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Research Article

ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ“µÖÖ †³ÖÓÖÖŸÖß»Ö ³ÖÛŒŸÖ³ÖÖ¾Ö
¿ÖÖÓŸÖÖ¸üÖ´Ö ¿Öê»ÖÖ¸ü
†ÃÖÖê×ÃÖ‹™ü ¯ÖÏÖê¯ÖêÃÖ¸ü ´Ö¸üÖšüß ×¾Ö³ÖÖÖ , ÖÖ‡Ô™ü úÖò»Öê•Ö †Öò±ú †Ö™ËüÃÖÔ †ò›ü úÖò´ÖÃÖÔ, ‡“Ö»Öú¸Óü•Öß. ŸÖÖ.ÆüÖŸÖúÖÓÖ»Öê,×•Ö.úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü,
lkjka’k :

ÃÖÓŸÖ ´ÖÓ›üôûÖŸÖß»Ö †³ÖÓÖÖŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê †³ÖÓÖ †Ö•Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖŸÖß»Ö †ÖŸ´Ö×ÖÂšü ¾Ö ú¹ýÖÖ¯Ö¸ü †³ÖÓÖÖŸÖæÖ
•ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ¢¾ÖÖ“Öê ¯Öî»Öæ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
†³ÖÓÖÖ“Öß ¿Ö²¤¸ü“ÖÖÖ †“Öæú ¾Ö ´ÖÖÙ´Öú †¿Öß †ÖÆêü, ú»¯ÖÖÖ¾Öî³Ö¾Ö, ¥üÂ™üÖŸÖ-¤üÖÖ»Öê, ÃÖÆü•Ö ÃÖÖê¯Öê †ÃÖê“Ö †ÖÆêüŸÖ. †³ÖÓÖ ³ÖÖ¾Ö¯ÖæÖÔ ¾Ö
¸üÃÖ³Ö¸üßŸÖ ¾ÖÖÔÖÖÖê ¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“Öß ÃÖÓŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖß»Ö úÖ´Ö×Ö¸üß ŸÖÖê»ÖÖ´ÖÖê»ÖÖ“Öß †ÖÆêü.
¾Ö¸üß»Ö ×¾Ö¾Öê“ÖÖÖŸÖæÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ“ÖÖ ÁÖß×¾Ö÷ü»ÖÖ²Ö§ü»Ö ¾Ö ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖê¿¾Ö¸üÖ²Ö§ü»Ö“ÖÖ ³ÖÛŒŸÖ³ÖÖ¾Ö ú¿ÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. Æêü Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖê“ÖÖ
¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü.
izLrkouk %

¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÁÖßÖê¡Ö ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü Æêüê †¬µÖÖÛŸ´Öú »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ ³ÖÛŒŸÖëú¦ü ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü †ÖÆêü. ŸÖê£Öê ÃÖ¾ÖÔ ¬Ö´ÖáµÖ
»ÖÖêúÃÖ´ÖæÆü ³ÖÛŒŸÖ³ÖÖ¾ÖÖÖê ‹ú¡Ö µÖê¾ÖæÖ ÁÖß×¾Ö÷ü»ÖÖÖ´ÖÖ“ÖÖ ³Ö•ÖÖ¹ý¯Öß Ö•Ö¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ‹úÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ×ú´ÖÖÖ ¤üÖêÖ ¾ÖêôûÖ †ÖÂÖÖœüß ¾Ö úÖÙŸÖúß
‹úÖ¤ü¿Öß»ÖÖ ¾ÖÖ¸üú¸üß ×ÖŸµÖ ×ÖµÖ´ÖÖÖê Ø¤ü›üßŸÖæÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ÃÖÓµÖêÖê ¯Öœü¸ü¯Öæ¸ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê£Öê ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ³ÖÛŒŸÖ´ÖêôûÖ ¾Ö ÖÖ´ÖÖ“ÖÖ ÃÖÖêÆüô ûÖ †»ÖÖê™ü
•Ö¤üáÖê ÃÖÓ¯Ö®Ö ÆüÖêŸÖÖê. ÁÖß×¾Ö÷ü»ÖÖ“µÖÖ ÖÖ´ÖÃ´Ö¸üÖÖÖê †¾Ö¬Öß ¯ÖÓœü¸üß ¤ãü´Ö¤ãü´Ö»Öß •ÖÖŸÖê. ™üÖôû´Öé¤ÓÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ»ÖÖŸÖ ÃÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ´ÖÃ´Ö¸üÖÖŸÖ ¾ÖîÂÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ ´ÖêôûÖ
¸ü´ÖæÖ •ÖÖŸÖÖê.
´Ö¬µÖµÖãÖßÖ úÖôûÖŸÖ ´Ö¸üÖšüß ÃÖÓŸÖÖÓÖß ×¾Ö¯Öã»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †³ÖÓÖ¸ü“ÖÖÖ êú»Öß. '†³ÖÓÖ' ¸ü“ÖÖê“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÖÏÓ£ÖÖ“µÖÖ¹ý¯ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ †¬µÖÖÛŸ´Öú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ êú»Öê. †ÖÓ›ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ³ÖÛŒŸÖ´ÖÖÖÖÔú›êü ¾Öôû×¾ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö êú»Öê. ´Ö¬µÖµÖãÖßÖ úÖ»ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê
†Ö•Ö†Öê¸ü ÃÖÓŸÖÖÓÖß ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê»Öß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ¸ü“ÖÖÖ ×™üæúÖ †ÖÆêü.
ÃÖÓŸÖÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê»Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö †Ö¿ÖµÖÖ“Öê †³ÖÓÖ †Ö•ÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×™üæúÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃŸÖ¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ †³ÖÓÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»Öê»Öê
†ÖÆêüŸÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †×ÖÂ™ü ¹ýœüß, ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ, “ÖÖ»Öß×¸ŸÖß, †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ ÖÂ™ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓŸÖÖÓÖß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¸ü“ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
ŸµÖÖŸÖæÖ '¯Ö¸ü´ÖÖ£ÖÔ ¾Ö ¯ÖÏÓ¯Ö“Ö' µÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÖ›ü ‘ÖÖ»ÖæÖ ‹ú Ö¾ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ‹ú ¯ÖÏúÖ¸êü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ ú¹ýÖ †¬µÖÖÛŸ´Öú ²Ö¤ü»Ö
‘Ö›ü×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
'†³ÖÓÖ' Æüß ¸ü“ÖÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ÃÖÆü•Ö-ÃÖã»Ö³Ö¯ÖÖê ÃÖ´Ö•ÖŸÖê. '†³ÖÓÖ' Æüß ¸ü“ÖÖÖ ú¬ÖßÆüß ÖÂ™ü Ö ÆüÖêÖÖ¸üß †¿ÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß †ÖÆêü. '†-³ÖÓ•Ö'
´ÆüÖ•Öê ú¬ÖßÆüß Ö ³ÖÓÖ ¯ÖÖ¾ÖÖÖ¸êü ŸÖê †³ÖÓÖ, †¿Öß †³ÖÓÖÖ“Öß †ÖêôûÖ †Ö¯ÖÖÖÃÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. †³ÖÓÖ Æêü ³ÖŒŸÖß“Öê ´ÖÖ¬µÖ´Ö, ÖÖ´Ö ÃÖÖ¬ÖÖ †ÖÆêü.
'†³ÖÓÖ' Æüß ¸ü“ÖÖÖ †ÖúÖ¸üÖÖê »ÖÆüÖÖ, †Ö™üÖê¯Ö¿Öß¸ü (†»¯Ö †Ö¸Ÿ¾Ö) ¾Ö ´ÖÖÙ´Öú ¿Ö²¤üÖŸÖ êú»Öê»Öß †ÃÖŸÖê.
'×¾Ö÷ü»Ö ×¾Ö÷ü»Ö Ö•Ö¸üß… †¾Ö¬Öß ¤ãü´Ö¤ãü´Ö»Öß ¯ÖÓœü¸üß'
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£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ Öæ¯Ö úÖÆüß ÃÖÖÓÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ †³ÖÓÖÖŸÖæÖ ‘Ö›üŸÖê. †³ÖÓÖÖ»ÖÖ »ÖÖêú×¯ÖÏµÖŸÖÖ ×´ÖôûµÖÖ“Öê ´ÖãµÖ úÖ¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ÃÖÓŸÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖ¾ÖÔÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Öú †ÃÖÖ ³ÖÛŒŸÖ³ÖÖ¾Ö ¾Ö éú×ŸÖµÖãŒŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü úÖµÖÔ ÆüÖêµÖ.
'ÃÖÓŸÖ' Æêü úÖêÖŸµÖÖŸÖ¸üß ‹úÖ Ö¾µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. 'ÃÖÓŸÖ' µÖÖ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ †£ÖÔ '†¬¾ÖµÖãÔ' †ÃÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê1. ÃÖÓŸÖÖ“Öê
•úÖµÖÔ Æêü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ×³Ö´ÖãÖ †ÃÖê“Ö †ÃÖŸÖê. ÃÖÓŸÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ, ×Ö¸üÖ¸ü, ¤üßÖ, ¤ü×»ÖŸÖ, †›üÖÖß »ÖÖêúÖÓÖÖ ¯Ö¸ü´ÖÖ£ÖÖÔ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»ÖÖ,
¯Ö¸ü´Öê¿¾Ö¸ü ³ÖŒŸÖß“ÖÖ ´ÖÖÖÔ ŸµÖÖÓÖß ³Ö•ÖÖ, ¯ÖÏ¾Ö“ÖÖÖŸÖæÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸üÖŸÖæÖ ¾Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü úÖµÖÖÔŸÖæÖ Ã¯ÖÂ™ü êú»ÖÖ. ‡Ô¿¾Ö¸ü ³ÖŒŸÖß ´ÆüÖ•Öê“Ö ÖÖ´Ö³ÖŒŸÖß
ÆüÖêµÖ †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
ÃÖÓŸÖÖÓÖß ²ÖÎü´Æü×¾Öªê“ÖÖ ÃÖãúÖôû êú»ÖÖ. ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖê¿¾Ö¸üÖÓÖß ¯Ö¸ü´Öê¿¾Ö¸üÖ“Öê †´ÖãŸÖÔ Ã¾Ö¹ý¯Ö †ÓŸÖ¸ü´ÖÖÖÖê -µÖÖÆüÖôû»Öê.
'ŸÖã•Ö ÃÖÖãÖ ´ÆüÖÖê úß, ×ÖÖãÔÖ ¸êü… ÃÖÖãÖ ×ÖÖãÔÖ ‹ãú ÖÖêØ¾Ö¤ãü ¸êü……'
ÃÖ•Öã•Ö-×ÖÖãÖ ¯Ö¸ü´Öê¿¾Ö¸üÖÓ»ÖÖ †Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß, ¯ÖÖ¾ÖÖ ú¹ýÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß –ÖÖÖ¤êü¾ÖÖÓÖß ³ÖÛŒŸÖ“ÖÖ ÃÖÖê¯ÖÖ ´ÖÖÖÔ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»ÖÖ 'Æêü ×¾Ö¿¾Ö“Öß ´ÖÖ—Öê ‘Ö¸ü' †ÃÖê ¬µÖêµÖ ´ÖÖÖæÖ –ÖÖÖê¿¾Ö¸üÖÓÖß ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ¸ü“Ö»ÖÖ. ÃÖÓŸÖ ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖÓÖß ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü êú»ÖÖ, ÃÖÓŸÖ ´ÖêôûµÖÖŸÖß»Ö
ÃÖÓŸÖÖÓÖß ³ÖÛŒŸÖ³ÖÖ¾ÖÖÖê Æü×¸üÖÖ´ÖÖ“ÖÖ †ÖÓ›ü Ö•Ö¸ü êú»ÖÖ.
''ÃÖÓŸÖéú¯ÖÖ —ÖÖ»Öß…
‡´ÖÖ¸üŸÖ ±úôûÖ †Ö»Öß…
–ÖÖÖ¤êü¾Öê ¸ü×“Ö»ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ……
ˆ³ÖÖ×¸ü»Öê ¤êü¾ÖÖ»ÖµÖÖ……
'‡Æü»ÖÖêú ¾Ö ¯Ö¸ü»ÖÖêú' µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ¯ÖÓ“Ö úÃÖÖ †ÃÖŸÖÖê? ŸµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´µÖ ¾Ö ³Öê¤ü ÃÖÓŸÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †³ÖÓÖÖŸÖæÖ Ã¯ÖÂ™ü •êú»ÖÖ. ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ-Öß ¾Ö
ÃÖãÖß •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¯ÖÓ“Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ‡Ô¿¾Ö¸ü ³ÖŒŸÖß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö ÃÖÓŸÖÖÓÖß êú»ÖÖ. ´Ö¬µÖµÖãÖßÖ úÖôûÖŸÖ ´Ö¸üÖšüß ÃÖÓŸÖÖÓ“Öß
¾ÖÖ’Ë´ÖµÖ×¾ÖÂÖµÖú úÖ´Ö×Ö¸üß ´ÖÖê»ÖÖ“Öß †ÖÆêü. ÃÖÓŸÖ ×Ö¾Öé¢ÖßÖÖ£Ö ŸÖê ÃÖÓŸÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÖÏÓ£Ö, †³ÖÓÖÖ“ÖÖ, ¯Ö¤ü¸ü“ÖÖÖ, †ÖµÖÖÖê,
³ÖÖ¹ý›êü, ÖÖë¬Öôû, ÖÖîôûÖß, ×¾Ö¸üÖµÖÖ, †Ö¸üŸÖß ‡. ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ³ÖÛŒŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ †´ÖéŸÖ ×¾Ö¯Öã»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ÃÖÓŸÖ ´ÖêôüµÖÖŸÖß»Ö
¯ÖÏ´ÖãÖ ÃÖÓŸÖÖ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸üßÖê ÃÖÓŸÖ ú¾Ö×µÖ¡Öà“ÖÖÆüß ÃÖÖ×ÆüŸ µÖ ×ÖÙ´ÖŸÖßŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ™üÖ †ÖÆêü. ˆ¤üÖ.ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô, ÃÖÓŸÖ ´ÖãŒŸÖÖ²ÖÖ‡Ô, ÃÖÓŸÖ úÖÆüÖê¯ÖÖ¡ÖÖ,
ÃÖÓŸÖ ÃÖÖêµÖ¸üÖ²ÖÖ‡Ô, ÃÖÓŸÖ ×Ö´ÖÔ»ÖÖ ‡. µÖÖ ÃÖÓŸÖ ´ÖêôûµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓŸÖ ú¾Ö×µÖ¡ÖàÖß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß †³ÖÓÖ¸ü“ÖÖÖ êú»Öß. ŸµÖÖ¯Öîúß ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ“µÖÖ
†³ÖÓÖÖŸÖß»Ö ³ÖÛŒŸÖ³ÖÖ¾Ö ú¿ÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖê ¯ÖÖÆæü µÖÖ :
ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô :
'ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô' Æüß Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖÓ“Öß ¤üÖÃÖß ´ÆüÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖÛŸ´Öú ÃÖÓÃúÖ¸üÖÖê ×¾Ö÷ü»Ö ³ÖŒŸÖß“Öß ¯ÖÏê¸üÖÖ
•ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô»ÖÖ 'ÃÖÓŸÖ ¾ÖÖ×™üêúŸÖß»Ö •ÖÖ‡Ô“Öß ¾Öê»Ö' †¿Öß ÃÖ´ÖßÖúÖÓÖß ˆ¯Ö´ÖÖ ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü. (¯ÖÆüÖ.›üÖò.ÖÓ.²Ö.ÖÏÖ´ÖÖê¯ÖÖ¬µÖê :
ÃÖÓŸÖ úÖ¾µÖ ÃÖ´ÖÖ»ÖÖê“ÖÖ) •ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ“Öê ÃÖã´ÖÖ¸êü ÃÖÖê›üêŸÖßÖ¿Öê †³ÖÓÖ †Ö•Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆê üŸÖ. µÖÖ †³ÖÓÖÖŸÖæÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“ÖÖ ÁÖß×¾Ö÷ü»ÖÖ²Ö§ü»Ö ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖ²Ö§ü»Ö
¾Ö ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖê¿¾Ö¸ü ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓŸÖÖ²Ö§ü»Ö ×•Ö¾ÆüÖôûÖ ¯ÖÏê´Ö ¾Ö ³ÖÛŒŸÖ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö ¯Ö¸ü´Öê¿¾Ö¸ü ¯ÖÏŸÖß“Öß ŸÖôû´Öôû ¾Ö †ŸÖÔŸÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
'×¾Öšãü ´ÖÖ—ÖÖ »Öê•æú¸ü¾ÖÖôûÖ… ÃÖÓÖê ÖÖê¯ÖÖôûÖÓ“ÖÖ ´ÖêôûÖ' ŸÖÃÖê“Ö 'µÖêÖ µÖêÖ ×¾ÖšüÖ²ÖÖ‡Ô… ´ÖÖ—Öê ¯ÖÓœü¸üß“Öê †Ö‡Ô' †¿ÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß †ÖŸÖÔ ÆüÖú
¾Ö ŸÖôû´Öôû •ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ“µÖÖ †³ÖÓÖÖŸÖæÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
ÃÖÓŸÖ ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸ü“Öß ¤üôûÖ-•úÖÓ›üÖ ¾Ö ¯ÖÏÖ¯ÖÓ×“Öú úÖ´Öê ú¹ýÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÛŒŸÖ³ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖôûÖ¾Ö¸ü •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß úÖî™ãÓü×²Öú ×•Ö¾ÆüÖôûÖ
×´Öôû×¾Ö»ÖÖ. †Ö‡Ô²ÖÖ¯ÖÖ×¾ÖÖÖ ¯ÖÖê¸üúß —ÖÖ»Öê»Öß ÃÖÖ´ÖÖµÖ 'Ã¡Öß' ¯ÖÖ êú¾Öôû ¯Ö¸ü´Öê¿¾Ö¸ü ÖÖ´Ö ÃÖÖ¬ÖÖÖ êú»µÖÖÖê ¾Ö ÃÖÓŸÖ ÃÖÓÖŸÖß »ÖÖ³Ö»µÖÖÖê ³ÖŒŸÖß“µÖÖ
•Öê¡ÖÖŸÖ ŸÖß †ŸµÖã““Ö ×¿ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»Öß.
ÁÖß×¾Ö÷ü»ÖÖ¿Öß ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ³ÖÛŒŸÖ³ÖÖ¾ÖÖÖê ‹úºþ¯Ö ÆüÖê¾ÖæÖ ¯ÖÏê´Ö³ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ •ÖÖê¸üÖ¾Ö¸ü ÁÖß×¾Ö÷ü»ÖÖ»ÖÖ ŸÖß Ö›üÃÖÖ¾ÖæÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖê
''†¸êü ×¾ÖšüµÖÖ †¸êü ×¾ÖšüµÖÖ… ´Öæôû ´ÖÖµÖê“µÖÖ úÖ¸ü™üµÖÖ'' (ÃÖÓŸÖ ÃÖú»Ö ÖÖ£ÖÖ-†.ú.19)
•ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖß ÁÖß×¾Ö÷ü»Ö ´ÖÆüÖ¢´µÖ, éúÂÖ•Ö´Ö, ²ÖÖ»Ö×Îú›üÖ, éúÂÖ×»Ö»ÖÖ, –ÖÖÖê¿¾Ö¸ü, ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ¾Ö ÃÖÓŸÖ´ÖêôûµÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß
†³ÖÓÖ ×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêüŸÖ.
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ÃÖÓŸÖ ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß “ÖÖî¤üÖ ´ÖÖÖÃÖÖ“Öê ãú™æÓü²Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ“ÖÖ ³ÖÛŒŸÖ³ÖÖ¾Ö ²ÖôûÖ¾Ö»ÖÖ ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖê¿¾Ö¸ü ¾Ö ÃÖÓŸÖ
ÖÖ´Ö¤êü¾ÖÖÓ²Ö§ü»Ö •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÔÖê Öî¸ü¾ÖÖê¤ËüÖÖ¸ü úÖœ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ''–ÖÖÖÖ“ÖÖ ÃÖÖÖ¸ü… ÃÖÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ –ÖÖÖê¿¾Ö¸ü…
´Ö¸üÖê×ÖµÖÖ •ÖÖ¾Öê… ²ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÖê™üÖ µÖÖ¾Öê……
‹êÃÖë ú¸üß ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ… ÃÖµÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ –ÖÖÖ¤êü¾ÖÖ…
•ÖÖ¾Öê †Öê¾ÖÖôæûÖß… •Ö´ÖÖê •Ö´ÖÖê ¤üÖÃÖß •ÖÖß……''
(ÃÖú»Ö ÃÖÓŸÖ ÖÖ£ÖÖ-†.Îú.268)
ÃÖÓŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÔÖê ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖê¿¾Ö¸üÖÓ²Ö§ü»Ö ¾µÖŒŸÖ êú»Öê»ÖÖ ³ÖÛŒŸÖ³ÖÖ¾Ö ÆüÖ Ã¾ÖÖÖã³ÖæŸÖß¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê» ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ×¾Ö¿¾ÖÖ»ÖÖ –ÖÖÖÖ“Öê
'†´ÖéŸÖÓãú³Ö' ¤êü‰úÖ, ÃÖÖÖ¸ü¹ý¯Öß –ÖÖÖÖ“ÖÖ ×“Ö¸ÓüŸÖÖ †ÃÖÖ ÃÖÖšüÖ –ÖÖÖê¿¾Ö¸ü ´ÖÖ‰ú»Öà“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. –ÖÖÖ¤êü¾ÖÖÓ“µÖÖ
¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“Öê Æêü ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÃÖê »ÖÖÖ †ÖÆêü. •ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê '–ÖÖÖê¿¾Ö¸ü' Æêü Öã¹ýÃ£ÖÖÖß †ÖÆêüŸÖ. •Öß¾ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÃÖµÖ ×ŸÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ Èüü¤üµÖÖŸÖ
×™üú×¾Ö»Öê †ÖÆêü. ´ÖÖŸÖé¢¾ÖÖ“µÖÖ ³ÖŒŸÖßÖê ¾Ö ÃÖµÖŸ¾ÖÖ“µÖÖ ¬ÖÖµÖÖÖê •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÕÖê –ÖÖÖê¿¾Ö¸ü ´ÖÖ‰ú»Öß¾Ö¸ü •Öß¾Ö †Öê¾ÖÖôæûÖ ™üÖú»ÖÖ †ÖÆêü.
''¯Öãœüß»Ö •Ö-´Öß –ÖÖÖê¿¾Ö¸ü ´ÖÖ‰ú»ÖßÖê ´ÖÖ—µÖÖ¯ÖÖê™üß •Ö´Ö ‘µÖÖ¾ÖÖ'' †¿Öß ´ÖÖŸÖé¢¾ÖÖ“Öß †ÖÖêÖß †Öêœü •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÔÖê ¾µÖŒŸÖ êú»Öß †ÖÆêü. ²ÖÓ¬Öã,
ÃÖÖÖ, Öã¹ý, ¯Öã¡Ö †ÃÖê †ÖÖêÖê ÖÖŸÖê ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖê¿¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. †¿Öß ¯ÖÏÖ»´Ö •ÖÖÖß¾Ö •ÖÖÖ²ÖÖ‡ÔÖê ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¸ü“ÖÖêŸÖæÖ
¾µÖŒŸÖ êú»Öß †ÖÆêü.
''´ÖÖ—ÖÖ ÖÖ´ÖµÖÖ“ÖÖ Öã¹ý…
ŸÖÖê ÆüÖ ÃÖÖê¯ÖÖÖ ÃÖ¤ËüÖã¹ý……
(†³ÖÓÖ Îú.274)
´ÖÖ‰ú»Öß, Öã¹ý, ÃÖ¤ËüÖã¹ý †¿Öß –ÖÖÖê¿¾Ö¸üÖÓ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ ³ÖŒŸÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ“µÖÖ †³ÖÓÖ¸ü“ÖÖêŸÖæÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê.
•Öß¾ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ †Öê¾ÖÖôûÖßÖê, Öê¡ÖÖ“µÖÖ úÖë¤üÖÖŸÖ ÃÖÖšü¾ÖÖ êú»Öê»Öß ´ÖÖ‰ú»Öß“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ •ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ‹úÃÖÖ¸üÖß ³Öã¸üôû ‘ÖÖ»ÖßŸÖ
¸üÖÆüŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ×ŸÖ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ÖÖ´ÖÃ´Ö¸üÖÖ“ÖÖ ×¤ü¾µÖ ÃÖÖÖÖŸúÖ¸ ×Ö´ÖÖÔÖü ÆüÖêŸÖÖê. –ÖÖÖ¤êü¾Ö ´ÖÖ‰ú»Öß“µÖÖ “Ö¸üÖß •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“Öê ´ÖÖ ŸÖ»»ÖßÖ ÆüÖêŸÖê.
'¯Ö¸ü»ÖÖêúß“Öê ŸÖÖ¹ý ´ÆÖêü ´ÖÖ—ÖÖ –ÖÖÖê¿¾Ö¹ý' †¿Öß –ÖÖÖê¿¾Ö¸üÖ²Ö§ü»Ö ×ŸÖ“Öß ´ÖÖÖê¬ÖÖ¸üÖÖ †ÖÆêü. ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö•Öß¾ÖÖ •ÖÖŸÖÖÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓÖÖ
ÆüÖ»Ö†Ö¯ÖêÂ™üÖ ÃÖÖêÃÖÖ¾µÖÖ »ÖÖÖŸÖÖŸÖ, ÃÖÓÃÖÖ¸üÖ“µÖÖ ³Ö¾Ö¯ÖÖ¿ÖÖŸÖ, ¾µÖ£ÖÖ¾Öê¤üÖêŸÖ ´ÖÖãÂµÖ Öã¸ü±ú™æüÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ Ø“ÖŸÖÖ »ÖÖÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ
´ÖÖ:¿ÖÖÓŸÖß »ÖÖ³ÖŸÖ ÖÖÆüß. †¿ÖÖ ¾Öêôûß ÃÖÓŸÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ †–ÖÖÖ ¤æü¸ü ú¸üÖµÖ»ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖß ¯Ö›üŸÖÖê. ÃÖÓú™üÖÓ“Öê ŸÖÖ¸üÖ ú¸üÖÖ¸üÖ ÃÖÖÖ
–ÖÖÖê¿¾Ö¸ü †ÖÆêü. '¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖ ¾Ö ¯Ö¸ü»ÖÖêúß“Öê •ÖÖ' µÖÖŸÖß»Ö †ÓŸÖ¸ü ¾Ö ´ÖÆü¢¾Ö –ÖÖÖ¤êü¾Ö“Ö ÃÖÖÓÖæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ. –ÖÖÖ³ÖŒŸÖß“Öê Ö¸êü ´Ö´ÖÔ Æêü –
ÖÖÖ¤êü¾ÖÖÓÖÖ úôû»Öê †ÖÆê'ü †ÃÖê •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô“Öê ˆ¤ËüÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ.
ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖê¿¾Ö¸üÖÓ“Öß Öã¹ý ×Ö¾Öé¢ÖßÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ²Ö§ü»Ö •Ö¿Öß ÁÖ¬¤üÖ †ÖÆêü, ŸÖ¿Öß“Ö ´ÖÖ—Öß Ö¸üß ÁÖ¬¤üÖ, ×ÖÂšü Æüß –ÖÖÖ¤êü¾ÖÖÓ“µÖÖ “Ö¸üÖß †ÖÆêü †ÃÖê
•ÖÖÖ²ÖÖ‡Õ“Öê ¯ÖÏÖÓ•Öôû ´ÖŸÖ †ÖÆêü.
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