“ÖÖÖ ´ÖÆüÖÖÖȩ̂ ü µÖÖÓÖÖ †¯ÖÔ�Ö �ú¸üŸÖÖÖÖ ×»ÖØÆü»Ö †ÖÆêü.... 
 

×ÖÃÖ�ÖÖÔŸÖ •Ö¸üß —ÖÖ›üÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖÖÓ 
¾Öê»Ö ¾ÖÖœüŸÖ †ÃÖ»Öß 
ŸÖ¸üß †Ö¯Ö»µÖÖ “ÖÖôûßÃÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ 
¾Öê»Öß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖÖÓ“Ö 
—ÖÖ›ü •Ö�Ö�µÖÖ ¾ÖÖœü�µÖÖ“ÖÓ †‘Ö×™üŸÖ ‘Ö›ü»Öê ŸÖê ŸÖã—µÖÖ´Öãôêû“Ö... 
´Æü�ÖæÖ ÆüÖ ÃÖÓ�ÖÏÆü ŸÖã—µÖÖÃÖÖšüß“Ö 

 
µÖÖ¾ÖºþÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¡Öß•ÖÖŸÖß�ú›êü ¯ÖÖÆü�µÖÖ“ÖÖ Ã¾Ö“”û ¥üÛÂ™ü�úÖêÖ †Ö×�Ö ŸÖÖê Ã¾Ö“”û¯Ö�Öê ´ÖÖÓ›ü�µÖÖ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ µÖÖ �ú×¾ÖŸÖÖ ÃÖÓ�ÖÏÆüÖŸÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê. ×ŸÖÃÖ·µÖÖ 
�Ö™üÖŸÖ ÃÖÓ¬µÖÖ ”ûÖµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖȩ̂ êü •ÖÖŸÖÖÖÖ ÆüÖê�ÖÖ¸üß ×¾Ö÷ü»Ö ŸÖæ ´ÖÖ—ÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖß ×•Ö¾ÖÖ“ÖÖ Æüß •ÖÖ�Ö ¯ÖÏ�ú™ü �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂ü ¯ÖÖ»Ö�Öß“Öê †³ÖÓ�Ö µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖÖ—Ö›ü ´Ö¬µÖê †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö 
�êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. 
 ¯ÖÖÖ—Ö›ü ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß“µÖÖ �úÖÆüß �ú×¾ÖŸÖÖ †Ö×�Ö ¯ÖÖ»Ö�Öß“Öê †³ÖÓ�Ö ´Ö¬Öß»Ö �úÖÆüß �ú×¾ÖŸÖÖ µÖÖ ¾Öê¤üÖê“ÖÖ ÃÖæ̧ ü ”êû›ü�ÖÖ·µÖÖ �ú×¾ÖŸÖÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 

¯Ößšü �Öôêû •ÖÖŸµÖÖŸÖæÖ 
ŸÖÃÖÓ ¯ÖÖ�Öß ›üÖêôûµÖÖŸÖæÖ 
†Ö‡Ô �ú¸ü¯Ö»Öê ÆüÖŸÖ 
ŸÖã—Öê ³ÖÖ�ú¸üß ³ÖÖ•ÖæÖ....(�ú×¾ÖŸÖÖ �Îú.1) 

 
µÖÖ ¤ãü:�ÖÖŸÖÔ †ÖêôûàÖÖ ¯ÖÖÖ—Ö›ü “µÖÖ �ú×¾ÖŸÖê“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖÖ—Ö›ü ´Ö¬Öß»Ö �ú×¾ÖŸÖÖ †Ö‡Ô“µÖÖ ¤ãü�ÖÖ“Öê ›üÖêôûÖ³Ö¸ü ¯ÖÖ�Öß †Ö×�Ö ‹�æú�Ö“Ö 

†ÖµÖãÂµÖÖ“Öß ¤üÖ™ü»Öê»Öß �úÆüÖ�Öß ‘Öê̂ ãÖ †Ö»Öê»Öß �ú×¾ÖŸÖÖ †ÖÆêü. �ÖÏÖ´Öß�Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö�Ö �ú¸üŸÖÖÖÖ ‹�úµÖÖ“ÖÓÓ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖæÆüÖ“ÖÓ ¯ÖµÖÖÔµÖÖÖê ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ¤ãü�Ö �ú¾ÖêŸÖ 
‘Öê�µÖÖ“Öß †ÃÖÖê¿Öß �ú×¾ÖŸÖê»ÖÖ †ÖÆêü. ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ �ú£ÖÖ ¾Öê¤üÖÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖÖÖ �ú¾Öß ´Æü�ÖŸÖÖê. 
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•Ö´ÖÖ»ÖÖ †Ö´Öã“µÖÖ �úÖ•Öôûß ¤ãü:�ÖÖ“µÖÖ ¾Öê¤üÖÖ 
ÃÖÖÓ³ÖÖôûÖ †ÖŸÖÖ �ú¹ý�ÖÖ‘Ö�ÖÖ ×¾Ö—Ö�ÖÖ·µÖÖ µÖÖ ´ÖÖÖ...(�ú×¾ÖŸÖÖ �Îú.5) 

 
†Ö´Öã“µÖÖ µÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖæÖ ÃÖ´ÖÃŸÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ¾Ö�ÖÖÔ“Öê ¤ãü:�Ö †Ö×�Ö ¤üÖ×¸ü¦üµÖ �ú¾ÖßÖê ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öê †ÖÆêü. 
 †Ö•Ö ´ÖÖ�ÖæÃÖ ÆüÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ̄ ÖÖÃÖæÖ ¤ãü¸üÖ¾ÖŸÖ †ÃÖæÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓŸÖß»Ö ÖÖŸÖß Æü¸ü¾ÖŸÖ “ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. †Ö•Ö �Öê›üµÖÖ¯ÖÖ›üµÖÖŸÖ ´ÖÖ�ÖæÃÖ¯Ö�ÖÖ ×¾ÖÃÖ¸üŸÖ 
“ÖÖ»Ö»Öê»Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ �ú¾Öß“Öê ´ÖÖ ˆ¤üÖÃÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÖÆüÖÖÖȩ̂ ü ×»Ö×ÆüŸÖÖŸÖ. 
 

�ãúšêü ¿ÖÖê¬ÖÖ¾ÖÖ ´ÖÖ�ÖæÃÖ, ×¸üŸÖê �úÖêÃÖ -�úÖêÃÖ 
¤æü¸ü �Ö�Ö�ÖÖêŸÖ, ´ÖÖ—Öê ¿Ö²¤üÆüß ˆ¤üÖÃÖ 
¤êü¾ÖôûÖŸÖ ´ÖÓ¤ü ×¤ü¾ÖÖ, �úÖôûÖê�ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ¿Öß 
†ÖêšüÖŸÖ»Öß †Öê¾Öß �Öê»Öß ×¾Ö—ÖæÖ ¿Ö²¤üÖÓ¿Öß (�ú×¾ÖŸÖÖ �Îú.01) 

 
•ÖÖŸÖßµÖ ŸÖ�ÖÖ¾Ö, ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ́ Ö¬Ö»ÖÖ ×¾Ö¾¤êüÂÖ, ÁÖã¦ü ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�Ö µÖÖ´Öãôêû –ÖÖÖÖê²ÖÖ, ŸÖã�úÖê²ÖÖÓ“Öß ×¿Ö�ú¾Ö�Ö ¯ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¸üÖ×Æü»Öß ÖÃÖ»µÖÖ“Öß �ÖÓŸÖ �ú¾Öß“µÖÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ ÃÖŸÖŸÖ 
²Öê“ÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖê. ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ•Ö •Öß¾ÖÖ �Öœæüôû �ú¹ýÖ ™üÖ�ú»Öê»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖ²Ö§ü»Ö ŸÖê ˆ¾¤êü�ÖÖÖê ×»Ö×ÆüŸÖÖŸÖ. 
 

�Öê›üµÖÖ�ú›êü “Ö»ÖÖ 
�ãú�ÖÃÖÖšüß, �ú¿ÖÖÃÖÖšüß? 
†›üÖ�µÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖß •ÖÖȩ̂ ü 
�úÖôûß³ÖÖȩ̂ ü �úÖšüß 
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö›üÃÖÖ‰ú»ÖßŸÖ 
»ÖÖÓ›ü�µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖôû 
Ã¾ÖÖ£ÖÖÔÃÖÖšüß, �êú»Öß ´ÖÖ�ÖÃÖÓ �Öœæüôû. 

 
†¿ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ÃÖ´ÖÖ�úÖ»ÖßÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö †×ŸÖ¿ÖµÖ ŸÖÖ�ÖŸÖ�ÖÖ¾ÖÖ“Öê †Ö×�Ö †ŸµÖÓŸÖ �ÖÓãŸÖÖ�ÖÓãŸÖß“Öê ÆüÖê‰ú »ÖÖ�Ö»µÖÖ“Öß �ÖÓŸÖ �ú¾Öß ÖÖ.¬ÖÖë. ´ÖÖÖêÆü¸ü ¾µÖŒŸÖ 

�ú¸üŸÖÖŸÖ. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ¯ÖÖÖ—Ö›ü “µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö �ú×¾ÖŸÖÖ µÖÖ �úÖÆüßÃÖÖ †ÖŸÖÔ, ¤ãü:�Ö¤ü †Ö×�Ö •Öß¾ÖÖÖÃÖÓ²Ö¬Öß ³ÖḮ Ö×Ö¸üÖÃÖÖ“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö ¾µÖŒŸÖ �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ 
†ÖÆêüŸÖ. ÃÖÖ¸üß †Ö²ÖÖ¤üÖÖß ÃÖ¸ü»Öß, �úÖ¡µÖÖ�ãúÃµÖÖÓÖß ¯ÖÖµÖ ³Ö¸ü»Öê, ÃÖÓÃÖÖ¸üÖ“ÖÖ “ÖÖêôûÖ´ÖÖêôûÖ —ÖÖ»ÖÖ, �Öê›üµÖÖ�ú›êü “Ö»ÖÖ, �úÖê�ÖÖÃÖÖšüß, �ú¿ÖÖÃÖÖšüß? †›üÖ—µÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖŸÖß 
•ÖÖȩ̂ ü, �úÖôûß³ÖÖȩ̂ ü �úÖšüß.... �ãúšêü ¿ÖÖê¬ÖÖ¾ÖÖ ´ÖÖ�ÖæÃÖ ×¸üŸÖê �úÖêÃÖ �úÖêÃÖ.....†ÃÖê ×¾ÖÂÖ��Ö ÃÖæ̧ ü µÖÖ ÃÖÓ�ÖÏÆüÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß“µÖÖ †Öê�ú �ú×¾ÖŸÖÖÓŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 ´Ö¸üÖšüß �ú×¾ÖŸÖêŸÖ �ÖÖÃÖ ´ÖÆüÖÖÖȩ̂ üÖÓ“Öß �ú×¾ÖŸÖÖ ´Æü�ÖæÖ •Öß �ú×¾ÖŸÖÖ †Öêôû�Ö»Öß •ÖÖŸÖê, ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ“Ö Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ šüÃÖÖ ×•ÖÖÓ ´Ö¸üÖšüß �ú×¾ÖŸÖê¾Ö¸ü 
ˆ´Ö™ü×¾Ö»ÖÖ, †¿Öß �ú×¾ÖŸÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ™ü¯µÖÖŸÖ ¯ÖÖÖ—Ö›ü ´Ö¬µÖê ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê. •Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ »ÖÖ×»ÖŸµÖ †Ö×�Ö »ÖÖ×»Ö´ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ �ú¹ýÖ ¤êü�ÖÖ·µÖÖ ˆ´ÖÖ¤ü�ú ×Ö ŸÖé̄ ŸÖ 
†¿ÖÖ ¯ÖÏßŸÖß“ÖÖ ¬ÖãÓ¤ü †×¾ÖÂ�úÖ¸ü �ú¸ü�Öê ÆüÖ ´ÖÖÖȩ̂ üÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ³Öê“ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÆêü. �ÖÖÃÖ ´ÖÆüÖÖÖȩ̂ üß ¿Öî»ÖßŸÖ»µÖÖ ×ÖÃÖ�ÖÔ †ÖÛ�Ö ¯ÖÏßŸÖß“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ ¾µÖŒŸÖ �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ 
�ÖßŸÖÖŸ´Ö ¾Ö“ÖÖÖÓ“Öß ‹�ú ´ÖÖôû“Ö ÆüÖŸÖß µÖêŸÖê. Ø“Ö²Ö ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖÖÓ ¸üÖÖ —ÖÖ»ÖÓ †Öê»ÖÓ †Ö³ÖÖôû †Ö»ÖÓ ³Öê™üß»ÖÖ †¿ÖÖ »ÖµÖ¬ÖãÓ¤ü �ú×¾ÖŸÖÖ, ÃÖÖ•Ö�Ö, ¹ýÃÖ»ÖÖ �Ö, ¬Ö×¸ü»ÖÖ 
•ÖÖ×ôû´ÖÓ¬Öß —ÖÖë²ÖŸÖÖê ÆüµÖÖ �ÖÖ¸ü¾ÖÖ †¿Öß ¿ÖéÓ�ÖÖ×¸ü�ú »ÖÖ¾Ö�ÖÃÖ¥ü¿Ö ¸ü“ÖÖÖ µÖÖÓÖß ÆüÖ ÃÖÓ�ÖÏÆü ›ü¾Ö¸ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. 
 ‹�ú ÃÖã�ãú´ÖÖ¸ü ÖÖ¸ü †Ö ×ŸÖ“Öê Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖÓ ŸµÖÖÓ“µÖÖ �ú×¾ÖŸÖêŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ×ÖŸÖôû ×ÖôûµÖÖ ›üÖêôûµÖÖ“Öß ÃÖÓÃÖÖ¸üß ´ÖÖ»ÖÖ, ×¯Ö¾Öôûß Æüôû¤ü ÃÖÖÓ›ü�ÖÖ¸üß ŸÖ¸ü �ú¬Öß 
�êúÃÖ¸üÖŸÖ ÆüÖ»Öê»Öß �ÖÖê×•Ö¸ü¾ÖÖ�Öß ´ÖîÖÖ µÖêŸÖê ŸÖ¸ü �ú¬Öß ´ÖÖôûµÖÖ“µÖÖ ´ÖôûµÖÖŸÖ»Öß ÖÖ•Öæ�ú ´ÖîÖÖ •ÖÖ‡Ô“µÖÖ ±ãú»ÖÖÓ“Öß �úÖ“ÖÖêôûß �ÖãÓ±ú�ÖÖ¸üß ... †¿Öß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¹ý¯Öê 
ŸµÖÖ»Öê»µÖÖ, †ÖêœüÖôû ›üÖêôûµÖÖÓ“Öß..... ŸÖ¹ý�ÖÖ‡ÔÖÓ †ÖêŸÖ¯ÖÏÖêŸÖ ³Ö¸ü»Öê»Öß ¯ÖÏÖ�Ö×µÖÖß µÖêŸÖê. 
 ¯ÖÏ�ÖµÖÖ“Öß ¯ÖÏÃÖ®Ö ¯Ö�Ö¸ü�Ö †ÃÖ»Öê»Öß, ¿ÖéÓ�ÖÖ¸ü¯ÖÏ¬ÖÖÖ �ÖÖ×�Ö, �úÖÆüß �Ö³ÖÔÁÖß´ÖÓŸÖ »ÖÖ¾Ö�µÖÖ ¯ÖÖÖ—Ö›ü ´Ö¬µÖê †Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆ êüŸÖ. 
 

³Ö¸ü»ÖÓ †Ö³ÖÖôû ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûß ¯ÖÖÆãü�ÖÖ �ÖÓ 
²ÖÖ‡Ô ÁÖÖ¾Ö�ÖÖ“ÖÓ ˆÆü ´Ö»ÖÖ —Öê̄ ÖêÖÖ 
×¯Ö¾ÖôûµÖÖ ¯ÖÓ�ÖÖ“ÖÓ ¯Ö�Öß ÖÖ¾Ö ÃÖÖÓ�ÖêÖÖ �Ö 
²ÖÖ‡Ô ÁÖÖ¾Ö�ÖÖ“ÖÓ ˆÆü ´Ö»ÖÖ —Öê̄ ÖêÖÖ. 
(�ú×¾ÖŸÖÖ �Îú. 31) 
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×ÖÃÖ�ÖÖÔ“Ö ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öǽ Öß¾Ö¸ü ¾ÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖ·µÖÖ Ã¡Öß“Öê ÃÖÖï¤üµÖÔ, ×ŸÖ“ÖÓ ÃÖÖê•¾Öôû ºþ¯Ö µÖÖ �ú×¾ÖŸÖế Ö¬ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ×™ü¯Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. �ÖÏÖ´Öß�Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ»ÖÖ ¾Öê›ü 
»ÖÖ¾Ö�ÖÖ¸üÖ ×ÖÃÖ�ÖÔ, ´ÖÖê�úôûÖ ¿ÖéÓ�ÖÖ¸ü, Ã¡Öß¯Öã¹ý¯ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ�ÖµÖÖ“Öß ×Ö�Ö×›üŸÖ ÃÖæ“Ö�ú �Öã�ÖÖ, ´ÖÖ¤ü�ú ¾ÖÖŸÖ¾Ö¸ü�Ö †Ö×�Ö ÖÖ¤ü´Ö¬Öã̧ ü ¿Ö²¤üÖÓ“Öê ¹ý�Ö—Öã�Ö ¯Öï•Ö�Ö ‹ê�ú�ÖÖ·µÖÖ 
†Öêôûà“Öê ²ÖÓ¬Ö µÖÖ ÃÖÖ·µÖÖÓŸÖæÖ ´ÖÆüÖÖÖȩ̂ üÖÓ“ÖÖ ²ÖÖ•Ö ¯ÖãÆüÖ ‹�ú¾ÖÖÃÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖê. 

¯ÖÖÖ—Ö›ü “µÖÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖŸÖ �ú×¾ÖŸÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú 71 ŸÖê 91 Æêü ¯ÖÖ»Ö�Öß“Öê †³ÖÓ�Ö †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ»Ö�Öß“Öê †³ÖÓ�Ö Æüß ¯ÖÖÖ—Ö› ü “Öß ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖ¯Öæ�ÖÔŸÖÖ 
†ÖÆêü. ´ÖÆüÖÖÖȩ̂ ÓüÖ“Öß ³Öæ×´Ö×ÖÂšüÖ ¯ÖÖ»Ö�Öß“µÖÖ †³ÖÓ�ÖÖŸÖæÖÆüß ×ŸÖŸÖŒµÖÖ“Ö ŸÖß¾ÖÎŸÖêÖê ¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. ¯ÖÖÖ—Ö›ü ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÖ»Ö�Öß“µÖÖ †Ó³Ö�ÖÖŸÖ ¾ÖŸÖỐ ÖÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“Öê 
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖÖ—Ö›ü “Öê ¤ãü:�Ö ¯Ö“Ö¾ÖæÖ ¯ÖÖ»Ö¾Öß“Öß Ö¾Öß ˆ´Öê¤ü •ÖÖ�Ö¾Ö�ÖÖ¸êü ¯ÖÖ»Ö�Öß“Öê †³ÖÓ�Ö ŸµÖÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê»Öê †ÖÆêü. “ÖÖ¸üß †Ó�ÖÖÖê ˆ•ÖÖ›ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖê›üŒµÖÖ 
´ÖÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ�ÖæÃÖ ¿Öê¾Ö™üß †¬µÖÖŸ´ÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖÖê, ×ŸÖ“Ö ´ÖÖÖ×ÃÖ�úŸÖÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ �Ö™üÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ»Ö�Öß“µÖÖ †Ó³ÖÓ�ÖÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ¯ÖÖ»Ö�Öß“µÖÖ †³ÖÓ�ÖÖŸÖ �úÖÆüß 
×šü�úÖ�Öß ÃÖÓŸÖ´ÖÓ›üôûß“ÖÓ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�   Šú�Ö ¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸÖ¸ü �ú¬Öß ×¾Ö÷ü»ÖÖ“Öß ¤ãü:�Ö ÃÖ¸üÖ¾ÖÓ ´Æü�ÖæÖ �êú»Öê»Öß ×¾ÖÖ¾Ö�Öß †ÖÆêü. †³ÖÓ�ÖÖŸÖ ´Öé�Ö�Ö�Ö¡Ö, 
×¾Ö�úÖÓ“ÖÖ ¤ü¸ü¾Öôû, ¯ÖÖ�Ö¸üÖÓ“µÖÖ “ÖÖê“Öß, �ãú�Ö‘µÖÖ“ÖÖ ´ÖôûÖ †ÃÖê ÃÖÓ¤ü³ÖÔ †ÖÆêüŸÖ. 

¯ÖÖ»Ö�Öß“µÖÖ †³ÖÓ�ÖÖŸÖ ÖÖ.¬ÖÖë. ´ÖÆüÖÖÖȩ̂ ü ×¾Ö÷ü»ÖÖ»ÖÖ ÆüÖ�ú ‘ÖÖ»ÖŸÖÖŸÖ ´ÖÆüÖÖÖȩ̂ ü ×»Ö×ÆüŸÖÖŸÖ. 
 

ÃÖæµÖÔ ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ×ÖŸÖ Öế ÖÖÖÓ ˆ�Ö¾ÖÖ 
†Ó¬ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ¤üÖ¸üß £ÖÖê›üÖ ˆ•Öê›ü ¯ÖÖšü¾ÖÖ 
Ø�ú¾ÖÖ 
†Öë•ÖôûßÖê ³Ö¹ý ¤êü�ÖÖ 
¯ÖÖ�Ö¸üÖÓ“µÖÖ “ÖÖ“Öß 
¤ãü:�Öß ¯ÖÓ�ÖÖÓÖÖ †ÃÖÖê 
ÃÖÖ¾Ö»Öß ´ÖÖµÖê“Öß 

 
ÆüµÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖêŸÖß»Ö †ÖŸÖÔŸÖÖ †Ö×�Ö ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ¥üÛÂ™ü�úÖêÖ ´ÖÆüÖÖÖȩ̂ üÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ“ÖÖ ŸÖôû ¤üÖ�Ö¾Ö�ÖÖ ü̧Ö †ÖÆêü. †¿ÖÖ ŸÖ·ÆêÖê †Ó¬ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ¤üÖ¸üß ˆ•Öê›üÖ“Öß 

¾ÖÖ™ü ¯ÖÖÆü�ÖÖ¸üß †Ö×�Ö ¤ãü:�ÖÖŸÖÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÓ�ÖÖÓÖÖ ´ÖÖµÖê“µÖÖ ÃÖÖ¾Ö»Öß“Öê ²Öôû ´ÖÖ�Ö�ÖÖ¸üß Æüß �ú×¾ÖŸÖÖ �Ö·µÖÖ†£ÖÖÔÖê ´ÖÖ�ÖÃÖÖŸÖ»µÖÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“Öß“Ö �ú×¾ÖŸÖÖ †ÖÆêü 
†Ö×�Ö ´Æü�ÖæÖ“Ö ŸÖß ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖßÆüß †ÖÆêü. 

¯ÖÖ»Ö�Öß“µÖÖ †³ÖÓ�ÖÖ“µÖÖ ¿Öê¾Ö™üß ¯ÖÃÖÖµÖ¤üÖÖÖ“µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ×»Ö×Æü»Öê»Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¿Öê¾Ö™üß †ÖÆêü. ´ÖÆüÖÖÖȩ̂ ü ×»Ö×ÆüŸÖÖŸÖ. 
 

†Ö²ÖÖ¤üÖÖß ÆüÖê¾ÖÖê 
¿ÖêŸÖ ³Ö¹ý ¤êü ¤üÖ�µÖÖ“Öê 
ŸÖã—µÖÖ ¯ÖÖ»Ö�Öß»ÖÖ 
¿Ö²¤ü ²ÖÖÓ¬Öæ ŸÖã�úÖê²ÖÖ“Öê 

 
†¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öê ¯ÖÃÖÖµÖ¤üÖÖ ÖÖ.¬ÖÖë. ´ÖÆüÖÖÖȩ̂ ü �ãú�Ö²µÖÖÓÃÖÖšüß †Ö×�Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö÷ü»ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ�ÖÖŸÖÖŸÖ. ›üÖò. ¤ü.ŸÖÖ. ³ÖÖêÃÖ»Öê ¯ÖÖÖ—Ö›ü ´Ö¬Öß»Ö 

�ú×¾ÖŸÖê“Ö ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ �úß, ×ÖÃÖ�ÖÖÔ“Öß ¯ÖÖ¸ü¤ü¿Öá ¾Ö “ÖêŸÖÖêÆüÖ¸üß ×“Ö¡Ö�Öê �ú¸ü�ÖÖ¸üÖ ‹�ú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß �ú¾Öß ´Æü�ÖæÖ ¯ÖÖÖ—Ö›ü ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖÖÖȩ̂ ü ¯ÖÏ�ú™ü —ÖÖ»Öê»Öê †ÃÖ»Öê 
ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ ÃÖÓ�ÖÏÆü •Öß¾ÖÖ¿ÖÖê¬Ö, †Öã³Ö¾ÖÖ“Öê ÃÖ�ÖÖê»Ö ×Ö ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›ü×¾ÖŸÖ †Ö×�Ö �ú×¾ÖŸÖê“µÖÖ »ÖÖê�ú×¯ÖÏµÖŸÖê“µÖÖ “ÖÖî�ú™üßŸÖ Ö †›ü�úŸÖÖ Ö¾Öê Ö¾Öê ¯ÖÏµÖÖê�Ö 
�ú¸üßŸÖ ¾ÖÖ“Ö�úÖÓÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖÓ“Öß ÃÖ´Öé¬¤üß ¤êüŸÖ ‹�ú ´Öî×»Ö�ú µÖÖê�Ö¤üÖÖ šü¸ü�ÖÖ¸üÖ †ÖÆêü. Ö¾µÖÖ ¯ÖÖ»Ö¾Öß“Öê †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ ¤êü�ÖÖ¸üß Æüß ¯ÖÖÖ—Ö›ü †ÖÆêü. †ÖŸ´Ö¿ÖÖê¬ÖÖ“ÖÖ ×¤ü¾ÖÖ 
×¾Ö—ÖæÖ ¤êüŸÖÖ ÃÖÖî¤üµÖÔ ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ�úÖšüß �êú»Öê»ÖÖ ´ÖãŒŸÖ ×¾ÖÆüÖ¸ü ´Æü�Ö•Öê Æüß �ú×¾ÖŸÖÖ †ÖÆêü. ‹�úÖ“Ö ¾Öêôûß ŸÖé̄ ŸÖ �ú¸ü�ÖÖ¸üß †Ö×�Ö †ŸÖé̄ ŸÖß“ÖÖ Ø²Ö¤æü �úÖôû•ÖÖ¾Ö¸ü šêü¾ÖæÖ 
†Ã¾ÖÃ£Ö �ú¸ü�ÖÖ¸üß †¿Öß �ú×¾ÖŸÖÖ †ÖÆêü.  
 £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ¯ÖÖÖ—Ö›ü ÃÖÓ�ÖÏÆüÖŸÖß»Ö �ú×¾ÖŸÖÖ ˆ¤üÖÃÖ¾ÖÖ�Öê †Öã³Ö¾Ö ×ÖÃÖ�ÖÔ̄ ÖÏ×ŸÖ´ÖÖÓŸÖæÖ ³Öê™ü�ÖÖ¸üß ŸÖ¸ü �ú¬Öß ÃÖÖ ê•¾Öôû ¿ÖéÓ�ÖÖ¸üÖŸÖæÖ ×¤üÃÖ�ÖÖ¸üß Ã¡Öß¹ý¯Öê, 
×ÖÃÖ�ÖÔ×“Ö¡Öê ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“Öê �ÖÏÖ´Ö¾ÖÖÃŸÖ¾Ö †Ö×�Ö ¯ÖÖ»Ö�Öß“Öê †³ÖÓ�Ö †¿ÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ¯ÖÏ�ú™üŸÖê. »ÖÖê�ú�ÖßŸÖÖÓ“Öß �ú×¾ÖŸÖÖÓŸÖ ´ÖÖ¡Ö ¾Öê�Öôêû¯Ö�Ö •ÖÖ�Ö¾ÖŸÖê. ¯ÖÖÖ—Ö›ü ´Ö¬Öß»Ö 
¯ÖÖ»Ö�Öß“Öê †³ÖÓ�Ö �ÖÏÖ´Ö•Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ¤ãüÂ�úÖôû †Ö¯Ö¢Öß †Ö×�Ö †¬µÖÖŸ´Ö ‹�ú¡Ö ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›ü×¾ÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖÖ—Ö›ü µÖÖ �ú×¾ÖŸÖÖÃÖÓ�ÖÏÆüÖŸÖ ´ÖÆüÖÖÖȩ̂ üÖÓ“Öß �ÖÖ•Ö»Öê»Öß ×“Ö¡Ö¯Ö™ü 
�ÖßŸÖê, �ÖßŸÖÖÓ“µÖÖ ¾Öôû�ÖÖ“µÖÖ �ú×¾ÖŸÖÖ, ÃÖÓŸÖ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü¿Öß •ÖÖê›ü�ÖÖ¸êü †Ö×�Ö ´ÖÖÖ»ÖÖ ‘ÖÖµÖÖôû �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂ü †ÃÖê ¯ÖÖ»Ö�Öß“Öê †³ÖÓ�Ö †ÖÆêüŸÖ. 

 


