¯ÖÏú¸üÖ ×ŸÖÃÖ¸êü
•µÖêÂšü ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öú †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê •Öß¾Ö−Ö“Ö×¸ü¡Ö
3.1

¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö−ÖÖ

3.2 ²ÖÖ»Ö¯ÖÖÖŸÖß»Ö úÖî™ãÓü×²Öú ÛÃ£ÖŸÖß
3.2.1 ²ÖÖ»Ö¯ÖÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß †Öšü¾ÖÖßŸÖß»Ö ¯ÖÏÃÖÓ÷Ö
3.3 †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê ÃÖî×−Öúß •Öß¾Ö−Ö
3.3.1 ÃÖî−µÖÖŸÖ ³Ö¸üŸÖß
3.3.2 ×´Ö—ÖÖê¸üÖ´Ö ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÏÃÖÓ÷Ö
3.3.3 úÖ¿´Öß¸ü´Ö¬Öß»Ö ŸÖÖê ×¤ü¾ÖÃÖ
3.3.4 •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ“µÖÖ ÆüŒúÖÃÖÖšüß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ
3.3.5 òú¯™ü−Ö»ÖÖ ¬Ö›üÖ
3.3.6 †Ö¯ÖÖÆüß ×−Ö¤üÖìÂÖ Æü¾Öê...
3.3.7 •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖÓ“Öß ¤üÖ»Ö
3.3.8 µÖã¬¤ü³Öæ´Öß¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏÃÖÓ÷Ö
3.3.9 †´Ö¸ü−ÖÖ£ÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔ−Ö
3.4 †ÖŸ´Ö‘ÖÖŸÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öê´ÖÖ÷Öß»Ö ¯ÖÏê¸üÖÖ
3.4.1 Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖ−ÖÓ¤üÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖæ−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ −Ö¾Öê ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö
3.4.2 ÃÖî−ÖÖ¤ü»ÖÖŸÖß»Ö ‹úÖ ŸÖ¯ÖÖ“Öß ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ
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3.5 †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Öã¸ÃúÖ¸ü
3.6 ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö
3.1

¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö−ÖÖ :
†Ö•Ö“Öß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ ²ÖÖ¸üúÖ‡Ô−Öê †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ ŸÖ¸ü †ÃÖê

×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê, µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖÖŸÖŸµÖÖ−Öê ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔŸÖæ−Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö †Ö×Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖŸÖæ−Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ

—

ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê. ¯ÖÏÖ“Öß−Ö úÖôûß ¤êü¾ÖŠúÂÖà−Öß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ‘Ö›ü¾Öæ−Ö
†ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»Öê. ´Ö¬µÖµÖã÷ÖÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ‘Ö›ü¾Öæ−Ö
†ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓŸÖ¯ÖÓ¸ü¯Ö¸êü»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. †Ö¬Öã×−Öú úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ †−Öêú ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓ−Öß
ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê´Ö¬µÖê µÖÖê÷Ö¤üÖ−Ö ×¤ü»Öê. ˆ¤üÖ. ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆü−Ö ¸üÖòµÖ, Ã¾ÖÖ´Öß ¤üµÖÖ−ÖÓ¤ü
ÃÖ¸üÃ¾ÖŸÖß, ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ •ÖÖê×ŸÖ²ÖÖ ±ãú»Öê, »ÖÖêú´ÖÖ−µÖ ×™üôûú, ´Ö. ÷ÖÖÓ¬Öß †Ö¤üß. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ‹¾Öœêü“Ö ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö,
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£Öê´Ö¬µÖê ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ‘Ö›ü¾Öæ−Ö †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ŸÖŸúÖ»Öß−Ö
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖæ−Ö −Ö¾Ö−Ö¾Öß−Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓ“ÖÖ •Ö−´Ö —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖêê ÃÖã¬ÖÖ¸üú ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †Ö×Ö
ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ µÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ‘Ö›ü¾Öæ−Ö †ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¬µÖêµÖÖ−Öê ³ÖÖ¸üÖ¾Ö»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ¡Ö µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓ−ÖÖ
Ö¸üÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖ¢Öê¿Öß †Ö×Ö •Ö−´ÖÖ−Öê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †ÃÖæ−Ö ÃÖÖ¾ÖúÖ¸üß«üÖ¸êü ÷Ö¸üßü²Ö, ×−Ö¸üÖ¸ü ¸üµÖŸÖê“Öê ¿ÖÖêÂÖÖ
ú¸üÖÖ·µÖÖ ÃÖÖ¾ÖúÖ¸üÖÓ¿Öß ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷Ö»ÖÖ. ÆüÖ úÖôû ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ¯ÖÖê ‹úÖê×ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ˆ¢Ö¸üÖ¬ÖÖÔ“ÖÖ úÖôû
ÆüÖêŸÖÖ.
‹úÖê×ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ˆ¢Ö¸üÖ¬ÖÖÔŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ‡Ó÷ÖÏ•Öß ×¾ÖªÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ¾Ö
¤ãüÃÖ·µÖÖ ×¯Öœüß“Öê ²ÖÆãüŸÖêú•ÖÖ ‡Ó÷ÖÏ•Öß ¸üÖ•Ö¾Ö™üß−Öê ×¤ü¯Öæ−Ö ÷Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ‡Ó÷ÖÏ•Öß †´Ö»ÖÖÖÖ»Ö“µÖÖ ²ÖÓ÷ÖÖ»Ö´Ö¬µÖê ÃÖÖšü-
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ÃÖ¢Ö¸ü ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ²Ö»ÖÖŸúÖ¸ü, •Öã»Öæ´Ö †Ö×Ö ãú−ÖßŸÖß‹ê¾Ö•Öß »ÖÖêú ×−Ö³ÖÔµÖ¯ÖÖÖ †Ö×Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ³ÖÖê÷ÖŸÖÖŸÖ
Æêü ¯ÖÖÆæü−Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö †Öª ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üú ‘¤ü¯ÖÔÖ’úŸÖì ²ÖÖôû¿ÖÖÃ¡Öß •ÖÖÓ³Öêú¸ü µÖÖÓ−ÖÖ ×¾ÖÃ´ÖµÖ ¾ÖÖ™ü»µÖÖ“Öê
ŸµÖÖÓ−Öß ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü.1 ‡Ó÷ÖÏ•Öß ×¾Öªê“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ´ÖãÓ²Ö‡Ô ‡»ÖÖÖÖÆüß ²ÖÓ÷ÖÖ»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ÃÖã¬ÖÖ¸êü»Ö †¿Öß
²ÖÖôû¿ÖÖÃ¡Öß •ÖÖÓ³Öêú¸üÖÓ“Öß †Ö¿ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ØÆü¤æü »ÖÖêúÖÓ´Ö¬µÖê ´ÖæÖÔ¯ÖÖÖ ¾ÖÖœü»ÖÖ, ŸÖÖê ¤æü¸ü ÆüÖêµÖÖú×¸üŸÖÖ Æêü ÷Öã¹ý ¤æü¸ü
¤êü¿ÖÖŸÖæ−Ö ‡ú›êü ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ−Öê ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ‡Ó÷ÖÏ•Ö »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•µÖÖ´Öãôêû ØÆü¤æü »ÖÖêúÖÓ´Ö¬µÖê •ÖÖ÷ÖéŸÖß †Ö»Öß ¾Ö
¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü úÖµÖ úÖµÖ †ÖÆêü Æêü úôæû »ÖÖ÷Ö»Öê. ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ−Öê Æüß ¿ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ−Öê“Ö µÖÖê•Ö−ÖÖ êú»Öß †ÖÆêü. »ÖÖêúÖÓ“Öß —ÖÖê¯Ö
•ÖÖµÖÖÃÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ‡»ÖÖ•Ö −Ö¾ÆüŸÖÖ. †ÃÖê 4 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 1849 ¸üÖê•Öß ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ »ÖÖêú×ÆüŸÖ¾ÖÖ¤üà“µÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖ
´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. †Ö¯ÖÖ Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÷Ö´ÖÖ¾Ö»Öê, úÖ¸üÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß ¾Ö †Ö¯Ö»Öê ¸üÖ•µÖ
ÃÖÖÓ³ÖÖôûµÖÖ“Öß ŸÖÖú¤ü −ÖÖÆüß, †ÃÖê »ÖÖêú×ÆüŸÖ¾ÖÖ¤üà“Öê ´ÆüÖÖê ÆüÖêŸÖê.2 †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ¸üßŸÖß ²Ö¤ü»ÖµÖÖ¯Öæ¾Öá
†Ö×Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¸üÖ•µÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“Öê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ µÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá ‡Ó÷ÖÏ•Ö µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖæ−Ö ÷Öê»Öê ŸÖ¸ü ¯Öã−ÆüÖ ÷Ö¤üá ÆüÖê‡Ô»Ö ¾Ö
²Öê²ÖÓ¤ü¿ÖÖÆüß, †Ó¤üÖ¬ÖãÓ¤üß, ³ÖÖ»Öê¸üÖ‡Ô, ÆüÖêôûú¸üß ÷Ö¤üá ¯Öã−Ö¸ü×¯Ö ÆüÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö úÖêÖÖ“ÖÖ •Öß¾Ö ¾Ö ‘Ö¸ü¤üÖ¸üÆüß ×−Ö³ÖÔµÖ
¸üÖÆüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. •ÖÖê ×−Ö²ÖÔ»Ö †ÃÖê»Ö ŸÖÖê ˆ¯ÖÖ¿Öß ´Ö¸êü»Ö.3 ‹úÖê×ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ †Öê¸ü“µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ ‡Ó÷ÖÏ•Öß
¸üÖ•Ö¾Ö™üß“Öß −Ö¾Ö»ÖÖ‡Ô †ÖêÃÖ¸ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ÷ÖÖê¯ÖÖôû ÷ÖÖê¿Ö †Ö÷Ö¸üú¸üÖÓÃÖÖ¸üÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üú ‘‡Ó÷ÖÏ•Öß ¸üÖ•µÖÖ“Öß ˆ»Ö™ü
²ÖÖ•Öæ †£Ö¾ÖÖ ‘†Ö´Ö“Öê ‘ÖÖê¸ü ¤üÖ×¸ü¦ü¶,’ ‘ØÆü¤ãüÃ£ÖÖ−ÖÖÃÖ ÖµÖ »ÖÖ÷Ö»ÖÖ,’ ‘‡ÓÛ÷»Ö¿Ö ¸üÖ•µÖÖŸÖ ¯ÖÖê™ü³Ö¸ü †®Ö ×´ÖôûŸÖ
−ÖÖÆüß.’ †¿ÖÖ ´Ö£ÖóµÖÖÓ“Öê »ÖêÖ ×»ÖÆæü »ÖÖ÷Ö»Öê; ´ÖÖ¡Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¬ÖÖÙ´Öú ¤ãü:ÛÃ£ÖŸÖß´Öãôêû †Ö×Ö
¸üÖÂ™ÒüßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¸üÖÖµÖÖÃÖ »ÖÖ÷ÖÖÖ·µÖÖ ÷ÖãÖÖÓ“ÖÖ »ÖÖê¯Ö —ÖÖ»µÖÖ−Öê ¯Öê¿Ö¾ÖÖ‡Ô“ÖÖ ²Öß´ÖÖê›ü —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê
†Ö÷Ö¸üú¸üÖÓ“ÖêÆüß ´ÆüÖÖê ÆüÖêŸÖê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¸üÖÖÖ“Öê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ †Ö¯Ö»µÖÖ †Ó÷Öß µÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá ‡Ó÷ÖÏ•ÖÖ“Öê ¸üÖ•µÖ −ÖÖÆüßÃÖê —ÖÖ»Öê
ŸÖ¸ü ¸ü×¿ÖµÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ”ûÖŸÖß¾Ö¸ü ¯ÖÖµÖ ¤êüµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÆêü“Ö ¾ÖÖ™æü−Ö †ÃÖê †Ö÷Ö¸üú¸ü, •ÖÖÓ³Öêú¸ü, »ÖÖêú×ÆüŸÖ¾ÖÖ¤üß,
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¸üÖ−Ö›êü, †Ö÷Ö¸üú¸ü †Ö¤üà−ÖÖ ÷Öê»Öê»Öê Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ¯Ö¸üŸÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ¯ÖêÖÖÆüß Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸÖê
×™üú×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ ÷ÖãÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö •ÖÖÃŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖŸê ÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ¯ÖêÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¥üÂ™üà−Öß ¾Ö¸ü“Öœü †ÃÖ»Öê»µÖÖ ‡Ó÷ÖÏ•ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆü“ÖµÖÖÔ´Öãôêû Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¸üÖÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ ÷ÖãÖÖÓ“Öß
•ÖÖê¯ÖÖÃÖ−ÖÖ †Ö¯ÖÖ ú¹ý ¿Öæú †ÃÖÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô- ¯ÖãµÖÖ“Öß ‡Ó÷ÖÏ•Öß ×¿Öú»Öê»Öß ´ÖÓ›üôûß ¯ÖÏ£Ö´Ö †×−ÖÂ™ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¹ýœüà×¾Ö¹ý¬¤ü
¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¹ý »ÖÖ÷Ö»Öß. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ÃÖŸÖß ¯Ö¬¤üŸÖß“Öê ÃŸÖÖê´Ö ²ÖÓ÷ÖÖ»Ö ¯ÖÏÖÓŸÖÖ‹¾Öœêü ŸÖß¾ÖÎ −ÖÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ×¿Ö¾ÖúÖôûÖŸÖ
¯Öê¿Ö¾ÖÖ‡ÔŸÖ ÃÖŸÖß •ÖÖµÖÖ“Öß ˆ¤üÖÆü¸üÖê ÆüÖêŸÖß. 11 ÃÖ¯™Óüê²Ö¸ü 1819 ¸üÖê•Öß ¯ÖãµÖÖŸÖ ¸üÖ¬ÖÖ²ÖÖ‡Ô −ÖÖ¾ÖÖ“Öß Ã¡Öß ÃÖŸÖß
÷Öê»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß ¸üÖò²Ö™ÔüÃÖ−Ö µÖÖ−Öê ¿ÖÖÃ¡Öß¯ÖÓ×›üŸÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ †•Ö´ÖÖ¾Ö»Öê. ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÃÖŸÖß •ÖÖÖê
²ÖÓ¬Ö−ÖúÖ¸üú −ÖÃÖ»µÖÖ−Öê ÃÖ¸üúÖ¸ü−Öê µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ •Öã»Öæ´Ö •Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖß ÆüÖê‰ú −ÖµÖê ´ÆüÖæ−Ö »ÖÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ
−ÖÖÆüß, †ÃÖê †−Öêú ¿ÖÖÃ¡Öß¯ÖÓ×›üŸÖÖ−Öß ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê.4
×¾Ö¬Ö¾ÖÖÓ“µÖÖ ¤ãü¤Ôü¿Öê“Öß •ÖÖÆüß¸ü “Ö“ÖÖÔ ²ÖÖôû¿ÖÖÃ¡Öß •ÖÖÓ³Öêú¸üÖÓ−Öß ¤ü¯ÖÔÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖ 1837 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ †Öò÷ÖÃ™ü ¾Ö
ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü ´Ö×Æü−µÖÖŸÖ ×™ü¯ÖÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¹ý−Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖã¹ý êú»Öß. ³ÖÖê¯ÖÖôû“Öê ŸÖê»ÖÓ÷Öß ²ÖÎÖÉÖ ÃÖã²ÖÖ•Öß ²ÖÖ¯Öæ µÖÖÓ−Öß ¾ÖµÖÖŸÖ
µÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö −Ö¾Ö·µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ¸üµÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ²ÖÖ»Ö×¾Ö¬Ö¾ÖÖÓ−ÖÖ ¯Öã−ÖÙ¾Ö¾ÖÖÆü ú¹ý ªÖ¾ÖÖ †ÃÖê ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤ü−Ö êú»Öê. ŸÖê¾ÆüÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ−Öê ÃÖã²ÖÖ•Öß ²ÖÖ¯ÖæÓ−Öß ‹úÆüß ¿ÖÖÃ¡ÖÖ¬ÖÖ¸ü úÖœæü−Ö ¤üÖÖ¾Ö»ÖÖ −ÖÖÆüß.†¿Öß •ÖÖÓ³Öêú¸üÖÓ−Öß
™üßüúÖ êú»Öß.5
²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆüÖ»ÖÖ †ÖôûÖ ‘ÖÖ»ÖÖÖ·µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓ−ÖÖÆüß ¯ÖÏÖ¸ü ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖ»ÖÖ ŸÖÖë›ü ªÖ¾Öê »ÖÖ÷Ö»Öê. •Ö¸üšü ²ÖÖ»ÖÖ
×¾Ö¾ÖÖÆüÖ´Öãôêû »ÖÆüÖ−Ö¾ÖµÖÖŸÖ ´Öã»Öß ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ÆüÖêŸÖ. ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖÃÖÖšüß “Öôû¾Öôû ú¸üÖÖ·µÖÖÓ−Öß
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²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆüÖ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ´ÖÖêÆüß´Ö úÖœüÖê †¯Ö×¸üÆüÖµÖÔ ÆüÖêŸÖê. úÖ¸üÖ »ÖÖò›Ôü ×¸ü¯Ö−Ö−Öê ´Æü™ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆü ¾Ö
»ÖÖ¤ü»Öê»Öê ¾Öî¬Ö¾µÖ µÖÖ ‹úÖ“Ö ¯ÖÏ¿−ÖÖ“µÖÖ ¤üÖê−Ö ²ÖÖ•Öæ ÆüÖêŸµÖÖ.6
¯Öã−ÖÙ¾Ö¾ÖÖÆüÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ¾Ö¸ü Øú¾ÖÖ ÃÖÓ´Ö×ŸÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¬ÖêµÖúÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖ¤üôû ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ †Ö¬Öß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö
ÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓ−Öß ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖôûÖ ÃÖã¹ý êú»µÖÖ. ²ÖÖê›Ôü †Öò±ú ‹•µÖãêú¿Ö−Ö“Öê †¬µÖÖ ÃÖ¸ü †ÝÃú−Ö
¯Öê¸üß µÖÖÓ−Öß µÖÖ ¿ÖÖôûÖÓ−ÖÖ †ÖÙ£Öú ÃÖÖÆüÖµµÖ êú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ •ÖÖêŸÖß¸üÖ¾ÖÖÓ−Öß †−Öêú †›ü“ÖÖß ÃÖÖêÃÖæ−Ö “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ
ÃÖŸúÖµÖÖÔ²Ö§ü»Ö µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖŸúÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ †¿Öß ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ êú»Öß.7
†¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ‹úÖê×ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ˆ¢Ö¸üÖ¬ÖÖÔŸÖ †Ö×Ö ×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß»ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ µÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ‘Ö›ü¾Öæ−Ö †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ŸÖŸúÖ»Öß−Ö
ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓ−Öß †Ö×Ö ¸üÖ•µÖÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓ−Öß ¿Ö£Öá“Öê ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»Öê. µÖÖ´Ö¬µÖê ²ÖÖ²ÖÖ ¯Ö¤ü´Ö−Ö•Öß, úÖÃÖ´Ö ´ÖÆÓü´Ö¤ü ¾Ö
−ÖÖ¸üÖµÖÖ ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö −Ö¾Ö»Öú¸ü †Ö¤üß ¯Ö¸ü´ÖÆÓüÃÖ ÃÖ³ÖêŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖà−Öß, Ã¾ÖÖ´Öß ¤üµÖÖ−ÖÓ¤ü ÃÖ¸üÃ¾ÖŸÖß, ¸üÖ•ÖÖ ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆü−Ö
¸üÖòµÖ, »ÖÖêú×ÆüŸÖ¾ÖÖ¤üß, −µÖÖ.¸üÖ−Ö›êü, •ÖÖêŸÖß¸üÖ¾Ö ±ãú»Öê, »ÖÖêú´ÖÖ−µÖ ×™üôûú, ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÷ÖÖÓ¬Öß †Ö¤üà−Öß ¸üÖ•µÖÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ
¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ´ÖÖê»ÖÖ“Öê µÖÖê÷Ö¤üÖ−Ö ×¤ü»Öê.
•Ö÷ÖÖŸÖ †−Öêú ´ÖÖÖÃÖê •Ö−´ÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ ŸÖ¿Öß úÖÆüß•ÖÖ úŸÖéÔŸ¾Ö −Ö ¤üÖÖ¾ÖŸÖÖ µÖÖ •Ö÷ÖÖ“ÖÖ ×−Ö¸üÖ¯ê Ö
‘ÖêŸÖÖŸÖ. ÖÖÖê, ×¯ÖÖê, ´ÖÖî•Ö´Ö•ÖÖ ú¸üÖê ‹¾Öœêü“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ †ÃÖŸÖê. †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ •Ö−´Ö
´ÖéŸµÖæ»ÖÖ ±úÖ¸üÃÖê ´ÖÆü¢¾Ö −ÖÃÖŸÖê. Æêü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ •Ö÷Ö ×´Ö£µÖÖ †ÖÆêü. •ÖÖê ãúÖß Ã¾ÖŸÖ:ÃÖÖšüß •Ö÷Öê»Ö ŸÖÖê ¯ÖÖ¯ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ÷Öß¤üÖ¸ü
ÆüÖê‡Ô»Ö, •ÖÖê ãúÖß »ÖÖêúú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß •Ö÷Öê»Ö ŸµÖÖ“Öê •Ö÷ÖÖê †´Ö¸ü ÆüÖê‡Ô»Ö. †¿Öß ´ÖÖÖÃÖê †ÖÓ›ü úÖôû¯ÖµÖÕŸÖ
»ÖÖêúÖÓ“µÖÖ Ã´Ö¸üÖÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. »ÖÖêúú»µÖÖÖ ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÔ“ÖÖ“Ö ˆ§êü¿Ö šü¸üŸÖÖê, †ÃÖê −ÖÖÆüß. •ÖÖê ãúÖß µÖÖ´Ö¬µÖê
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ÆüÖê¸ü¯Öôæû−Ö ×−Ö‘ÖŸÖÖê ŸÖÖê“Ö Ö¸üÖ µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¹ý−Ö •Ö÷ÖÖ“Öß †ÖêôûÖ ÆüÖêŸÖê. ˆ¤üÖ. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ
÷ÖÖÓ¬Öß, ¯ÖÓ×›üŸÖ −ÖêÆü¹ý, −Öê»ÃÖ−Ö ´ÖÓ›êü»ÖÖ †Ö¤üß.
³ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖ ÖÓ›ü¯ÖÏÖµÖ ¤êü¿Ö †ÖÆêü. µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ †−Öêú •ÖÖŸÖß, ¬Ö´ÖÔ, ¾ÖÓ¿Ö, ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ, ×¾Ö×³Ö®Ö ÃÖÓÃéúŸÖß −ÖÖÓ¤üŸÖ
†ÃÖ»µÖÖ ŸÖ¸üß ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖêŸÖ ‹úÖŸ´ÖŸÖÖ ÆüÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“ÖÖ ÷ÖãÖ¬Ö´ÖÔ ‡£Ö»µÖÖ ´ÖÖŸÖß−Öê •ÖÖê¯ÖÖÃÖ»ÖÖ †ÖÆêü. úÖÆüß
»ÖÖêúÖÓ−Öß ¤êü¿ÖÖÃÖÖšüß †ÖŸ´ÖÖ¯ÖÔÖ êú»Öê ŸÖ¸ü úÖÆüà−Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾ÖêÃÖÖšüß ¾ÖÖÆæü−Ö ‘ÖêŸÖ»Öê. µÖÖ“Ö ³ÖÖ¸üŸÖ ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ ÃÖÓŸÖ
´ÖÆÓüŸÖÖÓ“Öß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ »ÖÖ³Ö»Öß. †−ÖêúÖÓ−Öß †Ö¯Ö»Öê úŸÖéÔŸ¾Ö ×ÃÖ¬¤ü ú¹ý−Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öß ¬Öã¸üÖ ¾ÖÖÆæü−Ö ×¾Ö–ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏ÷ÖŸÖß−ÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö êú»Öß. ¤êü¿Ö ÃÖ´Ö£ÖÔ ²Ö−Ö¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †−ÖêúÖÓ−Öß ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ µÖÖê÷Ö¤üÖ−Ö ×¤ü»Öê. ˆ¤üÖ. ÃÖÓŸÖ, ¾Öî–
ÖÖ×−Öú, ÃÖÓ¿ÖÖê¬Öú, ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üú, ŸÖ•–Ö, ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖß †Ö¤üß.
†¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ´Ö¬µÖê †´ÖÖê‘Ö †ÃÖê ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö ´ÆüÖ•Öê“Ö •Öê ×Æü·µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê “ÖúÖúŸÖ †ÖÆêü
†Ö×Ö †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖÖêúÖê¢Ö¸ü úÖµÖÖÔŸÖæ−Ö Ã¾ÖŸÖ:ÃÖÖšüß −Ö •Ö÷ÖŸÖÖ, µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖÆüß ÃÖÓÃÖÖ¸üÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ

—ÖÖêúæ −Ö

¤êüÖÖ¸êü ‹ú †÷ÖÏ÷ÖµÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö ´ÆüÖ•Öê“Ö •µÖêÂšü ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Ö ×úÃÖ−Ö ²ÖÖ²Öæ¸üÖ¾Ö Æü•ÖÖ¸êü ‰ú±Ôú †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü,
•µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ¢Öê“Öê ãúšüü»ÖêÆüß ú¾Ö“Ö −ÖÖÆüß. •Öê ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖß»Ö 8 ±æú™ü ²ÖÖµÖ 10 ±ãú™üÖÓ“µÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ; ´ÖÖ¡Ö
ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öê“µÖÖ ¯ÖÏê¸üÖê−Öê ³ÖÖ¸üÖ¾Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. •µÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖÔãú¿Ö»ÖŸÖêŸÖæ−Ö †Ö¯Ö»Öß †ÖêôûÖ •Ö÷ÖÖ»ÖÖ
ú¹ý−Ö ×¤ü»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‹ú •Öß¾Ö−ÖúÖµÖÖÔ“ÖÖ, •Öß¾Ö−Ö¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ
†ÖÆêü.

3.2 ²ÖÖ»Ö¯ÖÖÖŸÖß»Ö úÖî™ãÓü×²Öú ÛÃ£ÖŸÖß :
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15 •Öæ−Ö 1938 ¸üÖê•Öß †Æü´Ö¤ü−Ö÷Ö¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ¸ü−Öê¸ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ‹úÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¿ÖêŸÖú¸üß
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ •µÖêÂšü ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öú †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“ÖÖ •Ö−´Ö —ÖÖ»ÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖ ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ“µÖÖ †´Ö»ÖÖÖÖ»Öß
†ÃÖ»µÖÖ−Öê ¿ÖÖÃÖ−Ö ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö Æêü ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ“Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ ×²ÖÎ×™ü¿Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖî−µÖÖŸÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü
µÖÖÓ“Öê †Ö•ÖÖê²ÖÖ •Ö´ÖÖ¤üÖ¸ü ´ÆüÖæ−Ö −ÖÖêú¸üß»ÖÖ ÆüÖêŸÖê. †Æü´Ö¤ü−Ö÷Ö¸ü•Ö¾Öôû Ø³Ö÷ÖÖ¸ü Ñú™üÖê−´Öë™ü ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ
†Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“Öê Æêü›üŒ¾ÖÖ™Ôü¸ü ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö Ø³Ö÷ÖÖ¸ü µÖê£Öß»Ö ³ÖÖ•Öß ´ÖÖìú™ü´Ö¬µÖê ‹ú ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»µÖÖ“Öê ¤ãüúÖ−Ö †ÃÖ»µÖÖ−Öê
ÃÖ¾ÖÔ ãú™ãÓü²Ö Ø³Ö÷ÖÖ¸ü»ÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖê.
†Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ´Ö¬µÖê Ã¾ÖŸÖ: †Ö•ÖÖê²ÖÖ, †ÖÖÓ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ †Ö•Öß, †ÖÖÓ“Öê ¾Ö›üß»Ö, úÖúÖ
(“Öã»ÖŸÖê) †Ö×Ö ŸÖß−Ö †ÖŸµÖÖ †ÃÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“Öê »Ö÷−Ö Ø³Ö÷ÖÖ¸ü»ÖÖ“Ö —
ÖÖ»Öê. ²ÖÖ²Öæ¸üÖ¾Ö Æü•ÖÖ¸êü †Ö×Ö ÃÖÖî. »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ¯ÖÖê™üß •Ö−´Ö»Öê»Öê ¯Ö×Æü»Öê †¯ÖŸµÖ ´ÆüÖæ−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü
µÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÖÕ−Öß Öæ¯Ö »ÖÖ›ü êú»Öê. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü •Öê´ÖŸÖê´Ö ÃÖÆüÖ ¾ÖÂÖÖÕ“Öê †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“Öê
†Ö•ÖÖ¸ü¯ÖÖÖ´Öãôêû ×−Ö¬Ö−Ö —ÖÖ»Öê. ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ú´Ö×¾ÖÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê, ‘Ö¸üÖ“µÖÖ ¯ÖÖ»ÖúÖ“Öê ×−Ö¬Ö−Ö

—ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû

‘Ö¸üÖ“Öê ”û¡Ö Æü¸ü¾Ö»Öê ÷Öê»Öê †Ö×Ö ¯ÖµÖÖÔµÖÖ−Öê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê ¾Ö›üßü»Ö ‘Ö¸üÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ ´ÖÖêšêü †ÃÖ»µÖÖ−Öê ãú™ãÓü²ÖÖ“ÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖ¸ü †ÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ¾Ö¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ. ‹ú “Öã»ÖŸÖê †×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ ÆüÖŸê Öê. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ †Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“µÖÖ
×−Ö¬Ö−ÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“ÖÖÆüß ×¾Ö¾ÖÖÆü —ÖÖ»ÖÖ. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ •Ö−´ÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ †Ö‡Ô-¾Ö×›ü»ÖÖÓ−Öß
ŸÖß−Ö ´Öã»Ö÷Öê †Ö×Ö ¤üÖê−Ö ´Öã»Öß †¿ÖÖ ¯ÖÖ“Ö †¯ÖŸµÖÖÓ−ÖÖ •Ö−´Ö ×¤ü»ÖÖ. ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖÓµÖÖ •Ö¸üß ¾ÖÖœü»Öß †ÃÖ»Öß
ŸÖ¸üß ú´Ö¾ÖÖÖ¸êü ±úŒŸÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê ¾Ö›üß»Ö“Ö ÆüÖêŸÖê. ãú™ãÓü²ÖÖ“Öß Ö“ÖÖÔ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ ÷Öê»Öê. ˆŸ¯Ö®Ö ú´Öß —
ÖÖ»Öê †Ö×Ö Ö“ÖÔ •ÖÖÃŸÖ µÖÖ´Öãôêû ãú™ãÓü²ÖÖ“Öß †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ÆüôæûÆüôæû ú´Ö•ÖÖê¸ü ÆüÖêŸÖ ÷Öê»Öß. ŸµÖÖŸÖ»µÖÖ ŸµÖÖŸÖ
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê ãú™ãÓü²Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¿ÖÆü¸üÖŸÖ Ö“ÖÔ †×¬Öú »ÖÖ÷ÖŸÖÖê. Æüß ²ÖÖ²Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ
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¾Ö×›ü»ÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖÖŸÖ †Ö»Öß †Ö×Ö ŸµÖÖÓ−Öß ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß»ÖÖ Ã£ÖÖ×µÖú ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß»ÖÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öß úÖÆüß ¾Ö×›ü»ÖÖê¯ÖÖÙ•ÖŸÖ ¿ÖêŸÖß ÆüÖêŸÖß. ¿ÖêŸÖß´Ö¬µÖê ÁÖ´Ö ú¹ý−Ö µÖêÖÖ·µÖÖ
ˆŸ¯Ö®ÖÖ¾Ö¸ü ˆ¤ü¸ü×−Ö¾ÖÖÔÆü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×−ÖÖÔµÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ−Öß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¾Ö ŸÖê ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß»ÖÖ
†Ö»Öê. ¿ÖêŸÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß −Ö×¾Ö−Ö ²Öî»Ö•ÖÖê›üß Ö¸êü¤üß êú»Öß, ŸµÖÖ“Ö ¾ÖÂÖá ¤ãüÂúÖôû ¯Ö›ü»ÖÖ †Ö×Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü
µÖÖÓ“µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“Öß †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸ÛÃ£ÖŸÖß †×¬Öú“Ö ÖÖ»ÖÖ¾ÖŸÖ ÷Öê»Öß. ‘Ö¸üÖŸÖ †ÃÖÖÖ¸üß ×¿Ö»»Öú Ö“ÖÔ ÆüÖêŸÖ ÷Öê»Öß.
ÆüôæûÆüôæû ÃÖÖê−ÖêÆüß ´ÖÖê›üÖµÖ»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß †Ö×Ö 4 ŸÖê 5 ¾ÖÂÖÖÕŸÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ÃÖÖê−Öê¤êü×Ö»Ö ÃÖÓ¯Ö»Öê †Ö×Ö ú•ÖÔ
‘ÖêµÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ»Ö¯ÖÖß ŸµÖÖÓ“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß †×ŸÖ¿ÖµÖ ÷Ö×¸ü²Öß“Öß
ÆüÖêŸÖß.8

3.2.1 ²ÖÖ»Ö¯ÖÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß †Öšü¾ÖÖàŸÖß»Ö ¯ÖÏÃÖÓ÷Ö :
¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ¾ÖÖœüŸÖÖ Ö“ÖÔ †Ö×Ö ú´Öß ˆŸ¯Ö®Ö µÖÖŸÖæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖÙ£Öú †›ü“ÖÖà ´Ö¬Öæ−Ö ²ÖÖÆêü¸ü
¯Ö›üµÖÖÃÖÖšüß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê ¾Ö›üß»Ö †Ö¯Ö»Öê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ãú™ãÓ²Ö ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÷ÖÖ¾Öß ‘Öê‰ú−Ö †Ö»Öê.
¾Ö×›ü»ÖÖê¯ÖÖÙ•ÖŸÖ ¿ÖêŸÖß ú¹ý−Ö ˆ¤ü¸ü×−Ö¾ÖÖÔÆü ú¸üµÖÖ“Öê šü¸ü»Öê. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê ¾ÖµÖ ¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖµÖÖµÖÖê÷µÖ •Ö¸üß
—ÖÖ»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß´Ö¬µÖê ŸµÖÖ ¾Öêôûß ×¿ÖÖÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ −Ö¾ÆüŸÖß. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê ‹ú ´ÖÖ´ÖÖ
´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê ‹úÖ úÖ¯Ö›ü ×÷Ö¸üÖß´Ö¬µÖê ¯ÖµÖÔ¾ÖêÖú ´ÆüÖæ−Ö úÖ´Ö ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓ−ÖÖ ´Öã»Ö÷ÖÖ −Ö¾ÆüŸÖÖ. ´ÆüÖæ−Ö
†ÖÖÓ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ †Ö‡Ô»ÖÖ ÆüÖ ´Öã»Ö÷ÖÖ †Ö´Æüß ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ‘Öê‰ú−Ö •ÖÖŸÖÖê †ÃÖê ´ÆüÖæ−Ö †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê ´ÖÖ´ÖÖ †ÖÖÓ−ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ ‘Öê‰ú−Ö ÷Öê»Öê.

136

‘Ö¸ü“Öß ãú™ãÓü²ÖÖ“Öß †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ÖÖ»ÖÖ¾Ö»µÖÖ´Öãôêû †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖŸÖ¾Öß −ÖÓŸÖ¸ü“Öê ×¿ÖÖÖ
‘ÖêÖê ¿ÖŒµÖ —ÖÖ»Öê −ÖÖÆüß. ´ÆüÖæ−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ ‹ú ±ãú»ÖÖÓ“Öê ¤ãüúÖ−Ö ÃÖã¹ý êú»Öê. •µÖÖ´Öãôêû
‘Ö¸ü“µÖÖ−ÖÖ úÖÆüß ¯Öî¿ÖÖÓ“ÖÖ †ÖÙ£Öú ÆüÖŸÖ³ÖÖ¸ü »ÖÖ÷Öê»Ö. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ »ÖÆüÖ−Ö¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö †−µÖÖµÖÖ“Öß “Öß›ü
ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê »ÖÆüÖ−Ö¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖúÖµÖÖÔ“Öß †Ö¾Ö›ü ÆüÖêŸÖß. “ÖÖÓ÷Ö»µÖÖ ÃÖÓÃúÖ¸üÖ“Öê ¬Ö−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü
µÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö‡Ôú›æü−Ö“Ö ×´ÖôûÖ»Öê. “ÖÖê¸üß, »Ö²ÖÖ›üß ú¹ý −ÖµÖê, úÖêÖÖ“ÖêÆüß ¾ÖÖ‡Ô™ü Ø“ÖŸÖæ −ÖµÖê, ‹ÖÖªÖ¾Ö¸ü
†−µÖÖµÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ ×−Ö¸üÖú¸üÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üÖ¾ÖÖ. µÖÖ †Ö‡Ô“µÖÖ ÃÖÓÃúÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¬Ö−ÖÖ“Öß ×¿Ö¤üÖê¸üß
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü ¯ÖÏê¸üÖÖ ¤êüÖÖ¸üß šü¸ü»Öß. µÖÖ ÃÖÓÃúÖ¸üÖ´Öãôêû ²ÖÖ»Ö¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ
´Ö−ÖÖŸÖ †−µÖÖµÖ ¾Ö †ŸµÖÖ“ÖÖ¸üÖ²Ö§ü»Ö “Öß›ü ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß.9
²ÖÖ»Ö¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ †−µÖÖµÖ, †ŸµÖÖ“ÖÖ¸üÖ²Ö§ü»Ö ×úŸÖß “Öß›ü ÆüÖêŸÖß µÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö
†ÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ²ÖÖ»Ö¯ÖÖß •Öê ¯ÖÏÃÖÓ÷Ö †Ö»Öê ŸµÖÖ¾Ö¹ý−Ö ×¤üÃÖæ−Ö ÆüÖêŸÖê. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ»Ö•Öß¾Ö−ÖÖŸÖ
†Ö»Öê»Öê ŸÖê šü¸üÖ¾Ößú ¯ÖÏÃÖÓ÷Ö ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê :
¯Ö×Æü»ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ÷Ö †ÃÖÖ, †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ÷ÖÖ¾ÖÖú›üê ‘Ö¸ü“µÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖîÃÖê ¯ÖÖšü¾ÖµÖÖ“µÖÖ
ÆêüŸÖæ−Öê ±ãú»Öê ×¾ÖúµÖÖ“ÖÖ ¬ÖÓ¤üÖü ú¹ý »ÖÖ÷Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ±ãú»Öê ×¾ÖúµÖÖ“ÖÖ ¬ÖÓ¤üÖ “ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖ÷Ö»ÖÖ. ÆÖüŸÖÖŸÖ ¯ÖîÃÖÖ
Öêôæû »ÖÖ÷Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×´Ö¡ÖÖÓ“ÖÖ ‘ÖÖêôûúÖÆüß ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß •Ö´Öæ »ÖÖ÷Ö»ÖÖ. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ×´Ö¡ÖÖÓÃÖÖšüß ¯ÖîÃÖÖ Ö“ÖÔ
ú¹ý »ÖÖ÷Ö»Öê. †ÖÖÓ“Öê ×´Ö¡Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ™üÖêú»Öê»ÖÖ ¿Ö²¤ü —Öê»Öæ »ÖÖ÷Ö»Öê. ×´Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ÷ÖŸÖß´Öãôêû ×ÃÖ−Öê´ÖÖ
¯ÖÖÆüµÖÖ“Öß “Ö™üú †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ²ÖÖ»Ö¯ÖÖß »ÖÖ÷Ö»Öß. −Ö¾Öß−Ö ×ÃÖ−Öê´ÖÖ »ÖÖ÷Ö»ÖÖ, úß ŸÖÖê ²Ö×‘ÖŸÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓ−ÖÖ “Öî−Ö ¯Ö›üŸÖ −ÖÃÖê. ×ÃÖ−Öê´ÖÖ“µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ÖêôûÖ»ÖÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
×´Ö¡ÖÖÓ“Öß Æü•Öê¸üß »ÖÖ÷Öê. †−µÖÖµÖÖ²Ö§ü»Ö ´Ö−ÖÖŸÖ »ÖÆüÖ−Ö¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö “Öß›ü ÆüÖêŸÖß. ÷Ö¸üß²Ö ´ÖÖÖÃÖÖ¾Ö¸ü †−µÖÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ úß
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†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê ´Ö−Ö ¯Öê™æü−Ö ˆšüÖµÖ“Öê. †−µÖÖµÖ÷ÖÏÃŸÖÖ»ÖÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸÖê ¬ÖÖ¾ÖÖµÖ“Öê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖ¸üß×¸üú,
†ÖÙ£Öú −ÖãúÃÖÖ−Ö —ÖÖ»Öê ŸÖ¸üß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖ“Öß ¯Ö¾ÖÖÔ ¾ÖÖ™üŸÖ −ÖÃÖê. †Ö¯Ö»µÖÖú›æü−Ö ãúÖÖ“Öê ¾ÖÖ‡Ô™ü ÆüÖê‰ú
−ÖµÖê ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´Ö−ÖÖŸÖ ÃÖŸÖŸÖ •ÖÖ÷ÖéŸÖ †ÃÖÖµÖ“ÖÖ. ÷Ö×¸ü²ÖÖ»ÖÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üµÖÖ´Ö¬µÖê ¬Ö−µÖŸÖÖ ¾ÖÖ™üÖµÖ“Öß ŸµÖÖÃÖÖšüß ³Ö»Öê
ŸÖ¸üß ¤êü‰ú ...! †£ÖÖÔŸÖ ¾Öêôû ¯Ö›ü»µÖÖÃÖ ¤üÖê−Ö ÆüÖŸÖ ú¸üÖµÖ“Öß ´Ö−ÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß †ÃÖê.
‹ú¤üÖ †ÃÖÖ“Ö ¯ÖÏÃÖÓ÷Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖêŸÖ»ÖÖ. ‹ú ÆüÖò™êü»Ö“Öêü ´ÖÖ»Öú †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê ×´Ö¡Ö
ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ ×ÃÖ−Öê´ÖÖ»ÖÖ ÷Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ÆüÖò™êü»Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü
¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×´Ö¡ÖÖ“µÖÖ ×Ö¿ÖÖŸÖ −ÖÖê™üÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ‹úÖ ÷ÖãÓ›üÖ−Öê ×ÃÖ−Öê´ÖÖ ÃÖã™ü»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¿ÖÖŸÖ ÆüÖŸÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ.
ÆüÖò™êü»Ö ´ÖÖ»Öú “ÖÖê¸ü, “ÖÖê¸ü †ÃÖê †Öê¸ü›ü»Öê . ŸµÖÖ ÷ÖãÓ›üÖ»ÖÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ¯Öú›ü»Öê. ÷Ö¤üá´Ö¬µÖê ´ÖÖ÷Ö“ÖÖ-¯Öãœü“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü −Ö ú¸üŸÖÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ŸµÖÖ»ÖÖ ¤üÖê−Ö ±ú™üúê ´ÖÖ¸ü»Öê. ÷ÖãÓ›üÖ“Öê ¯ÖÖ“ÖÃÖÆüÖ ÃÖÖ£Öß¤üÖ¸ü »Ö÷Öê“Ö †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß •Ö´Ö»Öê. ŸµÖÖÓ−Öß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ‘Öê¸ü»Öê. ‹úÖ−Öê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“ÖÖ ¿Ö™Ôü ¬Ö¸ü»ÖÖ.
¤ãüÃÖ·µÖÖ−Öê ´ÖÖ÷Öæ−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü »ÖÖ£Ö ´ÖÖ¸ü»Öß. ŸµÖÖÖÖß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ³ÖµÖÓú¸ü ×“Ö›ü»Öê †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ •Ö¾Öôû ‹ú †¯ÖÓ÷Ö ×´Ö¡Ö †Öê—ÖÖ ˆ³Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ •ÖÖ›ü úÖšüß ÆüÖêŸÖß. ŸÖß úÖšüß †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ÆüÖŸÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß †Ö×Ö ¾Öê÷ÖÖ−Öê úÖšüß ×±ú¸ü¾Öæ−Ö ¤üÖê−Ö ÷ÖãÓ›üÖÓ−ÖÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß —ÖÖê›ü¯Ö»Öê. ‹ú ‹ú
•ÖÖ µÖÖ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖÖê, †ÃÖê †Öê¸ü›üŸÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü úÖšüß ×±ú¸ü¾Öæ »ÖÖ÷Ö»Öê. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“ÖÖ ¹ý¦üÖ¾ÖŸÖÖ¸ü
¯ÖÖÆæü−Ö ÃÖÖ¸êü ÷ÖãÓ›ü ¯ÖôûÖ»Öê −ÖÓŸÖ¸ü †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓ−Öß ¯ÖÖê×»ÖÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü −ÖÖë¤ü¾Ö»Öß. ¤üãÃÖ·µÖÖ
×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖÆüÖ ÃÖÓ¿Ö×µÖŸÖ ÷ÖÓã›üÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ−Öß ¯Öú›ü»Öê. †ÖêôûÖ ¯Ö¸êü›üÃÖÖšüß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓ−ÖÖ
²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öê. ŸµÖÖÓ−ÖÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓ−Öß †ÖêôûÖ»Öê. ¸üÖ¡Öß Æêü“Ö ÷ÖãÓ›ü †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ−ÖÖ †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓ−Öß ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê. ÷ÖãÓ›üÖÓ−ÖÖ †™üú —ÖÖ»Öß.ÃÖã™ü»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖã—µÖÖú›êü ¯ÖÖÆüŸÖÖê, †ÃÖÖ ¤ü´Ö ÷ÖãÓ›üÖÓ−Öß
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†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ³Ö¸ü»ÖÖ. úÖ»Ö ´Öß ‹ú™üÖ ÆüÖêŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖã´Æüß ¯ÖôûÖ»ÖÖŸÖ, †ÖŸÖÖ ´Öß ‹ú™üÖ −ÖÖÆüß ´ÖÖ—ÖêÆüß
†−Öêú ÃÖÆüúÖ¸üß †ÖÆêüŸÖ. ŸÖã´Æüß ´ÖÖ—Öê úÖµÖ ú¸üÖÖ¸ü ? ´Öß ´Öê»µÖÖ †Ö‡Ô“Öê ¤æü¬Ö ¯µÖÖ»ÖÖê −ÖÖÆüß ... †ÃÖê ¯ÖÏŸµÖã¢Ö¸ü
ŸµÖÖÓ−ÖÖ ×¤ü»Öê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †−Öêú ×´Ö¡Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû †ÖÖÓ−ÖÖ Ã±ãú¸üÖ “Öœü»Öê
ÆüÖêŸÖê.10
¯ÖÏÃÖÓ÷Ö ¤ãüÃÖ¸üÖ †ÃÖÖ, úß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ-ÃÖÖêôûÖ ¾ÖÂÖÖÕ“Öê †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ×÷Ö¸üÖ÷ÖÖ¾Ö´Ö¬µÖê ¸üÖÆüŸÖ
ÆüÖêŸÖê. ×÷Ö¸üÖ÷ÖÖ¾Ö´Ö¬µÖê úÖÆüß•ÖÖ ¤üÖ¤üÖ×÷Ö¸üß ú¹ý−Ö ¤üÆü¿ÖŸÖ ×ŸÖ−Öê “ÖÖôûßŸÖ ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ ÷Ö×¸ü²ÖÖÓú›æü−Ö •Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖß−Öê
ÖÖê»µÖÖ ×¸üúÖ´µÖÖ ú¹ý−Ö ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸üÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖ ¤üÖ´Ö¤ãü¯¯Ö™ü ¯ÖîÃÖê ‘Öê‰ú−Ö ¸üÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖ.
µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ “ÖÖôûßŸÖ ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖÓ−Öß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖÆüß ÃÖÆüúÖ¸üß ×´Ö¡ÖÖÓú›êü ŸÖÎúÖ¸üß êú»µÖÖ. †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ »ÖÆüÖ−Ö¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖúÖµÖÖÔ“Öß †Ö¾Ö›ü ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÆüúÖ¸üß ×´Ö¡ÖÓÖ−Öß ŸÖÎúÖ¸üß“Öß ¤üÖ»Ö ‘ÖêµÖÖ“Öê šü¸ü¾Ö»Öê.
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ †−µÖÖµÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ “Öß›ü †ÃÖÖÖ·µÖÖ ¤üÆüÖ-²ÖÖ¸üÖ ŸÖ¹ýÖÖÓ“ÖÖ ‹ú
÷Ö™ü ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÷Ö¸üß²Ö “ÖÖôûú·µÖÖÓ−Öß ¤üÖ¤üÖ×÷Ö¸üß ú¸üÖÖ·µÖÖÓ“Öß −ÖÖ¾Öê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öß. ¯ÖÏ£Ö´Ö µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ
ŸÖÎúÖ¸ü¤üÖ¸üÖÓ−ÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘Öê‰ú−Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖ šüÖµÖÖŸÖ ¸üßüŸÖÃÖ¸ü ŸÖÎúÖ¸ü −ÖÖë¤ü¾Ö»Öß. −ÖÓŸÖ¸ü †Öšü-¤üÆüÖ úÖµÖÔúŸÖì ×´Öôæû−Ö
ÃÖ¸üôû ŸµÖÖ ÷ÖãÓ›üÖÓ−ÖÖ“Ö •ÖÖ²Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü»ÖÖ. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öê †Öšü-¤üÆüÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ×´Ö¡Ö •µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ¯ÖÏ¿−Ö
×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¾Ö¹ý−Ö ŸµÖÖ ÷ÖãÓ›üÖ−ÖÖÆüß †Ó¤üÖ•Ö †Ö»ÖÖ úß, Æêü ÃÖ¾ÖÔ ŸÖµÖÖ¸üß−Öê“Ö †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
†ÃÖÖ —ÖÖ»ÖÖ, úß ŸÖê ÷ÖãÓ›ü ÃÖãŸÖÖÃÖÖ¸üÖê ÃÖ¸üôû —ÖÖ»Öê ¾Ö †Ö´Æüß úÖêÖÖÃÖÆüß ¡ÖÖÃÖ ¤êüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß †ÃÖê ŸµÖÖÓ−Öß
ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê. †Ö¿“ÖµÖÔ ´ÆüÖ•Öê ÷Ö¸üß²Ö “ÖÖôûú·µÖÖÓ−ÖÖ ¤üÖ¤üÖ×÷Ö¸üß“ÖÖ ÆüÖêÖÖ¸üÖ ˆ¯Ö¦ü¾Ö ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ.

139

Ö¸êü ŸÖ¸ü ×÷Ö¸üÖ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÖÖê»µÖÖ ´ÖÖ»ÖúÖÓ“ÖÖ ¾Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆüúÖ¸üß µÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ
−Ö¾ÆüŸÖÖ, ×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖêÖÖ¿ÖßÆüß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö −Ö¾ÆüŸÖÖ; ¯ÖÖ “ÖÖôûßŸÖ ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ ÷Ö¸üßü²ÖÖ¾Ö¸ü †−µÖÖµÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü Æêü ÃÖÆü−Ö −Ö
—ÖÖ»µÖÖ−Öê ¤üÖ¤üÖ×÷Ö¸üß ú¸üÖÖ·µÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÆüúÖ¸üß ×´Ö¡ÖÓÖ−Öß ¯ÖÖ‰ú»Ö ˆ“Ö»Ö»Öê.
÷Ö×¸ü²ÖÖÓ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ¸üÖ †−µÖÖµÖ ¤æü¸ü ¾ÆüÖ¾ÖÖ µÖÖ úŸÖÔ¾µÖ³ÖÖ¾Ö−ÖêŸÖæ−Ö“Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓ−Öß µÖÖ
ÃÖ´ÖÃµÖêú›üê ¯ÖÖ×Æü»Öê.
Ö¸êü ŸÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Ã£ÖîµÖÔ, ×−ÖúÖê¯Ö Ã¾ÖÖÃ£µÖ, ŸÖÃÖê“Ö ÃÖã¥üœü »ÖÖêú¿ÖÖÆüßÃÖÖšüß †−µÖÖµÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü ¤üÖ¤ü
´ÖÖ÷ÖµÖÖ“Öß ÃÖÓ¾Öê¤ü−Ö¿Öß»ÖŸÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ‘Ö™üúÖÓ´Ö¬µÖê Æü¾Öß; ¯ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÓê×¤ü¾ÖÃÖ ŸÖß Æü¸ü¾ÖŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß †ÖÆêü;
´ÆüÖã−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ,
Ö™üÖ¿Öß Ö™ü | ¬Ö™üÖ¿Öß ¬Ö™ü ||
ˆ¬¤ü™üÖ¿Öß ˆ¬¤ü™ü | —ÖÖ»Öê“Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê ||
µÖÖ ÃÖÓŸÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß“ÖÖ †Ó÷ÖßúÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ−Öê êú»ÖÖ ŸÖ¸ü Ö™ü, ˆ¬¤ü™ü µÖÖÓ−ÖÖ ¬Ö›üÖ
×´ÖôûÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖÆüÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.11
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ»Ö¯ÖÖÖŸÖß»Ö ×ŸÖÃÖ¸üÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ÷Ö †ÖÆêü, ŸÖÖê ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ¿Öß —ÖÖ»Öê»µÖÖ
ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“ÖÖ. ÁÖ´ÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖ Æüß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ †Ö‡Ô“Öß •Öß¾Ö−Ö×−ÖÂšüÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû ÁÖ´Ö ú¹ý−Ö“Ö ¯ÖîÃÖÖ
×´Öôû¾ÖÖ¾ÖÖ Æêü ²ÖÖôûú›æü †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ »ÖÆüÖ−Ö¯ÖÖß“Ö †Ö‡Ôú›æü−Ö ×´ÖôûÖ»Öê. 1962 ´Ö¬µÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü
´ÖÓã²Ö‡ÔŸÖ ¸üÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖ¾Öêôû“ÖÖ ÆüÖ ¯ÖÏÃÖÓ÷Ö. ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö úÖôûÖ “ÖÖîúß ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ ±ãú»ÖÖÓ“µÖÖ ¤ãüúÖ−ÖÖŸÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö
ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆüúÖ¸üß ±æú»Ö×¾ÖÎúŸÖê †¿Öß ¯ÖÖ“Ö - ÃÖÆüÖ ´Öã»Öê úÖ´Ö ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê. Æêü ¤ãüúÖ−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß Ã¾ÖŸÖ:“Ö
ÃÖã¹ý êú»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖŸÖæ−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ “ÖÖÓ÷Ö»Öê ˆŸ¯Ö®Ö ×´ÖôûŸÖ †ÃÖê. ±ãú»ÖÖÓ“µÖÖ ¤ãüúÖ−ÖÖŸÖ úÖ´Ö ú¸üŸÖ
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†ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ˆ¯ÖÎú´ÖÖÓ´Ö¬µÖêÆüß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö †ÃÖê. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü •µÖÖ ×šüúÖÖß
±æú»Ö ×¾ÖÎúß“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖµÖ“Öê, ŸµÖÖ ³ÖÖ÷ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ¯Ö¤ü¯Ö£ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ”ûÖê™ü¶Ö ×¾ÖÎêúŸµÖÖÓ−ÖÖ
Æü¯ŸµÖÖÃÖÖšüß −ÖêÆü´Öß ¡ÖÖÃÖ ªÖµÖ“Öê. ÷Ö¸üßü²Ö, ”ûÖê™ü¶Ö ×¾ÖÎêúŸµÖÖÓú›æü−Ö Æü¯ŸÖÖ ×´ÖôûÖµÖ“ÖÖ; ¯ÖÖ ŸÖÖê ¾ÖÖœæü−Ö ×´ÖôûÖ¾ÖÖ,
µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¡ÖÖÃÖ ªÖµÖ“Öê.
†ÃÖÖ“Ö ‹ú ¯ÖÏÃÖÓ÷Ö ‘Ö›ü»ÖÖ. ‹úÖ ³ÖÖ•Öß ×¾ÖÎêúŸµÖÖú›êü ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖ−Öê Æü¯ŸÖÖ ¾ÖÖœü¾Öæ−Ö ´ÖÖ×÷ÖŸÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ
×¾ÖÎêúŸµÖÖ−Öê •ÖÖÃŸÖ Æü¯ŸÖÖ ¤êüÖê ¯Ö¸ü¾Ö›üŸÖ −ÖÖÆüß ´ÆüÖæ−Ö ŸµÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê. ¯ÖîÃÖê ¤êüŸÖ −ÖÖÆüß ´Æü™ü»µÖÖ¾Ö¸ü
¯ÖÖê×»ÖÃÖÖ−Öê ×¾ÖÎêúŸµÖÖ»ÖÖ †¯Ö¿Ö²¤ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê. ŸµÖÖ“Öß ÷Ö“ÖÖÓ›üß ¬Ö¹ý−Ö ¤üÖ¤üÖ×÷Ö¸üß êú»Öß. Æüß ÃÖ¾ÖÔ Æü×ú÷ÖŸÖ ŸµÖÖ
×¾ÖÎêúŸµÖÖ−Öê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öß. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ŸµÖÖ ×¾ÖÎêúŸµÖÖÃÖ ¬Öß¸ü ×¤ü»ÖÖ ¾Ö Æü¯ŸÖÖ ¤êü‰ú −ÖúÖê
´ÆüÖæ−Ö ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê. µÖÖ ‘Ö™ü−Öê−ÖÓŸÖ¸ü ŸÖß−Ö-“ÖÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖ ˆ»Ö™ü»Öê. −ÖêÆü´Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÖê×»ÖÃÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö Æü¯ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖ÷ÖÖß
ú¹ý »ÖÖ÷Ö»ÖÖ. Æü¯ŸÖÖ ¤êüµÖÖÃÖ ×¾ÖÎêúŸµÖÖ−Öê −ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖÖ“Ö ŸµÖÖ ×¾ÖÎêúŸµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖ−Öê ¤üÖÓ›üŒµÖÖ−Öê ´ÖÖ¸ü»Öê. µÖÖ²Ö§ü»Ö
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ŸµÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖ»ÖÖ •ÖÖ²Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü»ÖÖ. µÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê •ÖÖÃŸÖ“Ö ×“Ö›ü»ÖÖ, †Ö×Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü
µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ˆ¬¤ü™ü¯ÖÖê ²ÖÖê»Öæ »ÖÖ÷Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ“µÖÖ µÖÖ ¾ÖŸÖÔ−ÖÖ“Öß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü “Öß›ü †Ö»Öß †Ö×Ö
ŸµÖÖ“µÖÖ“Ö ÆüŸÖÖŸÖß»Ö ¤üÖÓ›üêú ‘Öê‰ú−Ö ŸµÖÖ»ÖÖ“Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß “ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ “ÖÖê¯Ö ×¤ü»ÖÖ. ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö Æüß ‘Ö™ü−ÖÖ
¯ÖÖê×»ÖÃÖ šüÖµÖÖŸÖ úôûÖ»Öß. úÖÆüß ¯ÖÖê×»ÖÃÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ¯Öú›üµÖÖÃÖÖšüß †Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ, †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü
³Öæ×´Ö÷ÖŸÖ —ÖÖ»Öê. ÃÖã´ÖÖ¸êü ¯ÖÖ“Ö-ÃÖÆüÖ ´Ö×Æü−Öê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ³Öæ×´Ö÷ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ³Öæ×´Ö÷ÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ−Öê ±ãú»ÖÖÓ“Öê ¤ãüúÖ−Ö úÖêÖ
“ÖÖ»Ö¾ÖÖÖ¸ü? ÆüÖ ¯ÖÏ¿−Ö ÆüÖêŸÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß ¤ãüúÖ−Ö ²ÖÓ¤ü ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ÷Ö»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê ±úÖ¸ü ´ÖÖêšêü
†ÖÙ£Öú −ÖãúÃÖÖ−Ö —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê; ´ÖÖ¡Ö ‹úÖ ÷Ö¸üß²Ö ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ³Ö»µÖÖÃÖÖšüß †Ö¯ÖÖ †−µÖÖµÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ˆ³Öê
¸üÖ×Æü»ÖÖê, Æüß ÷ÖÖêÂ™ü †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖ»ÖÖ ×¤ü»ÖÖÃÖÖ ¤êüŸÖ ÆüÖêŸÖß.

141

“•Ö−´ÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖµÖÖ“ÖÖ ÆüŒú †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ˆ¤ü¸ü×−Ö¾ÖÖÔÆüÖÃÖÖšüß ¤üÖê−Ö ¯ÖîÃÖê
×´Öôû¾ÖÖê ŸµÖÖ“Öê úŸÖÔ¾µÖ †ÖÆêü; ´ÖÖ¡Ö Æêü ¯ÖîÃÖê ×´Öôû¾ÖŸÖÖ−ÖÖ ÃÖ¤üÖ“ÖÖ¸üÖ“Öß úÖÃÖ ÃÖÖê›üŸÖÖ úÖ´ÖÖ −ÖµÖê. ÃÖ¸üôû´ÖÖ÷Öá
•Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖµÖÖÃÖÖšüß úÖêÖß ¾µÖŸµÖµÖ †ÖÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÃÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêúÖ“Öê úŸÖÔ¾µÖ
†ÖÆêü,”12 †ÃÖê •ÖêÂšü ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öú †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.

3.3 †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê ÃÖî×−Öúß •Öß¾Ö−Ö :
1962 ´Ö¬µÖê ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê ±ãú»Öê ×¾ÖúµÖÖ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ú¸üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ²ÖÖ»Ö¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ †−µÖÖµÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü, †ŸµÖÖ“ÖÖ¸üÖ×¾Ö¹ý¬¤ü “Öß›ü ÆüÖêŸÖß. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü •µÖÖ ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ ±ãú»Öê
×¾ÖúµÖÖ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üŸÖ ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖ ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ ÷Ö×¸ü²Ö ³ÖÖ•Öß×¾ÖÎêúŸÖê ±ãú™ü¯ÖÖ£Ö¸ü ³ÖÖ•Öß ×¾ÖúÖµÖ“Öê, ±úôêû
×¾ÖúÖµÖ“Öê. ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖ ³ÖÖ•Öß¾ÖÖ»µÖÖ ×¾ÖÎêúŸµÖÖÓ−ÖÖ, ±úôû×¾ÖÎêúŸµÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖ Æü¯ŸÖÖ ´ÖÖ÷Öæ−Ö ”ûôûÖµÖ“Öê. ´Ö−ÖÖ»ÖÖ µÖê‡Ô»Ö
ŸµÖÖ ¸üú´Öê“ÖÖ Æü¯ŸÖÖ ÷ÖÖêôûÖ ú¸üÖµÖ“Öê. ×²Ö“ÖÖ·µÖÖ ±úôêû, ³ÖÖ•Öß×¾ÖÎúŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖîÃÖê Æü¯ŸµÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖµÖ“Öê. úÂ™ü ú¹ý−ÖÆüß
ŸµÖÖÓ−ÖÖ úÖÆüß ×¿Ö»»Öú ¸üÆüÖŸÖ −ÖÃÖÖµÖ“Öê. ‹úÖ ³ÖÖ•Öß ×¾ÖÎêúŸµÖÖú›êü Æü¯ŸÖÖ ªÖµÖ»ÖÖ ¯ÖîÃÖê −Ö¾ÆüŸÖê. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖ−Öê ŸµÖÖ»ÖÖ
×¿Ö¾Öß÷ÖÖôû êú»Öß. ¿Öê¾Ö™üß úÖšüß−Öê ²Ö›ü¾Ö»Öê ŸÖê ¯ÖÖÆæü−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖ÷Ö †−ÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ¾Ö
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖŸÖ ¿ÖÖÛ²¤üú “Öú´Öú —ÖÖ»Öß. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ−Öß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓ¾Ö¸ü
†¯Ö¿Ö²¤üÖÓ“Öß »ÖÖÖÖê»Öß ¾ÖÖ×Æü»Öß. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ³Ö›üú»Öê. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖ“µÖÖ ÆÖüŸÖÖŸÖß»Ö úÖšüß ×ÆüÃÖúÖ¾Öæ−Ö ŸµÖÖ»ÖÖ
“ÖÖÓ÷Ö»Öê ²Ö›ü¾Ö»Öê. ŸµÖÖ“µÖÖ ›üÖêóµÖÖÃÖ †Öšü ™üÖêú ¯Ö›ü»Öê. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖ−Öê †ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öß.
†ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ¯Öú›ü ¾ÖÖò¸Óü™ü úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»Öê; †ÖÖ ³Öæ×´Ö÷ÖŸÖ —ÖÖ»Öê. Æüß ²ÖÖŸÖ´Öß ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ úÖ´Ö¬ÖÓ¤üÖ
ú¸üÖÖ·µÖÖ ¸üÖôêû÷ÖÖú¸üÖÓ−Öß ÷ÖÖ¾Öß ¯ÖÖêü“Ö×¾Ö»Öß. ¾ÖÖ‡Ô™ü ÃÖÓ÷ÖŸÖßŸÖ ¯ÖÖê¸÷ÖÓ ×²Ö‘Ö›ü»Ö. ÷ÖãÓ›ü ²Ö−Ö»ÖÓ †ÃÖÖ ÷ÖÏÖ´ÖÃ£ÖÖÓ“ÖÖ
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÷Öî¸üÃÖ´Ö•Ö —ÖÖ»ÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü »ÖÖêú †ÖÖÓú›êü ×ŸÖ¸üÃúÖ¸üÖ−Öê ¯ÖÖÆæü »ÖÖ÷Ö»Öê; ¯Ö¸ÓüŸÖã †Ö¯ÖÖ ÷ÖãÓ›ü −ÖÖÆüß †ÃÖê
ŸµÖÖÓ“Öê ´Ö−Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖæ ÃÖŸúÖµÖÔ êú»ÖêÃÖ, †ÃÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ŸµÖÖÓ“Öê ´Ö−Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖü ÃÖÖÓ÷ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖ−Öê ¸üÖôêû÷ÖÖú¸üÖÓ“ÖÖ ÷Öî¸üÃÖ´Ö•Ö ¤æü¸ü —ÖÖ»ÖÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¤ãüÂ™ü ¯ÖÏ¾Öé¢Öß, †−µÖÖµÖ †Ö¾Ö›üŸÖ −ÖÖÆüß. †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸ëü−Öß ´ÖÖ¸üÖ´ÖÖ¸üß úÖ êú»Öß Æêü ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ´Ö•Öæ »ÖÖ÷Ö»Öê ŸµÖÖ´Öãôêû †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ²Ö§ü»Ö“ÖÖ †Ö¤ü¸ü ¾ÖÖœü»ÖÖ,
¯ÖÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê ²Ö¸êü“Ö ×¤ü¾ÖÃÖ ³Öæ×´Ö÷ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»µÖÖ−Öê ´ÖÖêšêü †ÖÙ£Öú −ÖãúÃÖÖ−ÖÆüß —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ±æú»ÖÖÓ“Öß
¤ãüúÖ−Ö ²ÖÓ¤ü ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ÷Ö»Öê. ŸÖê ¾ÖÂÖÔ 1962 “Öê ÆüÖêŸÖê.13

3.3.1 ÃÖî−µÖÖŸÖ ³Ö¸üŸÖß ÃÖ−Ö 1962 ´Ö¬µÖê “Öß−Ö“Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖ¾Ö¸ü †ÖÎú´ÖÖ —ÖÖ»Öê. ¿Öê•ÖÖ¸ü“µÖÖ ¤êü¿ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö †Ö¯ÖÖÖÃÖ
úÖêÖŸÖÖÆüß ¬ÖÖêúÖ −ÖÖÆüß, †¿Öß †Ö¯Ö»Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ —ÖÖ»µÖÖ−Öê, ŸÖÃÖê“Ö »ÖÂú¸üÖ“µÖÖ †Ö¬Öã×−Öúßú¸üÖÖÃÖ Æü¾Öê ŸÖê¾Öœêü
¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖ −Ö ×¤ü»µÖÖ−Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“Öê µÖÖ µÖã¬¤üÖŸÖ ´ÖÖêšêü −ÖãúÃÖÖ−Ö —ÖÖ»Öê, ×¿Ö¾ÖÖµÖ •Ö÷ÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖ−ÖÆüÖ−ÖßÆüß
¯ÖŸú¸üÖ¾Öß »ÖÖ÷Ö»Öß. µÖÖ ¾Öêôûß ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö¾ÖÖ−Ö ´ÖÖ¸ü»Öê ÷Öê»Öê †Ö×Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ ÃÖî−µÖ
¾ÖÖœü¾ÖµÖÖ“Öß ÷Ö¸ü•Ö ³ÖÖÃÖ»Öß. ´ÆüÖæ−Ö ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü−Öê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ µÖã¾ÖúÖÓ−ÖÖ ‹ú †Ö¾ÖÖÆü−Ö êú»Öê ÆüÖêŸÖê, úß
ÃÖß´Öê“µÖÖ ¸üÖÖÖÃÖÖšüß ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¹ýÖÖÓ“Öß ÷Ö¸ü•Ö †ÖÆêü. ¿ÖÖ¸üß×¸üú¥üÂ™ü¶Ö ˆÓ“Öß, ¾Ö•Ö−Ö, ”ûÖŸÖß µÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü »ÖÂú¸üÖŸÖ ¤üÖÖ»Ö ÆüÖêµÖÖÃÖ †¯ÖÖ¡Ö ÆüÖêŸÖê; ¯ÖÖ ¤êü¿Ö¯ÖÏê´ÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ−Öß »ÖÂú¸üÖŸÖ ¤üÖÖ»Ö ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸ−Ö
ú¹ý−Ö ¯ÖÖÆüµÖÖ“Öê šü¸ü¾Ö»Öê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ³Ö¸üŸÖß ëú¦üÖ´Ö¬µÖê −Ö ÆüÖêŸÖÖ, ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü ×¾Ö×−Ö´ÖµÖ ëú¦üÖ´Ö¬µÖê ‡“”ãûú
†ÃÖÖÖ·µÖÖ ŸÖ¹ýÖÖÓ−ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê †Ö×Ö †ÖÖß²ÖÖÖß“Öß ¾Öêôû †ÃÖ»µÖÖ−Öê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸ëü“Öß
Ã£Ö»ÖÃÖê−ÖêÃÖÖšüß ×−Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öß. »ÖÂú¸üÖŸÖ ³Ö¸üŸÖß ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ−ÖÖ ‘Ö¸ü“µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ÆüÖêŸÖÖ; ´ÖÖ¡Ö ŸÖ¸üß
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†ÖÖÓ−Öß ¤êü¿ÖÃÖê¾ÖêÃÖÖšüß »ÖÂú¸üÖŸÖ ³Ö¸üŸÖß ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †Ö×Ö 1963 ´Ö¬µÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü »ÖÂú¸üÖŸÖ
¤üÖÖ»Ö —ÖÖ»Öê. ŸÖÖÓ×¡Öú ×¿ÖÖÖ ¾Ö “ÖÖ»Öú (™êüÛŒ−Öú»Ö ¾Ö ›ÒüÖµÖÜ¾Æü÷Ö) µÖÖ ¿ÖÖÖêŸÖ †ÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×´ÖôûÖ»ÖÖ.
ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß“Öê ¤üÖê−Ö ´Ö×Æü−Öê ´ÖÓã²Ö‡Ô´Ö¬µÖê ²ÖÖò´²Öê ´ÖÖê™üÖ¸ü ›ÒüÖµÖÜ¾Æü÷Ö Ãæú»Ö´Ö¬µÖê †ÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
¯ÖÏ×¿ÖÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß¸üßüŸµÖÖ ¯ÖæÖÔ êú»µÖÖ¾Ö¸ü ¯Öã−ÆüÖ ¯Ö¸üßÖÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öß †Ö×Ö †ÖÖÓÃÖ×ÆüŸÖ ŸÖê¸üÖ
•Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ−ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÆæü−Ö †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü»ÖÖ ¯ÖÖšü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü»ÖÖ †Ö´Öá ÃÖ¯»ÖÖµÖ úÖê†¸ü“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ëú¦ü
ˆ‘Ö›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ³ÖÖ÷ÖÖÓŸÖß»Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü ÃÖÆüÖ¿Öê¯ÖêÖÖ †×¬Öú •Ö¾ÖÖ−Ö µÖÖ òú´¯Ö´Ö¬µÖê ¤üÖÖ»Ö
—ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. “Öß−Ö“µÖÖ †ÖÎú´ÖÖÖ´Öãôêû †“ÖÖ−Öú¯ÖÖê ÃÖî−µÖ ¾ÖÖœü¾ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷Ö»µÖÖ−Öê ÃÖî−µÖÖŸÖ −Ö¾µÖÖ−Öê ¤üÖÖ»Ö —
ÖÖ»Öê»µÖÖ •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ−ÖÖ µÖã×−Ö±úÖò´ÖÔ, ²Öæ™ü µÖÖÓ“Öß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ −Ö¾ÆüŸÖß. ´Ö×Æü−ÖÖ³Ö¸ü †ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ“µÖÖ •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ−Öß
−ÖêÆü´Öß“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖµÖ“µÖÖ ú¯Ö›ü¶ÖÓ¾Ö¸ü“Ö ¯Ö¸êü›ü êú»Öß. ²Öæ™ü −ÖÃÖ»µÖÖ−Öê ŸÖê “Ö¯¯Ö»Ö ‘ÖÖ»Öæ−Ö ¯Ö¸êü›ü´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖ÷Öß ÆüÖê‰ú
»ÖÖ÷Ö»Öê. †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü´Ö¬µÖê †“ÖÖ−Öú òú´¯Ö ÃÖã¹ý êú»µÖÖ−Öê ¯Öã¸êü¿ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¤êüÖß»Ö −Ö¾ÆüŸÖß. 1963
´Ö¬µÖê †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü»ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¤ãüÂúÖôû“Ö ÆüÖêŸÖÖ. †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖê¾Öœêü ¯ÖÖÖß −ÖÃÖ»µÖÖ−Öê †Ó‘ÖÖêôûß ‹ê¾Ö•Öß †Öê»µÖÖ
±ú›üŒµÖÖ−Öê †Ó÷Ö ¯ÖãÃÖÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê. ú¯Ö›êü ¬ÖãµÖÖÃÖÖšüß ¤üßü›ü-¤üÖê−Ö ×ú»ÖÖê´Öß™ü¸ü¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ −ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê.
òú´¯Ö´Ö¬µÖê ¯ÖÆüÖ™êü ÃÖÖ›êü“ÖÖ¸ü ŸÖê ¸üÖ¡Öß ¤üÆüÖ ¾ÖÖ•Öê¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖŸÖŸÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¾Öê÷Ö¾Öê÷Öôêû úÖµÖÔÎú´Ö “ÖÖ»ÖŸÖ †ÃÖŸÖ.
‹úÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öê ¤ãüÙ³ÖÖ, ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö †¿ÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ÆüÖ
ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖÖ. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆüúÖ¸üß µÖÖÓ−ÖÖ µÖê£Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß †›ü“ÖÖß“Öß ¾ÖÖ™æü »ÖÖ÷Ö»Öß.
‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÆæü−Ö †Ö»Öê»µÖÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüÖúÖ·µÖÖÓ−Öß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖŸÖß»Ö ˆ×Ö¾ÖÖ, ÷Öî¸üÃÖÖêµÖß
»ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö ú´ÖÖÓ›ü¸ü»ÖÖ ¯Ö¡Ö ×¤ü»Öê. †Ö´Æüß ¯Öã−ÆüÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ •ÖÖ‰ú ‡Û“”ûŸÖÖê, †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ÃÖÖê›üÖ, †ÃÖÖ †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ¸üß •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ−Öß ¯Ö¡ÖÖŸÖ ´Ö•Öæú¸ü ×»Ö×Æü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
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†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ¸üß •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ−ÖÖ ú´ÖÖÓ›ü¸ü−Öß ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öê †Ö×Ö †Ö¯Ö»µÖÖ †−Öã³Ö¾ÖÖ“Öê “ÖÖ¸ü
¿Ö²¤ü ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê. ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ µÖê£Öê ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö −ÖÖÆüßüŸÖ †Ö×Ö ¡ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê, ´ÆüÖæ−Ö ŸÖã´Æüß ¯Ö¸üŸÖ •ÖÖµÖÖ“ÖÖ
×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü, Æüß ²ÖÖ²Ö µÖÖê÷µÖ −ÖÖÆüß. •µÖÖ ¾Öêôûß †Ö¯Ö»Öß ¿Ö¡Öæ²Ö¸üÖê²Ö¸ü »ÖœüÖ‡Ô “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ŸÖ¸ü
†Ö•Ö µÖê£Öê •µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖÃÖã¬¤üÖ −ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ´Ö÷Ö †¿ÖÖ ¾Öêôûß ŸÖã´Æüß ¿Ö¡ÖæÓú›êü ¯ÖÖšü ×±ú¸ü¾Öæ−Ö ¯Ö¸üŸÖ µÖêÖÖ¸ü
úÖ? ŸÖÃÖê —ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖ−ÖÖ“Öê úÖµÖ? †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖŸÖé³Öæ´Öß“µÖÖ ¸üÖÖÖ“Öê úÖµÖ? ‹ú
÷ÖÖêÂ™ü »ÖÖÖŸÖ †ÃÖæ ªÖ, úß †Ö•Ö ŸÖã´Æüß −Öî¸üÖ¿µÖ ‘Öê‰ú−Ö µÖê£Öæ−Ö ¯Ö¸üŸÖ ÷Öê»ÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ŸÖã´Æüß ŸÖã´Ö“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖµÖÖÔŸÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüßŸÖ; ´ÖÖ¡Ö µÖê£Öê µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»ÖÖŸÖ ŸÖ¸ü úÖêšêü“Ö †¯ÖµÖ¿Öß šü¸üÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ úß †¬µÖÖÔ ŸÖÖÃÖÖ“µÖÖ µÖÖ ²ÖÖîÛ¬¤üúÖ´Ö¬Öæ−Ö †Ö´ÆüÖ •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ−ÖÖ Öæ¯Ö úÖÆüß
×¿ÖúÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü −Ö¾Öß−Ö ˆŸÃÖÖÆü ×´ÖôûÖ»ÖÖ ¾Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ ¯Ö¸üŸÖ •ÖÖµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö´Æüß ¸ü§ü
êú»ÖÖ †Ö×Ö ÃÖ¾ÖÖÕ−Öß ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ, ‘×¤ü»Ö ×¤üµÖÖ Æîü, •ÖÖ−Ö ³Öß ¤ëü÷Öê, µÖê ¾ÖŸÖ−Ö ŸÖê¸êü ×»ÖµÖê!’ †Ö×Ö ŸµÖÖ
×¤ü¾ÖÃÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö Ö·µÖÖ †£ÖÖÔ−Öê †Ö´Ö“Öê ÃÖî×−Öúß •Öß¾Ö−Ö ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öê. £Öú¾ÖÖ, Óú™üÖôûÖ µÖÖ ÷ÖÖêÂ™üß ¤æü¸ü ÷Öê»µÖÖ.
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ×´Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ ŸÖãú›üß“ÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß“Öê
‹ú ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓ¯ÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ‘¯ÖÖÃÖ †Ö‰ú™’ ¯Ö¸êü›ü ÆüÖêÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸ëü“µÖÖ ›üÖ¾µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ
‘ÖÖê™ü¶Ö•Ö¾Öôû •ÖÖ´Ö —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ²Öã™üÖ´Öãôêû ŸµÖÖ •ÖÖ´Öê»ÖÖ ¡ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÆüÖæ−Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖ−Öê ¯Ö¸êü›ü ´Ö¬µÖê
ÃÖÆü³ÖÖ÷Öß ÆüÖêµÖÖÃÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸ê µÖÖÓ−ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß −ÖÖúÖ¸ü»Öß; ´ÖÖ¡Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ¿Ö×¸ü¸üÖŸÖß»Ö ÃÖî×−Öú
•Ö¾ÖÖ−Ö •ÖÖ÷ÖÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¯Ö¸êü›ü´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖ÷Öß ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß †Ö÷ÖÏÆüß ÆüÖêŸÖê ¯Ö¸êü›ü ‹ú ŸÖÖÃÖ
“ÖÖ»Ö»Öß. ¿Öê¾Ö™üß ¯Ö¸êü›ü ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ−ÖÖ ´Öæ“”ûÖÔ †Ö»Öß. ŸÖê •Ö×´Ö−Öß¾Ö¸ü úÖêÃÖôû»Öê. úÖÆüß •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ−Öß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸ëü−ÖÖ
ˆ“Ö»Ö»Öê ¾Ö ¿Öê•ÖÖ¸üß †ÃÖ»Öê»µÖÖ —ÖÖ›üÖ“µÖÖ ÃÖÖ¾Ö»ÖßŸÖ −Öê»Öê. †ÖÖÓ“Öê ²Öæ™ü úÖœü»Öê †ÃÖŸÖÖ, ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ •ÖÖ´ÖêŸÖæ−Ö
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¸üŒŸÖÃ¡ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖ»Öê. Æüß ÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÖÆæü−Ö ¾Ö ‹¾Öœüß ´ÖÖêšüß •ÖÖ´Ö —ÖÖ»Öê»Öß †ÃÖŸÖÖ−ÖÖÆüß †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü ¯Ö¸ê›ü´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ²Ö§ü»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ−ÖÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“ÖÖ †×³Ö´ÖÖ−Ö ¾ÖÖ™ü»ÖÖ.
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸ëü“Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ×´Ö¡ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. 1 •ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üß 1964 »ÖÖ
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß Óú¯Ö−Öß †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤üÆæü−Ö ×¤ü»»ÖßÃÖ ×−Ö’ÖÖ»Öß. ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö´Ö¬Öß»Ö †Ó²ÖÖ»ÖÖ ”ûÖ¾ÖÖßŸÖ ŸÖß
•ÖÖÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß. Óú¯Ö−Öß ×¤ü»»ÖßŸÖ ¯ÖÖê“Ö»Öß ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖê£Öê £ÖÓ›üß“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ú›üÖúÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖÖ¬Öê ¿Ö™Ôü“Öê ²Ö™ü−ÖÆüß »ÖÖ¾ÖŸÖÖ
µÖêŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê, ‹¾Öœüß ¯ÖÏ“ÖÓ›ü £ÖÓ›üß ÆüÖêŸÖß. †¿ÖÖ £ÖÓ›üßŸÖ ×¤ü»»ÖßŸÖ ´Ö×Æü−ÖÖ³Ö¸ü £ÖÖÓ²Öæ−Ö ¤üß›ü¿Öê ÷ÖÖ›ü¶ÖÓ“ÖÖ ŸÖÖ±úÖ
†Ó²ÖÖ»ÖÖ ”ûÖ¾ÖÖßú›êü ¸ü¾ÖÖ−ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. −ÖÓŸÖ¸ü †Ó²ÖÖ»ÖÖ ŸÖê úÖ»ÖúÖ ÷ÖÖ›ü¶Ö »ÖÖê›ü ú¹ý−Ö ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ÷ÖÖ›ü¶Ö
“ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öê. úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ−ÖÓŸÖ¸ü ×Æü´ÖÖ“Ö»Ö ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ÷ÖÖ›ü¶Ö ‘Öê‰ú−Ö •ÖÖµÖÖ“Öê
¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öê. µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü “Öß−Ö“µÖÖ ÃÖß´ÖÖÓ−Ö•Ößú ™üÖ¯Ö¸üß-¿Öã÷Ö¸ü ÃÖêŒ™ü¸ü µÖÖ ×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö †ŸµÖÓŸÖ
†¾Ö‘Ö›ü ×šüúÖÖß ¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯ÖÖê“Ö¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öê. ‹úÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ Æü•ÖÖ¸üÖê ±æú™ü ÖÖê»Ö ¤ü¸üß ŸÖ¸ü
¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ›üÖÓê÷Ö¸üú›êü †¿ÖÖ †¾Ö’Ö›ü ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¹ý−Ö Æüß ¾ÖÖÆüŸÖæú †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ú¸üÖ¾Öß »ÖÖ÷ÖŸÖ †ÃÖê. ‹ú •Ö¾ÖÖ−Ö µÖÖ −ÖÖŸµÖÖ−Öê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸ê µÖÖÓ“ÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ÆüÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ “ÖÖ»Öæ
ÆüÖêŸÖÖ.14

3.3.2 ×´Ö—ÖÖê¸üÖ´Ö´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÏÃÖÓ÷Ö ÃÖ−Ö 1966-67 “µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ×´Ö—ÖÖê¸üÖ´Ö¬µÖê ¸üÖÆüµÖÖ“ÖÖ µÖÖê÷Ö †ÖÖÓ−ÖÖ †Ö»ÖÖ. ×´Ö—ÖÖê¸üÖ´Ö ÆüÖ
×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¸üÖÓ÷ÖêŸÖß»Ö »ÖÆüÖ−ÖÃÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö. µÖê£Öß»Ö −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓ“ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×´Ö—ÖÖê¸üÖ´ÖÃÖÖšüß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ “ÖÖ»Öæ ÆüÖŸê ÖÖ. ×´Ö—
ÖÖê¸üÖ´Ö ¾Ö ´µÖÖ−Ö´ÖÖ¸ü“µÖÖ ÃÖß´Öê¾Ö¸ü »ÖÂú¸ü †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß »ÖÖ÷ÖÖÖ¸êü †®Ö¬ÖÖ−µÖ, ú¯Ö›üÖ, ¯Öê™ÒüÖê»Ö, ×›ü—Öê»Ö
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¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ×Æü»µÖ ²ÖÓ¤æüú¬ÖÖ¸üß ÃÖî×−ÖúÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¸üÖÖÖŸÖ“Ö −µÖÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê. ×´Ö—ÖÖê¸üÖ´Ö´Ö¬Öß»Ö −ÖÖ÷Ö×¸üú Æêü Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ−Öê
¯ÖÏê´Öôû †Ö×Ö ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú, ±úŒŸÖ ×´Ö—ÖÖê¸üÖ´Ö †Ö´ÆüÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×´ÖôûÖ¾ÖÖ, µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“ÖÖ »ÖœüÖ ÆüÖêŸÖÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ:
ÃÖî×−ÖúÖÓ¾Ö¸ü ×´Ö—ÖÖê †×ŸÖ¸êüŒµÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖêÖ †ÃÖÖµÖ“ÖÖ. ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö †Ö×Ö ²ÖÎÉ¤êü¿Öú›æü−Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¿ÖÃ¡Ö¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÆüÖêŸÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ”ãû¯µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ŸÖê ÃÖî−µÖÖŸÖß»Ö •Ö¾ÖÖ−ÖÓÖ¿Öß »ÖœüŸÖ †ÃÖŸÖ. †ÃÖê“Ö ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ ÷ÖÖ›ü¶ÖÓ“ÖÖ ŸÖÖ±úÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ
‘Öê‰ú−Ö •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ ú›êü»ÖÖ ×´Ö—ÖÖê †×ŸÖ¸êüúß ¤ü²ÖÖ ¬Ö¹ý−Ö ²ÖÃÖ»Öê ÆêüÖŸÖê. úôûÖÖ¸ü −ÖÖÆüß †¿ÖÖ
úÖóµÖÖ ¬ÖÖ÷µÖÖ−Öê ²ÖÓÖ¬Ö»Öê»Öê ÆÑü›ü÷ÖÏê−Öê›ü ŸµÖÖÓ−Öß ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü šêü¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¹ý−Ö ¯Ö×Æü»Öß ÷ÖÖ›üß ÷Öê»µÖÖ¾Ö¸ü µÖÖ
ÆÑü›ü ÷ÖÏê−Öê›ü“ÖÖ úÖôûÖ ¬ÖÖ÷ÖÖ †Öêœü»ÖÖ •ÖÖ‰ú−Ö ÃÖê°™üß ×¯Ö−Ö ×−Ö’ÖÖ»Öß ÷Öê»Öß ¾Ö Ã±úÖê™ü ÆêüÖ‰ú−Ö ¤üÖê−Ö −ÖÓ²Ö¸ü“µÖÖ
÷ÖÖ›üßŸÖß»Ö ¤üÖê−Ö •Ö¾ÖÖ−Ö šüÖ¸ü —ÖÖ»Öê. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü †ÃÖ»Öê»Öß ÷ÖÖ›üß ×ŸÖÃÖ·µÖÖ Îú´ÖÖÓúÖ¾Ö¸ü ÆüÖŸê Öß. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü
µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÓ¸üÖÖÖÃÖÖšüß †ÃÖ»Öê»µÖÖ •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ−Öß †×ŸÖ¸êüŒµÖÖÓ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ; ¯ÖÖ ŸÖê
ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê −ÖÖÆüßŸÖ. •ÖÓ÷Ö»ÖÖŸÖ ¯Öôæû−Ö ÷Öê»Öê. úÖôû †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ; ¯ÖÖ ¾Öêôû †Ö»Öß −Ö¾ÆüŸÖß. µÖÖ´Öãôê µÖÖ ÃÖÓú™üÖŸÖæ−Ö
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾ÖÖ“Ö»Öê. ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü ×´Ö—ÖÖê¸üÖ´Ö“µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ´ÖµÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¸üÖ×Æü»Öê. ¤êü¿ÖÃÖê¾ÖêÃÖÖšüß ¯ÖÏÖÖ
ŸÖôûÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü ‘Öê‰ú−Ö“Ö Æêü úÖµÖÔ “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖê.

3.3.3 ú¿´Öß¸ü´Ö¬Öß»Ö ŸÖÖê ×¤ü¾ÖÃÖ ú¿´Öß¸ü´Ö¬µÖê 1972 ŸÖê 1974 †¿Öß ŸÖß−Ö ¾ÖÂÖì ¸üÖÆüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ÷Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ. ‹úÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö, ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ “Öß−Ö“Öß ÃÖß´ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ÃÖß´Öê¾Ö¸üß»Ö •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓÃÖÖšüß
»ÖÖ÷ÖÖÖ·µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ¾Ö¿µÖú ¾ÖÃŸÖæ ¾Ö »ÖœüÖ‡ÔÃÖÖšüß »ÖÖ÷ÖÖÖ¸üß ¸üÃÖ¤ü ¯ÖÖê“Ö×¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ
ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖ †ÃÖê. “Öß−Ö“µÖÖ ÃÖß´Öê¾Ö¸ü ÃÖŸÖŸÖ ²Ö±Ôú ¾Ö ¸üÃŸÖÖ “ÖœüÖ‡Ô“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ÷ÖÖ›üß “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê úšüßÖ •ÖÖŸÖ
147

†ÃÖê. ²Ö±Ôú †×¬Öú ¯Ö›ü»µÖÖ¾Ö¸ü ÷ÖÖ›ü¶ÖÓ“µÖÖ ™üÖµÖ¸ü¾Ö¸ü −ÖÖò−ÖÃú™ü “Öê−Ö »ÖÖ¾Öæ−Ö ÷ÖÖ›ü¶Ö “ÖÖ»Ö¾ÖÖ¾µÖÖ »ÖÖ÷ÖŸÖ.
†−µÖ£ÖÖ ÷ÖÖ›ü¶Ö ‘ÖÃÖ¹ý−Ö †¯Ö’ÖÖŸÖ ÆüÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÃÖê.
†ÃÖÖ“Ö ‹úÖ ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ‹ú ¯ÖÏÃÖÓ÷Ö ‘Ö›ü»ÖÖ. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öß
Óú¯Ö−Öß ÁÖß−Ö÷Ö¸ü“µÖÖ¯Öãœêü ²ÖÖ¸üÖ´Öã»»ÖÖ•Ö¾Öôûß»Ö ¯Ö¼ü−Ö ÷ÖÖ¾Öß ÆüÖêŸÖß. ¤ü¸ü ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß ¯ÖÏŸµÖêú ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓÃÖÖšüß
¯ÖÏÖ£ÖÔ−ÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ×õÖ¿“Ö−Ö ¬Ö´ÖÔ÷Öã¹ýÓ−ÖÖ ÁÖß−Ö÷Ö¸ü µÖê£Öæ−Ö †ÖÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. Æüß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü
µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸üü ÃÖÖê¯Ö×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯»ÖÖ™æü−Ö“Öê ×ÃÖ×−ÖµÖ¸ü −ÖÖµÖúÃÖÖÆêü²Ö
ÆüÖêŸÖê. ŸÖê Ã¾ÖŸÖ:÷ÖÖ›üß “ÖÖ»Ö¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ²Ö±Ôú ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê †Ö¯ÖÖ ™üÖµÖ¸ü»ÖÖ −ÖÖò−ÖÃú™ü
“Öê−Ö »ÖÖ¾Öæ−Ö ÷ÖÖ›üß úÖœæü, †ÃÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß −ÖÖµÖú ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê; ¯ÖÖ “Öê−Ö“Öß ÷Ö¸ü•Ö −ÖÖÆüß;
†Ö¯ÖÖ ÆüôæûÆüôæû •ÖÖ‰ú, †ÃÖê ŸÖê ´ÆüÖÖ»Öê. Óú¯Ö−Öß¯ÖÖÃÖæ−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö −ÖÖµÖúÃÖÖÆêü²Ö ¤üÆüÖ ×ú»ÖÖê´Öß™ü¸ü
†ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÷Öê»Öê. ÃÖ´ÖÖê¹ý−Ö ‹ú ²ÖÃÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. −ÖÖµÖúÃÖÖÆêü²ÖÖÓ−Öß •Öß¯Ö ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ‘ÖêŸÖ ²ÖÎêú »ÖÖ¾Ö»ÖÖ
†Ö×Ö •Öß¯Ö ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ ú›êü»ÖÖ Ö›Ëü›ü¶ÖŸÖ ‘ÖÃÖ¸ü»Öß. ÃÖã¤îü¾ÖÖ−Öê ¤üÖê’ÖÖÓ−ÖÖÆüß »ÖÖ÷Ö»Öê −ÖÖÆüß; ´ÖÖ¡Ö •Öß¯Ö“Öê −ÖãúÃÖÖ−Ö
—ÖÖ»Öê. ÃÖî−µÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ †−Öêú ¾ÖêôûÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ †¿ÖÖ úšüßÖ ¯ÖÏÃÖÓ÷ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷Ö»Öê.15

3.3.4 •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ“µÖÖ ÆüŒúÖÃÖÖšüß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÃÖî−µÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ •ÖÃÖÖ ¿Ö¡Öæ¿Öß, ³ÖÖî÷ÖÖê×»Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß¿Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ú¸üÖ¾ÖÖ
»ÖÖ÷Ö»ÖÖ. ŸÖÃÖÖ“Ö •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö †−µÖÖµÖÖ×¾Ö¹ý¬¤üÆüß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷Ö»ÖÖ. ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö´Ö¬Öß»Ö †Ó²ÖÖ»ÖÖ µÖê£Öê †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß Óú¯Ö−Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ Óú¯Ö−Öß“Öê ú´ÖÖÓ×›ü÷Ö †Öò×±úÃÖ¸ü ´Öê•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖÛ¢¾Öú ¾Öé¢Öß“Öê †ÃÖ»µÖÖ−Öê
•Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÑêú“µÖÖ ²Ö“ÖŸÖ ÖÖŸµÖÖŸÖ úÖÆüß ¸üŒú´Ö ×¿Ö»»Öú †ÃÖÖ¾Öß, †ÃÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. Óú¯Ö−ÖßŸÖß»Ö
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ÃÖ¾ÖÔ“Ö †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö •Ö¾ÖÖ−Ö µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ−Öß ×−ÖµÖ´Ö êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, úß ÃÖã™üß¾Ö¸ü •ÖÖŸÖÖ−ÖÖÃÖã¬¤üÖ ¯ÖÏŸµÖêúÖ−Öê
†Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖŸµÖÖŸÖ úÖÆüß ¸üŒú´Ö ×¿Ö»»Öú šêü¾ÖÖ¾Öß. Óú¯Ö−Öß“µÖÖ ¸üÖêÖ¯ÖÖ»ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¿Öß ŸµÖÖÓ−Öß †Öò›Ôü¸ü“Ö ×¤ü»Öß
ÆüÖêŸÖß.
ÃÖ−Ö 1964 ´Ö¬µÖê •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ−ÖÖ ×´ÖôûÖÖ¸üÖ ¯Ö÷ÖÖ¸ü ±úÖ¸ü“Ö ú´Öß ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖã™üß¾Ö¸ü ‘Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖŸÖÖ−ÖÖ ‘Ö¸ü“µÖÖ
ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ“Ö †¯ÖêÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ, úß †Ö¯Ö»µÖÖÃÖÖšüß úÖÆüßŸÖ¸üß †ÖÖÖÖ¸ü Øú¾ÖÖ úÖÆüß ¯ÖÖ»ÖúÖÓ−Öß †Ö¯Ö»ÖÖ ´Öã»Ö÷ÖÖ
ÃÖã™üß¾Ö¸ü µÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü, ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖÖê úÖÆüß ¯ÖîÃÖê †ÖÖß»Ö µÖÖ †Ö¿Öê−Öê úÖêÖÖú›æü−Ö ŸÖ¸üß ¯Öî¿ÖÖÓ“Öê ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü êú»Öê»Öê
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖŸ−Öß»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖŸÖê, úß †Ö¯Ö»Öê ¯Ö×ŸÖ¸üÖ•Ö ÃÖã™üß¾Ö¸ü ‘Ö¸üß †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ´Ö−ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
ÆüÖîÃÖ´ÖÖî•Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ÖÖŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖŒŸÖß−Öê úÖÆüß ¯ÖîÃÖê ×¿Ö»»Öú šêü¾ÖµÖÖ“Öß −ÖÖ¸üÖ•Öß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ
†−Öêú •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓú›æü−Ö ‹êúÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»Öß; ¯ÖÖ Óú¯Ö−Öß ú´ÖÖÓ›ü¸ü“µÖÖ ¯Öãœêü ²ÖÖê»ÖµÖÖÃÖ úÖêÖß“Ö ŸÖµÖÖ¸ü −Ö¾ÆüŸÖê.
¯Öæ¾Öá ¸üÖ•Öê´ÖÆüÖ¸üÖ•Öê •Ö−ÖŸÖê“ÖÖ ¤ü¸ü²ÖÖ¸ü ³Ö¸ü¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. †¿ÖÖ ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖ •Ö−ÖŸÖê“µÖÖ †›ü“ÖÖß ‹æú−Ö ŸµÖÖ
¤æü¸ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ÃÖî−µÖÖŸÖÆüß µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ú´ÖÖÓØ›ü÷Ö †Öò×±úÃÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ Óú¯Ö−ÖßŸÖß»Ö †Öò×±úÃÖ¸ü
•Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ“ÖÖ ´Ö×Æü−µÖÖ, ¤üÖê−Ö ´Ö×Æü−µÖÖÓ“ÖÖ ¤ü¸ü²ÖÖ¸ü ³Ö¸ü¾Öæ−Ö Óú¯Ö−ÖßŸÖ •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ−ÖÖ úÖÆüß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ¡ÖÖÃÖ ÆüÖŸê ÖÖê úÖ
µÖÖ“Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. †ÃÖÖ“Ö ¤ü¸ü²ÖÖ¸ü Óú¯Ö−Öß ú´ÖÖÓ›ü¸ü−Öê ³Ö¸ü×¾Ö»ÖÖ. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÆüúÖ¸üß •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ−ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖ êú»Öß, úß Óú¯Ö−ÖßŸÖ ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ úÖÆüß ¡ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê úÖ.. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ˆ³ÖÖ ¸üÖ×Æü»Öê
†Ö×Ö ú´ÖÖÓ›ü¸ü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê, ÃÖã™üß¾Ö¸ü •ÖÖŸÖÖ−ÖÖ •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüŒúÖ“Öê ¯ÖîÃÖê ×´ÖôûÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖêŸÖ.
ŸµÖÖ´Ö¬µÖê úÖêÖŸÖßÆüß ú¯ÖÖŸÖ ú¹ý −ÖµÖê; ¯Ö¸ÓüŸÖã Óú¯Ö−Öß ú´ÖÖÓ›ü¸ü−Öê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ±êú™üÖôû»ÖÖ ¾Ö
úÖÆüß ¸üŒú´Ö ÖÖŸµÖÖŸÖ ×¿Ö»»Öú šêü¾ÖÖ¾Öß“Ö »ÖÖ÷Öê»Ö †ÃÖê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê. •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê Æüß ²ÖÖ²Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü
µÖÖÓ−ÖÖ †−µÖÖµÖúÖ¸üú ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖß. ÆüŒúÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖîÃÖê ‘ÖêŸÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖã™üß¾Ö¸ü •ÖÖµÖ“Öê −ÖÖÆüß †ÃÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü
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µÖÖÓ−Öß šü¸ü×¾Ö»Öê. Óú¯Ö−ÖßŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú •Ö¾ÖÖ−ÖÖ−Öê ÃÖã™üß ‘ÖêŸÖ»µÖÖ“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö Óú¯Ö−Öß−Öê ²Ö™üÖ×»ÖµÖ−Ö ú´ÖÖÓ›ü¸ü»ÖÖ ¾Ö
²Ö™üÖ×»ÖµÖ−Ö ú´ÖÖÓ›ü¸ü−Öê ×›üÛ¾Æü•Ö−Ö ú´ÖÖÓ›ü¸ü»ÖÖ ªÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷ÖŸÖÖê.
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ÃÖã™üß¾Ö¸ü ÷Öê»Öê −ÖÖÆüßŸÖ; ŸµÖÖ´Öãôêû ú´ÖÖÓ›ü¸ü−Öê ŸµÖÖÓ−ÖÖ ´Öã»ÖÖÖŸÖßÃÖÖšüß ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öê, Óú¯Ö−Öß“µÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÆüÖ “Ö“Öì“ÖÖ ¾Ö ãúŸÖæÆü»ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. úÖ¸üÖ ÆüÖ •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö †ÖÆêü.
Óú¯Ö−Öß´Ö¬µÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖÃ¡Öß•Öß −ÖÖ¾ÖÖ−Öê ÃÖÓ²ÖÖê×¬ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ú´ÖÖÓ›ü¸ü ¾Ö ¿ÖÖÃ¡Öß•Öà´Ö¬µÖê ˆªÖ
úÖµÖ ÆüÖêÖÖ¸ü, µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ´Ö¬µÖê ú´ÖÖ»Öß“Öß ˆŸÃÖãúŸÖÖ ÆüÖêŸÖß. šü¸ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ú´ÖÖÓ×›ü÷Ó Ö
ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÃÖ´ÖÖê¸ü −ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê. £ÖÓ›üß“Öê ×¤ü¾ÖÃÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ú´ÖÖÓØ›ü÷Ö ÃÖÖÆêü²Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ™êü²Ö»Ö šêü¾Öæ−Ö ²ÖÃÖ»Öê
ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ−Öß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖæÃÖ ÃÖã¹ý êú»Öß. ²ÖÖúß“Öê •Ö¾ÖÖ−Ö »Ö¯Öæ−Ö”û¯Öæ−Ö †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ •ÖÖ÷Öê¾Ö¹ý−Ö
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ú´ÖÖÓØ›ü÷Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖú›êü »ÖÖ ¤êüŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÆüŒúÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖîÃÖê ×´ÖôûÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´Öß
ÃÖã™üß¾Ö¸ü •ÖÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüß †ÃÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ú´ÖÖÓØ›ü÷Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ−ÖÖ ×−ÖÖæ−Ö ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê.ÃÖã™üß¾Ö¸ü •ÖÖÖÖ¸ü
−ÖÃÖ¿Öß»Ö ŸÖ¸ü ŸÖÃÖê ×»ÖÆæü−Ö ¤êü, †ÃÖÖ †Ö¤êü¿Ö ŸµÖÖÓ−Öß ×¤ü»ÖÖ. ´Öß ×»ÖÆæü−Ö ¤êüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß, †ÃÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß
ú´ÖÖØ›ü÷Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ“Ö ú´ÖÖÓ›ü¸ü †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ×“Ö›ü»Öê ¾Ö Óú¯Ö−Öß ÃÖã³Öê¤üÖ¸ü, ´Öê•Ö¸ü»ÖÖ
ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê, úß µÖÖ»ÖÖ •Öê»Ö´Ö¬µÖê (Œ¾ÖÖ™Ôü¸ü ÷ÖÖ›Ôü) ²ÖÓ¤ü ú¸üÖ. ú´ÖÖÓ›ü¸ü“ÖÖ †Ö¤êü¿Ö ÆüÖêŸÖÖ“Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß
ú´Ö¸êü“ÖÖ ¯Ö¼üÖ úÖœü»ÖÖ ¾Ö ™êü²Ö»ÖÖ¾Ö¸ü šêü¾Ö»ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ¿Ö™Ôü úÖœüÖÖ¸ü ŸÖÖê“Ö ú´ÖÖÓ›ü¸ü ˆšæü−Ö ˆ³Öê ¸üÖ×Æü»Öê †Ö×Ö
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖŸÖ ¬Ö¸üŸÖ ´ÆüÖÖ»Öê, “ŸÖã Æêü úÖµÖ ú¸üŸÖ †ÖÆêüÃÖ?” †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ´ÆüÖÖ»Öê, “´ÖÖ—µÖÖÃÖÆü
•Ö¾ÖÖ−ÖÓÖ¾Ö¸ü †−µÖÖµÖ ÆüÖêÖÖ¸ü †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ´Öß ‘Ö¸üß •ÖÖµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÆêü. ´Ö»ÖÖ ‘Ö¸üß ¯ÖÖšüÖ¾ÖÖ. ´Öß †Ö−ÖÓ¤üÖ−Öê ‘Ö¸üß
•ÖÖ‡Ô−Ö. ´ÖÖ¡Ö †−µÖÖµÖ ÃÖÆü−Ö ú¸üÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.” ú´ÖÖÓ›ü¸ü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖ÷Ö úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. “ŸÖã—
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µÖÖÃÖÖšüß ´Öß ¯ÖÖ“Ö¿Öê ¹ý¯ÖµÖê •ÖÖÃŸÖ ¤êüµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ŸÖê ‘Öê‰ú−Ö ÃÖã™üß¾Ö¸ü •ÖÖ.” “´Ö»ÖÖ ãúÖÖ“ÖßÆüß ´ÖêÆü¸ü²ÖÖ−Öß −ÖúÖê,
´Ö»ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ÆüŒúÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖîÃÖê ×´ÖôûÖ»Öê ŸÖ¸ü“Ö ´Öß ÃÖã™üß¾Ö¸ü •ÖÖ‡Ô−Ö,” †ÃÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ¯Öã−ÆüÖ ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê.
²ÖÑêúŸÖ úÖÆüß ¯ÖîÃÖê ×¿Ö»»Öú šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ †Ö¤êü¿Ö ú´ÖÖÓ›ü¸ü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ²Ö™üÖ×»ÖµÖ−Ö Øú¾ÖÖ
×›üÛ¾Æü•Ö−Ö“ÖÖ −Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ú´ÖÖÓ×›ü÷Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ−ÖÖ †›ü“ÖÖß“Öê —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ¿Öê¾Ö™üß ŸµÖÖÓ−ÖÖ •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖîÃÖê
¤êüµÖÖ“ÖÖ ×−ÖÖÔµÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷Ö»ÖÖ. µÖÖ ×−ÖÖÔµÖÖ´Öãôêû •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ´Ö¬µÖê †Ö−ÖÓ¤üÖ“Öê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. ¯ÖîÃÖê
×¿Ö»»Öú šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ ú´ÖÖÓ›ü¸ü“ÖÖ ×−ÖÖÔµÖ •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßü−Öê “Öãúß“ÖÖ −Ö¾ÆüŸÖÖ; ¯ÖÖ •Ö¾ÖÖ−Ö •Öê¾ÆüÖ
ÃÖã™üß¾Ö¸ü ‘Ö¸üß •ÖÖŸÖÖê, ŸÖê¾ÆüÖ ‘Ö¸ü“µÖÖÓ“µÖÖÆüß úÖÆüß †¯ÖêÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ¾Öêôûß ×¿Ö»»Öú ¸üŒú´ÖÆüß •Ö¾ÖÖ−ÖÖÃÖ
×´ÖôûÖ»Öß ŸÖ¸ü ŸÖß Æü¾Öß †ÃÖŸÖê. µÖÖ ¥Â™üßü−Öê •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ“Öß ²ÖÖ•ÖæÆüß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. †¿ÖÖ ¸üßŸÖß−Öê •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓÃÖÖšüß
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷Ö»ÖÖ; ´ÖÖ¡Ö ÆüÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê úÖ´ÖÆüß
ŸÖê¾Öœêü“Ö Ã¾Ö“”û †ÃÖÖµÖ“Öê. úÖêÖÖ»ÖÖÆüß ²ÖÖê™ü ¤üÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¾Ö ×´Öôæû −ÖµÖê µÖÖ“Öß †ÖÖ ¤üÖŸÖÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ.16

3.3.5 òú¯™ü−Ö»ÖÖ ¬Ö›üÖ ÃÖß´Öê¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ−ÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ¾Ö¿µÖú ¾ÖÃŸÖæ †Ö×Ö »ÖœüÖ‡ÔÃÖÖšüß ÷ÖÖêôûÖ ²ÖÖ¹ý¤ü, ¸üÃÖ¤ü ¯ÖÖê“Ö×¾ÖÖê
Æêü †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ Óú¯Ö−Öß“Öê úÖ´Ö ÆüÖêŸÖê. ‹úÖ ¾ÖêôêûÃÖ 25 ŸÖê 35 ÷ÖÖ›ü¶Ö Æêü úÖ´Ö ú¸üßŸÖ. ×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö
ÃÖß´Öê¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯ÖÖµÖ£µÖÖ¿Öß †›üß“Ö¿Öê ŸÖê ŸÖß−Ö¿Öê ×ú»ÖÖê´Öß™ü¸ü ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öê ›êü¯ÖÖê †ÃÖŸÖ. ›êü¯ÖÖê´Ö¬µÖê
÷ÖÖ›ü¶Ö ³Ö¹ý−Ö Æêü ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖß´Öê¾Ö¸ü ¯ÖÖê“Ö¾Öæ−Ö ¯Ö¸üŸÖ ŸÖß−Ö“ÖÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ−Öß ÷ÖÖ›ü¶Ö Óú¯Ö−ÖßŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
÷ÖÖ›ü¶ÖÓ“µÖÖ úÖ´ÖÖ“Öß ¤êüÖ³ÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ‹úÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß ×−ÖµÖãŒŸÖß êú»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖê.
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×ÃÖ»Öß÷Öã›üß ›êü¯ÖÖêŸÖæ−Ö (¯ÖÛ¿“Ö´Ö ²ÖÓ÷ÖÖ»Ö) ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ‘Öê‰ú−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ
Óú¯Ö−Öß“µÖÖ ÷ÖÖ›ü¶ÖÓ“ÖÖ ŸÖÖ±úÖ ×ÃÖŒúß´Ö“Öß ¸üÖ•Ö¬ÖÖ−Öß ÷ÖÓ÷Ö™üÖêú µÖê£Öê •ÖÖÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ÷Ó Ö»Öß µÖÖ
”ûÖê™ü¶Ö ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¤üÖ¹ý“ÖÖ úÖ¸üÖÖ−ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯ÖÖê“Ö êú»µÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö¸üŸÖß“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ •Ö¾ÖÖ−Ö ‹ú-¤üÖê−Ö
²ÖÖ™ü»µÖÖ ×¾ÖúŸÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ¸ü´Ö“Öß ²ÖÖ™ü»Öß ¯ÖÖ“Ö ¹ý¯ÖµÖê, ŸÖ¸ü ²ÖÎÑ›üß“Öß ÃÖÖŸÖ ¹ý¯ÖµÖÖÓ−ÖÖ ×´Öôêû.
†ÖÖÓ“µÖÖ Óú¯Ö−Öß“Öê •Ö¾ÖÖ−Ö ¤üÖ¹ý“µÖÖ ²ÖÖ™ü»µÖÖ †ÖÖŸÖÖŸÖ Æüß ²ÖÖŸÖ´Öß Óú¯Ö−Öß ú´ÖÖÓ›ü¸ü»ÖÖ ÃÖ´Ö•Ö»Öß.
‹ú¤üÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖß´Öê¾Ö¸ü ¯ÖÖê“Ö ú¹ý−Ö ÷ÖÖ›ü¶Ö ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ, ŸÖê¾ÆüÖ Óú¯Ö−Öß ú´ÖÖÓ›ü¸ü−Öê ÃÖ¾ÖÔ ÷ÖÖ›ü¶Ö
Óú¯Ö−Öß“µÖÖ ÷ÖÏÖ‰Óú›ü¾Ö¸ü ˆ³µÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ †Ö¤êü¿Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ ×¤ü»ÖÖ. ÷ÖÖ›ü¶Ö ú¿ÖÖÃÖÖšüß ˆ³µÖÖ êú»µÖÖ •ÖÖŸÖ
†ÖÆêüŸÖ, Æêü úÖêÖÖ»ÖÖ“Ö úôêû−ÖÖ. ÃÖÖµÖÓúÖôû“Öß ¾Öêôû ÆüÖêŸÖß. ÷ÖÖ›ü¶ÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ “ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ ¯Ö¸êü›üÃÖÖšüß ˆ³Öê êú»Öê
•ÖÖŸÖê, ŸÖÃÖê ˆ³Öê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. Óú¯Ö−Öß ú´ÖÖÓ›ü¸ü−Öß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¤êüÖ¸êüÖßÖÖ»Öß †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ÷ÖÖ›ü¶ÖÓ“Öß
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öß. úÖÆüß ÷ÖÖ›ü¶ÖÓ´Ö¬µÖê •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ−Öß †ÖÖ»Öê»µÖÖ ‹ú-¤üÖê−Ö ²ÖÖ™ü»µÖÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»µÖÖ.
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ÷ÖÖ›üß“Öß ¤êüÖß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß —ÖÖ»Öß; ¯ÖÖ ‹úÆüß ²ÖÖ™ü»Öß ÃÖÖ¯Ö›ü»Öß −ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü ú¬Öß ¸ü´Ö ¯ÖßŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ²ÖÖ™ü»Öß ×´ÖôûµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö“Ö −Ö¾ÆüŸÖÖ.
ÃÖ¾ÖÔ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß−ÖÓŸÖ¸ü †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü Óú¯Ö−Öß ú´ÖÖÓ›ü¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ˆ³Öê ¸üÖ×Æü»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ´ÆüÖÖ»Öê,
“•Ö¾ÖÖ−Ö £ÖÓ›üß ¾ÖÖ·µÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖ¾Ö¸üŸÖÖ−ÖÖ ‹ÖÖ¤ü-¤ãüÃÖ¸üß ²ÖÖ™ü»Öß †ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö ÆüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¤üÖêÂÖ †ÖÆêü“Ö, ¯ÖÖ
ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü òú¯™ü−Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ÷ÖÖ›üß“Öß ú¸üÖ, ŸµÖÖÓ“Öß ÷ÖÖ›üß ÃÖ´ÖÖê¸ü“µÖÖ
÷Öò¸êü•Ö´Ö¬µÖê †ÖÆêü.” ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ŸÖß ÷ÖÖ›üßÆüß •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ“µÖÖ ÷ÖÖ›ü¶ÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ˆ³Öß ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Æü¾Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖÃÖê −Ö
ú¸üŸÖÖ ÷Öò¸êü•Ö´Ö¬µÖê ˆ³Öß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.
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†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ú´ÖÖÓ›ü¸ü ÃÖÖÆêü²ÖÖú›êü ×¸ü¯ÖÖê™Ôü (ŸÖÎúÖ¸ü) êú»µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖúß“Öê ÃÖ¾ÖÔ“Ö •Ö¾ÖÖ−Ö †¾ÖÖËú —
ÖÖ»Öê. ú´ÖÖÓ›ü¸ü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ−Öß ŸµÖÖ ÷ÖÖ›üß“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß êú»Öß. ŸµÖÖŸÖ ¤üÖ¹ý“µÖÖ ²ÖÖ™ü»µÖÖÓ“µÖÖ ¯Öê™ü¶Ö ×¤üÃÖæ−Ö †Ö»µÖÖ.
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß êú»Öê»µÖÖ ŸÖÎúÖ¸üß“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖæ−Ö òú¯™ü−Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ¾Ö¸ü úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. Æüß“Ö
¤üÖ¹ý ×ÃÖ×»Ö÷Öã›üß´Ö¬µÖê ¤üÖ´Ö¤ãü¯¯Ö™ü ³ÖÖ¾ÖÖ−Öê ×¾Öú»Öß •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß, Æüß ²ÖÖ²Ö µÖÖê÷µÖ −Ö¾ÆüŸÖß. •µÖÖÓ−Öß •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ−ÖÖ ×¿ÖÃŸÖ
»ÖÖ¾ÖÖµÖ“Öß, ŸÖê“Ö •Ö¸ü †ÃÖê ¾ÖÖ÷Öæ »ÖÖ÷Ö»Öê ŸÖ¸ü, ×¿ÖÃŸÖ ú¿Öß ¸üÖÆüÖÖ¸ü, ÆüÖ ¯ÖÏ¿−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê
´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
êú¾Öôû •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ¾Ö¸ü †−µÖÖµÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ¾Ö×¸üÂšü †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ−Öß ¾ÖÖ÷Öæ −ÖµÖê †Ö×Ö òú¯™ü−Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ−ÖÖÆüß
¬Ö›üÖ ×´ÖôûÖ¾ÖÖ ÆüÖ“Ö ŸÖÎúÖ¸ü ú¸üµÖÖ´ÖÖ÷Öê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“ÖÖ ÆêüŸÖæ ÆüÖêŸÖÖ.17

3.3.6 †Ö¯ÖÖÆüß ×−Ö¤üÖìÂÖ Æü¾Öê...
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ Óú¯Ö−ÖßŸÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ÷ÖÖ›ü¶ÖÓ“Öß ¾ÖÖÙÂÖú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. µÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖßŸÖ
Óú¯Ö−ÖßŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÷ÖÖ›ü¶ÖÓ´Ö¬µÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“ÖÖ Îú´ÖÖÓú ¯ÖÏ£Ö´Ö †ÃÖÖµÖ“ÖÖ. µÖÖÃÖÖšüß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ´Ö×Æü−ÖÖ³Ö¸ü
×•Ö¾ÖÖ¯ÖÖ›ü ´ÖêÆü−ÖŸÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêú ÷ÖÖ›üßÃÖÖšüß úÖÆüß ¤ãü¹ýÃŸÖß“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ×¤ü»Öê •ÖÖ‡Ô. ŸµÖÖÓ“ÖßÆüß †¬Öæ−Ö´Ö¬Öæ−Ö
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. †ÃÖê“Ö ‹ú¤üÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ Óú¯Ö−ÖßŸÖß»Ö ÷ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß
Óú¯Ö−Öß“Öê òú¯™ü−Ö ú¸üÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. µÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ´ÖÖÓ›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ˆ−ÆüÖóµÖÖ“µÖÖ
×¤ü¾ÖÃÖÖÓŸÖ £ÖÓ›ü ¯ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏŸµÖêúÖÃÖ ÷ÖÖ›üß²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¾ÖÖò™ü¸ü²Öò÷Ö ×¤ü»Öß •ÖÖµÖ“Öß. †ÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖò™ü¸ü²Öò÷Ö»ÖÖ ŸÖê»ÖÖ“ÖÖ
”ûÖê™üÖ ›üÖ÷Ö ¯Ö›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, ŸÖÖê ›üÖ÷Ö ¯ÖÖÆæü−Ö òú¯™ü−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸üü ¸üÖ÷ÖÖ¾Ö»Öê. ÆüÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“ÖÖ
±úÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ ¤üÖêÂÖ −Ö¾ÆüŸÖÖ; ¯ÖÖ †Ö¯ÖÖ ‹ú †×¬ÖúÖ¸üß †ÖÆüÖêŸÖ, Æüß ‘÷Ö’“Öß ²ÖÖ¬ÖÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. †ÖÖ
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Æü•ÖÖ¸êü ŸµÖÖ ¾Öêôûß òú¯™ü−ÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ−ÖÖ úÖÆüß“Ö ˆ¢Ö¸ü ×¤ü»Öê −ÖÖÆüß; ´ÖÖ¡Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü
òú¯™ü−ÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ−Öß êú»Öê»Öß “Öãú ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖ»ÖÖ †ÖÖæ−Ö ×¤ü»Öß.
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ¸üß •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ“µÖÖ ÷ÖÖ›ü¶ÖÓ“ÖÖ ŸÖÖ°µÖÖ“Öê Æêü òú¯™ü−Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ÆüÖêŸÖê. †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆüúÖ¸üß •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓÃÖÖšüß »ÖÖ÷ÖÖÖ¸êü ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯ÖÖê“Ö ú¹ý−Ö ¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¸üÃŸµÖÖŸÖ ‹úÖ −Ö¤üß´Ö¬Öæ−Ö
÷ÖÖ›ü¶Ö µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ, ¯Ö×Æü»Öß ÷ÖÖ›üß −Ö¤üß“µÖÖ ´Ö¬µÖ³ÖÖ÷Öß µÖê‰ú−Ö ¾ÖÖôæû´Ö¬µÖê ‘ÖÃÖ¸üÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ÷Ö»Öß. ´ÖÖ÷Öß»Ö ¤üÖê−Æüß
÷ÖÖ›ü¶ÖÓ“ÖßÆüß Æüß“Ö ÷ÖŸÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ÷ÖÖ›ü¶Ö ¯Öãœêü •ÖÖŸÖ −Ö¾ÆüŸµÖÖ †£Ö¾ÖÖ ´ÖÖ÷ÖêÆüß ÃÖ¸üúŸÖ −Ö¾ÆüŸµÖÖ. Æüß ¾Öêôû
ÃÖÖµÖÓúÖôû“µÖÖ ÃÖÖŸÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÷ÖÖ›ü¶Ö Îêú−Ö−Öê ²ÖÖÆêü¸ü †Öêœæü−Ö úÖœüÖê, Æêü òú¯™ü−ÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê úŸÖÔ¾µÖ
ÆüÖêŸÖê. ÃÖúÖôûß Îêú−Ö †ÖÖæ−Ö ÷ÖÖ›ü¶Ö ²ÖÖÆêü¸ü úÖœæü ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ −Ö¤üß²ÖÖÆêü¸ü ¾Ö −Ö¤üßŸÖ ÷ÖÖ›üß´Ö¬µÖê †ÃÖÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
“ÖÖ»ÖúÖÓ−Öß ÷ÖÖ›üß´Ö¬µÖê“Ö —ÖÖê¯ÖµÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö òú¯™ü−Ö−Öê ×¤ü»Öê ¾Ö Ã¾ÖŸÖ: ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ¯Ö®ÖÖÃÖ ×ú»ÖÖê´Öß™ü¸ü¾Ö¸üß»Ö
×¾ÖÁÖÖ´Ö÷ÖéÆüÖ¾Ö¸ü •ÖÖ‰ú−Ö ¸üÖ×Æü»Öê.
¸üÖ¡Öß ×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ›üÖë÷Ö¸ü³ÖÖ÷ÖÖŸÖ •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü ¯ÖÖ‰úÃÖ —ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö −Ö¤üß»ÖÖ ¯Öæ¸ü †Ö»ÖÖ. ¯Öã¸üÖ“µÖÖ
¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ †Ö¾ÖÖ•ÖÖ−Öê ‹úÖ •Ö¾ÖÖ−ÖÖ»ÖÖ •ÖÖ÷Ö †Ö»Öß. ŸµÖÖ−Öê †Ö¸ü›üÖ†Öê¸ü›üÖ ú¹ý−Ö ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ˆšü¾Ö»Öê. ŸÖß−ÖÆüß
÷ÖÖ›ü¶ÖÓŸÖß»Ö “ÖÖ»Öú †Ó÷ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ú¯Ö›ü¶Ö×−Ö¿Öß ˆ›ü¶Ö ´ÖÖ¹ý−Ö −Ö¤üßŸÖæ−Ö ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»Öê. −ÖÓŸÖ¸ü ŸÖß−ÖÆüß ÷ÖÖ›ü¶Ö
¯Öã¸üÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ−Öê ¾ÖÖÆæü−Ö ÷Öê»µÖÖ. ŸÖß−Ö ´Ö×Æü−Öê µÖÖ ÷ÖÖ›ü¶ÖÓ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêµÖÖ“Öê úÖ´Ö “ÖÖ»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê; ¯ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ
»ÖÖ÷Ö»ÖÖ −ÖÖÆüß. ÷ÖÖ›ü¶ÖÓ“Öê −ÖãúÃÖÖ−Ö —ÖÖ»Öê“Ö, ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¿ÖÖê¬ÖúÖµÖÖÔ¾Ö¸üÆüß ²Ö¸üÖ“Ö Ö“ÖÔ —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ ¾Öêôûß †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß òú¯™ü−Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ−ÖÖ †Öšü¾ÖÖ ú¹ý−Ö ×¤ü»Öß, úß ‹úÖ ”ûÖê™ü¶Ö¿ÖÖ ŸÖê»ÖÖ“µÖÖ ›üÖ÷ÖÖ²Ö§ü»Ö †Ö¯ÖÖÖÃÖ ¸üÖ÷Ö
†Ö»ÖÖ; ¯ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ×−ÖÂúÖôû•Öß¯ÖÖÖ´Öãôêû ŸÖß−Ö ÷ÖÖ›ü¶ÖÓ“Öê −ÖãúÃÖÖ−Ö —ÖÖ»Öê, ŸµÖÖ“Öê úÖµÖ? ‡ŸÖ¸üÖÓ“Öê ¤üÖêÂÖ ¿ÖÖê¬ÖŸÖ
†ÃÖŸÖÖ−ÖÖ, †Ö¯ÖÖÆüß ŸÖê¾Öœêü“Ö ×−Ö¤üÖìÂÖ †ÃÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê.
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†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ úÖ´ÖÖ²Ö§ü»Ö òú¯™−Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ−ÖÖ •ÖÖÖß¾Ö −Ö¾ÆüŸÖß. úÖ¸üÖ ŸÖê −Ö¾Öß−Ö“Ö ÆüÖŸê Öê. ‡ŸÖ¸ü
•Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ−Öß •Öê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ úÖ´ÖÖ²Ö§ü»Ö ú»¯Ö−ÖÖ ×¤ü»Öß ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ “Öãúß“Öß
•ÖÖÖß¾Ö —ÖÖ»Öß.
¤ãüÃÖ·µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß òú¯™ü−Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ−Öß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Öæ−Ö ‘ÖêŸÖ»Öê. †Ö¯Ö»µÖÖ²Ö§ü»Ö ´Ö»ÖÖ ¯ÖãÖÔ
´ÖÖ×ÆüŸÖß −ÖÃÖ»µÖÖ−Öê ´Öß ¸üÖ÷ÖÖ¾Ö»ÖÖê. µÖÖ²Ö§ü»Ö ´Öß ×¤ü»Ö×÷Ö¸üß ¾µÖŒŸÖ ú¸üŸÖÖê. •Ö¾ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß ÃÖî−µÖÖŸÖß»Ö
¯ÖÓ¬Ö¸Ö ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ †ú¸üÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ú¸üÖ¾ÖÖ
»ÖÖ÷Ö»ÖÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú Ã¾ÖÖ£ÖÔ úÖÆüß“Ö −Ö¾ÆüŸÖÖ; ¯ÖÖ »ÖÆüÖ−Ö¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö
†−µÖÖµÖÖ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ “Öß›ü †ÃÖ»µÖÖ−Öê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ŸµÖÖÃÖÖšüß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷Ö»ÖÖ.18

3.3.7 •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖÓ“Öß ¤üÖ»Ö ‹úÖ òú−™üÖê−´Öë™ü ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ •Öê¾Öœêü ÃÖî×−Öú †ÃÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÃÖÖšüß ¸üÖê•Ö »ÖÖ÷ÖÖÖ¸üÖ ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ, ±úôêû Æüß
ÖÖÃÖ÷Öß šêüêú¤üÖ¸üÖú›æü−Ö Ö¸êü¤üß êú»Öß •ÖÖŸÖ. Æüß ±úôêû, ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ Ö¸êü¤üß ú¸üŸÖÖ−ÖÖ, ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“µÖÖ
¿Öê›ü´Ö¬µÖê šêüêú¤üÖ¸üÖ−Öê ÃÖ¾ÖÔ ±úôêû, ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ »ÖÖ¾Öæ−Ö šêü¾ÖÖµÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. †Ö´Öá ÃÖ¯»ÖÖµÖ úÖê¸ü“µÖÖ
²Ö™üÖ×»ÖµÖ−Ö“µÖÖ ú´ÖÖÓ›ü¸ü−Öß µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»µÖÖ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¹ý−Ö, “ÖÖÓ÷Ö»µÖÖ ¤ü•ÖÖÔ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ×−Ö¾Ö›æ−Ö Ö¸üÖ²Ö
´ÖÖ»Ö ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ úÖœüÖµÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê.
†ÖÖÓ“µÖÖ Óú¯Ö−ÖßŸÖ µÖêÖÖ¸üß ±úôêû ú¬Öß ú““Öß, ŸÖ¸ü ú¬Öß †×¬Öú ¯ÖŒ¾Ö †ÃÖŸÖ. µÖÖ´Öãôêû ŸÖß
ÖÖµÖÖµÖÖê÷µÖ −ÖÃÖŸÖ. Æüß ²ÖÖ²Ö †ÖÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏúÂÖÖÔ−Öê Ö™üúŸÖ †ÃÖê. šêüêú¤üÖ¸ü ¾Ö ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ, ±úôêû µÖÖÓ“µÖÖ
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Ö¸êü¤üßÃÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¤êüÖÖ¸êü ÃÖ¯»ÖÖµÖ úÖê†¸ü“Öê †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖŸÖ úÖÆüß ÃÖÖ™êü»ÖÖê™ê †ÃÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ Æêü ‘Ö›üÖÖ¸ü
−ÖÖÆüß, †ÃÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ´Ö−ÖÖê´Ö−Ö ¾ÖÖ™êü.
‹ú¤üÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ²Ö™üÖ×»ÖµÖ−Ö´Ö¬Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖ“Ö Óú¯Ö−µÖÖÓ“Öê •Ö¾ÖÖ−Ö, †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“ÖÖ ¤ü¸ü²ÖÖ¸ü
³Ö¸ü»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, •Ö¾ÖÖ−ÖÓÖÃÖÖšüß ×´ÖôûÖÖ·µÖÖ ú““µÖÖ ¾Ö †×ŸÖ¯ÖŒ¾Ö ±úôûÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ
êú»ÖÖ. ±úôêû µÖÖê÷µÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¯ÖÖÃÖ ú¹ý−Ö ªÖ¾ÖßŸÖ, †ÃÖÖ †Ö÷ÖÏÆü †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ¬Ö¸ü»ÖÖ. µÖÖ¾Ö¸ü µÖÖê÷µÖ ŸÖß
úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß êú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö †ÃÖê ˆ¢Ö¸ü ×´ÖôûÖ»Öê.
²Ö™üÖ×»ÖµÖ−Ö´Ö¬Öß»Ö Ñú™üß−Ö´Ö¬Öß»Ö ¾ÖÃŸÖæ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü³ÖÖ¾ÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ³ÖÖ¾ÖÖ−Öê ×¾Öú»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ, ÆüÖ
•Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ¾Ö¸ü †−µÖÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÏŸµÖêú ¾ÖÃŸÖæ“Öß Øú´ÖŸÖ ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü³ÖÖ¾ÖÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß šü¸ü¾Öæ−Ö ªÖ¾Öß. Øú¾ÖÖ
¯ÖÏŸµÖêú Óú¯Ö−Öß´Ö¬µÖê ÃÖß‹ÃÖ›üß Ñú™üß−Ö ˆ‘Ö›üÖ¾ÖßŸÖ, †¿Öß ´ÖÖ÷ÖÖß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß êú»Öß µÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ
•ÖÖ‡Ô»Ö †ÃÖê ˆ¢Ö¸ü ú−ÖÔ»ÖÃÖÖÆêü²ÖÓÖ−Öß ×¤ü»Öê. Óú¯Ö−Öß“µÖÖ »ÖÓ÷Ö¸üÃÖÖšüß Ö¸êü¤üß ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ×´Ö¸ü“Öß ´ÖÃÖÖ»µÖÖ“Öß Øú´ÖŸÖÆüß ²ÖÖ•ÖÖ¸ü³ÖÖ¾ÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖÖµÖ“Öß, ŸÖÃÖê“Ö ¤ü•ÖÖÔ ¤êüÖß»Ö “ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ −ÖÃÖÖµÖ“ÖÖ.
µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖÆüß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖ ¯ÖÏ¿−Ö ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ êú»ÖÖ. Æêü ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ¿−Ö ú´ÖÖÓ›ü¸ü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ
×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖß»Ö ÆüÖêŸÖê. úÖ¸üÖ ŸÖê ¯ÖÏ¿−Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ×−Ö÷Ö×›üŸÖ ÆüÖêŸÖ. ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖ´Ö¬µÖê ŸÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü
¸üÖ÷ÖÖ¾Ö»Öê, ¯ÖÖ Æêü ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ¿−Ö ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖ»Öê †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ“Öß −ÖÖë¤ü —ÖÖ»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß.
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ »ÖÂú¸üÖŸÖß»Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖóµÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖÓ¾Ö¸ü †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ÃÖÖŸÖŸµÖÖ−Öê †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü×¾Ö»ÖÖ. µÖÖŸÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ µÖ¿Ö ×´ÖôûŸÖ ÷Öê»Öê †Ö×Ö •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö
†−µÖÖµÖ ¤æü¸ü —ÖÖ»ÖÖ.
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ÃÖî−µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ ÃÖê¾Öê´Ö¬µÖê ÃÖÆüÖ ¾ÖÂÖì ×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ²Ö±úÖÔ´Ö¬µÖê ¸üÖÆüµÖÖ“ÖÖ µÖÖê÷Ö †Ö»ÖÖ.
úÖÆüß ¾ÖêôêûÃÖ ÃÖ´Öã¦üÃÖ¯ÖÖ™üß¯ÖÖÃÖæ−Ö úÖÆüß Æü•ÖÖ¸ü ±æú™ü ˆÓ“Öß¾Ö¸ü ¸üÖÆüÖ¾Öê »ÖÖ÷Ö»Öê. †ÖòÛŒÃÖ•Ö−Ö ú´Öß †ÃÖ»µÖÖ−Öê £ÖÖê›êü
“ÖÖ»Ö»Öê ŸÖ¸üß ¤ü´Ö »ÖÖ÷Öê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸÖê£Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÆüÖ¸üÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ êú»Öê»Öß †ÃÖê. ¸üÖ¡Öß —ÖÖê¯ÖµÖÖÃÖÖšüß
»ÖÖ÷ÖÖÖ¸êü, ŸÖÃÖê“Ö ²Ö±úÖÔŸÖ ¾ÖÖ¾Ö¸üŸÖÖ−ÖÖ »ÖÖ÷ÖÖÖ¸êü, †ÃÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ú¯Ö›êü †ÃÖÖµÖ“Öê. µÖê£Öê ×›ü—Öê»Ö ÷ÖÖ›üß “ÖÖ»Öæ
ú¸üŸÖÖ−ÖÖ †−Öêú úÃÖ¸üŸÖß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ¸üß •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ−ÖÖ ú¸üÖ¾µÖÖ »ÖÖ÷Ö»µÖÖ. ŸµÖÖ ¾Öêôûß
†Ö•Ö“µÖÖ‹¾Öœêü ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö —ÖÖ»Öê»Öê −Ö¾ÆüŸÖê. ™üÖúßŸÖß»Ö ×›ü—Öê»Ö ²Ö±úÖÔÃÖÖ¸üÖê ÷ÖÖêšæü−Ö •ÖÖµÖ“Öê. ×›ü—Öê»Ö ™üÖúßÖÖ»Öß
†Ö÷Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¹ý−Ö ™üÖúß ÷Ö¸ü´Ö ú¸üÖ¾Öß »ÖÖ÷Öê, ŸÖ¸ü ú¬Öß ¯ÖÖ‡¯Ö»ÖÖ−Ö´Ö¬Öß»Ö ×›ü—Öê»Ö ÷ÖÖêšü»Öê»Öê †ÃÖ»µÖÖ−Öê ÷Ö¸ü´Ö
ú¹ýü−Ö ŸÖê ×¾ÖŸÖôûÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷Öê. †−Öêú¤üÖ ˆŸÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¤üßü›ü-¤üÖê−Ö ×ú»ÖÖê´Öß™ü¸ü ÷ÖÖ›üß ×÷Ö†¸ü´Ö¬µÖê ÆüôæûÆüôæû ÷Ö¸ü´Ö ÆüÖê‰ú−Ö
“ÖÖ»Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖß ÃÖã¹ý ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ¸üÖ¡Öß ŸÖÓ²Öæ¾Ö¸ü ²Ö±Ôú •ÖÖÃŸÖ ¯Ö›ü»ÖÖ ŸÖ¸ü »Ö÷Öê“Ö ŸÖÖê úÖœüÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷Öê. †−µÖ£ÖÖ
²Ö±úÖÔ“µÖÖ ¾Ö•Ö−ÖÖ−Öê ŸÖÖê ¤ü²ÖµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÃÖê. ×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ×ÃÖŒúß´Ö, ³ÖæŸÖÖ−Ö, ×´Ö—ÖÖê¸üÖ´Ö, −ÖÖ÷ÖÖ»ÖÑ›ü,
•Ö´´Öæ-úÖ¿´Öß¸ü, ×ÃÖ´Ö»ÖÖ, ™üÖ¯Ö¸üß µÖÖ ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ ¸üÖÆüµÖÖ“ÖÖ µÖÖê÷Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ †Ö»ÖÖ. µÖÖ úÖôûÖŸÖ †−Öêú
”ûÖê™ü¶Ö-´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏÃÖÓ÷ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷Ö»Öê.19

3.3.8 µÖã¬¤ü³Öæ´Öß¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏÃÖÓ÷Ö “Öß−Ö−Öê 1962 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖ¾Ö¸ü †ÖÎú´ÖÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. “Öß−Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ µÖã¬¤üÖŸÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü Æêü
Æüß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÂú¸üÖŸÖæ−Ö »Öœü»Öê. µÖÖ “Öß−Ö - ³ÖÖ¸üŸÖ µÖã¬¤üÖŸÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ †Ö×Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÂú¸üÖ»ÖÖ
†−Öêú ÷ÖÖêÂ™üß ×¿ÖúÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ¸üß •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ¯Öîúß •Öê •Ö¾ÖÖ−Ö ÃÖã™üßÃÖÖšüß
÷Öê»Öê ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖÓ−ÖÖ ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö ¯Ö¸üŸÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ‘†Öò›Ôü¸’ †Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¤üÖê−Ö ŸÖÖÃÖÖÓŸÖ ×−Ö‘ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê»Ö,
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†ÃÖÖ ÃÖŸÖÔúŸÖê“ÖÖ ‡¿ÖÖ¸üÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. 4 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1965 ¸üÖê•Öß
ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ÃÖÖŸÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Óú¯Ö−Öß»ÖÖ ‘´ÖÖ“ÖÔ’ ú¸üµÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö ×¤ü»Öê. †¾Ö’µÖÖ ŸÖÖÃÖÖ³Ö¸üÖŸÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü
µÖÖÓ“µÖÖ Óú¯Ö−ÖßŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÷ÖÖ›ü¶Ö ÃÖ••Ö —ÖÖ»µÖÖ; ¯ÖÖ ãúšêü •ÖÖµÖ“Öê Æêü úÖÆüß“Ö ´ÖÖÆüßüŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê. ¸üÖ¡Öß †Öšü“µÖÖ
¤ü¸ü´µÖÖ−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ Óú¯Ö−Öß“µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü ¤üß›ü¿Öê ÷ÖÖ›ü¶Ö ×ÃÖ´Öê“µÖÖ ×¤ü¿Öê−Öê ×−Ö‘ÖÖ»µÖÖ. ¯ÖÆüÖ™êü †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß Óú¯Ö−Öß ÃÖß´Öê−Ö•Ößú ¯ÖÖê“Ö»Öê. •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓÃÖÖšüß »ÖÖ÷ÖÖÖ¸êü †®Ö - ¬ÖÖ−µÖ, ¤üÖ¹ý÷ÖÖêôûÖ †Ö¤üß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ
¯ÖÖê“Ö×¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖú›êü ÆüÖêŸÖê.
11 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1965 ÆüÖ ×¤ü¾ÖÃÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê úÖµÖ´Ö »ÖÖÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖ¸üÖ †ÖÆêü. ÃÖß´Öê¾Ö¸ü
»ÖœüÖÖ·µÖÖ •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ¸êü ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ‘Öê‰ú−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ Óú¯Ö−ÖßŸÖß»Ö ¾ÖßÃÖ ¯ÖÓ“Ö¾ÖßÃÖ ÷ÖÖ›ü¶ÖÓ“ÖÖ ŸÖÖ±úÖ ÃÖß´Öêú›êü ×−Ö’ÖÖ»ÖÖ, µÖÖ“Öß ¿Ö¡Öæ»ÖÖ ú¿Öß “ÖÖ»Öæ»Ö »ÖÖ÷Ö»Öß Æêü Óú¯Ö−ÖßŸÖß»Ö ãúÖÖ»ÖÖÆüß
ÃÖ´Ö•Ö»Öê −ÖÖÆüß. ŸÖß−Ö ×¾Ö´ÖÖ−Öê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ÷ÖÖ›ü¶ÖÓ“µÖÖ ŸÖÖ°µÖÖ»ÖÖ †Ö›ü¾Öß
÷Öê»Öß. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öê úß, Æüß ×¾Ö´ÖÖ−Öê †Ö¯Ö»Öß“Ö †ÖÆêüŸÖ. úÖÆüß ÖÖÖÓŸÖ Æüß
×¾Ö´ÖÖ−Öê ¯Öã−ÆüÖ †ÖÖÓ“µÖÖ ÷ÖÖ›ü¶Ö Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖ°µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ÷Öß»Ö ²ÖÖ•Öæ−Öê †Ö»Öß †Ö×Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÷ÖÖ›ü¶ÖÓ“µÖÖ
ŸÖÖ°µÖÖ¾Ö¸ü ÷ÖÖêôûß²ÖÖ¸ü ú¸üŸÖ ¯Öãœêü ÷Öê»Öß. ÷ÖÖêôûß²ÖÖ¸üÖ“ÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö ÆüÖêŸÖÖ“Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ÛÃ™ü†Ø¸ü÷ÖÖÖ»Öß
²ÖÃÖæ−Ö ÆüŸÖÖ−Öê ÷ÖÖ›üß“ÖÖ ²ÖÎêú ¤üÖ²ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ“Ö ÷ÖÖ›üß ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ ú›êü»ÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ™êü×»Ö±úÖê−Ö“µÖÖ ÖÖÓ²ÖÖ»ÖÖ
†Ö¤üôû»Öß †Ö×Ö £ÖÖÓ²Ö»Öß. ÷ÖÖ›üß“Öß ÷ÖŸÖß ú´Öß

—ÖÖ»Öê»Öß †ÃÖ»µÖÖ−Öê ÷ÖÖ›üß“Öê †×¬Öú −ÖãúÃÖÖ−Ö —ÖÖ»Öê

−Ö¾ÆüŸÖê.
¿Ö¡Öæ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö´ÖÖ−Öê ¯Öãœêü ÷Öê»µÖÖ¾Ö¸ü †ÖÖÓ−Öß ÷ÖÖ›üß“ÖÖ ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ ˆ‘Ö›ü»ÖÖ †Ö×Ö Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ²Ö“ÖÖ¾Ö
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß •ÖÖ÷ÖÖ ¿ÖÖê¬ÖÖÖ¸ü ŸÖÖê“Ö, ¯Öã−ÆüÖ ×¾Ö´ÖÖ−Öê ¯Ö¸üŸÖ ´ÖÖ÷Ö“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ−Öê †Ö»Öß. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ÷ÖÖ›üß¯ÖÖÃÖæ−Ö
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¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ±ãú™üÖÓ¾Ö¸ü ¯Ö›æü−Ö ¸üÖ×Æü»Öê. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ´ÖéŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ¯Öã−ÆüÖ ÷ÖÖ›ü¶ÖÓ¾Ö¸ü ÷ÖÖêóµÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ¾Ö
ú¸üßŸÖ ×¾Ö´ÖÖ−Öê ¯Öãœêü ÷Öê»Öß. ¯Öã−ÆüÖ ×¾Ö´ÖÖ−Öê µÖêŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ, µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ˆšü»Öê †Ö×Ö
¯ÖÖÆüŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÆüúÖ¸üß •Ö¾ÖÖ−Ö ¸üŒŸÖÖ“µÖÖ £ÖÖ¸üÖêóµÖÖŸÖ ¯Ö›ü»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ‹úÖ“ÖÖ ÆüÖŸÖ, ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ“ÖÖ
¯ÖÖµÖ ŸÖã™ü»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü“µÖÖ ÷ÖÖ›üßŸÖß»Ö •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖê™üÖŸÖ ÷ÖÖêôûß ‘ÖãÃÖ»Öß ÆüÖêŸÖß.
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ú¯ÖÖôûÖ¾Ö¸ü ÷ÖÖêôûß“ÖÖ ŸÖãú›üÖ »ÖÖ÷Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ú¯ÖÖôûÖŸÖæ−Ö ¸üŒŸÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ŸµÖÖ“Öê ³ÖÖ−Ö
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ¸üÖ×Æü»Öê −Ö¾ÆüŸÖê. ÃÖ¾ÖÔ •Ö¾ÖÖ−Ö ÃÖÆüúÖ¸üß ¿ÖÆüß¤ü —ÖÖ»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß •ÖÖ´Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ŸÖß−Ö
•Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ−ÖÖ úÃÖê ¾ÖÖ“Ö¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö, ÆüÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö ÆüÖêŸÖÖ. •Ö¾Öôû“Ö ¤üÖê−Ö
×ú»ÖÖê´Öß™ü¸ü¾Ö¸ü ×•Ö¸üÖ −ÖÖ¾Ö“Öê ÷ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖê. ŸÖê£Öê ‹ú ÖÖ•Ö÷Öß ›üÖòŒ™ü¸ü“ÖÖ ¤ü¾ÖÖÖÖ−ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ ŸÖß−ÖÆüß •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ“µÖÖ
•ÖÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ¸üŒŸÖÃ¡ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÆüÖæ−Ö †ÖÖÓ−Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ŸµÖÖ ›üÖòŒ™ü¸üú›æü−Ö ¯ÖÏ£Ö´ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸ü
ú¹ý−Ö ‘ÖêŸÖ»Öê, ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üŒŸÖÃ¡ÖÖ¾Ö ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ.
•µÖÖ ×šüúÖÖß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ¸üß •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ¾Ö¸ü Æü¾ÖÖ‡Ô Æü»»Öê —ÖÖ»Öê, ŸµÖÖ
×šüúÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü ¯ÖÓ“ÖÖÆü¢Ö¸ü ×ú»ÖÖê´Öß™ü¸ü¾Ö¸ü ×´Ö×»Ö™ü¸üß ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö ÆüÖêŸÖê. ‹úÖ ÷ÖÖ›üßŸÖæ−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß
Ã¾ÖŸÖ: ›ÒüÖµÖÜ¾Æü÷Ö ú¹ý−Ö ŸÖß−ÖÆüß •ÖÖ´Öß •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ−ÖÖ ŸÖê£Öê −Öê»Öê. ŸÖß−Ö ›üÖòŒ™üÖ¸üÖÓ−Öß ×−Öú¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¹ý−ÖÆüß ‹úÖ
•Ö¾ÖÖ−ÖÖ“Öê ×−Ö¬Ö−Ö —ÖÖ»Öê, ŸÖ¸ü ¤üÖê−Ö •Ö¾ÖÖ−Ö ¾ÖÖ“Ö»Öê; ´ÖÖ¡Ö ŸÖê úÖµÖ´Ö“Öê †¯ÖÓ÷Ö —ÖÖ»Öê. µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö´Ö¬Öæ−Ö •µÖÖ
×šüúÖ−Öß ÷ÖÖêôûß²ÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ ×šüúÖÖß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¯Öã−ÆüÖ †Ö»Öê. µÖÖ ‘Ö™ü−Öê“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ Óú¯Ö−Öß¯ÖµÖÕŸÖ
¯ÖÖê“Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÷ÖÖêôûß²ÖÖ¸üÖŸÖ ¿ÖÖÃ¡Öß•Öß ‘ÖÖµÖÖôû —ÖÖ»Öê †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏéúŸÖß Ø“ÖŸÖÖ•Ö−Öú †ÖÆêü, †¿Öß “Öãúß“Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ Óú¯Ö−Öß¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêü“Ö»Öß. Óú¯Ö−ÖßŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ •Ö¾ÖÖ−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ‘¿ÖÖÃ¡Öß•Öß’
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−ÖÖ¾ÖÖ−Öê †ÖêôûÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. Óú¯Ö−Öß“Öê †×¬ÖúÖ¸üß, úÖÆüß •Ö¾ÖÖ−Ö ‘Ö™ü−ÖÖÃ£Öôûß ¯ÖÖê“Ö»Öê ŸÖê¾ÆüÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü
ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö´Ö¬Öæ−Ö ‘Ö™ü−ÖÖÃ£Öôûß ¯ÖÖêü“Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ´Ö»ÖÖ ×ú¸üúÖêôû •ÖÖ´Ö —ÖÖ»µÖÖ“Öê ŸµÖÖÓ−ÖÖ †ÖÖÓ−Öß ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê.
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ÷ÖÖ›üß•Ö¾Öôû •ÖÖ‰ú−Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê, ŸÖ¸ü “ÖÖ»ÖúÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü“µÖÖ úÖ“Öê¾Ö¸ü ŸÖß−Ö
×šüúÖÖß ÷ÖÖêóµÖÖ »ÖÖ÷Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ÛÃ™üü†Ø¸ü÷Ö“µÖÖ ÖÖ»Öß ²ÖÃÖæ−Ö ÆüŸÖÖ−Öê ²ÖÎêú »ÖÖ¾Ö»µÖÖ´Öãôêû“Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü
²Ö“ÖÖ¾Ö»Öê. Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öêú−ÖÓ¤üÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö, ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÆüúÖ¸üß
÷Öê»Öê †Ö×Ö ´Öß“Ö ¾ÖÖ“Ö»ÖÖê µÖÖ´ÖÖ÷Öê ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“Öß úÖÆüßŸÖ¸üß ‡“”ûÖ †ÃÖÖ¾Öß, µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ−Öê Öê´Öú¸üÖ ÃÖß´Öê¾Ö¸ü
†Ö¯Ö»ÖÖ ÆüÖ ¯Öã−Ö•ÖÔ−´Ö †ÖÆêü †Ö×Ö ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ †ÖµÖãÂµÖ †ÖŸÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾ÖêÃÖÖšüß“Ö ¾µÖŸÖßŸÖ ú¸üÖµÖ“Öê Æêü µÖÖ ¾Öêôûß
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ´Ö−ÖÖê´Ö−Ö šü¸ü×¾Ö»Öê.
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ÷ÖÖ›üß¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ Æü¾ÖÖ‡Ô Æü»»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¯Öãœêü ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ×¤ü¾ÖÃÖ µÖã¬¤ü “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖê.
´Ö¸üÖÖ“Öß ×³ÖŸÖß êú¾ÆüÖ“Ö ÃÖÓ¯Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ˆ»Ö™ü ¿Ö¡Öæ¿Öß »ÖœüµÖÖÃÖÖšüß −Ö¾ÖÖ ˆŸÃÖÖÆü, •ÖÖê¿Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ

—

ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. úÖ¸üÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ›üÖêóµÖÖÓ−Öß ´Ö¸üÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû †ÖŸÖÖ ´Ö¸üÖÖ“Öß ³ÖßŸÖß ˆ¸ü»Öß
−Ö¾ÆüŸÖß. ÃÖß´Öê¾Ö¸ü ¯ÖÏŸµÖÖ »ÖœüÖÖ·µÖÖ •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓÃÖÖšüß »ÖÖ÷ÖÖÖ¸ß ÷ÖÖêôûÖ²ÖÖ¹ý¤ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖ÷Öê¯ÖµÖÕŸÖ ‘Öê‰ú−Ö •ÖÖ¾Öê
»ÖÖ÷ÖŸÖ †ÃÖê. ŸÖê Æüß ×¤ü¾ÖÃÖÖ −Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü ¸üÖ¡Öß“µÖÖ ¾Öêôûß ‘Öê‰ú−Ö •ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê. ”ûÖê™ü¶Ö¿ÖÖ ²Öò™ü¸üß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ−Öê †Ó¤üÖ•Ö
‘ÖêŸÖ ±úÖµÖØ¸ü÷Ö “ÖÖ»Ö»Öê»µÖÖ ×šüúÖÖß ÷ÖÖêôûÖ - ²ÖÖ¹ý¤ü ¤êü‰ú−Ö ¸üÖ¡Öß“Ö ¯Ö¸üŸÖ ×±ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê. ´ÖÖ¡Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ú¬Öß
‘ÖÖ²Ö¸ü»Öê −ÖÖÆüßŸÖ.20

3.3.9 †´Ö¸ü−ÖÖ£ÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔ−Ö -
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šü¸üÖ¾Ößú ´Ö×Æü−ÖÖ³Ö¸üÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖÖê›ü»ÖÖ ŸÖ¸ü †´Ö¸ü−ÖÖ£ÖÖ“µÖÖ ›üÖë÷Ö¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖŸÖŸÖ †ú¸üÖ ´Ö×Æü−Öê ²Ö±Ôú
†ÃÖŸÖÖê. µÖÖ¡ÖÖúÖôûÖŸÖ ²Ö±Ôú −ÖÃÖ»µÖÖ−Öê“Ö µÖÖ¡Öêú¹ý •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. úÖ¿´Öß¸ü´Ö¬Öæ−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü »ÖÂú¸üÖŸÖæ−Ö
Ã¾Öê“”ûÖ ×−Ö¾Öé¢Ö ÆüÖêÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ−Öê ¾Ö †´Ö¸ü−ÖÖ£ÖÖ“µÖÖ ¤ü¿ÖÔ−ÖÖ“Öß †Öêœü †ÃÖ»µÖÖ−Öê ‹êú ×¤ü¾Ö¿Öß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü
Óú¯Ö−ÖßŸÖæ−Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß ‘Öê‰ú−Ö †´Ö¸ü−ÖÖ£ÖÖ“µÖÖ ¤ü¿ÖÔ−ÖÖ»ÖÖ ×−Ö‘ÖÖ»Öê. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ
Óú¯Ö−ÖßŸÖß»Ö“Ö ‹ú •Ö¾ÖÖ−Ö ¤ü¿ÖÔ−ÖÖ»ÖÖ ×−Ö‘ÖÖ»ÖÖ. †´Ö¸ü−ÖÖ£ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö †Öšü ×ú»ÖÖê´Öß™ü¸ü †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ−ÖÖ
£ÖÖÓ²ÖµÖÖÃÖÖšüß ×´Ö×»Ö™ü¸üß òú´¯Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖê£Öê ¸üÖ¡Öß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ´ÖãŒúÖ´Ö êú»ÖÖ. ÃÖúÖôûß ÃÖÆüÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖµÖß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»ÖÖ. ÃÖÖŸÖ ×ú»ÖÖê´Öß™ü¸ü ²Ö±úÖÔŸÖæ−Ö “ÖÖ»ÖŸÖ •ÖÖµÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖµÖ¾ÖÖ™êü−Öê
“ÖÖ»ÖŸÖÖ−ÖÖ, ¸üÃŸÖÖ ¯ÖÖêúôû −ÖÖÆüß, µÖÖ“Öß ³ÖÖ»µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ úÖšüß−Öê ÖÖŸÖ¸ü•Ö´ÖÖ ú¹ý−Ö“Ö ¯Öãœêü “ÖÖ»ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖ †ÃÖê.
ú¬Öß ú¬Öß ²Ö±úÖÔÖÖ»Öæ−Ö ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ¾ÖÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ÆüÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü »ÖÖÖŸÖ −Ö †Ö»µÖÖÃÖ ²Ö±úÖÔŸÖ ´ÖÖÖæÃÖ ¯Ö›üŸÖÖê
¾Ö †ÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¾ÖÖÆüŸÖ •ÖÖŸÖÖê. †¿ÖÖ ¾Öêôûüß ÃÖ¤ü¸ü ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêÖêÆüß úšüßÖ •ÖÖŸÖê.
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“ÖÖ †´Ö¸ü−ÖÖ£ÖÖ“µÖÖ ×¤ü¿Öê−Öê ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»ÖÖ. ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¸üÃŸÖÖ ×−Ö´ÖÔ−ÖãÂµÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Ó÷ÖÖ¾Ö¸ü
úÖ™êü †ÃÖÖÖ¸êü ÃÖÖµÖÖôû ¯ÖÏÖÖß ¾Ö ´ÖÖÓ•Ö¸üß‹¾Öœü¶Ö ‘Öã¿Öß ´ÖÖ¡Ö ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ¤ãü¯ÖÖ¸üß ²ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ †´Ö¸ü−ÖÖ£Ö
÷ÖãÆêü•Ö¾Öôû †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¯ÖÖê“Ö»Öê. ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ²Ö±Ôú ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÷ÖãÆêü•Ö¾Öôû“Ö ²Ö±úÖÔ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ÆüÖêŸÖÖ.
ŸµÖÖŸÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß Ã−ÖÖ−Ö êú»Öê. †´Ö¸ü−ÖÖ£ÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔ−Ö ‘ÖêŸÖ»Öê. ²Ö±úÖÔ“Öê Ø»Ö÷Ö ¯ÖÖÆæü−Ö ›üÖêóµÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ¸üÖê
×±ú™ü»Öê. £ÖÖê›üÖ ¾Öêôû ¯ÖÏÖ£ÖÔ−ÖÖ êú»Öß. Ã¾ÖŸÖ:ÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ ãú™æÓü²ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓÃÖÖšüß úÖÆüß“Ö ´ÖÖ×÷ÖŸÖ»Öê −ÖÖÆüß.
úÖêÖÖ“ÖêÆüß ¤ãü:Ö ´ÖÖ—µÖÖ ¥üÂ™üßÃÖ ¯Ö›æü ¤êü‰ú −ÖúÖêÃÖ, ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ÃÖ¤ü²Öã¬¤üß ¤êü, ‹¾Öœêü“Ö ‹ú“Ö ´ÖÖ÷ÖÖê †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ‡ÔÀ¾Ö¸üÖú›êü ´ÖÖ÷ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ †Ö×Ö Æêü“Ö ´ÖÖ÷ÖÖê †´Ö¸ü−ÖÖ£ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ×÷ÖŸÖ»Öê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
¿ÖŒŸÖß ¤êü, ÃÖ¤Ëü²Öã¬¤üß ¤êü | Æêü ´ÖÖ÷ÖÖê ´ÖÖ×÷ÖŸÖ»Öê. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü −Öê»Öê»Öß ×¿Ö¤üÖê¸üß ÃÖÓ¯Ö¾Ö»Öß †Ö×Ö ¯Öã−ÆüÖ ¯Ö¸üŸÖß“µÖÖ
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¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ»ÖÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ×−Ö’ÖÖ»Öê. ¸üÖ¡Öß †Öšü ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ òú´¯Ö´Ö¬µÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ÃÖãÖ¹ý¯Ö ¯ÖÖêÆü“Ö»Öê.
†´Ö¸ü−ÖÖ£ÖÖ“µÖÖ ¤ü¿ÖÔ−ÖÖ−Öê ¿ÖÖ¸üßü×¸üú £Öú¾ÖÖ ŸÖ¸ü •ÖÖÖ¾Ö»ÖÖ −ÖÖÆüß“Ö, ˆ»Ö™ü ´ÖÖ−Ö×ÃÖú ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−ÖÖŸÖ ³Ö¸ü ¯Ö›ü»Öß.
ÃÖÆüÖ ¾ÖÂÖì ×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ²Ö±úÖÔŸÖ ¸üÖÆüµÖÖ“ÖÖ µÖÖê÷Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ; ´ÖÖ¡Ö “ÖÖî¤üÖ ×ú»ÖÖê´Öß™ü¸ü
²Ö±úÖÔŸÖæ−Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ÷Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß †−Öã³Ö¾Ö»ÖÖ. ŸÖÖê ×−ÖÙ¾Ö‘−Ö¯ÖÖê ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ.
»ÖÂú¸üÖŸÖß»Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ´ÖµÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ“Ö †´Ö¸ü−ÖÖ£ÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔ−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ‘Ö›ü»Öê.21

3.4 †ÖŸ´Ö‘ÖÖŸÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öê´ÖÖ÷Öß»Ö ¯ÖÏê¸üÖÖ :
1962 ´Ö¬µÖê “Öß−Ö−Öê ³ÖÖ¸üŸÖÖ¾Ö¸ü †ÖÎú´ÖÖ êú»Öê. ŸµÖÖ µÖã¬¤üÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß ´ÖÖêšüß ÆüÖ−Öß —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß.
´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÓµÖê−Öê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ−ÖÖ ¾Öß¸ü÷ÖŸÖß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖê−ÖÖ¤ü»ÖÖŸÖ µÖã¾ÖúÖÓ“Öß ³Ö¸üŸÖß ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öß.
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ³Öæ×´Ö÷ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ÃÖê−ÖÖ¤ü»ÖÖŸÖß»Ö ³Ö¸üŸÖß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´ÖôûŸÖÖ“Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ÃÖê−ÖÖ¤ü»ÖÖŸÖ
³Ö¸üŸÖß ÆüÖêµÖÖ“Öê šü¸ü¾Ö»Öê. Ö¸êü ŸÖ¸ü ÃÖê−ÖÖ¤ü»ÖÖŸÖ ³Ö¸üŸÖß ÆüÖêµÖÖ“Öê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê ¬µÖêµÖ −Ö¾ÆüŸÖê. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü
µÖÖÓ“Öß ˆÓ“ÖßÆüß µÖÖê÷µÖ −Ö¾ÆüŸÖß; ¯Ö¸ÓüŸÖã ³ÖÖ¸üŸÖ - “Öß−Ö µÖã¬¤üÖŸÖ •Öê úÖÆüß ‘Ö›ü»ÖÓ ŸµÖÖ“Öß ÖÓŸÖ ´Ö−ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ‘†Ö¯Ö»µÖÖ
´ÖÖŸÖé³Öæ´Öß“µÖÖ ÃÖß´ÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖÖÖÃÖÖšüß µÖã¾ÖúÖÓ−ÖÖê, ŸÖã´Ö“Öß ÷Ö¸ü•Ö †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖ´ÖÖŸÖÖ ŸÖã´ÆüÖÃÖ ÃÖÖ¤ü ‘ÖÖ»ÖŸÖ †ÖÆêü,’
†ÃÖê †Ö¾ÖÖÆü−Ö ÃÖê−ÖÖ¤ü»ÖÖŸÖ ³Ö¸üŸÖßÃÖÖšüß ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸−Öê µÖã¾ÖúÖÓ−ÖÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖŸÖé³Öæ´Öß“µÖÖ ÃÖê¾ÖêÃÖÖšüß †Ö¯ÖÖ
¬ÖÖ¾Öæ−Ö ÷Öê»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ−Öê ³ÖÖ¸Öü¾Öæ−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ³Ö¸üŸÖßÃÖÖšüß †•ÖÔ êú»ÖÖ. ‘‹´¯»ÖÖòµÖ´Öë™ü
‹ŒÃ“Öë•Ö’ ú›æü−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖÖê †Ö»Öê. ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ³Ö¸üŸÖßÃÖÖšüß ÷Öê»Öê. ˆÓ“Öß, ”ûÖŸÖß
¾Ö ¾Ö•Ö−Ö −ÖÃÖŸÖÖ−ÖÖÆüß µÖÖê÷ÖÖµÖÖê÷ÖÖ−Öê †ÖÖÓ“Öß ÃÖê−ÖÖ¤ü»ÖÖŸÖ ×−Ö¾Ö›ü

—ÖÖ»Öß. ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß»ÖÖ ¤üÖê−Ö ´Ö×Æü−Öê ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ

²ÖÖÑ´²Öê ´ÖÖê™üÖ¸ü ›ÒüÖµÖÜ¾Æü÷Ö´Ö¬µÖê ™Òüú †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ÷ÖÖ›ü¶Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“Öê ŸÖÖÓ×¡Öú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ —ÖÖ»Öê. †Ö¸ü™üß†Öê“Öß
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›ÒüÖµÖÜ¾Æü÷Ö ¯Ö¸üßüÖÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ˆ¢ÖßÖÔ —ÖÖ»Öê. −ÖÓŸÖ¸ü †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ²Öò“Ö»ÖÖ ²Öê×ÃÖú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß
†Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü»ÖÖ ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸÖê£Öê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ †¾Ö•Ö›ü ¾ÖÖÆü−Öê “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÷ÖÖ›ü¶ÖÓ“µÖÖ
‡Ó×•Ö−Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ Ã¯Öê†¸ü¯ÖÖ™Ôü“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß. −ÖÖ¤ãü¹ýÃŸÖ ÷ÖÖ›ü¶Ö ¤ãü¹ýÃŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÃÖê−ÖÖ¤ü»ÖÖŸÖ ¯ÖÏŸµÖêú ›ÒüÖµÖ¾Æü¸ü ÆüÖ Ã¾ÖŸÖ: ¯ÖÏ×¿Ö×ÖŸÖ ×±ú™ü¸ü †ÃÖŸÖÖê. ŸÖÃÖê
¯ÖÏ×¿ÖÖÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸÖÃÖê“Ö ²ÖÓ¤ãüúÖ, Ã™êü−Ö÷Ö−Ö ¾Ö »ÖÖ‡Ô™ü
´Ö×¿Ö−Ö÷Ö−Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“ÖêÆüß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¸üÖê•Ö ¯Ö¸êü›ü ¾Ö ¯Öß.™üß. ÆüÖêŸÖß“Ö. ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü Æêü ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ —
ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓ“Öß †Ö´Öá ÃÖ¯»ÖÖµÖ úÖê¸ü (‹.‹ÃÖ.ÃÖß.‹´Ö.™üß.) ¸êü×•Ö´Öë™üÃÖÖšüß
×−Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öß. ¿Öê¾Ö™ü“Öß ¯ÖÖÃÖ†Ö›Ôü¸ü ¯Ö¸êü›ü —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öß Óú¯Ö−Öß ×¤ü»»Ößú›êü ¸ü¾ÖÖ−ÖÖ —ÖÖ»Öß, ŸÖÖê
×¤ü¾ÖÃÖ 1 •ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üß 1964 ÆüÖêŸÖÖ. ×¤ü»»ÖßŸÖ»µÖÖ ú›üÖŒµÖÖ“µÖÖ £ÖÓ›üß“ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö“Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß †−Öã³Ö¾Ö
‘ÖêŸÖ»ÖÖ. £ÖÓ›üß−Öê ÆüÖŸÖÖ“Öß ²ÖÖê™êü †ÖÖ›ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ¿Ö™üÖÔ“Öß ²Ö™ü−Öê »ÖÖ¾ÖÖê †¾Ö‘Ö›ü —ÖÖ»Öê. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ‹ú
´Ö×Æü−ÖÖ ×¤ü»»ÖßŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. −Ö¾Öß−Ö »ÖÂú¸üß ™Òüú †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ™üß´Ö“µÖÖ Æü¾ÖÖ»Öß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖ ÷ÖÖ›ü¶Ö
‘Öê¾Öæ−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öß Óú¯Ö−ÖßÃÖÆü ¯ÖÓ•ÖÖ²ÖÖŸÖ †Ó²ÖÖ»ÖÖ òú´¯Ö»ÖÖ †Ö»Öß. †Ó²ÖÖ»ÖÖŸÖ úÖ»ÖúÖ, −ÖÆüÖ−Ö,
×ÃÖ´Ö»ÖÖ, ¸üÖ´Ö¯Öæ¸ü, ™üÖ¯Ö¸üß, ¿Öã÷Ö¸ü ÃÖêŒ™ü¸ü µÖÖ ¯ÖÆüÖ›üß ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ †¾Ö•Ö›ü ™Òüú “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü
µÖÖÓ−ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê. †Ó²ÖÖ»ÖÖ, úÖ»ÖúÖ´ÖÖ÷Öì ×ÃÖ´Ö»ÖÖ, ™üÖ¯Ö¸üß, ¿Öã÷Ö¸ü ÃÖêŒ™ü¸ü †¿ÖÖ †¾Ö‘Ö›ü −ÖÖ÷Ö´ÖÖê›üß
¾ÖôüÖÖ“µÖÖ ‘ÖÖ™ü ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¹ý−Ö ÷ÖÖ›ü¶Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“Öê úÖî¿Ö»µÖ †ÖÖÓÖß ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−Ö êú»Öê. 14 ŸÖê 15 Æü•ÖÖ¸ü ±æú™ü
ˆÓ“Öß¾Ö¸üß»Ö ×Æü´Ö¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖÆüß ÷ÖÖ›ü¶Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ‘ÖêŸÖ»Öê. ÆüÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ
úÖµÖÔÎú´Ö ÃÖÆüÖ ´Ö×Æü−Öê “ÖÖ»Ö»ÖÖ. ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü †Ó²ÖÖ»ÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖ¸üÆü§üß¾Ö¸ü ¸üÃÖ¤ü ¯ÖÖêü“Ö×¾ÖµÖÖ“Öê
úÖ´Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ Óú¯Ö−Öß»ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê. Æêü úÖ´Ö ÃÖŸÖŸÖ ¤üÖê−Ö ¾ÖÂÖì “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖê.
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†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ¾ÖµÖÖ“Öß 25 ¾ÖÂÖì ¯ÖæÖÔ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆüúÖ¸üß ¯ÖÆüÖ™êü ˆšü»µÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö
¸üÖ¡Öß ¤üÆüÖ ¾ÖÖ•Öê¯ÖµÖÕŸÖ †×¾ÖÁÖÖÓŸÖ¯ÖÖê ¸üÖ²ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖ“Ö ¾Öêôûß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê ¾ÖÖ¤üôû
ˆšü»Öê. †Ö¯ÖÖ £ÖÓ›üß¾ÖÖ·µÖÖŸÖ úÖ ¸üÖ²ÖŸÖÖê? Æêü ÃÖ¾ÖÔ ú¿ÖÖÃÖÖšüß ú¸üŸÖÖê? •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê ¸üÆüÃµÖ úÖµÖ †ÖÆêü? ¸üÖê•Ö ¯ÖÆüÖ™êü
ˆšüÖ, —ÖÖê¯Öê¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖŸÖŸÖ ¬ÖÖ¾Ö¯Öôû ú¸üÖ. †Öê¸ü“µÖÖ À¾ÖÖÃÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ Æüß ¬ÖÖ¾Ö¯Öôû “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖê. ãúÖß ¯ÖÖê™üÖÃÖÖšüß
¬ÖÖ¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ¬Ö×−ÖúÖÓŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ×ŸÖ•ÖÖê·µÖÖ ³Ö¸üµÖÖ“Öß Ã¯Ö¬ÖÖÔ“Ö »ÖÖ÷Ö»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. ´ÖÖ›ü¶Ö - ²ÖÓ÷Ö»Öê ²ÖÖÓ¬Ö»Öê,
÷ÖÖ›ü¶Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖ, ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ ¸üÖ¿Öß ¸ü“Ö»µÖÖ, ŸÖ¸üß ¬Ö×−ÖúÖÓ“Öß ÆüÖ¾Ö ÆüÖ¾Ö †Ö×Ö ÖÖ¾Ö ÖÖ¾Ö £ÖÖÓ²ÖŸÖ −ÖÖÆüß.
¿Öê¾Ö™ßü“Öß ‡£Öê“Ö ÃÖ÷Öôêû ÃÖÖê›æü−Ö ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ •ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖê. •Ö÷Ö••ÖêŸÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÃÖ´ÖÏÖ™ü ×ÃÖÓú¤ü¸üÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖéŸµÖæ“Öß
“ÖÖÆæü»Ö »ÖÖ÷Ö»Öß. ŸµÖÖ ¾Öêôûüß Ã´Ö¿ÖÖ−Ö³Öæ´Öß¾Ö¸ü −ÖêŸÖÖ−ÖÖ ´ÖÖ—Öê ÆüÖŸÖ ¿Ö¾Ö¯Öê™üß“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü úÖœüÖ, †ÃÖê ŸµÖÖ−Öê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê.
“´Öß •Ö÷Ö Ø•Öú»Öê ŸÖ¸üß ×ÃÖÓú¤ü¸ü ¬Ö¸üŸÖß¾Ö¸ü ×¸üúÖ´µÖÖ ÆÖüŸÖÖ−Öê †Ö»ÖÖ †Ö×Ö ×¸üúÖ´µÖÖ ÆüÖŸÖÖ−Öê ÷Öê»ÖÖ Æêü •Ö÷ÖÖ»ÖÖ
úôæû ªÖ. ÆüÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö ŸµÖÖ−Öê •Ö÷ÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ.” †Ö¯Ö»µÖÖ ŠúÂÖß - ´Öã−Öà−ÖßÆüß ÆüÖ“Ö ÃÖÓ¤êü¿Ö ×¤ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü; ¯ÖÖ
ŸµÖÖú›êü †Ö¯Ö»Öê ¤ãü»ÖÔÖ—ÖÖ»Öê †ÖÆêü †Ö¯ÖÖ ¬Ö−ÖÖ“µÖÖ ¸üÖ¿Öß¾Ö¸ü »ÖÖêôûŸÖ •Ö÷ÖµÖÖÃÖÖšüß ¬Ö›ü¯Ö›üŸÖÖê †ÖÆüÖŸê Ö.
•Öß¾Ö−ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ¸üÖê•Ö ³Ö»µÖÖ ¯ÖÆüÖ™êü ˆšüÖ, ¯Ö¸êü›ü ú¸üÖ. ×¤ü¾ÖÃÖ ´ÖÖ¾Öôêû¯ÖµÖÕŸÖ ¸üÖ²ÖÖ, Æêü ú¿ÖÖÃÖÖšüß
†Ö¯ÖÖ ú¸üŸÖÖêµÖ ? ¸üÖê•Ö ˆšüÖ, ÖÖ, ÃÖÓÃÖÖ¸üÖ“Öê ¤ãüúÖ−Ö ´ÖÖÓ›üÖ, ŸÖê “ÖÖ»Ö¾ÖßŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖßŸÖ ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ ´Ö¹ý−Ö •ÖÖ.
‹¾Öœü¶Ö“Ö ÃÖÖšüß •Öß¾Ö−Ö †ÖÆêü úÖ? Æêü •Ö÷Ö ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ−Öê ú¿ÖÖÃÖÖšüß ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê? ´ÖÖ−ÖÃÖÖ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ
úÖµÖ? †Ö¤üß •Öß¾Ö−ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖÓ−Öß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ ¾ÖÖ¤üôû ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê.
¸üÖ¡Öß“Öê Ã¾Ö¯−Ö †Ö×Ö †ÖµÖãÂµÖÖ“Öê Ã¾Ö¯−Ö µÖÖŸÖ úÖµÖ ±ú¸üú †ÖÆêü? †Ö¯ÖÖ ÃÖã¾ÖÖÔ ØÃÖÆüÖÃÖ−ÖÖ¾Ö¸ü
×¾Ö¸üÖ•Ö´ÖÖ−Ö —ÖÖ»ÖÖê †ÖÆüÖêŸÖ. ¸üÖ•ÖÖ —ÖÖ»ÖÖê †ÖÆüÖêŸÖ. ¯ÖÏ•Öê−Öê Æü¢Öß¾Ö¸üß»Ö †Ó²ÖÖ¸üßŸÖæ−Ö ¿ÖÖÆüß ×´Ö¸ü¾ÖÖæú úÖœü»Öß †ÖÆêü.
ÃÖ¾ÖÔ¡Ö †Ö¯Ö»ÖÖ •ÖµÖ•ÖµÖúÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê †ÖÆêü...… †ÃÖê Ã¾Ö¯−Ö ãúÖÖ ÷Ö¸üßü²Ö ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ¯Ö›ü»Öê. Ã¾Ö¯−Ö³ÖÓ÷Ö ÆüÖêŸÖÖ“Ö
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•ÖÖ÷Ö µÖêŸÖê †Ö×Ö ±úÖ™üŒµÖÖ ÷ÖÖê¬Ö›üßŸÖæ−Ö ‹ú ¯ÖÖµÖ ²ÖÖÆêü¸ü †Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü Ã¾Ö¯−Ö †Ö×Ö •Öß¾Ö−Ö µÖÖŸÖ
úÖµÖ ±ú¸üú †ÖÆêü? ¿Ö¸üßü¸üÖŸÖß»Ö “ÖêŸÖ−ÖÖ ×−Ö‘Öæ−Ö ÷Öê»Öß, úß ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖ÷µÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖÆüŸÖê †Ö×Ö ¤êüÆü ´ÖÖŸÖß»ÖÖ ×´ÖôûŸÖÖê.
¯ÖÓ“Ö´ÖÆüÖ³ÖæŸÖê ¯ÖÓ“Ö´ÖÆüÖ³ÖæŸÖÖÓ´Ö¬µÖê ×¾Ö»Öß−Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ. úÖê™ü¶¾Ö¬Öß ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖÖÃÖæ−Ö Æêü •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê ¸üÆüÖ™ü÷ÖÖ›êü “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü.
¤üÖê−Ö¿Öê - ŸÖß−Ö¿Öê ¾ÖÂÖÖÕ¯Öæ¾Öá †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ“ÖêÆüß −ÖÖ¾Ö †Ö¯ÖÖÖÃÖ †Öšü¾ÖŸÖ −ÖÖÆüß; ´Ö÷Ö
´ÖÖ—ÖÓ ´ÖÖ—ÖÓ ú¸üßüŸÖ •Ö÷ÖÖµÖ“Öê ú¿ÖÖÃÖÖšüß? µÖÖ“Öê ˆ¢Ö¸ü ¿ÖÖê¬ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß Öæ¯Ö ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ; ¯ÖÖ
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−ÖúÖ¸üú ˆ¢Ö¸ü ×´ÖôûÖ»Öê −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ú¬ÖßŸÖ¸üß ´Ö¸üÖµÖ“Öê“Ö †ÖÆêü ŸÖ¸ü ¯Ö×¸üÁÖ´Ö
ú¸üßŸÖ úÖ •Ö÷ÖÖµÖ“Öê? ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ úÂ™ü, Ø“ÖŸÖÖ ¾Ö ŸÖÖÖŸÖÖÖ¾ÖÖŸÖæ−Ö ´ÖãŒŸÖßÃÖÖšüß −ÖîÃÖÙ÷Öú ´ÖéŸµÖæ“Öß ¾ÖÖ™ü −Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖ
»Ö¾Öú¸ü ´ÖéŸµÖæ»ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸üÖµÖ“Öê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß šü¸ü×¾Ö»Öê. úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾Öê¤ü−ÖÖ ÃÖÆü−Ö −Ö ú¸üŸÖÖ »Ö¾Öú¸ü ´ÖéŸµÖæ
µÖêµÖÖÃÖÖšüß ¬ÖÖ¾ÖŸµÖÖ ¸êü»¾Öê¯Öæœêü ˆ›üß ´ÖÖ¸üµÖÖÃÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ‹úÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ×ÃÖ¬¤ü —ÖÖ»Öê. ŸÖê ×¤ü»»Öß Ã™êü¿Ö−Ö ÆüÖŸê Öê.
÷ÖÖ›ü¶Ö ÃÖÖ¸üµÖÖ µÖê-•ÖÖ ú¸üŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ‹úÖ ú´Öß ÷Ö¤üá †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¸üúÖ´µÖÖ ¯»Öò™ü±úÖò´ÖÔ¾Ö¸ü ÷ÖÖ›üß“Öß ¾ÖÖ™ü ¯ÖÖÆüŸÖ
×¾ÖÂÖÖ ´Ö−ÖÖ−Öê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ±êú·µÖÖ ´ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖêŸÖê. †ÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¿ÖÖŸÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ¯Ö¡Ö ÆüÖêŸÖê.
×±ú¸üŸÖÖ ×±ú¸üŸÖÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê ÃÖÆü•Ö¯ÖÖê »ÖÖ ‹úÖ ²ÖãúÃ™üÖò»Ö¾Ö¸ü ÷Öê»Öê. ²ÖãúÃ™üÖò»Ö´Ö¬Öß»Ö Ã¾ÖÖ´Öß
×¾Ö¾ÖêúÖ−ÖÓ¤üÖÓ“Öê ×“Ö¡Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ−Öê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê »ÖÖ ¾Öê¬Öæ−Ö ‘ÖêŸÖ»Öê. ŸÖê ¯ÖãÃŸÖú †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü
µÖÖÓ−Öß ×¾ÖúŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ÷ÖÖ›üß µÖêµÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü ¯ÖÖÆüŸÖ ²ÖÖú›ü¶Ö¾Ö¸ü †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¯ÖãÃŸÖú ¾ÖÖ“Ö−Ö ú¸üŸÖ ²ÖÃÖ»Öê.
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü •ÖÃÖ•ÖÃÖê ¯ÖãÃŸÖú ¾ÖÖ“Ö−Ö ú¸üŸÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖÃÖŸÖÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´Ö−Ö ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−Ö ¯ÖÖ¾ÖŸÖ ÷Öê»Öê. ¯ÖãÃŸÖú ¾ÖÖ“ÖŸÖÖ−ÖÖ
¾Öêôêû“Öê ³ÖÖ−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ¸üÖ×Æü»Öê −ÖÖÆüß. ÷ÖÖ›üß ¯»Öò™ü±úÖ´ÖÔ¾Ö¸ü µÖê‰ú−Ö ˆ³Öß ¸üÖ×Æü»Öß, ŸÖêÆüß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü
µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ´Ö•Ö»Öê −ÖÖÆüß, úôûÖ»Öê −ÖÖÆüß. ‡ŸÖêú ŸÖêü ‹úÖ÷ÖÏ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ÷ÖÖ›üß ¯Öãœü“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ»ÖÖ ÷Öê»Öß ŸÖ¸üß †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü ŸÖê ¯ÖãÃŸÖú ¾ÖÖ“ÖŸÖ“Ö ÆüÖêŸÖê. ‹úÖ“Ö ²ÖîšüúßŸÖ“Ö ŸÖê ¯ÖãÃŸÖú †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ¾ÖÖ“Öæ−Ö úÖœü»Öê. ŸµÖÖ
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¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ •Öß¾Ö−ÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»ÖÖ. †ÖŸ´ÖÆüŸµÖê“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖæ−Ö ×−Ö‘Öæ−Ö ÷Öê»ÖÖ. ×¤ü»»ÖßÆæü−Ö
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü †Ó²ÖÖ»ÖÖ µÖê£Öê ›ü¶æ™üß¾Ö¸ü Æü•Ö¸ü —ÖÖ»Öê.22

3.4.1 Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖ−ÖÓ¤üÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖæ−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ −Ö¾Öê ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö :
ÃÖê−ÖÖ¤ü»ÖÖ“Öß “ÖÖú¸üß ²Ö•ÖÖ¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖ−ÖÓ¤üÖÓ“Öß †−Öêú ¯ÖãÃŸÖêú †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß
×´Öôû×¾Ö»Öß. ŸÖß †ÖÖÓ−Öß ´Ö−Ö »ÖÖ¾Öæ−Ö ¾ÖÖ“Ö»Öß. ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê»Öê •Öß¾Ö−Ö Æêü ÃÖê¾ÖêÃÖÖšüß †ÖÆêü, µÖÖ“ÖÖ
ÃÖÖÖÖŸúÖ¸ü †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ×¾Ö¾ÖêúÖ−ÖÓ¤üÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖæ−Ö —ÖÖ»ÖÖ. ´ÖÖ−ÖÃÖÖ“ÖÖ ¤êüÆü ÆüÖ ¯ÖÓ“Ö´ÖÆüÖ³ÖæŸÖÖÓ“ÖÖ
²Ö−Ö»Öê»ÖÖ ‹ú ÆüÖ›üÖ´ÖÖÓÃÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ¯ÖôûÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖæ−Ö “ÖîŸÖ−µÖ¹ý¯Öß ‡ÔÀ¾Ö¸üß ˆ•ÖÖÔ ¾ÖÖÆüŸÖê, ´ÆüÖæ−Ö ŸÖÖê “ÖîŸÖ−µÖ¿Öß»Ö
†ÖÆêü. ´ÆüÖæ−Ö ´ÖÖ−Ö¾Öß ¿Ö¸üß¸ü ÷Ö×ŸÖ´ÖÖ−Ö †ÖÆêü. ¾Öß•Ö¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖ´Öãôêû ×¤ü¾ÖÖ ¯ÖÏúÖ¿Ö´ÖÖ−Ö ÆüÖêŸÖÖê. ¾Öß•Ö −ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ×¤ü¾µÖÖ“ÖÖ
úÖÆüß ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ‡ÔÀ¾Ö¸üß “ÖêŸÖ−Öê´Öãôêû ¿Ö¸üß¸üÖ»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö †ÖÆêü. ŸÖß “ÖêŸÖ−ÖÖ ×−Ö‘Öæ−Ö ÷Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ¿Ö¸üß¸ü
†“ÖêŸÖ−Ö ÆüÖêŸÖê. “ÖîŸÖ−µÖ¿Öß»Ö ¤êüÆüÖ¾Ö¸ü †Ö¯ÖÖ •Öê¾Öœêü ¯ÖÏê´Ö ú¸üŸÖÖê, ´ÖÖµÖÖ ú¸üŸÖÖê, ŸÖê¾Öœüß †“ÖêŸÖ−Ö ¤êüÆüÖ¾Ö¸ü ú¸üßŸÖ
−ÖÖÆüß. ×úŸÖßÆüß ×¯ÖÏµÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß †“ÖêŸÖ−Ö ¤êüÆü ‘Ö¸üÖŸÖ ×•Ö¾ÖÖ¯ÖÖ›ü •Ö¯Öæ−Ö šêü¾ÖßŸÖ −ÖÖÆüß. ²ÖÖ¸üÖ ŸÖÖÃÖÆüß ‘Ö¸üÖŸÖ šêü¾ÖŸÖ
−ÖÖÆüß. µÖÖ “ÖêŸÖ−Ö¿ÖŒŸÖß»ÖÖ“Ö †Ö¯ÖÖ †ÖŸ´ÖÖ ´ÆüÖŸÖÖê. †ÖŸ´Öú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß ´Ö−ÖãÂµÖ•Ö−´Ö »ÖÖ³Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
ÃÖê¾ÖêŸÖæ−Ö“Ö †ÖŸ´Öú»µÖÖÖ ÃÖÖ¬µÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖê“Ö Ö¸êü †¬µÖÖŸ´Ö †ÖÆêü, Æêü ×¾Ö“ÖÖ¸ü †ÖÖÓ−ÖÖ Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖ−ÖÓ¤üÖÓ“µÖÖ
¯ÖãÃŸÖúÖŸÖæ−Ö ×´ÖôûÖ»Öê.
‹úÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖ−ÖÓ¤ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, “•µÖÖ“Öê•Ö¾Öôû ´ÖÖŸÖê“Öê úÖê´Ö»Ö Çüü¤üµÖ †ÖÆêü ŸÖÖê“Ö Ö¸üÖ
´ÖÖÖæÃÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ »ÖÖÖ¾Ö¬Öß •Öß¾ÖÖÓ²Ö§ü»Ö ŸÖã´ÆüÖÃÖ ú¹ýÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸÖÃÖê“Ö ŸÖã´Æüß
†Ö–ÖÖ¬ÖÖ¸üú †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸÖã´ÆüÖ¾Ö¸ü ÃÖÖê¯Ö×¾Ö»Öê»Öê úÖ´Ö ŸÖã´Æüß ¯ÖÏÖÖ †ÖêŸÖæ−Ö ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú¯ÖÖê êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
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¿Öß»Ö, ²ÖãÛ¬¤ü´Ö¢ÖÖ, ÃÖ¾ÖÔÃ¾Ö ŸµÖÖ÷Ö, −Ö´ÖÏŸÖÖ, †Ö–ÖÖ¯ÖÖ»Ö−Ö µÖÖ ÷ÖãÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ÷Ö´Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÕ“Öß †Ö•Ö
¤êü¿ÖÖ»ÖÖ ÷Ö¸ü•Ö †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖÖ™êü»ÖÖ †Ö»Öê»µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ²Ö§ü»Ö ¾Ö »ÖÆüÖ−ÖÃÖÆüÖ−Ö ÷ÖÖêÂ™üà²Ö§ü»Ö •ÖÖê ÃÖŸÖŸÖ ãú¹ýãú¹ý
ú¸üŸÖÖê, ÃÖŸÖŸÖ ŸÖÎúÖ¸üß ú¸üŸÖÖê, ŸµÖÖ“Öê •Öß¾Ö−Ö †¯ÖµÖ¿Öß ÆüÖêŸÖê. ±ãúú™ü ¾ÖÖµÖÖ •ÖÖŸÖê. †ÃÖÖ ×−Ö¸üÖ¿Ö ´ÖÖÖæÃÖ
†ÖŸ´Ö‘ÖÖŸÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ÷ÖÔ Ã¾ÖßúÖ¸üŸÖÖê. ÆüÖ ³µÖÖ›ü¯ÖÖÖ †ÖÆêü. ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ−Öê ×¤ü»Öê»Öê •Öß¾Ö−Ö ÃÖÓ¯Ö×¾ÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ŸÖã´ÆüÖÃÖ
−ÖÖÆüß. ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ−Öê ŸÖã´ÆüÖÃÖ ÃÖê¾ÖêÃÖÖšüß ×−ÖÙ´Ö»Öê †ÖÆêü. ŸÖß ÃÖê¾ÖÖ ú¸üßŸÖ •ÖÖ. úÖêÖŸÖßÆüß ÃÖê¾ÖÖ Öã¦ü −ÖÖÆüß. †Ö¯Ö»µÖÖ
¾ÖÖ™êü»ÖÖ †Ö»Öê»Öê úÖ´Ö ÁÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ×ÃÖ¬¤üßÃÖ −µÖÖ. Öã¦ü, −ÖÖ¾Ö›üŸÖê úÖ´Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÁÖ´ÖÖŸÖæ−Ö •ÖÖê †Ö¾Ö›üŸÖê ²Ö−Ö×¾ÖŸÖÖê
ŸÖÖê“Ö Ö¸üÖ ²ÖãÛ¬¤ü´ÖÖ−Ö. ´Ö−Ö¯ÖÃÖÓŸÖ ÃÖÖê¯Öß úÖ´Öê ŸÖ¸ü ´ÖÆüÖ´ÖæÖÔ ¤êüÖß»Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. •Ö÷ÖÖŸÖ úÖêÖŸÖêÆüß úÖ´Ö Öã¦ü
−ÖÖÆüß. •Ö÷ÖÖŸÖ»Öß ¯ÖÏŸµÖêú ¾ÖÃŸÖæ ¾Ö™ü¾ÖéÖÖ“µÖÖ ²Öß•ÖÖÃÖÖ¸üÖß †ÖÆêü. ŸµÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ²Öß•ÖÖŸÖ ´ÖÆüÖ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¾Ö™ü¾ÖéÖ
ÃÖã¯ŸÖÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê, Æêü ÃÖ´Ö•Öæ−Ö •ÖÖê ÃÖê¾ÖÖ ú¸üŸÖÖê ŸÖÖê ´ÖÖêšêü úÖ´Ö ú¹ý−Ö ¤üÖÖ¾ÖŸÖÖê. †Ö¯Ö»Öß ÃÖê¾ÖÖ †Ö×Ö úÖ´Ö
ú¸üßŸÖ ¸üÖÆüÖê µÖÖŸÖ“Ö Ö¸üÖ ´ÖÖêÖ †ÖÆêü. “ÖÖÓ÷Ö»µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ−Öê ÃÖŸéúŸµÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ÷Öê ÃÖÆüÃ¡Ö ¤êü¾Ö¤æüŸÖÖÓ“Öê ²Öôû
ˆ³Öê ¸üÖÆüŸÖê. ŸÖã´Æüß ÃÖŸÖŸÖ úÖµÖÔ´Ö÷−Ö ¸ÖüÆüÖ. ÃÖê¾ÖÖúÖµÖÖÔŸÖ •µÖÖ»ÖÖ ‹úÖÓŸÖ ¾Ö ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ »ÖÖ³ÖŸÖê, ŸÖÖê“Ö Ö¸üÖ †Ö¤ü¿ÖÔ
¯Öã¹ýÂÖ ÆüÖêµÖ. Ö¸üÖ ú´ÖÔµÖÖê÷Öß ÆüÖ ÷ÖãÆêüŸÖ»µÖÖ µÖÖê÷µÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ¿ÖÖÓŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ÃÖê¾ÖêŸÖæ−Ö †ÃÖÖ »ÖÖ³Ö ÆüÖêŸÖÖê. •Öß¾Ö−Ö
ÃÖÖ£ÖÔúß »ÖÖ÷ÖŸÖê, ´ÖÖ¡Ö úßŸÖá †Ö×Ö ÃÖÓ¯Ö¢ÖßÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ú¬Öß ×¾Öæú −ÖúÖ. ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üßŸÖæ−Ö ×´ÖôûÖÖ¸üß úßŸÖá
†Ö×Ö ´ÖÖêšêü¯ÖÖ †»¯ÖÖµÖãÂÖß †ÃÖŸÖê. ÃÖê¾ÖÖúÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ×´ÖôûÖ»Öê»Öê ´ÖÖêšêü¯ÖÖ ×“Ö¸ÓüŸÖ−Ö ×™üúŸÖê. ÃÖê¾ÖÖúÖ´Ö ú¸üŸÖÖ−ÖÖ
ŸÖã´Æüß Æü¾Öê¯ÖÏ´ÖÖÖê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †Ö×Ö »ÖŸÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¾Ö−Ö´ÖÏ ¾ÆüÖ. À¾ÖÖÃÖÖÃÖÖ¸üÖê †Ö–ÖÖ¬ÖÖ¸üú ²Ö−ÖÖ. ÃÖŸµÖ¾ÖÖ¤üß ²Ö−ÖÖ.
¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü ÃÖŸµÖÃÖÓú»¯ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖšüß¸üÖÖÖ †ÖÆêü. †ÃÖê“Ö −Ö´ÖÏ ÃÖŸµÖ¾ÖÖ¤üß, †Ö–ÖÖ¬ÖÖ¸üú ¾Ö ×−ÖÂúÖ´Ö ÃÖê¾ÖÖ³ÖÖ¾Öß
úÖµÖÔúŸÖì ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾ÖêŸÖæ−Ö ¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ••¾Ö»Ö ³Ö×¾ÖÂµÖ ‘Ö›ü×¾ÖŸÖÖŸÖ.”
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×¾Ö¾ÖêúÖ−ÖÓ¤üÖÓ“µÖÖ ¾Ö¸üßü»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ÖÖê»Ö¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö
µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ−Öß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ †Ö´Öã»ÖÖ÷ÖÏ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ‘Ö›ü×¾Ö»Öê, ¥üÂ™üß ×¤ü»Öß. ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ
†×¬ÖúÖ×¬Öú ÃÖãÖ †Ö×Ö †Ö−ÖÓ¤ü Æü¾ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. †Ö¯ÖÖ ×−Ö¸ÓüŸÖ¸ü¯ÖÖê ÃÖãÖÖÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−ÖÖŸÖ •Ö÷ÖÖ¾Öê, •Öß¾Ö−Ö ÃÖ¤îü¾Ö
†Ö−ÖÓ¤üß †ÃÖÖ¾Öê. úÖ³Ö¸üÆüß ¤ãü:Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖÖ™ü¶Ö»ÖÖ µÖê‰ú −ÖµÖê †ÃÖê ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖŸÖê. ÃÖãÖÖ“ÖÖ
¯ÖÖšü»ÖÖ÷Ö ú¸üŸÖ ú¸üŸÖ ¾µÖŒŸÖß †Ö−ÖÓ¤üÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê; ¯ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ †ÖÓ›ü †Ö−ÖÓ¤üÖ“ÖÖ —Ö¸üÖ úÖÆüß
ÃÖÖ¯Ö›üŸÖ −ÖÖÆüß. ŸÖ¸üß ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖŸÖŸÖ ²ÖÖÆêü¸ü †Ö−ÖÓ¤ü ¿ÖÖê¬Ö “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖê. ãúÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖŸÖÖ−Öãæú×»ÖŸÖ ²ÖÓ÷Ö»µÖÖŸÖ
¸üÖÆüµÖÖŸÖ †Ö−ÖÓ¤ü ¾ÖÖ™üŸÖÖê, ãúÖÖ»ÖÖ ÃÖ¢ÖÖ ÷ÖÖ•Ö×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö−ÖÓ¤ü ¾ÖÖ™üŸÖÖê, ãúÖÖãúÖÖ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ³ÖÖê÷ÖÖÓŸÖ
†Ö−ÖÓ¤ü ¾ÖÖ™üŸÖÖê, ŸÖ¸ü úÖÆüà−ÖÖ ¬Ö−ÖÖ“µÖÖ ¸üÖ¿Öß ¸ü“Öæ−Ö ÃÖÖŸÖ ¯Ößœü¶ÖÓ“Öß ÃÖÖêµÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö−ÖÓ¤ü ¾ÖÖ™üŸÖÖê, †−Öêú
´ÖÖ÷ÖÖÕ−Öê ´ÖÖÖãÃÖ ²ÖÖÊ †Ö−ÖÓ¤ü ×´Öôû¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ÆüÖ †Ö−ÖÓ¤ü Ö−Ö³ÖÓ÷Öã¸ü †ÖÆêü. ŸÖÖê ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖ −ÖÖÆüß. ´ÆüÖæ−Ö
¾ÖÖŸÖÖ−Öãæú×»ÖŸÖ ²ÖÓ÷Ö»µÖÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ×−Ö¦üÖ¤êü¾Öß»ÖÖ ¯ÖÏÃÖ®Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß —ÖÖê¯Öê“µÖÖ ÷ÖÖêóµÖÖ ‘µÖÖ¾µÖÖ »ÖÖ÷ÖŸÖÖŸÖ.
²ÖÖÊ †Ö−ÖÓ¤üÖŸÖ ÃÖãÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖ“ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü ¤ãü:ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. †¿ÖÖ ³ÖÖî×ŸÖú ÃÖãÖÖ“µÖÖ †Ö−ÖÓ¤üÖ´ÖÖ÷Öê
¤ãü:Ö »Ö¯Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. −Ö¾Öß−Ö ÷ÖÖ›üß ‘ÖêŸÖ»Öß, ±Ïúß•Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ, ™üß.¾Æüß. ‘ÖêŸÖ»ÖÖ, úß †Ö−ÖÓ¤ü ¾ÖÖ™üŸÖÖê ×²Ö‘Ö›ü»ÖÖ, úß
¤ãü:Ö ÆüÖêŸÖê.
µÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú ¥ü¿µÖ¾ÖÃŸÖæ“ÖÖ ×¾Ö−ÖÖ¿Ö †™üôû †ÖÆêü. †¿ÖÖ ¾ÖÃŸÖæ“µÖÖ ˆ¯Ö³ÖÖê÷ÖÖŸÖæ−Ö ×´ÖôûÖÖ¸üÖ
†Ö−ÖÓ¤üÆüß Ö×Öú †ÖÆêü. †Ö¯Ö»Öê ÃÖÓŸÖ ¯Ö›üŒµÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ‘‹ÃÖß’´Ö¬µÖê ¸üÖÆüŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ
‰ú−Ö¯ÖÖ‰úÃÖ Æü•Öê¸üß »ÖÖ¾ÖÖµÖ“ÖÖ; ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÓ−Öß ²ÖÖÊÃÖãÖÖŸÖ †Ö−ÖÓ¤ü ¿ÖÖê¬Ö»ÖÖ −ÖÖÆüß, ŸÖ¸ü †ÖŸ´ÖÖ−ÖÓ¤üÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ−Öß ¿ÖÖê¬Ö
‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÆüÖæ−Ö ‘†Ö−ÖÓ¤üÖ“Öê ›üÖê‡Ô †Ö−ÖÓ¤ü ŸÖ¸Óü÷Ö’ †ÃÖê ŸÖãúÖ¸üÖ´ÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ †³ÖÓ÷ÖÖŸÖ ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü.
ŸµÖÖÓ−ÖÖ †ÖŸÖ»ÖÖ ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖ †Ö−ÖÓ¤üÖ“ÖÖ —Ö¸üÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ; ´ÆüÖæ−Ö ŸµÖÖÓ“ÖÓ ŸÖ−Ö´Ö−Ö †Ö−ÖÓ¤ü´ÖµÖ —ÖÖ»ÖÓ ÆüÖêŸÖÓ.
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†Ö¯Ö»µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ÃÖê¾ÖêŸÖæ−Ö µÖÖ †Ö−ÖÓ¤ü¹ý¯Öß —Ö·µÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê, †ÃÖê †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
•Öß¾Ö−Ö ú¬Öß −ÖÖ ú¬Öß ÃÖÓ¯ÖÖÖ¸ü“Ö †ÖÆêü, ŸÖ¸ü ÖÖ‰ú−Ö×¯Ö‰ú−Ö ´Ö•ÖÖ ú¹ý−Ö ‘µÖÖ †¿Öß •Ö÷ÖÖŸÖß»Ö ²ÖÆãüÃÖÓµÖ
´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß †Ö•Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸Öü ²Ö−Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ “ÖÓ÷Öôû¾ÖÖ¤ü ±úÖê±úÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖÖæÃÖ ×•Ö³Öê“Öê
“ÖÖê“Ö»Öê ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß úÖÆüßÆüß ÖÖ‰ú-×¯Ö‰ú »ÖÖ÷ÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“Öß ³ÖÖê÷Ö»ÖÖ»ÖÃÖÖ †Ö×Ö “Öî−Ö²ÖÖ•Öß ¾ÖÖœüŸÖê. †Öê¸ü
ŸµÖÖ“ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü ¤ãü:ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ÖÖµÖ“Öê †Ö×Ö ¯µÖÖµÖ“Öê †Ö×Ö ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ ´Ö¹ý−Ö •ÖÖµÖ“Öê; ‹¾Öœü¶Ö“Ö ÃÖÖšüß ´ÖÖ−Ö¾Öß
•Öß¾Ö−Ö −ÖÖÆüß. ´Ö÷Ö •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖŸÖ †Ö×Ö ´ÖÖÖÃÖÖŸÖ ±ú¸üú ŸÖÖê úÖµÖ! ÷ÖóµÖÖŸÖ ŸÖãôû¿Öß“µÖÖ ´ÖÖôûÖ ‘ÖÖŸÖ»µÖÖ,
ú¯ÖÖôûÖ»ÖÖ ÷ÖÓ¬Ö »ÖÖ¾Ö»ÖÖ †Ö×Ö ŸÖß£ÖÔÃ£ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ·µÖÖ êú»µÖÖ ´ÆüÖ•Öê ãúÖß ´ÖÖÖæÃÖ ¬ÖÖÙ´Öú ²Ö−ÖŸÖ −ÖÖÆüß.
‘Ö¸üÖŸÖ ¬ÖÖŸÖæÓ“µÖÖ ´ÖæŸÖá ¾Ö ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ¯ÖÖÂÖÖÖ´ÖæŸÖá“Öß ŸÖÖÃÖ−ÖËŸÖÖÃÖ ¯Öã•ÖÖ ú¸üßŸÖ ²ÖÃÖÖê ´ÆüÖ•Öê ŸÖÖê ´ÖÆüÖ−Ö ¤êü¾Ö³ÖŒŸÖ
ÆüÖêÖê †ÃÖê −ÖÖÆüß. ŸÖß ‡ÔÀ¾Ö¸üÃÖê¾ÖÖ ´Öæôûß“Ö −ÖÖÆüß, †ÃÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ´Ö−ÖãÂµÖ¯ÖÏÖÖß †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖêú
¯ÖÏÖµÖÖ“µÖÖ Èü¤üµÖÖŸÖ “ÖîŸÖ−µÖ¹ý¯Öß ‡À¾Ö¸üÖ“ÖÖ ×−Ö¾ÖÖÃÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ‹ú ú£ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖÖæÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ
»ÖÖê³ÖÖÃÖÖšüß ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“µÖÖ ´ÖÖ÷Öê »ÖÖ÷Ö»ÖÖ. ¤êü¾ÖÖ ´Ö»ÖÖ ¬Ö−Ö ¤êü, ´Ö»ÖÖ †Ö´Ö¤üÖ¸ü ú¸ü, ÖÖÃÖ¤üÖ¸ü ú¸ü, ´ÖÓ¡Öß ú¸ü,
´ÖãµÖ´ÖÓ¡Öß ú¸ü, ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖÖŸÖ ×¯Öœü¶ÖÓ“Öß ÃÖÖêµÖ ú¸...…ü †¿ÖÖ ´ÖÖ÷ÖµÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ‹ú ´ÖÖ÷ÖÖß ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»Öß,
úß ŸÖÖê ´ÖÖÖæÃÖ ¤ãüÃÖ¸üß ´ÖÖ÷ÖÖß ¯Öãœêü ú¸üÖµÖ“ÖÖ. ŸµÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ÆüÖ¾Ö¸ü™ü¯ÖÖÖ»ÖÖ ¾Ö ´ÖÖ÷ÖµÖÖ−ÖÖ ¤êü¾Ö Óú™üÖôû»ÖÖ.
´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ •ÖÖ“ÖÖŸÖæ−Ö ÃÖã™üúÖ ú¹ý−Ö ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖÖµÖ ¤êü¾ÖÖ−Öê ¿ÖÖê¬Ö»ÖÖ. ŸÖÖê ÃÖ´Öã¦üÖ“µÖÖ ŸÖôûÖ¿Öß •ÖÖ‰ú−Ö »Ö¯Ö»ÖÖ;
¯Ö¸ÓüŸÖæ ´ÖÖÖæÃÖ ×ŸÖ£ÖêÆüß Æü•Ö¸ü —ÖÖ»ÖÖ. −ÖÓŸÖ¸ü ¤êü¾Ö †ÖúÖ¿ÖÖŸÖ »Ö¯Ö»ÖÖ. ×ŸÖ£ÖÓÆüß ´ÖÖÖÃÖÖ−Öê ¤êü¾ÖÖ“ÖÖ ×¯Ö“”ûÖ ¯Öã¸ü×¾Ö»ÖÖ.
¿Öê¾Ö™üß ¤êü¾Ö îú»ÖÖÃÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖ‰ú−Ö ²ÖÃÖ»ÖÖ. »ÖÖê³Öß ´ÖÖÖÃÖÖ−Öê îú»ÖÖÃÖÖ¾Ö¸ü ¤êü¾ÖÖ»ÖÖ ÷ÖÖšü»ÖÓ. ¤êü¾Ö •ÖÖ‡Ô»Ö ŸÖê£Öê
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´ÖÖÖæÃÖ Æü•Ö¸ü µÖÖ´Öãôêû ¤êü¾Ö ¾ÖîŸÖÖ÷Ö»ÖÖ. ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß †ÃÖê ×šüúÖÖ ÃÖÖÓ÷ÖµÖÖ“Öß
×¾Ö−ÖÓŸÖß ¤êü¾ÖÖ−Öê −ÖÖ¸ü¤üÖ»ÖÖ ¤êü¾ÖÖ»ÖÖ êú»Öß.
´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ Çüü¤üµÖÖŸÖ •ÖÖ‰ú−Ö »Ö¯ÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖ»»ÖÖ −ÖÖ¸ü¤üÖ−Öê ¤êü¾ÖÖ»ÖÖ ×¤ü»ÖÖ. ¤êü¾ÖÖ−Öê ŸÖÖê ´ÖÖ−Ö»ÖÖ,
ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ´ÖÖÖæÃÖ ¤êü¾ÖÖ“ÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖÖê †ÖÆêü. ¤êü¾Ö ´ÖÖ¡Ö ¿ÖÖÓŸÖ¯ÖÖê ŸµÖÖ“µÖÖ Çü¤üµÖÖŸÖ ¯ÖÆãü›ü»ÖÖ †ÖÆêü.
ŸµÖÖ Çü¤üµÖÖÃ£Ö ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ ´ÖÖÖæÃÖ ×¾ÖÃÖ¸ü»ÖÖ. ²ÖÖÊ ¯ÖÖê¯Ö™ü¯ÖÓ“Öß ¯Öæ•ÖêŸÖ †›üú»ÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ
ŠúÂÖß´Öã−Öà−Öß ¾Ö ÃÖÖ¬ÖãÃÖÓŸÖÖÓ−Öß Çü¤üµÖÃ£Ö ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ−Ö¾ÖÃÖê¾ÖÖ Æüß“Ö ‡À¾Ö¸üÃÖê¾ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê
ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü; ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ú¹ý−Ö ´ÖÖÖæÃÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ, ´Ö×¿Ö¤üßŸÖ ¾Ö “Ö“ÖÔ´Ö¬µÖê ¤êü¾ÖÖ»ÖÖ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖê †ÖÆêü.
´ÖÖµÖê“µÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ ÷Ö¸ü÷Ö¸ü ×±ú¸üŸÖÖê †ÖÆêü. ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ †Ö¯ÖÖ ´ÖãŸÖáÃÖ´ÖÖê¸ü ÆüÖŸÖ •ÖÖê›üŸÖÖê. ŸÖê •ÖÖê›ü»Öê»Öê ÆüÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ
”ûÖŸÖß¿Öß Çü¤üµÖÖ•Ö¾Öôû †ÃÖŸÖÖŸÖ ´ÆüÖæ−Ö ´ÖæŸÖáÆüß Çü¤üµÖÖŸÖß»Ö ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ¿Öß †ÖêôûÖ ÆüÖêµÖÖ“Öê ¯ÖÏŸÖßú †ÖÆêü. ´ÖæÙŸÖ¯Öæ•ÖÖ
ú¸üÖ¾Öß; ¯Ö¸ÓüŸÖã ´ÖÖ−Ö¾ÖÃÖê¾ÖÖÆüß ú¸üÖ¾Öß. ´ÖæÙŸÖ¯Öæ•Öê¯ÖêÖÖ ´ÖÖ−Ö¾ÖÃÖê¾ÖÖ Æüß ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“Öß ÃÖŸµÖÃÖê¾ÖÖ †ÖÆêü, †ÃÖê †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
•Öê úÖ ¸Óü•Ö»Öê ÷ÖÖÓ•Ö»Öê, ŸµÖÖÃÖß ´ÆüÖê •ÖÖê †Ö¯Öã»Öê |
ŸÖÖê×“Ö ÃÖÖ¬Öã †ÖêôûÖÖ¾ÖÖ, ¤êü¾Ö ŸÖê£Öê×“Ö •ÖÖÖÖ¾ÖÖ ||
ÆüÖ ´ÖÖ−Ö¾ÖÃÖê¾Öê“ÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö ÃÖÓŸÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö µÖÖÓ−Öß ×¤ü»ÖÖ. ŸÖã´ÆüÖÃÖ ÃÖãÖ Æü¾Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ‡ŸÖ¸üÖÓ−ÖÖ ÃÖãÖß ú¸üÖ.
ŸÖÖê“Ö ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖ †Ö−ÖÓ¤üÖ“ÖÖ šêü¾ÖÖ †ÖÆêü, †ÃÖê ÃÖÖ¬Öæ ¾ÖÖÃÖ¾ÖÖ−Öà−Öß ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ ‡ÔÀ¾Ö¸ü Æü¾ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü
¤ü×¸ü¦üß−ÖÖ¸üÖµÖÖÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ ú¸üÖ. ¤ü×¸ü¦üß−ÖÖ¸üÖµÖÖÖ“µÖÖ ¹ý¯ÖÖŸÖ ŸÖÖê ¯ÖÏú™ü —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. •Ö−ÖÃÖê¾ÖÖ Æüß“Ö ‡ÔÀ¾Ö¸üÃÖê¾ÖÖ
†ÖÆêü. ÆüÖ Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖ−ÖÓ¤üÖ“ÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖÓ¤êü¿ÖÖŸÖæ−Ö“Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê úÖê›êü
ˆ»Ö÷Ö›ü»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ ÖÖê»Ö ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ −Ö¾µÖÖ ÎúÖÓŸÖß“ÖÖ ˆ¤üµÖ —ÖÖ»ÖÖ.23
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3.4.2 ÃÖê−ÖÖ¤ü»ÖÖŸÖß»Ö ‹úÖ ŸÖ¯ÖÖ“Öß ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ :
´ÖÖŸÖé³Öæ´Öß“µÖÖ ¸üÖÖÖÃÖÖšüß ÃÖê−ÖÖ¤ü»ÖÖŸÖ ‹ú ŸÖ¯Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ÃÖê¾ÖÖ “ÖÖú¸üß êú»Öß. µÖÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
•Öß¾ÖÖ¾Ö¸üß»Ö †−Öêú ¯ÖÏÃÖÓ÷Ö †Ö×Ö †−Öã³Ö¾Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü †Ö»Öê. ŸµÖÖŸÖæ−Ö Öæ¯Ö úÖÆüß ×¿ÖúÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê.
¯ÖÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê. 1965 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖ-¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö µÖã¬¤ü ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öê. »ÖÖÆüÖê¸ü ÃÖêŒ™ü¸ü´Ö¬Öß»Ö Öê´Öú¸üÖ ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ
‘Ö−Ö‘ÖÖê¸ü µÖã¬¤ü “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖê. ÃÖ´ÖÖê¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü »ÖœüÖ‡Ô “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÏ×ŸÖÃ¯Ö¬µÖÖÔ“Öê Öê¡Ö úÖ²Öß•Ö ú¹ý−Ö ¸üÃŸÖê, ¯Öæ»Ö, ‡Ó¬Ö−Ö
¾Ö †®Ö¬ÖÖ−µÖÖ“Öê ÃÖÖšêü ˆ¤Ëü¬¾ÖÃŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê ›üÖ¾Ö¯Öê“Ö ¤üÖê−Æüß ÃÖî−µÖÖÓú›æü−Ö †ÖÖ»Öß •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖî−µÖÖ»ÖÖ
¯Öê™ÒüÖê»Ö•Ö−µÖ ‡Ó¬Ö−Ö ¾Ö ¬ÖÖ−µÖÃÖÖšüÖ ¸üÃÖ¤ü ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †ÖÖÓ“µÖÖ Óú¯Ö−Ößú›êü ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¸üÃÖ¤ü
³Ö¸ü»Öê»µÖÖ 25-30 ÷ÖÖ›ü¶ÖÓ“ÖÖ ŸÖÖ±úÖ Öê´Öú¸üÖ ÃÖß´Öêú›êü †Ö÷Öêæú“Ö ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖ°µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ ¯Öãœêü
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“ÖÖ ™Òüú ÆüÖêŸÖÖ. ´Öî¤üÖ−Öß ³ÖÖ÷ÖÖŸÖæ−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß Óú¯Ö−Öß ÃÖÓ£Ö¯ÖÖê ‹úÃÖÖ£Ö ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö
ú¸üŸÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ“Ö ¾Öêôûß †“ÖÖ−Öú ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö“Öß ¤üÖê−Ö ÃÖê²Ö¸ü•Öê™ü ×¾Ö´ÖÖ−Öê †¾ÖŸÖßÖÔ —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖÓ−Öß ‹†¸ü ±úÖµÖ¸ü
ú¹ý−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ Óú¯Ö−Öß¾Ö¸ü Æü»»ÖÖ êú»ÖÖ. ÷ÖÖêóµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖ¸üÖ “Öãú×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü
ÛÃ™ü†Ø¸ü÷ÖÖÖ»Öß ²ÖÃÖ»Öê. ‹úÖ ÆüŸÖÖ−Öê ÛÃ™ü†Ø¸ü÷Ö ¾Ö ‹úÖ ÆüÖŸÖÖ−Öê ²ÖÎêú“ÖÖ ¯Öò›ü»Ö ¤üÖ²ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖÓ£Ö÷ÖŸÖß−Öê ÷ÖÖ›üß
¯Öãœêü •ÖÖ‰ú−Ö ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ ú›êü»ÖÖ ‹úÖ ×¾Ö•Öê“µÖÖ ÖÖÓ²ÖÖ¾Ö¸ü ¬Ö›üæú−Ö £ÖÖÓ²Ö»Öß. ™Òüú“µÖÖ êú×²Ö−Ö´Ö¬Öæ−Ö ¯Ö™üú−Ö ÖÖ»Öß
ˆ›üß ´ÖÖ¹ý−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü •Ö×´Ö−Öß¾Ö¸ü ÃÖÖÂ™üÖÓ÷Ö −Ö´ÖÃúÖ¸üÖ“µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¯Ö›æü−Ö ¸üÖÆüß»Öê. ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Öß ×¾Ö´ÖÖ−Öê
×−Ö‘Öæ−Ö ÷Öê»Öß. −ÖÓŸÖ¸ü †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ˆšü»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ−Öß −ÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ŸÖÖ°µÖÖÓ“Öß ¯ÖÖÆüÖß êú»Öß. ´ÖÖ÷Ö“µÖÖ ÷ÖÖ›üßŸÖß»Ö
†×¬ÖúÖÓ¿Ö •Ö¾ÖÖ−Ö ¤êü¾ÖÖ’Ö¸üß ÷Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ »ÖÂú¸üß ¾ÖÖÆü−ÖÖŸÖ 25-30 ÷ÖÖêóµÖÖ ‘ÖãÃÖ»µÖÖ
ÆüÖêŸµÖÖ. ÃÖã¤îü¾ÖÖ−Öê ‡Ó×•Ö−Ö ¾Ö ¯Öê™ÒüÖê»Ö“Öß ™üÖúß ÃÖã¸ü×ÖŸÖ ÆüÖêŸÖß; ´ÖÖ¡Ö ÷ÖÖ›üß“Öê ¯Öãœü“Öê ™üÖµÖ¸ü ÷ÖÖêóµÖÖ ‘ÖãÃÖæ−Ö ×−ÖúÖ´Öß —
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ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Öãœü“µÖÖ úÖ“ÖêŸÖæ−Ö †ÖŸÖ ÷ÖÖêóµÖÖ †Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ÖÖ»Öß ¾ÖÖú»µÖÖ−Öê †ÖÖÓ“µÖÖ ú¯ÖÖôûÖ»ÖÖ ÷ÖÖêôûß−Öê
”ûÖê™üß¿Öß •ÖÖ´Ö —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß; ¯Ö¸ÓüŸÖæ †ÖÖÓ“µÖÖ ¿Öê•ÖÖ¸üß ²ÖÃÖ»Öê»Öê ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖ£Öß¤üÖ¸ê •ÖÖµÖ²ÖÓ¤üß —ÖÖ»Öê.
ÃÖÖ¸êü ¥ü¿µÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ Çü¤üµÖ¦üÖ¾Öú ÆüÖêŸÖê. Çü¤üµÖÖŸÖ ¤ãü:Ö †Ö×Ö ¾Öê¤ü−ÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÃÖ¸ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, †ÃÖê
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ŸÖÖ°µÖÖŸÖ»Öê ´ÖÖ÷Ö“Öê ¯Öãœü“Öê •Ö¾ÖÖ−Ö ¤êü¿ÖÃÖê¾ÖÖ ú¸üŸÖÖ ú¸üŸÖÖ ¬ÖÖ¸üÖŸÖß£Öá ¯Ö›ü»Öê ÆüÖŸê Öê.
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ×ÆüÃÖ»ÖÖ´ÖŸÖ •Öß¾Ö−Ö¤üÖ−Ö ×´ÖôûÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. Æêü ×´ÖôûÖ»Öê»Öê •Öß¾Ö−Ö ´ÆüÖ•Öê †Ö¯Ö»ÖÖ ¯Öã−Ö•ÖÔ−´Ö
†ÖÆêü. ŸµÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ¾Ö¸ü †ÖŸÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ÆüŒú −ÖÖÆüß. ŸÖê •Öß¾Ö−Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖšüß“Ö ŸÖê
†¯ÖÔÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †Ö×Ö Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖ−ÖÓ¤üÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ×−ÖÂúÖ´Ö ÃÖê¾ÖÖ †Öê¸ü“µÖÖ
À¾ÖÖÃÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ú¸üÖµÖ“Öß, †ÃÖÖ ×−Ö¿“ÖµÖ †ÖÖÓ−Öß êú»ÖÖ. ÃÖÓÃÖÖ¸üÖ“Öê ¤ãüúÖ−Ö “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖŸÖ ¾Öêôû •ÖÖ‡Ô»Ö; ´ÆüÖæ−Ö
Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›üÖµÖ“ÖÖ −ÖÖÆüß. ×¾Ö¾ÖÖÆü ú¸üÖµÖ“ÖÖ −ÖÖÆüß †×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ ¸üÖÆæü−Ö ‡ŸÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¸üÖŸÖ ÃÖãÖ - †Ö−ÖÓ¤ü
×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖµÖ“ÖÖ †¿Öß ¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß êú»Öß. ŸÖÖê ×¤ü¾ÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ 11 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1965. ŸµÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ−Öê
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ´ÖéŸµÖæ“Öê ¤ü¿ÖÔ−Ö ‘Ö›ü×¾Ö»Öê; ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖÖê ¯ÖÏÃÖ®Ö —ÖÖ»ÖÖ −ÖÖÆüß. ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ´Ö¸üÖÖ“Öß ³ÖßŸÖß ´Ö−ÖÖŸÖæ−Ö
Æü§ü¯ÖÖ¸ü —ÖÖ»Öß †ÃÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
ÃÖê−ÖÖ¤ü»ÖÖŸÖß»Ö ²ÖÖ¸üÖ ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ ×¿ÖÃŸÖ †Ö×Ö ×−ÖµÖ´ÖÖÓ“Öê ˆ»»ÖÓ‘Ö−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ú¬Öß“Ö
êú»Öê −ÖÖÆüß; ´ÖÖ¡Ö †−µÖÖµÖ †Ö×Ö †ÃÖŸµÖ ÃÖÆü−Ö êú»Öê −ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ−Öß ÃÖŸµÖÖ“Öß úÖÃÖ ¬Ö¹ý−Ö •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ·µÖÖ
†−µÖÖµÖÖÓ×¾Ö¹ý¬¤ü ÃÖÖŸÖŸµÖÖ−Öê »ÖœüÖ ×¤ü»ÖÖ. ŸÖÖê »ÖœüÖ †ÖÖÓ−Öß ÃÖŸµÖÖ“µÖÖ •ÖÖê¸üÖ¾Ö¸ü µÖ¿ÖÃ¾Öß êú»ÖÖ. ¯Öæ¾Öá •Ö−ÖŸÖê“µÖÖ
†›üß†›ü“ÖÖß †−µÖÖµÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö •Ö−Ö×¯ÖÏµÖŸÖêÃÖÖšüß ¤ü¸ü²ÖÖ¸ü ³Ö¸ü×¾Ö»Öê •ÖÖµÖ“Öê. ´ÖÖê÷Ö»Ö úÖôûÖŸÖÆüß Æüß
¯Ö¬¤üŸÖ ÆüÖêŸÖß, ŸÖß“Ö ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ÃÖê−ÖÖ¤ü»ÖÖŸÖÆüß “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. Óú¯Ö−Öß †ÃÖÖê †÷Ö¸ü ²Ö™üÖ×»ÖµÖ−Ö †ÃÖÖê, ¤ü¸ü ¤üÖ−ê Ö
´Ö×Æü−µÖÖÓ−Öß ÃÖê−ÖÖ¤ü»ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓÃÖÆü ¤ü¸ü²ÖÖ¸ü ³Ö¸ü×¾Ö»ÖÖ •ÖÖµÖ“ÖÖ. µÖÖ ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖ ¾Ö×¸üÂšüü »ÖÂú¸üß †×¬ÖúÖ¸üß
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ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ Óú¯Ö−ÖßŸÖß»Ö †›üß†›ü“ÖÖß ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖ ´ÖÖÓ›üÖ¾ÖµÖÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖ.
µÖÖ ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ¯Öãœêü ²ÖÖê»ÖÖµÖ“Öê ¬ÖÖ›üÃÖ •Ö¾ÖÖ−Ö ÃÖÆüÃÖÖ ú¸üßŸÖ −ÖÃÖŸÖ. ŸÖê ¬ÖÖ›üÃÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ÃÖŸÖŸÖ
ú¸üßŸÖ †Ö»Öê. ¾ÖîµÖÛŒŸÖú †›ü“ÖÖß ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ú¬Öß“Ö ´ÖÖÓ›ü»µÖÖ −ÖÖÆüßŸÖ. •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ“µÖÖ
×ÆüŸÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú †›ü“ÖÖß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»µÖÖ. •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ“µÖÖ ÖÖÖÖ¾Öôûß ÃÖ›ü»Öê»Öß
±úôêû, ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ µÖÖµÖ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ¤üÖ¸üÖ»ÖÖ ´ÖÖ¡Ö ³ÖÖ¾Ö “ÖÖÓ÷Ö»µÖÖ ´ÖÖ»ÖÖ“ÖÖ ×¤ü»ÖÖ •ÖÖµÖ“ÖÖ; †ÃÖê úÖ? ÆüÖ ¯ÖÏ¿−Ö
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ‹ú¤üÖ ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. ŸµÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öê ¾Ö ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ¤üÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖê™êü»ÖÖê™êü †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸÖÖê †×¬ÖúÖ¸üß
Öæ¯Ö ×“Ö›ü»ÖÖ. ŸµÖÖ−Öê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“ÖÖ †¯Ö´ÖÖ−Ö êú»ÖÖ. úÖê™Ôü´ÖÖ¿ÖÔ»Ö ú¸üµÖÖ“Öß ³ÖÖÂÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß. ŸÖê †ÖÖÓ−ÖÖ
ÃÖÆü−Ö —ÖÖ»Öê −ÖÖÆüß. ŸÖß−Ö ØÃÖÆü †Ö×Ö ŸµÖÖÖÖ»Öß ×»Ö×Æü»Öê»Öê ‘ÃÖŸµÖ´Öê¾Ö •ÖµÖŸÖê’ Æêü †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“Öê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
´ÖÖ−Ö×“Ö−Æü †ÖÆêü. †Ö¯ÖÖ ŸÖê“Ö ÃÖŸµÖ ²ÖÖê»Ö»ÖÖê, ŸµÖÖŸÖ †Ö¯ÖÖÖÃÖ ¸üÖ÷Ö µÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖê úÖ¸üÖ −ÖÖÆüß. ˆ»Ö™ü †Ö¯ÖÖ
ÃÖŸµÖÖ“Öê Ã¾ÖÖ÷ÖŸÖ êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê ÃÖ›êüŸÖÖê›ü ˆ¢Ö¸ü †ÖÖÓ−Öß ×¤ü»Öê. ¾Öêôû¯ÖÏÃÖÓ÷Öß •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ−ÖÖ »ÖœüÖµÖ“Öê †ÃÖŸÖê.
ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖê ÃÖ¤îü¾Ö ¬Ö›ü¬ÖÖú™ü ¾Ö †Ö¸üÖê÷µÖÃÖÓ¯Ö®Ö Æü¾ÖÖ. ÃÖ›üúÖ ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ÖÖ‰ú−Ö ˆªÖ •Ö¾ÖÖ−Ö †Ö•ÖÖ¸üß ¯Ö›ü»Öê
ŸÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü úÖêÖ? †ÃÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö †ÖÖÓ−Öß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ êú»ÖÖ. µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖÓ−Öê †×¬ÖúÖ¸üß †×¬Öú“Ö
×“Ö›ü»ÖÖ. ÃÖŸµÖ ŸÖã´ÆüÖÃÖ ´ÖÖ−µÖ −ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ´Ö»ÖÖ ÃÖê−ÖÖ¤ü»ÖÖŸÖ ¸üÖÆüÖµÖ“Öê −ÖÖÆüß. ¯ÖÖê™üÖ£Öá −ÖÖêú¸üß ´ÆüÖæ−Ö −Ö¾Æêü ŸÖ¸ü
¤êü¿ÖÃÖê¾ÖÖ ´ÆüÖæ−Ö ÃÖî×−ÖúÖ“ÖÖ ¯Öê¿ÖÖ ´Öß Ã¾ÖßúÖ¸ü»ÖÖ †ÖÆêü, †ÃÖê ´ÆüÖŸÖ ×´Ö×»Ö™ü¸üß ÷ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÖ †Ó÷ÖÖ¾Ö¹ý−Ö
ˆŸÖ¹ý »ÖÖ÷Ö»Öê. ŸµÖÖ¾Öêôûß ‡ŸÖ¸ü †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ−Öß ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê, “µÖÖ ÖŸÖ¸ü−ÖÖú •Ö¾ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ −ÖÖ¤üß »ÖÖ÷Öæ −ÖúÖ, •Öß¾Ö
÷Öê»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸÖÖê ÃÖŸµÖ ÃÖÖê›üÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.” ŸµÖÖ ´Öãôêû ŸÖÖê »Öê°™ü−ÖÓ™ü ú−ÖÔ»Ö ÷Ö¯¯Ö —ÖÖ»ÖÖ.
‹ú¤üÖ •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ¸ü•Öê“ÖÖ †−µÖÖµÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ú´ÖÖÓ›ü¸ü ú−ÖÔ»Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ »ÖœüÖ ªÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷Ö»ÖÖ. ú−ÖÔ»Ö“µÖÖ Æü™ü¾ÖÖ¤üß¯ÖÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü »Öê°™ü−ÖÓ™ü •Ö−Ö¸ü»Öú›êü ŸÖÎúÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê
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¬ÖÖ›üÃÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß êú»Öê. ŸµÖÖÓ−Öß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öß îú×±úµÖŸÖ ´ÖÖ−µÖ êú»Öß. ŸµÖÖ−Öê ²Ö™üÖ×»ÖµÖ−Ö´Ö¬Öß»Ö
ÃÖ¾ÖÔ •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ−ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¤êü¿ÖÃÖê¾Öê“µÖÖ ³ÖÖ¾Ö−Öê−Öê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ÃÖê−ÖÖ¤ü»ÖÖŸÖ ³Ö¸üŸÖß —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö
»ÖÆüÖ−Ö ¾ÖµÖÖŸÖ“Ö †−µÖÖµÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ú¸üµÖÖ“Öê ÃÖÓÃúÖ¸ü †Ö‡Ôú›æü−Ö †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö
¬ÖÖ›üÃÖß ²Ö−Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖê−ÖÖ¤ü»ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ÃÖÓ’ÖÂÖÖÔ“Öê †−Öêú ¯ÖÏÃÖÓ÷Ö †Ö»Öê. ÃÖê−ÖÖ¤ü»ÖÖŸÖß»Ö ²ÖÖ¸üÖ ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ
úÖ¸ü×ú¤üáŸÖ •Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß †ú¸üÖ ²Ö›ü¶Ö »ÖÂú¸üß †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ¿Öß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ú¸üÖ¾ÖÖ
»ÖÖ÷Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öß ²ÖÖ•Öæ ÃÖŸµÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ µÖ¿Ö ×´ÖôûÖ»Öê.
†ÖÃÖÖ´Ö, †¹ýÖÖ“Ö»Ö ¯ÖÏ¤êü¿Ö, ×ÃÖŒúß´Ö, ×´Ö—ÖÖê¸üÖ´Ö, ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ²ÖÓ÷ÖÖ»Ö, −ÖÖ÷ÖÖ»ÖÑ›ü, úÖ¿´Öß¸ü µÖÖ ¤ãü÷ÖÔ´Ö
Öê¡ÖÖŸÖ ¸üÖÆæü−Ö ¤êü¿ÖÃÖê¾ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß. †¹ýÖÖ“Ö»Ö´Ö¬Öß»Ö ŸÖê•Ö¯Öæ¸ü, ŸÖ¾ÖÖÓ÷Ö,
¬Ö¾ÖÖÓ÷Ö µÖÖ ³ÖÖ÷ÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖî÷ÖÖê×»Öú ¸ü“Ö−ÖÖ-×−ÖÃÖ÷ÖÔ¾Öî³Ö¾Ö, ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾Ö−Ö, ŸµÖÖÓ“Öß ¸üÖÆüÖß ¾Ö ¾Öê¿Ö³ÖæÂÖÖ, ŸµÖÖÓ“Öê
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ˆŸÃÖ¾Ö µÖÖÓ“Öê ¤ü¿ÖÔ−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ‘Ö›ü»Öê.
†¹ýÖÖ“Ö»Ö“ÖÖ ²Ö¸üÖ“ÖÃÖÖ ³ÖÖ÷Ö †ÖŸÖÖ “Öß−Ö−Öê ×÷ÖôÓûéúŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ²ÖÓ÷ÖÖ»Ö´Ö¬Öß»Ö ×ÃÖ×»Ö÷Öã›üß,
×ÃÖŒúß´Ö“µÖÖ ¯Öãœüß»Ö “Öß−Ö ÃÖß´Öê¾Ö¸ü“ÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö, ×´Ö—ÖÖê¸üÖ´Ö, −ÖÖ÷ÖÖ»ÖÑ›ü µÖÖ ¤ãü÷ÖÔ´Ö ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ¯ÖÖ“Ö ¾ÖÂÖì †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß úÖ´Ö êú»Öê. −ÖÓŸÖ¸ü úÖ¿´Öß¸ü ÖÖê·µÖÖŸÖß»Ö »ÖêÆü, »Ö›üÖÖ
Öê¡ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ−Öß úÖ´Ö êú»Öê. ŸÖê£Öß»Ö ×Æü´Ö¯ÖÏ¤êü¿Ö, ŸµÖÖŸÖæ−Ö ˆ÷Ö´Ö ¯ÖÖ¾ÖÖÖ·µÖÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö −ÖªÖ, †Ö×Ö ¾Ö−µÖ•Öß¾Ö ¯ÖÖÆæü−Ö
†ÖÖÓ“Öê ŸÖ−Ö´Ö−Ö ´ÖÖêÆü¹ý−Ö •ÖÖµÖ“Öê. ²ÖÖ¸üÖ ¾ÖÂÖÖÕÔ“µÖÖ ÃÖê¾Öê¯Öîúß ¯ÖÖ“Ö ¾ÖÂÖì ×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ×®Ö¬µÖÖŸÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü
ÆüÖêŸÖê. ×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖ−Öê †−Öêú ¾ÖêôûÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ´ÖéŸµÖæ“Öê ¤ü¿ÖÔ−Ö ‘Ö›ü×¾Ö»Öê. ×´Ö—ÖÖê¸üÖ´Ö ¸üÖ•µÖÖŸÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü
µÖÖÓ“µÖÖ Óú¯Ö−Öß“Öê ™Òüú “ÖÖ»Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ×´Ö—ÖÖê †×ŸÖ¸êüŒµÖÖÓ−Öß ™Òüú÷ÖÖ›ü¶Ö ˆ›ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ¯ÖôûÖ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü “ÖÖ»Ö¾ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ™Òüú¾Ö¸ü ŸÖ¸ü £Öê™ü ÷ÖÖêôûß²ÖÖ¸ü
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—ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖæ−ÖÆüß ŸÖê ÃÖÆüßüÃÖ»ÖÖ´ÖŸÖ

¾ÖÖ“Ö»Öê. úÖ¿´Öß¸ü ÖÖê·µÖÖŸÖ ™Òüú “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê ´ÆüÖ•Öê ´ÖéŸµÖæ¿Öß ÃÖÖ´Ö−ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÃÖŸÖê. ×Æü¾ÖÖôûÖ ŠúŸÖæ´Ö¬µÖê
¸üÃŸÖÖ ²Ö±úÖÔÖÖ»Öß —ÖÖú»ÖÖ ÷Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ¾Ö¹ý−Ö ™Òüú “ÖÖ»Ö¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ‘ÖÃÖ¹ý−Ö ˆ»Ö™üÖ —ÖÖ»ÖÖ; ¯ÖÖ †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ Ö¸ü“Ö™üµÖÖ¯Ö»Ößú›êü ¤ãüÖÖ¯ÖŸÖ —ÖÖ»Öß −ÖÖÆüß. ‹ú¤üÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ‹ú ÃÖÆüúÖ¸üß •Ö¾ÖÖ−Ö
‹ê—Ö¾ÖÖ»ÖÆæü−Ö ²ÖÎÉü¤êü¿Ö“µÖÖ »ÖÓã÷ÖŸÖÖ‡Ô µÖÖ ×ÃÖ´ÖÖ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ÷ÖÖÔŸÖ ›üÖë÷Ö¸üÖŸÖæ−Ö ¾ÖÖÆüÖÖ¸üÖ ‹ú ¿Öã³ÖÏ
¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ —Ö¸üÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ£Öß¤üÖ¸ü ŸµÖÖ —Ö·µÖÖÖÖ»Öß †ÖÓ‘ÖÖêôûßÃÖÖšüß £ÖÖÓ²Ö»ÖÖ. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü
¯Öãœêü ×−Ö’ÖÖ»Öê ŸµÖÖ“Ö ¾Öêôûß ŸµÖÖ ÃÖÖ£Öß¤üÖ¸üÖ»ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ÆüŸµÖÖ¸üÖÃÖÆüßŸÖ †×ŸÖ¸êüŒµÖÖÓ−Öß ¯Öôû¾Öæ−Ö −Öê»Öê. ¯Öãœêü ÷Öê»µÖÖ−Öê
†×ŸÖ¸êüŒµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖ¾Ö›üßŸÖæ−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ²Ö“ÖÖ¾Ö»Öê. ´ÖéŸµÖæ ×’Ö¸ü™ü¶Ö ‘ÖÖ»ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¾Öêôûß ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ−Öê
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ“Ö¾Ö»Öê. ŸµÖÖ´Ö÷Öê ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ“ÖÖ úÖµÖ ÆêüŸÖæ ÆüÖêŸÖÖ Æêü ŸÖê¾ÆüÖ ÃÖ´Ö•Ö»Öê −ÖÖÆüß. †Ö•Ö ŸµÖÖ“Öê
ŸµÖÖÓ−ÖÖ †Öú»Ö−Ö ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
¸ü•ÖÖ úÖœæü−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü †¬Öæ−Ö ´Ö¬Öæ−Ö ‘Ö¸üß µÖÖµÖ“Öê. ŸµÖÖ¾Öêôûß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê £ÖÖê¸ü»Öê †ÃÖ»µÖÖ−Öê
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ »Ö÷−ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß ‘Ö¸üÖŸÖ “Ö“ÖÖÔ ¾ÆüÖµÖ“Öß. ´Öã»Ö÷Öß ¯ÖÖÆüµÖÖ“ÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö †ÖÖ»ÖÖ
•ÖÖµÖ“ÖÖ. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´Ö»ÖÖ »Ö÷−Ö ú¸üÖµÖ“Öê −ÖÖÆüß. ´Öß ´ÖÖ—Öê ÃÖÖ¸êü •Öß¾Ö−Ö ¤üß−Ö¤ãü²ÖóµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖê¾ÖêÃÖÖšüß †¯ÖÔÖ ú¹ý−Ö
™üÖú»Öê †ÖÆêü. ÃÖê−ÖÖ ¤ü»ÖÖŸÖæ−Ö ×−Ö¾Öé¢Ö —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê“Ö ´ÖÖ—µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ †ÖÆêü.

´ÖÖ—µÖÖÃÖÖšüß ²Ö×ÆüÖà“Öê

»Ö÷−Ö £ÖÖÓ²Ö¾Öæ −ÖúÖ, ŸµÖÖÓ“Öê »Ö÷−Ö »ÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê †Ö‡Ô»ÖÖ ŸÖê ×−ÖÖæ−Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖ.
ÃÖ´ÖÖ•ÖúÖµÖÔ ú¹ý ‡Û“”ûÖÖ¸üÖ úÖµÖÔúŸÖÖÔ †ÖÙ£Öú ¥üÂ™ü¶Ö Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¸ü×−Ö¾ÖÖÔÆüÖ“ÖÖ
³ÖÖ¸ü ‡ŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯Ö›üŸÖÖ úÖ´ÖÖ −ÖµÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ´Öã¤üŸÖ¯Öæ¾ÖÔ ÃÖê¾ÖÖ×−Ö¾Öé¢Öß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ¯ÖŸú¸ü»Öß −ÖÖÆüß. 1975
ÃÖÖ»Öß ÃÖê−ÖÖ¤ü»ÖÖŸÖæ−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ×−Ö¾Öé¢Ö —ÖÖ»Öê †Ö×Ö ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß»ÖÖ †Ö»Öê. ‘•ÖµÖ •Ö¾ÖÖ−Ö’ ú›æ−Ö ‘•ÖµÖ
×úÃÖÖ−Ö’ ´ÖÖ÷ÖÔ Ã¾ÖßúÖ¸ü»ÖÖ.24
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3.5 †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ÷ÖÖî¸ü¾Ö, ŸµÖÖÓ−ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Öã¸üÃúÖ¸ü :
ÃÖî−µÖÖŸÖæ−Ö ×−Ö¾Öé¢Ö —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¯ÖÖ¸üü−Öê¸ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öæôû
÷ÖÖ¾Öß ¯Ö¸üŸÖ †Ö»Öê. −ÖÓŸÖ¸ü †ÖôÓû¤üßÃÖ ÷Öê»Öê. ŸÖê£Öê ÃÖÓŸÖ –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ¬Öß¾Ö¸ü ŸÖãôû¿Öß“Öß ´ÖÖôû šêü¾Öæ−Ö
÷ÖóµÖÖŸÖ ‘ÖÖŸÖ»Öß †Ö×Ö ÃÖÓŸÖ –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÖ‰ »Öà−ÖÖ ´Ö−ÖÖê³ÖÖ¾Öê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê, “Æüß ´ÖÖ—µÖÖ ÷ÖóµÖÖŸÖ ŸÖãôû¿Öß“Öß ´ÖÖôû
−Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ¤êüÆüÖ¾Ö¸ü“Öê ŸÖãôû¿Öß¯Ö¡Ö †ÖÆêü. †Ö•Ö¯ÖÖÃÖæ−Ö ÆüÖ ¤êüÆü ´ÖÖ—ÖÖ −Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. −ÖÓŸÖ¸ü †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß (ŸÖÖ. ¯ÖÖ¸ü−Öê¸ü) µÖê£Öê †Ö»Öê †Ö×Ö ŸÖê£Öæ−Ö ŸµÖÖÓ−Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÖÔ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ
¯ÖÏÖ¸Óü³Ö êú»ÖÖ. ¯ÖÏ£Ö´Ö ÷ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ, ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ŸµÖÖÓ−Öß ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öß.
•Ö−ÖÃÖê¾ÖÖ Æüß“Ö ‡ÔÀ¾Ö¸ü ÃÖê¾ÖÖ ´ÖÖÖæ−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ÃÖ¤îü¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾ÖêŸÖ ¾µÖÃŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. ¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖóµÖÖ
úÖµÖÖÕŸÖ µÖÖê÷Ö¤üÖ−Ö ¤êü‰ú−Ö ¯Öæ¾Öá ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß µÖÖ ÆüÖŸÖ³Ö¼üß ×¾ÖúµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü †ÃÖÖÖ·µÖÖ ÷ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ‹ú
†Ö¤ü¿ÖÔ ÷ÖÖ¾Ö ²Ö−Ö×¾Ö»Öê. ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß (ŸÖÖ.¯ÖÖ¸ü−Öê¸ü) Æêü ÷ÖÖ¾Ö †Ö•Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ‹ú †Ö¤ü¿ÖÔ ÷ÖÖ¾Ö ²Ö−Ö»Öê †ÖÆêü.
−ÖÃÖ²ÖÓ¤üß, −Ö¿ÖÖ²ÖÓ¤üß, “Ö¸üÖ‡Ô²ÖÓ¤üß, ãú·ÆÖ›ü²ÖÓ¤üß †¿ÖÖ ¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖóµÖÖ ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ŸµÖÖÓ−Öß ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß´Ö¬µÖê
¸üÖ²Ö¾Ö»µÖÖ ¾Ö †Ö•ÖÆüß ŸµÖÖ“Öê úÖ™êüúÖê¸¯ÖÖê ¯ÖÖ»Ö−Ö ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖÖ»ÖÖê™ü Öê¡Ö ×¾ÖúÖÃÖ, ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖü †×¬ÖúÖ¸ü,
³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü×¾Ö¸üÖê¬Öß •Ö−Ö†ÖÓ¤üÖê»Ö−Ö µÖÖÓÃÖÖ¸üÖê úÖµÖÔ †Ö¤üß ¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖóµÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖÓ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ−Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖúÖµÖÔ êú»Öê ¾Ö
ŸµÖÖŸÖæ−Ö •Ö−Ö×ÆüŸÖÖ£ÖÔ µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖóµÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ ¸üÖ²Ö¾Ö»µÖÖ. •Ö−ÖŸÖê“µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß ú¬Öß ú¬Öß
ÃÖ¸üúÖ¸ü¿Öß †ÖÖÓ−Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ êú»ÖÖ; ¯ÖÖ ŸÖÖê ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÷ÖÖÓ¬Öà¯ÖÏÖßŸÖ “Öôû¾Öôûß¯ÖÏ´ÖÖÖê †ØÆüÃÖú ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖ¸üúÖ¸ü¿Öß
¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü, †ÆüàÃÖÖŸ´Öú †ÖÓ¤üÖê»Ö−Ö, ˆ¯ÖÖêÂÖÖ †Ö¤üß ´ÖÖ÷ÖÖÕ−Öê ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ •Ö−Ö×ÆüŸÖÖ£ÖÔ ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ ³ÖÖ÷Ö
¯ÖÖ›ü»Öê.
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†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öß ¤üÖ»Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ‘µÖÖ¾Öß »ÖÖ÷Ö»Öß. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖÓ−ÖÖ
¤êüÖß»Ö ‘µÖÖ¾Öß »ÖÖ÷Ö»Öß. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß •Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öê“Öê úÖµÖÔ êú»Öê, ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖóµÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ,
ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖ †Ö×Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü ŸÖ±ìú ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ÷ÖÖî¸ü¾Ö ´ÆüÖæ−Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ úÖÆüß ¯Öã¸üÃúÖ¸ü ¤êü‰ú−Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÷ÖÖî¸ü¾ÖµÖÖŸÖ,
ÃÖ−´ÖÖ×−ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.

†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ¯Öã¸üÃúÖ¸ü ¤êü‰ú−Ö ÃÖ−´ÖÖ×−ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê :
• ¯Ö©ÁÖß
³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ŸÖŸúÖ»Öß−Ö ¸üÖÂ™Òü¯ÖŸÖß †Ö¸ü. ¾Öëú™ü¸ü´ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÆüÃŸÖê 24 ´ÖÖ“ÖÔ 1990 ¸üÖê•Öß ×¤ü»»Öß µÖê£Öê ¯Ö©ÁÖß
¯Öã¸üÃúÖ¸ü †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÖÔ²Ö§ü»Ö ¯ÖÏ¤üÖ−Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.

• ¯Ö©³ÖæÂÖÖ
³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ŸÖŸúÖ»Öß−Ö ¸üÖÂ™Òü¯ÖŸÖß †Ö¸ü. ¾Öëú™ü¸ü´ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÆüÃŸÖê 6 ‹×¯ÖÏ»Ö 1992 ¸üÖê•Öß ×¤ü»»Öß µÖê£Öê †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ¯Ö©³ÖæÂÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸üÖ−Öê ÃÖ−´ÖÖ×−ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÖÔ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¯Ö©³ÖæÂÖÖ
ÆüÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü ²ÖÆüÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
• ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü“ÖÖ ×¯ÖÏµÖ¤üÙ¿Ö−Öß ¾ÖéÖ×´Ö¡Ö ¯Öã¸üÃúÖ¸ü.
• ´Öò−Ö †Öò±ú ¤ü ‡†¸ü †ò¾ÖÖò›Ôü (1988)
• ¸üÖ•µÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü“ÖÖ éú×ÂÖ³ÖæÂÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü (1989)
• µÖÓ÷Ö ‡Ó×›üµÖÖ †ò¾ÖÖò›Ôü
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• †Ö×¿ÖµÖÖ ´ÖÖ−Ö¾Ö¿ÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖÓÃ£ÖêŸÖ±ìú ‘Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖ−ÖÓ¤ü ¯Öã¸üÃúÖ¸ü (1995)’
• “Öê®Ö‡Ô µÖê£Öß»Ö ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö ´ÖÆüÖ¾Öß¸ü ±úÖˆÓ›êü¿Ö−Ö“ÖÖ ´ÖÆüÖ¾Öß¸ü †ò¾ÖÖò›Ôü (1997)
• ×¤ü»»Öß µÖê£Öß»Ö ¸üÖê™ü¸üß †ò¾ÖÖò›ÔüÃÖ ±úÖò¸ü ÃÖÝ¾ÆüÃÖ ™æü Êã´Öò×−Ö™üß (‡Ó×›üµÖÖ) ™ÒüÃ™ü“ÖÖ ‘¸üÖê™ü¸üß ´ÖÖ−Ö¾ÖÃÖê¾ÖÖ
¯Öã¸üÃúÖ¸ü 1998’
• ‘êú†¸’ü µÖÖ ¾ÖÖòØ¿Ö÷™ü−Ö µÖê£Öß»Ö †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö ÃÖÖÊ ÃÖÓÃ£ÖêŸÖ±ìú ´ÖÖ−Ö¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß úÖµÖÖÔ²Ö§ü»Ö
ÃÖ−´ÖÖ−Ö (1998)
• ‡Ó™ü¸ü−Öò¿Ö−Ö»Ö ™ÒüÖ−ÃÖ¯Ö¸ü−ÃÖß †ò¾ÖÖò›Ôü (¤ü×ÖÖ úÖê×¸üµÖÖ-ÃÖê‰»Ö)
• ¯ÖÖò»Ö ×´Ö¢Ö»Ö −Öò¿Ö−Ö»Ö †ò¾ÖÖò›Ôü 2000 (−ÖêÆü¹ý ×ÃÖ¬¤üÖÓŸÖ ëú›ü¸ü ™ÒüÃ™ü »Öã×¬ÖµÖÖ−ÖÖ)
¯ÖÓ•ÖÖ²Ö“Öê ´ÖÓ¡Öß ÁÖß. ²Ö»Ö¸üÖ´Ö•Öß¤üÖÃÖ ™Óü›ü−Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÆüÃŸÖê 14 −ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 2000 ¸üÖê•Öß ¯ÖÏ¤üÖ−Ö ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ.
• ›üÖòŒ™ü¸êü™ü ¯Ö¤ü¾Öß ÷ÖÖÓ¬Öß÷ÖÏÖ´Ö ¹ý¸ü»Ö ‡Û−Ã™ü™ü¶æ™ü ›üßü´›ü µÖã×−Ö¾ÆüÙÃÖ™üß Ø›ü×›üü÷Öã»Ö ŸÖÖ×´Ö»Ö−ÖÖ›æü 8 −ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü
2005.
• ×¾Ö¾ÖêúÖ−ÖÓ¤ü ÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü 12 •Öæ−Ö 1996.
• ×¿Ö¸üÖê´ÖÖß †ò¾ÖÖò›Ôü 1996
• ×¤ü¾ÖÖ»Öß²Öê−Ö ´ÖêÆüŸÖÖ †ò¾ÖÖò›Ôü - 8 •ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üß 1992
• (GIANTS) •ÖÖ‹Ó™ËüÃÖ ‡Ó™ü¸ü−Öò¿Ö−Ö»Ö †ò¾ÖÖò›Ôü 17 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 2000
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´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ŸÖŸúÖ»Öß−Ö ´ÖãµÖ´ÖÓ¡Öß ×¾Ö»ÖÖÃÖ¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÆüÃŸÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÖÔ²Ö§ü»Ö 17
ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 2000 ¸üÖê•Öß ×¾ÖŸÖ×¸üŸÖ.
• ²ÖÃÖ¾ÖÁÖß ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖß 2000 †ò¾ÖÖò›Ôü
• −Öò¿Ö−Ö»Ö ‡Ó×™ü÷ÖÏê¿Ö−Ö †ò¾ÖÖò›Ôü
×Æü´ÖÖ“Ö»Ö ¯ÖÏ¤êü¿Ö“Öê ´ÖãµÖ´ÖÓ¡Öß (¬Öã´Ö»ÖÖ) µÖÖÓ“µÖÖ ÆüÃŸÖê 14 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 1999 ¸üÖê•Öß ¯Öã¸üÃúÖ¸üÖ−Öê
ÃÖ−´ÖÖ×−ÖŸÖ.
• •Ö−ÖÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü - 28 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 1998.
• ¸üÖê™ü¸üß ‡Ó™ü¸ü−Öò¿Ö−Ö»Ö ´ÖÖ−Ö¾ÖÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü
ÃÖ¾ÖÖì““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê −µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö ÁÖß. ›üß. ¯Öß. ¾ÖÖ¬Ö¾ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÆüÃŸÖê −Ö¾Öß ×¤ü»»Öß µÖê£Öê 21 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß
1998 ¸üÖê•Öß ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ úÖµÖÖÔ²Ö§ü»Ö ÃÖ−´ÖÖ×−ÖŸÖ.25

†¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Öê¡ÖÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ˆ»»ÖêÖ−ÖßµÖ úÖµÖÖÔ“Öß −ÖÖë¤ü
ÃÖ¸üúÖ¸ü ÃÖ×ÆüŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖÓ−Öß ‘ÖêŸÖ»Öß ¾Ö ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÷ÖÖî¸ü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. µÖÖ−ÖÓŸÖ¸üÆüß †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê úÖµÖÔ ÃÖã¹ý“Ö †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ“Öß −ÖÖë¤ü ¿ÖÖÃÖ−Ö ¤ü¸ü²ÖÖ¸üß ¾Ö ¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖóµÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ - ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖ ‘ÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ.

3.6 ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö :
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“ÖÖ •Öß¾Ö−Ö¯Ö×¸ü“ÖµÖ ‹ú ¾µÖŒŸÖß ´ÆüÖæ−Ö †³µÖÖÃÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö †Ö¯ÖÖ µÖÖ
¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ˆ¤üµÖÖ»ÖÖ úÖêÖŸÖß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ šü¸üŸÖê,
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•Ö÷ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü úÖêÖŸµÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß´Ö¬µÖê úÖêÖŸÖê ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖ •Ö−´ÖÖ»ÖÖ? †Ö»Öê ŸµÖÖÓ−Öß
µÖÖ ¯Öé£¾ÖßŸÖ»ÖÖ¾Ö¸ü úÖêÖŸÖê úÖµÖÔ êú»Öê? µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ? †Ö¯ÖÖ µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö−ÖêŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü.
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“ÖÖ •Ö−´Ö úÖêšêü —ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Ö−´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ÷Öß ŸÖŸúÖ»Öß−Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß
úÖî™ãÓü×²Öú †ÖÙ£Öú ÛÃ£ÖŸÖß ú¿Öß ÆüÖêŸÖß? ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ ×úŸÖß ÃÖ¤üÃµÖ ÆüÖêŸÖê µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ, ˆ»»ÖêÖ úÖî™Óãü×²Öú
ÛÃ£ÖŸÖß µÖÖ ‘Ö™üúÖŸÖ êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ úÖÆüß¿Öß ÃÖ´Ö•Ö µÖê‰ú »ÖÖ÷Ö»Öß ŸÖê¾ÆüÖ“Ö ²ÖÖ»Ö¯ÖÖß“ÖÖ úÖôûÖŸÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ŸµÖÓÖ“Öê
†Ö‡Ô ¾Ö›üßü»Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß Ø“ÖŸÖÖ ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ´ÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ−ÖÖ ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ
‘Öê‰ú−Ö •ÖÖµÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß ¤êüŸÖÖ“Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê ´ÖÖ´ÖÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ ‘Öê‰−Ö ÷Öê»Öê
ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öê ²ÖÖ»Ö¯ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô´Ö¬µÖê ÷Öê»Öê. ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ »ÖÆüÖ−Ö¯ÖÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ úÖÆüß ¯ÖÏÃÖÓ÷Ö †Ö»Öê ´Ö÷Ö ŸÖÖê
¯ÖÏÃÖÓ÷Ö ×¯ÖŒ“Ö¸ü“µÖÖ ×£Ö‹™ü¸ü´Ö¬µÖê ÷ÖãÓ›üÖÓ¿Öß —ÖÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖ¸üÖ´ÖÖ¸üß“ÖÖ †ÃÖê»Ö †£Ö¾ÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ·µÖÖÓ“Öß ×¯Öôû¾ÖÖæú
ú¸üµÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ¿Öß —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ“ÖÖÆüß ˆ»»ÖêÖ ²ÖÖ»Ö¯ÖÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß †Öšü¾ÖÖà“Öê ¯ÖÏÃÖÓ÷Ö
µÖÖ ‘Ö™üúÖŸÖ êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
†ÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß •Öê´ÖŸÖê´Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¾Ö ¤êü¿ÖÃÖê¾Öê“Öß ‡“”ûÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
†ÖÖÓ−ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÂú¸üÖŸÖ ³Ö¸üŸÖß ¾ÆüÖ¾Öê »ÖÖ÷Ö»Öê. »ÖÂú¸üß •Öß¾Ö−Ö, ÃÖî×−Öúß •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖóµÖÖ úšüßÖ ¯ÖÏÃÖÓ÷ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷Ö»Öê. ÃÖî−µÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ¿Öß ÃÖî×−ÖúÖÓ“µÖÖ
×−Ö¸ü×−Ö¸üÖóµÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷Ö»ÖÖ. úÖ¸üÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ †÷Ö¤üß »ÖÆüÖ−Ö¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö,
²ÖÖ»Ö¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö †−µÖÖµÖÖ“Öß “Öß›ü ÆüÖêŸÖß. ãúÖÖ¾Ö¸ü †−µÖÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ−ÖÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ úß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê ´Ö−Ö
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¯Öê™æü−Ö ˆšêü. ŸÖÃÖê †−µÖÖµÖÖ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ »ÖœüµÖÖ“Öê ²ÖÖôûú›æü“Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö‡Ô−Öê ŸµÖÖÓ−ÖÖ ²ÖÖ»Ö¯ÖÖß“Ö ¯ÖÖ•Ö»Öê
ÆüÖêŸÖê. µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ †Ö¯ÖÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê ÃÖî×−Öúß •Öß¾Ö−Ö µÖÖ ‘Ö™üúÖŸÖ êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
ÃÖî−µÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ †ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü´Ö÷−Ö —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö ¯Ö›ü»ÖÖ, úß ´ÖÖÖÃÖê •Ö÷ÖŸÖÖŸÖ
ú¿ÖÖÃÖÖšüß? •ÖÖê ŸÖÖê ÃÖÖ¸üÖÖ ¯Öãœêü ¯ÖôûŸÖ †ÖÆêü. úÖêÖ ¬ÖÖ¾Öê ãúÖÖ“µÖÖ ¯Öãœêü? †ÃÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö ¯Ö›ü»ÖÖ †ÖÆêü. Ã¯Ö¬ÖÖÔ ÃÖã¹ý
†ÖÆêü. ´ÖÖÖæÃÖ •Ö−´ÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖÖ−ÖÖ úÖÆüß“Ö ‘Öê‰−Ö µÖêŸÖ −ÖÖÆüß †Ö×Ö •ÖÖŸÖÖ−ÖÖÆüß ×¸üúÖ´µÖÖ ÆüÖŸÖÖ−Öê •ÖÖŸÖÖê; ´Ö÷Ö Æüß
Ã¯Ö¬ÖÖÔ ú¿ÖÖÃÖÖšüß? µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê ˆ¢Ö¸ü ×´ÖôûŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê; ´ÆüÖæ−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß †ÖŸ´Ö‘ÖÖŸÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ
†Ö×Ö •Öß¾Ö−Ö ÃÖÓ¯Ö¾ÖµÖÖ“Öê šü¸ü¾Ö»Öê; ¯Ö¸ÓüŸÖæ ×¤ü»»Öß“µÖÖ ¸êü»¾Öê Ã™êü¿Ö−Ö¾Ö¸ü ±êú·µÖÖ ´ÖÖ¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ²ÖãúÃ™üÖò»Ö¾Ö¸üß»Ö
‹úÖ Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖ−ÖÓ¤üÖÓ“Öê ×“Ö¡Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ¾Ö¸ü †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê »ÖÖ ÷Öê»Öê. ŸÖê ¯ÖãÃŸÖú ŸµÖÖÓ−Öß
Ö¸êü¤üß êú»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê ÃÖÖ¸ü ˆ´Ö÷Ö»Öê ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ •Öß¾Ö−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü ŸÖê •Ö−ÖÃÖê¾ÖêÃÖÖšüß,
ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾ÖêÃÖÖšüß. Æêü ˆ¢Ö¸ü ×´ÖôûŸÖÖ“Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾ÖêÃÖÖšüß ÃÖ••Ö —ÖÖ»Öê. µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
‘†ÖŸ´Ö‘ÖÖŸÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öê´ÖÖ÷Öß»Ö ¯ÖÏê¸üÖÖ’ µÖÖ ‘Ö™üúÖŸÖ êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
†ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ •Öß¾Ö−ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü †ÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖóµÖÖ Öê¡ÖÖÓŸÖ
•Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾ÖÖ êú»Öß, •Öê úÖµÖÔ êú»Öê, ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö“Öß −ÖÖë¤ü ÃÖ¸üúÖ¸ü−Öê ‘ÖêŸÖ»Öß †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ÷ÖÖî¸ü¾Ö
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¾Öê÷Ö¾Öê÷Öôêû ¯Öã¸üÃúÖ¸ü ÃÖ¸üúÖ¸üŸÖ±ìú ¯ÖÏ¤üÖ−Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖ“ÖÖÆüß †³µÖÖÃÖ ‘†ÖÖÓ“µÖÖ
úÖµÖÖÔ“ÖÖ ÷ÖÖî¸ü¾Ö’ µÖÖ ‘Ö™üúÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü.
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê •Öß¾Ö−Ö ‹ú ¾µÖÛŒŸÖ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ´ÆüÖæ−Ö †³µÖÖÃÖµÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
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