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Research Article

ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¬ÖÖÙ´Ö´Ö ÛÃ¡Ö ²ÖÓ¬ÖÖÖ´Öãôêû •ÖÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×™üãúÖ ¸üÖ×Æü»Öß
×-Öôêû ÃÖã¬ÖÖ•ú¸ü ×¾ÖÂ•Öæ
‡×ŸÖÆüÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖ,¯Ö©ÁÖß ×¾ÖÖê ¯ÖÖ™üß»Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ,¯ÖÏ¾Ö¸üÖÖÖ¸ü.ŸÖÖ. ¸üÖÆüÖŸÖÖ,×•Ö.†Æü´Ö¤üÖÖ¸ü
:
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ •ÖÖŸÖß¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ êú¾ÆüÖ †ÖÃŸÖßŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öß ¾Ö ŸÖß ú¿Öß ×™üæúÖ ¸üÖ×Æü»Öß µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †ÖêúÖÓÖß †Ö¯Ö†Ö¯Ö»Öß
´ÖŸÖê ´ÖÖÓ›ü»Öß †ÖÆêüŸÖ.
lkjka’k

izLrkouk %
¯Ö¸ÓüŸÖã •ÖÖŸÖß¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×™üæúÖ ¸üÖ×Æü»Öß µÖÖ“Öê ´Öãôû úÖ¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê»µÖÖ ¹ýœüß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ
¾Ö ÛÃ¡Ö ²ÖÓ¬ÖÖê †ÖÆêüŸÖ. Æêü ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ ˆ¤üµÖ, ×¾ÖúÖÃÖ †Ö×Ö Ã´ÖéŸÖß úÖôûÖŸÖ ´ÆüÖ•Öê
²ÖÎÖ´ÆüÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öß ÛÃ¡Ö ²ÖÓ¬Ö-Öê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ “Ö“ÖÖÔ ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖê»Ö.
ˆ×¤üÂ™êü :1.•ÖÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×™üãúÖ ¸üÖÆüµÖÖ“µÖÖ úÖ¸üÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Öê ‘ÖêÖê.
2.•ÖÖŸÖß¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê ¥üœüßú¸üÖ Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖê.
3.ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÛÃ¡Ö ²ÖÓ¬ÖÖê ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêµÖÖ¯ÖÖšüß´ÖÖÖ“Öß ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Ö´Öß ×¾Ö¿Ö¤ü ú¸ü•Öê.
¯Ö‘¤ËüŸÖß ¿ÖÖÃ¡Ö :
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“Öê ¾ÖÖ“ÖÖ ú¹ýÖ ×™ü¯ÖÖê úÖœüÖê - ŸµÖÖ“ÖÖ †¾ÖµÖÖ£ÖÔ »ÖÖ¾ÖÖê. ×™ü¯ÖÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¹ýÖ †Öã´ÖÖÖ
•úÖœüÖê- ŸµÖÖ¾Ö¹ýÖ ×ÖÂúÂÖÔ úÖœüÖê ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“µÖÖ ×™ü¯ÖÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¹ýÖ »Öê•Ö-Ö •ú¸ü•Öê.
¿ÖÖê¬Ö•ú ¿Ö²¤ü /Keyword : •ÖÖ“Öú ¹ýœüß, ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ, †×ÖÂ™ü ¯ÖÏ£ÖÖ, •ÖÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, •ÖÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê ¥üœüßú¸üÖ, †×ÖÂ™ü
¯ÖÏ£ÖÖ, •ÖÖŸÖß¯ÖÏ£ÖÖ, ÛÃ¡Ö²ÖÓ¬ÖÖÖêêú ú¸üÖ Caste System, Causes of Staying Caste System ‡.
´ÖÆüŸ¾Ö : •ÖÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×™üæúÖ ¸üÖÆüµÖÖÃÖÖšüß úÖ¸üÖÖÓ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖÖê •ÖÖŸÖß ×Ö´Öã»Ô ÖÖ ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.
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×¾Ö¿»ÖêÂÖ•Ö :
•ÖÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ ˆ¤üµÖ :
‡.ÃÖ. ¯Öæ¾ÖÔ 1000 ´Ö¬µÖê †ÖµÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ †ÖÖµÖÖÕ¿Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÆüÖê¾ÖæÖ †ÖÖµÖÔ ¯Ö¸üÖ³ÖæŸÖ —ÖÖ»Öê ¾Ö ¯Ö¸üÖ³ÖæŸÖ —
ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖÖµÖÖÔ¯Öîúß úÖÆüß †ÖÖµÖÔ ¤ü×ÖÖêú›êü Öê»Öê ŸÖ¸ü úÖÆüß †ÖµÖÔ »ÖÖêúÖ´Ö¬µÖê“Ö ×´ÖÃÖôãûÖ ¸üÖÆæü »ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖ¾Öêôûß †ÖµÖÖÕÖß
†ÖÖµÖÖÕÖÖ ¤üÖÃÖ ²ÖÖ×¾Ö»Öê. ŸÖê †ÖµÖÖÕ“Öß ÃÖê¾ ÖÖ ú¹ý »ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖ¾Öêôûß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¾ÖÖÔ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Ö¾ÆüŸÖß. ¯Öãœêü ²ÖÎÖ´ÆüÖúÖôûÖŸÖ
•ú´ÖÔúÖÓ›êü ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öß. ¾µÖŒŸÖß¾Ö¸ü “ÖÖôûßÃÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ÃÖÓÃúÖ¸ü êú»Öê •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ úÖôûÖŸÖ ²ÖÎÖ´ÆüÖ ¾ÖÖÖÔ“Öê (¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖÖÓ“Öê )
¯ÖÏÖ²Ö»µÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖÖê µÖÖ úÖôûÖÃÖ ²ÖÎÖ´ÆüÖúÖôû †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. 1 ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ •Öß¾ÖÖ •ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö
¯ÖÏúÖ¸ü“Öß úÖ´Öê ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ “ÖÖ¸ü ¾ÖÖÔ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. ²ÖÎÖ´Æü•Ö¾Ö•ÖÔ - †¬µÖµÖÖ, †¬µÖÖ¯ÖÖ,
•Ö¡ÖßµÖ¾Ö•ÖÔ -¯ÖÏ•ÖÖ¸üÖÖ, ¯ÖÏ•ÖÖ¯ÖÖ»ÖÖ, †¬µÖµÖÖ, ¾Öî¿µÖ¾ÖÖÔ -¿ÖêŸÖß, ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ¤üÖÖ, ¿Öã¦ü¾ÖÖÔ - ¾Ö¸üß»Ö ŸÖßÖÆüß
¾ÖÖÖÕ“Öß ÃÖê¾ÖÖ ú¸üÖê, (ÃÖê¾ÖÖ Ã¾Ö¹ý¯Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ) “ÖÖ¸ü ¾ÖÖÖÔ´Ö¬µÖê ²ÖÎÖ´ÆüÖ, Ö¡ÖßµÖ ¾Ö ¾Öî¿µÖ Æêü ¾ÖÖÔ †ÖµÖÖÕ“ Öê ŸÖ¸ü ¿Öã¦ü ¾ÖÖÔ
†ÖÖµÖÖÕ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. •µÖÖÓÖÖ †ÖµÖÖÕÖß ¯Ö¸üÖ³ÖæŸÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß»ÖÖ ¾Ö¸üß»Ö ×ŸÖÖÆüß ¾ÖÖÖÔŸÖ ¸üÖê™üß ²Öê™üß ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ŸµÖÖ“ÖÖ ¿Öã¦üÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †Ö»Öê»ÖÖ ±úÖ¸üÃÖÖ ˆ»»ÖêÖ †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüß.
†ÖµÖÖÕ“Öß ÃÖÓÃéúŸÖß ÖÏÖ´ÖßÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ¿ÖêŸÖß Æêü ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖ“Öê ´ÖãµÖ ÃÖÖ¬ÖÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÖÏÖ´Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃŸÖßŸ¾ÖÖŸÖ
†Ö»Öß. ÖÏÖ´Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö úÖ´Öê ú¸üÖÖ·µÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÔ Æüß ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. ¿ÖêŸÖß ú¸üµÖÖ“ÖÖ ÆüŒú ²ÖÎÖ´ÆüÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ
¿Öã¦üÖÓÖÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ. µÖÖúÖôûÖŸÖ úÖ´ÖÖ¾Ö¹ýÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÁÖêÂšü- •ú×ÖÂšü †ÃÖê ³Öê¤ü ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏŸµÖêú •ÖÖŸÖ (¾ÖÖÔ) †Ö»Öê
Ã£ÖÖÖ ×™üú¾ÖæÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ“Ö •ÖÖŸÖß»ÖÖ ×¿Öú¾Öæ »ÖÖÖ»Öß. ²ÖÎÖ´ÆüÖ ¾ÖÖÖÔ Öê Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü,
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Ö ÖÖÖ¯ÖÖÖ µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ²ÖÓ×¤üÃŸÖ êú»Öê ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öê †Öãú¸üÖ ‡ŸÖ¸ü ¾ÖÖÖÕÖß êú»Öê. úÖÆüß ¾ÖÖÔ †Öã•ú¸ü•Ö •ú¹ý-Ö
²ÖÓ¤üßÃŸÖ —ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü úÖÆüß †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö“Ö ²ÖÓ¤üßÃŸÖ —ÖÖ»Öê.2 ŸµÖÖÓ“Öê ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ¾ÖÖÖÕŸÖÖÔŸÖ“Ö ÆüÖê¾Öæ »ÖÖÖ»µÖÖÖê ¾ÖÖÔ ²ÖÓ×¤üÃŸÖ ÆüÖê¾ÖæÖ ²ÖÓ¤üßÃŸÖ
ÃÖ´ÖÖ•Ö¸ü“ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰úÖ •ÖÖŸÖß¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃŸÖßŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öß. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ²ÖÓ¤üßÃŸÖ •ÖÖŸÖß¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸÖß
×™üæúÖ ú¿Öß ¸üÖÆüß»Öß. •ÖÖŸÖß ²ÖÓ×¤üÃŸÖ —ÖÖ»µÖÖ-Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ úÖÆüß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ
ÃÖÖê›ü×¾Ö»µÖÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü •ÖÖŸÖß ²ÖÓ¤üßÃŸÖ ¸üÖÆæü ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß.
•ÖÖŸÖß ²ÖÓ¤üßÃŸÖ —ÖÖ»µÖÖ ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÛÃ¡Ö -¯Öã¹ýÂÖ ú´Öß †×¬Öú —ÖÖ»µÖÖÖê †Öêú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ
ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß úÖÆüß ¯ÖÏ£ÖÖ ¬Ö´ÖÔ´ÖÖŸÖÕ›üÖÖß ×Ö´ÖÖÔÖ êú»µÖÖ. ŸµÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ "Caste an Anhillation" µÖÖ
•ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ×¤ü»Öê»Öê †ÖÆêü ŸÖê ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê.
ÃÖŸÖß ¯ÖÏ£ÖÖ :
‹ÖÖªÖ •ÖÖŸÖß´Ö¬µÖê ×¾Ö¾ÖÖÆüµÖÖêµÖ ÛÃ¡Ö-¯Öã¹ýÂÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ •ÖÖŸÖß´Ö¬µÖê ‹ÖÖ¤üÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖ ¯Öã¹ýÂÖ ´ÖÖ
¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öß ÛÃ¡Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †×ŸÖ×¸üŒŸÖ šü¸üŸÖê †¿ÖÖ ÛÃ¡Ö“Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖê›ü×¾Ö»Öß ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸÖß ÛÃ¡Ö •ÖÖŸÖß¬µÖê ‹•ÖÖªÖ
¯Öã¹ýÂÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×¾Ö¾ÖÖÆü ú¸êü»Ö ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ‹ÖÖªÖ †×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖ úµÖÖ“ÖÖ ÆüŒú ›üÖ¾Ö»Ö»ÖÖ •ÖÖ¾ÖæÖ ŸÖß †×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖ ¸üÖÆüß»Ö Øú¾ÖÖ
×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ÛÃ¡Ö“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö •ÖÖŸÖßŸÖ ÃÖã™ü»ÖÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸÖß ÛÃ¡Ö ‹ÖÖªÖ ÖÖ»Ö“µÖÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ¯Öã¹ýÂÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×¾Ö¾ÖÖÆü ú¸êü» Ö. µÖÖ´Öãôêû
•ÖÖŸÖ ²ÖÓ×¤üÃŸÖ ¸üÖÆüÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ ÛÃ¡Ö“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ »ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖŸÖß“Öß ¯ÖÏ£ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß Öê»Öß. ÃÖŸÖß
¯ÖÏ£Öê“Öê ˆ¤üÖ¢Ößú¸üÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Öêú †µÖÖµÖßúÖ ¾Ö ú£ÖÖ ¸ü“Ö»µÖÖ Öê»µÖÖ. 3 µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖêšü¶Ö ¸üÖ•Ö‘Ö¸üÖµÖÖŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÆüß
ÃÖŸÖß Öê»Öê»µÖÖ †ÖÆêü. ˆ¤üÖ. ÃÖ´ÖÏÖ™ü ÆüÂÖÔ¾Ö¬ÖÔÖÖ“Öß †Ö‡Ô ÃÖŸÖß Öê»Öß †ÖÆêü, ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¯ÖÖÓ›ãü ¸üÖ•ÖÖ“Öß ¤ãüÃÖ¸üß ²ÖÖµÖúÖê ÃÖŸÖß
•Öê»Öß, ŸÖ¸ü ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖ“Öê ”û¡Ö¯ÖŸÖß ¿ÖÖÆæü µÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¬ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß ÃÖú¾ÖÖ¸ü²ÖÖ‡Ô ÃÖŸÖß Öê»Öß. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÛÃ¡ÖµÖÖ ÃÖŸÖß Öê»µÖÖ
µÖÖ“Öß úÖ¸üÖê ¬ÖÖ´Öáú ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ößú ²ÖÓ¬ÖÖê †ÖÆêü. ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖÖÖ¸üÖ ¯ÖÖ›üÖ Æêü ‹ú úÖ¸üÖ †ÖÆêü.
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•êú¿Ö¾Ö¯Ö-Ö ¯ÖÏ£ÖÖ :
†Ö¬Öã×Öú úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ÃÖŸÖß •ÖÖµÖÖ“Öß ¯ÖÏ£ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê †×ÖÂšü ´ÖÖÖ»µÖÖÖê ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ÆüÖê¾Öæ »ÖÖÖ»µÖÖÖê
¯Öê¿Ö¾ÖÖ‡Ô´Ö¬µÖê †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ÛÃŸÖµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß êú¿Ö¾Ö¯ÖÖ ¯ÖÏ£ÖÖ ÃÖã¹ý
—ÖÖ»Öß. µÖÖ´Öãôêû ÛÃ¡Ö»ÖÖ ×¾Ö¦ãü¯Ö ²Ö-Ö×¾Ö»Öê
×ŸÖ“Öê ´ÖÓ›ã üÖ êú»Öê •ÖÖ‡Ô ŸÖÃÖê“Ö ×ŸÖÖê †»ÖÓúÖ¸ü ¸Óü Öß²Öê¸ÓüÖß ¾ÖÃ¡Ö ¾ÖÖ¯Ö¹ý ÖµÖê †¿Öß ²ÖÓ¬ÖÖê ‘ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß, µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖÖ“Öê
•úÖ¸üÖ †ÃÖê ×ú ×ŸÖ“ÖÖ ´ÖÖêÆü úÖêÖÖ»ÖÖÆüß ÆüÖê¾Öæ ÖµÖê ´ÆüÖæÖ ŸÖß»ÖÖ †¯Ö¿ÖæúÖß ´ÖÖÖæÖ ×ŸÖ“ÖÖ ×ŸÖ¸üÃúÖ¸ü êú»ÖÖ Öê» ÖÖ. µÖÖ´Öãôêû
ŸÖß»ÖÖ †›üÖôûßŸÖ ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ ¾ÖÃŸÖæ ÃÖÖ¸üÖê Ã£ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê.
ÃÖÓµÖÃŸÖ ¯ÖÏ£ÖÖ :
²ÖÓ¤üßÃŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ‹ÖÖªÖ •ÖÖŸÖß´Ö¬µÖê ‹ÖÖ¤üß ÛÃ¡Ö ´Ö¸üÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öß ŸÖ¸ü ×ŸÖ“ÖÖ ¯Öã¹ýÂÖ †×ŸÖ×¸üŒŸÖ šü¸üŸÖÖê. ´ÆüÖŸÖÖê
ŸµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ •ÖÖŸÖßŸÖ“Ö »ÖÖ¾ÖÖê Ö¸ü•Öê“Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Öã¹ýÂÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß †ÃÖ»µÖÖÖê ¯Öã¹ýÂÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ˆŸúÂÖÔ ÆüÖêŸÖÖê
´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÃÖ ´ÖÖ¸üÖê µÖÖêµÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ÃÖÖê›ü×¾Ö»ÖÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸÖÖê •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ‹ÖÖªÖ ÛÃ¡Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×¾Ö¾ÖÖÆü •ú¸êü»Ö ¾Ö
ŸµÖÖ´Öãôêû ‹ÖÖªÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖ ¯Öã¹ýÂÖÖ“µÖÖ ÆüŒúÖ¾Ö¸ü Ö¤üÖ µÖê‡Ô»Ö Øú¾ÖÖ ‹ÖÖ¤üÖ ¯Öã¹ýÂÖ †×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖ ¸üÖ×Æü»Ö ´ÆüÖæÖ †×ŸÖ×¸üŒŸÖ
¯Öã¹ýÂÖÖ»ÖÖ ÃÖµÖÖÃÖß ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ¾Öé¢Ö êú»Öê •ÖÖ‡Ô. µÖÖ´Öãôêû †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¯Öã¹ýÂÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ÃÖã™üŸÖÖê ¾Ö ŸÖÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¸üÖ×Æü»µÖÖÖê
ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ÆüÖêŸÖÖê.3 †¿Öß †Öêú ˆ¤üÖÆü¸üÖê †ÖÆêüŸÖ úÖ ¯ÖŸÖß ×Ö¬ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü •µÖÖÓÖß ÃÖÓµÖÖÃÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê
»ÖÖêú ¬Ö´ÖÔ Öã¹ý, ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ¾Ö Ã¾ÖµÖÓ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ ÃÖÓŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü.
×¾ÖÂÖ´Ö×¾Ö¾ÖÖÆü ¯ÖÏ£ÖÖ :
¯ÖŸÖß ×Ö¬ÖÖÓÖŸÖ¸ü •Ö¸ü ŸµÖÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¯Öã¹ýÂÖ ÃÖÓµÖÃŸÖ ÆüÖêµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÃÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü
µÖÖê•µÖ -Ö —ÖÖ»Öê»Öß úµÖÖ ¤êü¾ÖæÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ÃÖÖê›ü×¾Ö»ÖÖ. µÖÖ´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×¾ÖÂÖ´Ö×¾ÖÖÆü ¯ÖÏ£ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß. ÃÖÓµÖÃŸÖ ¯ÖÏ£ÖÖ ¾Ö
×¾ÖÂÖ´Ö×¾Ö¾ÖÖÆü ¯ÖÏ£ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»µÖÖ ÖÃÖŸµÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÖê †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö •ÖÖŸÖßŸÖ Ö ÃÖã™ü»µÖÖÖê ‹ÖÖªÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ
ÛÃ¡Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×¾Ö¾ÖÖÆü êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ †Ö×Ö µÖÖ´Öãôêû •ÖÖŸÖ ²ÖÓ×¤üÃŸÖ ¸üÖÆüß»Öß ÖÃÖŸÖß. •ÖÖŸÖß ×™üú×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß µÖÖ ¯ÖÏ£ÖÖ ˆ¤üÖµÖÖÃÖ
†Ö»µÖÖ.4
×¾ÖÂÖ´Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü ¯Ö¬¤üŸÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß ŸµÖÖ“Öß úÖ¸üÖê ¤êüÖß»Ö •ÖÖŸÖß¾µÖ¾ÖÃ£Öê»ÖÖ ×™üú×¾ÖÖê Æêü“Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê
×¤üÃÖŸÖê. ¾ÖµÖÖÖê ÃÖÖ¸üµÖÖ ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ÛÃ¡Ö ¯Öã¹ýÂÖÖ“Öê ×¾Ö¾ÖÖÆü —ÖÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. úÖ¸üÖ ŸµÖÖÓÖß •ÖÖŸÖß²ÖÖÊ ×¾Ö¾ÖÖÆü êú»ÖÖ ŸÖ¸ü
•ÖÖŸÖ ²ÖÓ×¤üÃŸÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß ´ÆüÖãÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öê •Öê †Öšü ¯ÖÏúÖ¸ü ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê ŸÖê ´ÖÖÖ¾Öß ³ÖÖ¾Ö³ÖÖ¾ÖÖÖÓ“Öê“Ö ¯ÖÏ×ŸÖú
†ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê.
¯ÖÏÖ×“ÖÖ úÖôûÖŸÖ ¾ÖêÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ‹úÖ ¸üÖ•ÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖ´ÖÃµÖÖ »ÖÖÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ ×´ÖÁÖ×¾Ö¾ÖÖÆüÖÓÖÖ
ˆ¢Öê•ÖÖ ×¤ü»Öê. µÖÖ´Öãôêû ¾ÖÖÔÃÖÓú¸ü»Ö —ÖÖ»ÖÖ. †Öã»ÖÖê´Ö ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖ»ÖÖê´Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü ¯Ö¬¤üŸÖß ÃÖã¹ý —ÖÖ»µÖÖÖê ¾ÖÖÖÔÁÖ´Ö ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ÖÖ¿Ö ÆêüÖŸÖ
†ÖÆêü Æêü ¯ÖÖÆæüÖ ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ŠúÂÖàÖß ¾ÖêÖ ¸üÖ•ÖÖ»ÖÖ šüÖ¸ü ´ÖÖ¸ü»Öê. †Öã»ÖÖê´Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖ ¾Ö¸üßÂšü •ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯Öã¹ýÂÖ ¾Ö ú×ÖÂšü
•ÖÖŸÖß“Öß ÛÃ¡Ö µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ‘Ö›æüÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê, ŸÖ¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ»ÖÖê´Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖ ¾Ö¸üßÂš •ÖÖŸÖß“Öß ÛÃ¡Ö ¾Ö ú×ÖÂšü •ÖÖŸÖß“ÖÖ
¯Öã¹ýÂÖ µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ‘Ö›æüÖ µÖêŸÖÖê, †¿ÖÖ µÖÖ ¾ÖÖÔÃÖÓú¸üÖŸÖãÖ •Öê †¯ÖŸµÖ •Ö´ÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖÓÖÖ µÖÖ •ÖÖŸÖß¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÖê
†Ö¯Ö»µÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖæÖ Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖŸÖæÖ ×¾ÖÂÖÖ¤ü ¾Ö “ÖÖÓ›üÖôû µÖÖ •ÖÖŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ‹ú ×Ö¾ÖÖ“Ö ¾ÖÖÔ ×Ö´ÖÖÔÖ —
ÖÖ»ÖÖ. †Öã»ÖÖê´Ö ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖ»ÖÖê´Ö ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ´Öãôêû •µÖÖ •ÖÖŸÖß †ÃŸÖßŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ Æü»Öêú Ã£ÖÖÖ ×¤ü»Öê •Öê»Öê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ
‹ú ¾ÖÖÔ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰úÖ •ÖÖŸÖßŸÖ ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü —ÖÖ»Öê.5
†Öêú ×¾Ö¾ÖÖÆü ¯Ö¬¤üŸÖß :
‹ÖÖªÖ •ÖÖŸÖßŸÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ †×¬Öú †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü •ÖÖŸÖß“µÖÖ ²ÖÓ¤üßÃŸÖßú¸üÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖÖ ²ÖÎ´Æü“ÖÖµÖÔ †£Ö¾ÖÖ
ÃÖÓÖÃŸÖ ÆüÖêµÖÖú›êü †ÖéúÂ™ü êú»Öê •ÖÖ‡Ô Øú¾ÖÖ ‹úÖ ÛÃ¡Ö ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †Öêú ¯Öã¹ÂÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ú¸üßŸÖ †ÃÖê Øú¾ÖÖ •Ö¸ü Ã¡ÖµÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
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†×¬Öú †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †Öêú ÛÃ¡ÖµÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‹ú“Ö ¯Öã¹ýÂÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ú¸üßŸÖ †£ÖÖÔŸÖ ŸµÖÖ ¯Öã¹ýÂÖÖ“Öß †ÖÙ£Öú ÛÃ£ÖŸÖß ÃÖ¬ÖÖ †ÃÖÖê
•Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. µÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•Öê, ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü, ÁÖß´ÖÓŸÖ, ¬ÖÖßú ¾ÖÖÖÔÖê †Öêú ×¾Ö¾ÖÖÆü êú»µÖÖ“Öß ˆ¤üÖÆü¸üÖê †ÖÆêü. µÖÖ´Öãôêû †Öê•ú
×¾Ö¾ÖÖÆü ¯Ö¬¤üŸÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¹ýœü —ÖÖ»Öß.6
²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öß ¯ÖÏ£ÖÖ :
Ã´ÖéŸÖß úÖôûÖ´Ö¬µÖê ¿ÖÖ¸üß¸üßú ¯ÖÖ×¾Ö¡µÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö †Ö»µÖÖÖê ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öß ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ ú´Öß
—ÖÖ»Öß. ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ
†ÖÖÖê¤ü¸ü“Öê ÛÃ¡Ö“Ö úÖî´ÖÖµÖÔ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ´ÖÖÖ»Öê Öê»µÖÖÖê ¾ÖµÖÖŸÖ µÖêµÖÖ†ÖÖê¤ü¸ü †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖŸÖß úÖêÖ †ÖÆêü Æêü ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öê •ÖÖ¾Öæ
»ÖÖÖ»Öê úÖ¸üÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖÓÖÖ ²Öôûß ¯Ö›ãüÖ ¤üÃÖ·µÖÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ¯Öã¹ýÂÖÖÓ¿Öß ×¾Ö¾ÖÖÆü ú¸üŸÖß»Ö µÖÖ´Öãôêû •ÖÖŸÖ ²ÖÓ× ¤üÃŸÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü
ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ²ÖÖ»Ö ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öß ¯ÖÏ£ÖÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öß.7
¾Öê¤ü úÖôûÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ †ÃÖÖÖ¸êü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ Ã´ÖéŸÖß úÖôûÖŸÖ ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê †Öêú ¹ýœüß, ¯ÖÏ£ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¹ýÖ •ÖÖŸÖß
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ²ÖÓ×¤üÃŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÛÃ¡ÖµÖÖÓ¾Ö¸ü †Öêú ²ÖÓ¬ÖÖê »ÖÖ¤ü»Öß. ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¤ãüµµÖ´Ö Ã£ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê. ¾Ö µÖÖ ¯ÖÏ£ÖÖ
×™üú¾ÖæÖ ¸üÖÆüÖ¾µÖÖ µÖÖÃÖÖšüß †Öêú ÖÏÓ£Ö ¾Ö ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öê ˆ¤üÖ¢Ößú¸üÖ êú»Öê Öê»Öê.
•úÖôûÖ“Öê •ÖÖŸÖß ×Ö´Öã»Ô ÖÖ :
†Öêú ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †×ÖÂ™ü ¯ÖÏ£ÖÖ ÖÂ™ü ú¸ü •µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê ŸµÖÖŸÖæÖ †Öêú úÖµÖ¤êü
×-Ö´ÖÖÔ•Ö —ÖÖ»Öê. µÖÖ ¯ÖÏ£ÖÖ ÖÂ™ü ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»µÖÖÖê ¯ÖãÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ²ÖÓ¤üßÃŸÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ •ÖÖŸÖßŸÖ ÛÃ¡Ö ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÃÖ´ÖÖ-Ö
ÆüÖê‰úÖ úÖÆüß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»µÖÖ †ÖÆêü µÖÖ´Öãôêû •ÖÖŸÖß¯ÖÏ£ÖÖ ÖÂ™ü ÆüÖêµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü, µÖÖ
¾µÖŸÖß×¸üŒŸÖ •ÖÖŸÖßú¸üÖÖ´Öãôêû, †ÖîªÖê×Öúßú¸üÖ ¾Ö ¿ÖÆü¸üßú¸üÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû •ÖÖŸÖ ÆüÖ ‘Ö™üú ÖÖîÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖ¾ÖãÖ
†ÖÙ£Öú ÃŸÖ¸ü ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÖÆêü µÖÖ´Öãôêû †Ö¬Öã×Öú úÖôûÖŸÖ †Öêú †ÖÓŸÖ¸ü•ÖÖŸÖßµÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ‘Ö›ãüÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
×-ÖÂ•úÂÖÔ :1.
2.
3.
4.

ÛÃ¡Ö ²ÖÓ¬ÖÖÖ´Öãôêû“Ö •ÖÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×™üæúÖ ¸üÖÆæü ¿Öú»Öß.
•ÖÖŸÖß¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×™üú¾ÖæÖ ¸üÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ¬Ö´ÖÔ´ÖÖŸÖÕ›üÖÖß ÛÃ¡Ö ²ÖÓ¬ÖÖê ×Ö´ÖÖÔ •Ö •êú»Öß.
ÛÃ¡Ö ²ÖÓ¬ÖÖê ÖÂ™ü —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû •ÖÖŸÖß ²ÖÓ×¤üÃŸÖ šêü¾ÖÖê ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß.
•ÖÖÖŸÖßúßú¸üÖ, ¿ÖÆü¸üßú¸üÖ, †ÖîªÖê×Öúßú¸üÖ ¾Ö †ÖÙ£ÖúÃŸÖ¸ü •ÖÖŸÖß¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÖÂ™ü ú¸üµÖÖÃÖ úÖÆüß †Ó¿Öß úÖ¸üÖß³ÖãŸÖ
šü¸üÖÖ¸ü †ÖÆêü.
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