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 pçç ÇJçvçcççvçpçç ÇJçvçcççvçpçç ÇJçvçcççvçpçç ÇJçvçcççvç
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cçjçþç Ç Jçç®çvç mç bhçuç b?cçjçþç Ç Jçç®çvç mç bhçuç b?cçjçþç Ç Jçç®çvç mç bhçuç b?cçjçþç Ç Jçç®çvç mç bhçuç b?
cçjçþçÇ Yçç<çíJçj FbçÆiuçMçvçí Dçç¬çÀcçCç kçíÀuçb³ç? cçjçþçÇ cççCçmççvçí cçjçþçÇ Yçç<çíkçÀ[í hççþ çÆHçÀjJçuççÇ³ç? cçjçþçÇ mçççÆnl³ç Jç çÆoJççUçÇ
DçbkçÀçb®çí çÆoJçmç mçbhçuçílç? SkçÀ hç@vççíjççÆcçkçÀ J¿çÓ.
Dçç ÆYçpçç Çlç oímççF&Dçç ÆYçpçç Çlç oímççF&Dçç ÆYçpçç Çlç oímççF&Dçç ÆYçpçç Çlç oímççF&

oçívç çÆkçÀmmçí mççbiçÓvç mçá©Jççlç kçÀjlççí. oçívnçÇ MçyoMç: Kçjí Dççnílç.
SkçÀ cçO³çcçJçiçç&Ç³ç cçjçþçÇ Içj. ÒçLçíÒçcççCçí oçívç lçmççÆyçjçÇ ìçÇJnçÇcççiççÇuç Mççí-kçíÀmç®ççÇ
MççíYçç Jçç{Jçlç çÆJçjçpçcççvç.
``Dçjí Jçç, uçlçç cçbiçíMçkçÀj cnCçpçí ûçíì, kçÀç³ç ìç@hç ìç@hç iççCççÇ cnìuççÇ Dççnílç!``
Içjçlç Dççuçíuçç hççÆmlçMççÇlçuçç cççlç=Yçç<çç cçjçþçÇ DçmçCççjç hççnáCçç n<ç&Yçjçvçí
Goddiççjlççí. l³çç lç©Cçç®ççÇ vçpçj oámçN³çç lçmççÆyçjçÇJçj hç[lçí. lççí [yçuç Glmççnçvçí
çÆJç®ççjlççí,
``ní kçÀçíCç? çÆuççÆnlççlççÆyççÆnlççlç vçb!``
Kçuççmç! IçjcççuççÆkçÀCççÇuçç ®çhhçuç nábiçJçC³çç®ççÇ JçíU ³çílçí. lççÇ lçmçyççÇj mçJç&cççv³ç DçMçç
uçíKçkçÀ-S-mçcçÏçì hçá. uç. oíMçhççb[W®ççÇ Dçmçlçí.
Dççlçç oámçjç çÆkçÀmmçç.
hçáC³ççhççmçÓvç kçÀçnçÇ lççmççb®³çç DçblçjçJçjçÇuç cççO³ççÆcçkçÀ MççUç. mççlçJççÇ®³çç Jçiçç&lçuçç
çÆJçÐççLçç&Ç, Yçç<çí®³çç lççmççuçç çÆJç. Jçç. çÆMçjJçç[kçÀj THç&À kçáÀmçácççûçpç ³çç vççJççmçcççíj

LçyçkçÀlç çÆMç#çkçÀçbvçç çÆJç®ççjlççí,
``mçj `kçáÀmçácççûçpç` cnCçpçí kçÀç³ç?`` mççlçJççÇ®çí cçjçþçÇ®çí çÆMç#çkçÀ lççlkçÀçU DçcçÓu³ç cçççÆnlççÇ oílççlç-
``Dçjí yççUç, `kçáÀmçácççûçpç` nçÇ cçnçjçä ̂Mççmçvççvçí çÆJç. Jçç. çÆMçjJçç[kçÀj ³ççbvçç çÆouçíuççÇ hçoJççÇ Dççní.``
Kçuççmç! Jnç@ì Dç ì@̂çÆpç[çÇ.
hçá. uç. DçççÆCç kçáÀmçácççûçpç ³ççb®ççÇ cçççÆnlççÇ vçmçCççjí ®çjç®çj cçnçjçä̂ç®³çç YçÓcççÇlç jçpçjçímç çÆHçÀjlççlç. ³ççbvçç kçÀoççÆ®çlç %ççvçíéçj,
lçákçÀçjçcç, SkçÀvççLç nçÇ vççJçboíKççÇuç içíuçíuççÇ vçmççJççÇlç. MçbYçjçlçÓvç DçMççÇ hçç®ç lç©Cç cççCçmçb pçjçÇ cçnçjçä̂çlç çÆvçhçpçuççÇ
lçjçÇoíKççÇuç cçjçþçÇ Jçç®çvç mçbhçáäçlç Dççu³çç®çb yçíOç[kçÀ çÆJçOççvç kçÀjç³çuçç kçÀçíCçç oíJçç-yçÏçïçCçç®³çç mçç#ççÇ®ççÇ içjpç hç[Ó vç³çí.
FbçÆiuçMç n@pç ìíkçÀvç DççíJnj cçjçþçÇ uçBiJçípç. DççpçkçÀçuç ná Jçç@vìddmç ìÓ jçÇ[ cçjçþçÇ Dçmçç SkçÀ yçomçÓj kçÀç{uçç pççlççí³ç. cçjçþçÇ
Yçç<çç DçççÆCç Jçç®çvç FlçkçÀb cççiçí hç[uçb³ç? Dçç³ç Jçç@kçw[ Dç@C[ Jçç@kçw[ LçÏÓ o yçç³çuçívmç Dçç@HçÀ cçábyçF& Dç@C[ hçáCçí. GÊçjç®³çç MççíOççlç
kçáÀþí kçáÀþí YçìkçÀuççí DçççÆCç ÒçÍç>®ç Jçç{lç içíuçí.
cçjçþçÇ hçámlçkçÀb DçççÆCç çÆoJççUçÇ DçbkçÀçb®çç Kçhç Içmçjiçáb[çÇJçªvç IçjbiçUlç pççJçb lçmçç kçÀcççÇ Pççuçç³ç, cçiç Jç<çç&kçÀçþçÇ npççjçí hçámlçkçÀb
Jç DçbkçÀ ÒçkçÀççÆMçlç kçÀjC³çç®çç Dççlçyçfd³çç®çç J³çJçnçj kçÀmçç ®ççuçÓ jçnlççí? DçççÆCç lççí kçÀçíCç kçÀjlçb? nçÇ mçiçUçÇ jÎçÇ vçícçkçÀçÇ
kçÀçíCçç®³çç yççí[kçw³ççJçj cççjC³ççmççþçÇ ÒççÆmç× nçílç Dçmçlçí? ÒçÍç> DçççÆCç DççCçKççÇ ÒçÍç>. ÒçÍç>ç®çb iççþçí[b çEkçÀJçç níJçjmç@kçÀ hççþçÇuçç
içáb[çUÓvç lçç[oíJçuçç `¬çÀç@mçjçí[`®³çç lç©Cç Jço&UçÇlç çÆMçjuççí. DçÐç³ççJçlç Mçç@çEhçiç cçç@uçmçcççíj 'hçç@h³çáuçj'®çí jçcçoçmç DçççÆCç n<ç&
YçìkçÀU Yçíìuçí. oçoj®³çç kçÀçíuççnuççlç sçÆyçuçoçmç®³çç içuuççÇlç Dçç³ççÆ[³çuçmçcççíj GYçç jççÆnuççí, cççCçmççb®çí OçkçwkçíÀ Kççlç lçj
hçámlçkçÀçb®³çç içrîççbcçOçÓvç DçççÆCç çÆiçNnçF&kçÀçb®³çç içjç[îççlçÓvç cçboçj vçíªjkçÀjvçí oçívç-®ççj #çCççb®ççÇ HçáÀjmçlç kçÀç{}çÇ. çÆìUkçÀ
yçÏçÇpç hççj kçÀªvç `YççpççÇJççuçí-HçíÀcç` mçívççhçlççÇ yççhçì cççiçç&Jçj Dççuççí, çÆlçLçí cç@pçíçÆmìkçÀ SpçvmççÇ®çí DççÆvçuç kçÀçíþçJçUí hçámlçkçÀçb®ççÇ
mçájíKç Dççjçmç kçÀªvç çÆlç÷lç yçmçuçí nçílçí, hçámlçkçÀÒçícççR®ççÇ Jççì hçççÆnu³ççiçlç. çÆiçjiççJççlç PççJçyçç®³çç Jçç[çÇlçu³çç içuuççÇyççíUçlç
`ÞççÇ oçÇhçuç#cççÇ̀ ®çí nícçblç jç³çkçÀj çÆoJççUçÇ DçbkçÀçb®çç FçÆlçnçmç mççbiçC³ççmç GlmçákçÀ nçílçí. jç³çkçÀjçb®çb `pç³ççEno ÒçkçÀçMçvç`, `ÞççÇ
cçnçuç#cççÇ cççnçlc³ç` ¬çlçkçÀLçí®³çç ®ççUçÇmç uççKç ÒçlççÇ mçbhçJçC³çç®çç çÆJç¬çÀcç kçÀjlçb.
çÆJç¬çÀçÇ®çç DçççÆCç çÆoJççUçÇ DçbkçÀçb®³çç Kçhçç®çç Oççiçç hçkçÀ[Óvç Yçu³çç hçnçìí kç@Àcçíjç G®çuçuçç DçççÆCç Fbêç³çCççÇ SkçwmÒçímçcçO³çí yçmçÓvç hçáCçí
Mçnj iççþuçb. Sjb[JçC³ççlç kçÀuçcçç[çÇ nç³çmkçÓÀuçMçípççjçÇ `hç¨çiçbOçç`®çí Dç©Cç pççKç[í pçCçÓ mJççiçlççuçç mçppç nçílçí. pççKç[Wvçç
Jç<çç&®çí 365 çÆoJçmç mçççÆnçÆl³çkçÀ Jçlç&áUçlçuçí hçájmkçÀçj çÆcçUlç Dçmçlççlç. vççiçvççLçç®³çç hççjçpçJçU `jçpçnbmç`®çí çÆouççÇhç
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 cççpçiççJçkçÀj nçílçí. Kçhçç®çb iççÆCçlç l³ççbvçç Dç®çÓkçÀ kçÀUu³çç®çb Flçj ÒçkçÀçMçkçÀ mççbiçlççlç. Dççhhçç yçUJçblç ®ççÌkçÀç®³çç `JççnvççÇ
ÒçoÓ<çCçç`lç `jçÆmçkçÀ mçççÆnl³ç`®³çç ³ççíiçíMç vççboájkçÀjçb®ççÇ Yçíì PççuççÇ. içoç&ÇlçÓvç Jççì kçÀç{lç DçççÆCç Oççhçç ìçkçÀlç #çCçYçj çÆJçmççJçuççí
lçí mçoççÆMçJç hçíþílççÇuç çÆKçjí oçchçl³çç®³çç DçççÆuçMççvç `hççLçHçÀçF&C[j`cçO³çí. çÆvçJççblç hçámlçkçÀb ®ççUCçb nçÇ Dççpç®³çç pçíì ³çáiççlçuççÇ
`uçkçwPçjçÇ̀  vçJní lçj cççvççÆmçkçÀ içjpç yçvçuççÇ Dççní DçççÆCç nçí hçb{jçÇ®ççÇ JççjçÇ kçÀjçJççÇ lçmçç [ç@kçwìj jç. çE®ç. {íjí DçççÆCç
mçbcçíuçvççO³ç#ç jç. iç. pççOçJç ³ççbvçç YçíìÓvç Dççuççí.
l³ççb®ççÇ çÆJçÜlçç DçççÆCç Dççpç®³çç cççkçxÀçEìiç®ççÇ ®ççÌkçÀì ³ççb®çç kçáÀþílçjçÇ mçcçvJç³ç mççOçuçç içíuçç (pçmçç lççí çÆJçuçç³çlçílç pççlççí.) lçj
`vççLç mçbÒçoç³çç®çç FçÆlçnçmç` çEkçÀJçç `oçÆ#çCçí®çç uççíkçÀoíJç ÞççÇKçb[çíyçç` ³ççb®³çç Kçhçç®çí DççkçÀ[ínçÇ içiçvççuçç çÆYç[Ó MçkçÀlççÇuç.
çÆJçuçç³çlçílç çEkçwuçìvçmççníyçç®çb çÆYçkçÀçj hçámlçkçÀnçÇ kçíÀJçU cççkçxÀçEìiç®³çç ³çáÊçÀçÇvçí Yçjcçmççì çÆJçkçÀuçb pççlçb.
mççí Dçç@HçÀ Dçç³ç PçÓcç Dçç@vç Fvç o çÆHçÀu[ Dçç@HçÀ cçjçþçÇ mçççÆnl³ç. ÒçkçÀçC[ hçbçÆ[lç, ÒçkçÀçMçkçÀ DçççÆCç çÆJç¬çÀílçí DçMçç lççÇvç
ìhh³ççbJçªvç cçjçþçÇ Jçç®çvç mçbhçáäçlç Dççuçb³ç çEkçÀJçç vççnçÇ ³çç®çç nç hç@vççíjççÆcçkçÀ J¿çÓ. Òçl³çíkçÀçuçç ÒçÍç> JçíiçUí DçççÆCç l³ççb®ççÇ GÊçj
DçLçç&lç®ç l³ççb®³çç JçÌ³ççÆÊçÀkçÀ DçvçáYçJççbvçç Dçvçámçªvç-
hçç@h³çáuçj ÒçkçÀçMçvç 1926 hççmçÓvç 1952 hç³ç&blç HçÀÊçÀ FbçÆiuçMç hçámlçkçÀçb®çí ÒçkçÀçMçkçÀ. 1948 mççuççÇ l³ççbvççÇ yçç@cyçí yçákçÀ [íhççí
çÆJçkçÀlç Içílçu³ççvçblçj l³ççb®çç cçjçþçÇMççÇ mçbyçbOç Dççuçç. hçVççmç®³çç oMçkçÀçlç Dççpç®ççÇ çÆvç©lmççnçÇ hççÆjçÆmLçlççÇ DçmçlççÇ lçj YçìkçÀU
kçáÀìábyç cçjçþçÇkçÀ[í JçUuçb Dçmçlçb kçÀç? DçççÆCç cçjçþçÇJçj FbçÆiuçMçvçí Kçjb®ç Dçç¬çÀcçCç kçíÀuçb³ç kçÀç?

jçcçoçmç YçìkçÀU :jçcçoçmç YçìkçÀU :jçcçoçmç YçìkçÀU :jçcçoçmç YçìkçÀU : l³çç kçÀçUçlç cççP³ççnçÇ [çíkçw³ççlç nçílçb, cççP³ççhçí#ççnçÇ DççÆOçkçÀ
lçí cççP³çç JççÆ[uççb®³çç DçççÆCç cççíþîçç YççJçç®³çç cçvççlç nçílçb DçççÆCç lçí cnCçpçí cçjçþçÇ
nçÇ®ç DççhçuççÇ GÐçç®ççÇ Yçç<çç Dççní. kçíÀJçU FbûçpççÇlçuçb hçá{çjuçíhçCç hçájímçb vççnçÇ lçj
cçjçþçÇlçÓvçnçÇ lçí DççJçM³çkçÀ Dççní. FbûçpççÇmçboYçç&lç cçábyçF&kçÀjçb®çç içÌjmçcçpç Dççní.
cçábyçF&yççníj cçnçjçäç̂lç DççpçnçÇ cçjçþçÇ cçnÊJçç®ççÇ Dççní. cçnçjçä̂çlç cçjçþçÇ
Jçlç&cççvçhç$çb DççÆOçkçÀ Jçç®çuççÇ pççlççlç. cçjçþçÇ yççlçc³çç DççÆOçkçÀ hçççÆnu³çç pççlççlç.
mçbhçÓCç& YççjlççlçnçÇ `ScçìçÇJnçÇ̀  çEkçÀJçç `mìçj`hçí#çç `DççpçlçkçÀ` çÆkçÀlççÇlçjçÇ hçìçÇvçí

DççÆOçkçÀ hçççÆnuçç pççlççí. Dççpç®³çç Flçhçlç çÆvç©lmççnçÇ hççÆjçÆmLçlççÇ DçmçlççÇ lçjçÇ DççcnçÇ cçjçþçÇkçÀ[í JçUuççí®ç Dçmçlççí. kçÀoççÆ®çlç
l³ççuçç JçUCç JçíiçUb çÆcçUçuçb Dçmçlçb.
Kç í[ç íhçç[îççhç³ç &blç hç ámlçkçÀç b®ç b ç ÆJçlçjCç kçÀç nç ílç vççnç Ç?Kçí[ç íhçç[îççhç³ç &blç hç ámlçkçÀç b®ç b ç ÆJçlçjCç kçÀç nç ílç vççnç Ç?Kçí[ç íhçç[îççhç³ç &blç hç ámlçkçÀç b®ç b ç ÆJçlçjCç kçÀç nç ílç vççnç Ç?Kçí[ç íhçç[îççhç³ç &blç hç ámlçkçÀç b®ç b ç ÆJçlçjCç kçÀç nç ílç vççnç Ç?
jçcçoçmç YçìkçÀU : jçcçoçmç YçìkçÀU : jçcçoçmç YçìkçÀU : jçcçoçmç YçìkçÀU : ®ççbiçu³çç ÒçkçÀçMçvççmççþçÇ, çÆJçlçjCççmççþçÇ hçç³çç uççiçlççí lççí Mççuçí³ç hççþîçhçámlçkçÀçb®çç DçççÆCç Mççuçí³ç
hçámlçkçÀçb®çb ÒçkçÀçMçvç MççmçvççkçÀ[í Dççní. l³ççcçáUí lçácnçuçç DççíhççEvçiç Oçboç çÆcçUlççí. cçábyçF& çÆJçÐççhççÇþç®çç mçbMççíOçvç ûçbLç ÒççÆmç×
kçÀjç³ç®çç 'hçç@h³çáuçj ÒçkçÀçMçvç'vçí DçççÆCç cçáuççbmççþçÇ DçY³ççmç¬çÀcçç®ççÇ hçámlçkçÀb ÒççÆmç× kçÀjç³ç®ççÇ Mççmçvççvçí. yçjb ³ççuçç kçÀçíCççÇ
çÆJçjçíOçnçÇ kçÀjlç vççnçÇ. Liberalisation ®çí Kçboí hçájmkçÀlç&íoíKççÇuç ³çç çÆJç<ç³ççJçj yççíuçç³çuçç lç³ççj vççnçÇlç.
cççP³çç uçnçvçhçCççÇ cçuçç DççþJçlçb³ç. {JçUW®ççÇ Mççuçí³ç hçámlçkçÀb nçílççÇ, Oççç|cçkçÀ hçámlçkçÀb nçílççÇ DçççÆCç cçáuççb®ççÇ hçámlçkçÀbnçÇ nçílççÇ.
Mççuçí³ç hçámlçkçÀçbcçáUí lçí cçnçjçä̂ç®³çç kçÀçvççkçÀçíhçN³ççlç hççínçí®çuçí nçílçí.
kçíÀMçJç çÆYçkçÀçpççÇ {JçUí cçççÆnlççÇ vççnçÇlç Dçmçb kçÀçíCççÇ®ç vçJnlçb. ³çç®çç HçÀç³çoç çÆcçUÓvç l³ççb®ççÇ Flçj hçámlçkçÀbnçÇ pççT MçkçÀlç nçílççÇ.
cçáuççb®ççÇ hçámlçkçÀb, mççvçíiçá©pççR®³çç iççíäçÇ JçiçÌjí. Dççpç DççcnçÇ
pçíJnç `HçÀçmìj HçíÀCçí̀  ÒççÆmç× kçíÀuçb lçíJnç lçí vççnçÇ KçhçJçÓ
MçkçÀuççí. cçáK³ç cnCçpçí Dççpç Dççcnçuçç mçJç&$ç hççínçí®çC³çç®³çç
cç³çç&oç GhççÆmLçlç Pççu³çç Dççnílç.
n<ç & YçìkçÀU :n<ç & YçìkçÀU :n<ç & YçìkçÀU :n<ç & YçìkçÀU : cçuçç Jççìlçb FbçÆiuçMç nçÇ Dççhçu³çç
J³çJçnçjçlçuççÇ Yçç<çç PççuççÇ³ç. lççÇ DççhçCç mJççÇkçÀçjç³çuçç®ç nJççÇ. çÆkçÀlççÇlçjçÇ YççjlççÇ³ç Mçyo Dççlçç FbçÆiuçMç çÆ[kçwMçvçjçÇvçínçÇ
mJççÇkçÀçjuçí Dççnílç. lçíJnç lççÇ hçjkçÀçÇ³ç Yçç<çç Dççní Dçmçb cççvçC³çç®çb kçÀçjCç vççnçÇ.
FbçÆiuçMç FbçÆiuçMç®ç jçnCççj DçççÆCç cçjçþçÇ cçjçþçÇ®ç. cçjçþçÇlç kçÀLçç- kçÀçobyçN³ççb®çç kçÀçU mçbhçuçç³ç. l³ççSíJçpççÇ Içjçoçjçuçç
Ghç³çáÊçÀ DçmçCççjçÇ hçámlçkçÀb Kçhçlççlç. Dççcç®³çç 'hçç@h³çáuçj'®çç Òççíûç@cç KçÓhç cççíþç Dççní. l³ççlç cçjçþçÇ hçámlçkçÀçb®ççÇ çÆvçç|cçlççÇ nç
sçíìç Yççiç Dçmçuçç lçjçÇ DççcnçÇ lççí KçÓhç cçnÊJçç®çç mçcçpçlççí. Dççpç Dççhçu³çç cçjçþçÇlçnçÇ mçbpççÇJç kçÀhçÓj çEkçÀJçç lçjuçç ouççuç
³ççb®³çç KççÐç-mçbmkç=ÀlççÇ hçámlçkçÀçbvçç KçÓhç cççiçCççÇ Dççní. kçÀç@ch³çáìj çEkçÀJçç cç@vçípçcçWì®ççÇ hçámlçkçÀb Kçhçlççlç. ìçÇJnçÇJçjçÇuç
mççÇçÆj³çumçcçáUí uççíkçÀçb®ççÇ kçÀLçç- kçÀçobyçN³ççb®ççÇ YçÓkçÀ Yççiçlçí.

nç®ç çÆJç®ççj `jçpçnbmç`®ç í ç Æouçç Çhç cççpçiççJçkçÀj`jçpçnbmç`®ç í ç Æouçç Çhç cççpçiççJçkçÀj`jçpçnbmç`®ç í ç Æouçç Çhç cççpçiççJçkçÀj`jçpçnbmç`®ç í ç Æouçç Çhç cççpçiççJçkçÀj DççÆOçkçÀ çÆJçmlç=lçhçCçí cççb[lççlç.
'`çÆoJçmçWçÆoJçmç pççÇJçvçç®³çç kçÀ#çç Flçkçw³çç Jçç{lçç³çlç kçÀçÇ hçÓJçç&Ç®ççÇ pççÇ J³ççK³çç nçílççÇ
l³ççhçí#çç Dççlçç pççÇJçvçç®çç hççÆjIç, jçípç pçiçCççN³çç cççCçmççb®çç, ³çíCççN³çç mçbyçbOççb®çç,
çÆJç<ç³ççb®çç DççJççkçÀç FlçkçÀç J³ççhçkçÀ ÒçcççCççlç Jçç{uçíuçç çÆomçlççí kçÀçÇ l³çç l³çç
iççíäçÇlçu³çç hçámlçkçÀç®³çç mJçªhççlçuçb cçìíçÆj³çuç GhçuçyOç Pççuçb lçj lçí Jçç®çkçÀçbvçç
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nJçb³ç. pçáv³çç kçÀçUçlçoíKççÇuç GÊçcç opç&íoçj hçámlçkçÀçb®ççÇ SkçÀ DççJç=ÊççÇ mçbhçç³çuçç oçívç
Jç<çç&b®çç kçÀçU uççiçuçíuçç Dççní. DççpçnçÇ ®ççbiçu³çç hçámlçkçÀç®ççÇ SkçÀ DççJç=ÊççÇ Jç<çç&-oçÇ[
Jç<çç&lç mçbhçlçí. cçíIçvçç hçíþí®çç kçÀLççmçbûçn nç pçj mçççÆnl³çç®çç kçWÀêçEyçoÓ Oçªvç çÆJç®ççj
kçíÀuçç lçj DççpçnçÇ ®ççbiçu³çç kçÀLçç-mçbûçnç®³çç SkçÀç Jç<çç&lç oçívç DççJç=Ê³ççmçá×ç
Kçhçlççlç. cçjçþçÇ hçámlçkçÀçb®çç Jçç®çkçÀ çÆoJçmçWçÆoJçmç kçÀcççÇ nçílççí³ç ní Dççcç®³çç
uçnçvçhçCççhççmçÓvç DççcnçÇ SíkçÀlç Dççuççí Dççnçílç. Guçì Jçç®çkçÀçb®ççÇ mçbK³çç Jçç{lçí Dççní.
HçÀÊçÀ lççí kçÀLçç- kçÀçobyçN³ççb®³çç Pure form kçÀ[Óvç applied form kçÀ[í
JçUuçç Dççní. Dççcç®³çç kçÀçUçlç yçHç&À iççj nçílçç. Dççpç®çç yçHç&À kçÀcççÇ iççj Dçmçlççí nçÇ
Òçl³çíkçÀ çÆhç{çÇ®ççÇ Dççíj[ Dçmçlçí.
cççÇ GÊçcç hçámlçkçÀ kçÀç{ívç, lçí GÊçcç hç×lççÇvçí uççíkçÀçbhç³ç&blç vçíF&vç. cççÇ GÊçcç pçççÆnjçlç
kçÀjívç. içÌjJ³çJçnçjç®çç cççiç& vç DçJçuçbyçlçç l³ççmççþçÇ pçí pçí cççiç& GhçuçyOç DçmçlççÇuç
l³çç®çç cççÇ Jççhçj kçÀjívç, nçÇ®ç Dççpç®³çç ÒçkçÀçMçkçÀçb®ççÇ Jç=ÊççÇ Dçmçç³çuçç nJççÇ. cççPçb

hçámlçkçÀ Dççní, lçí GÊçcç®ç Dççní. lçácnçuçç l³çç®ççÇ çEkçÀcçlç Dçmçíuç lçj çEmçniç[ç®³çç kçÀ[ç cççiçÓvç ®ç{ç DçççÆCç hçámlçkçÀ I³çç. cççÇ
lçácç®³ççhç³ç&blç ³çíCççj vççnçÇ nçÇ cçvççíJç=ÊççÇ Dççlçç ®ççuçCççj vççnçÇ. kçÀçjCç kçÀLçç- kçÀçobyçN³ççb®çç Jçiç& pççí KçÓhç ÒçcççCççlç kçÀcççÇ Pççuçç
vçmçÓvç lççí hçmçjuçç içíuçç³ç l³ççb®³ççhç³ç&blç hççínçí®çCçb nçÇ®ç Dççlçç Dççcnç ÒçkçÀçMçkçÀçb®ççÇ KçjçÇ pçyççyçoçjçÇ Dççní.`'

Dççhhçç yçUJçblç ®ççÌkçÀçlççÇuç jç ÆmçkçÀ mççç Ænl³çç®ç í ³çç íi ç íMç vçç boájkçÀjjç ÆmçkçÀ mççç Ænl³çç®ç í ³çç íi ç íMç vçç boájkçÀjjç ÆmçkçÀ mççç Ænl³çç®ç í ³çç íi ç íMç vçç boájkçÀjjç ÆmçkçÀ mççç Ænl³çç®ç í ³çç íi ç íMç vçç boájkçÀj çÆJç¬çÀíl³ççb®³çç
YçÓçÆcçkçíÀlçÓvç mççbiçlççlç,
'`Òçl³çíkçÀ çÆpçunç hççlçUçÇJçj SkçÀ hçámlçkçÀ çÆJç¬çÀílçç nJçç. ÒçkçÀçMçkçÀ mçbK³çí®³çç lçáuçvçílç
hçámlçkçÀ çÆJç¬çÀílçí KçÓhç®ç kçÀcççÇ Dççnílç. ÒçoMç&vççlç hçámlçkçÀçb®ççÇ KçjíoçÇ nçílçí, cçç$ç l³ççkçÀ[í
Jçç®çkçÀ cçuìçÇhçhç&pç hç×lççÇvçí hççnlççí cnCçpçí SkçÀ hçámlçkçÀ Içjçlç çÆkçÀlççÇ pçCççbvçç Ghç³ççíiççÇ
hç[íuç. ³çç®ç ¢çÆäkçÀçívççlçÓvç hççkçÀkçÀuçç, Dççjçíi³ç, mçbiçCçkçÀ nçÇ hçámlçkçÀb DççÆOçkçÀ çÆJçkçÀuççÇ
pççlççlç.
FLçí Dççhhçç yçUJçblç ®ççÌkçÀçlç Dççcç®³ççkçÀ[í uççÆuçlç mçççÆnl³çç®çí ojjçípç hçç®çMçí ûççnkçÀ
Dçmçlççlç. JççÇmç lçí hçb®çJççÇmç npççjçb®³çç Dççmçhççmç®ççÇ KçjíoçÇ nçílç Dçmçlçí, DçvçíkçÀoç
l³ççb®³ççMççÇ yççíuçlççvçç Dçmçb uç#ççlç ³çílçb kçÀçÇ ®çbêhçÓj, vççboí[, ³çJçlçcççU ³ççbmççjK³çç

Yççiççlç DçvçíkçÀ hçámlçkçÀçbçÆJç<ç³ççÇ®ççÇ cçççÆnlççÇ hççínçí®çuçíuççÇ vçmçlçí. nUÓnUÓ vççboí[, ³çJçlçcççU nç Yççiç [íJnuçhç nçílççí³ç.
Dççhçu³ççkçÀ[í hçámlçkçÀ- ÒçoMç&vçç®çç Yççiç HçÀÊçÀ cçábyçF&- hçáCçí- vçççÆMçkçÀhçájlçç®ç yçjç®ç kçÀçU cç³ççç&Æolç jççÆnuçç nçílçç. Dççpç cçç$ç
mççlççjç, mççbiçuççÇ, kçÀçíunçhçÓj DçiçoçÇ Lçíì yçíUiççJç DçççÆCç oámçjçÇkçÀ[í ³çJçlçcççUhç³ç&blç GÊçcç çÆJç¬çÀçÇ nçílç Dçmçlçí. Dççcnç
çÆJç¬çÀíl³ççbvçç uç#ççlç Dççuç³çb kçÀçÇ FLçí Glkç=Àä kçÀçTbìj mçíuç nçílççí, kçÀçTbìj mçíuçvçí Jçç®çkçÀ Jçç{lç Dçmçlççí.`'
hçáC³ççJçªvç Lçíì oçojuçç Jç[íJççu³çç®ççÇ içuuççÇ çÆlçLçí `Dçç³ççÆ[³çuç`.
'`içCçhçlççÇhççmçÓvç çÆoJççUçÇhç³ç&blç cçjçþçÇ hçámlçkçÀçb®ççÇ mçJçç&çÆOçkçÀ çÆJç¬çÀçÇ nçílç Dçmçlçí DçççÆCç uçç³çyçÏjçÇ KçjíoçÇkçÀçÆjlçç cçç®ç&®çç cççÆnvçç.`'
KçjíoçÇ- çÆJç¬çÀçÇ®çí þçíkçÀlççUí mççbiçç³çuçç cç boçj vç í©jkçÀj `Dçç³çç Æ[³çuç`.cç boçj vç í©jkçÀj `Dçç³çç Æ[³çuç`.cç boçj vç í©jkçÀj `Dçç³çç Æ[³çuç`.cç boçj vç í©jkçÀj `Dçç³çç Æ[³çuç`.
'`çEÒçì cççÇçÆ[³çç nç vçíncççÇ®ç Fuçíkçwìç̂@çÆvçkçÀ cççÇçÆ[³ççhçí#çç JçíiçUç- mJçlçb$ç jçnCççj Dççní. Dççpç JçíiçJçíiçUçÇ Jç=Êçhç$çb FbìjvçíìJçj
çÆomçlççlç. hçCç mçkçÀçU®³çç ®çnçyçjçíyçj Dççhçu³ççuçç Jç=Êçhç$çb uççiçlçb®ç kçÀçÇ!`'

`Dçç³çç Æ[³çuç`cçOçuçç Ç mçoçmçJç &oç içoç &Ç vç ícçkçÀb`Dçç³çç Æ[³çuç`cçOçuçç Ç mçoçmçJç &oç içoç &Ç vç ícçkçÀb`Dçç³çç Æ[³çuç`cçOçuçç Ç mçoçmçJç &oç içoç &Ç vç ícçkçÀb`Dçç³çç Æ[³çuç`cçOçuçç Ç mçoçmçJç &oç içoç &Ç vç ícçkçÀb
kçÀç³ç ç ÆJçkçÀlç Iç ílç í? Dççç ÆCç lç©Cç ç Æhç{ç Ç®ççkçÀç³ç ç ÆJçkçÀlç Iç ílç í? Dççç ÆCç lç©Cç ç Æhç{ç Ç®ççkçÀç³ç ç ÆJçkçÀlç Iç ílç í? Dççç ÆCç lç©Cç ç Æhç{ç Ç®ççkçÀç³ç ç ÆJçkçÀlç Iç ílç í? Dççç ÆCç lç©Cç ç Æhç{ç Ç®çç
kçÀuç kç áÀþ í ç Æomçlçç í?kçÀuç kç áÀþ í ç Æomçlçç í?kçÀuç kç áÀþ í ç Æomçlçç í?kçÀuç kç áÀþ í ç Æomçlçç í?
cçboçj SkçÀç HçÀìkçw³ççlç hçámlçkçÀ kçÀç{Óvç çÆou³ççiçlç
GÊçj oíT uççiçlççí-
'`lç©Cç çÆhç{çÇlç, çÆJçMçí<çlç: kçÀç@uçípçcçO³çí pççCççN³çç
cçáuççRcçO³çí kçÀLçí®çb Jçç®çvç GÊçcç Dççní. Dç©Cçç {íjí,
DççMçç yçiçí, cçíIçvçç hçíþí, mçççÆvç³çç, Mççblçç MçíUkçíÀ Jçç
mçávççÇlççyççF& ³ççb®³çç hçámlçkçÀçbvçç lç©Cç m$ççÇ Jçiçç&lç
çÆJçMçí<ç cççiçCççÇ Dççní. hçáuç, Jçhçá lçj
Dçç³çá<³çYçjçmççþçÇ ®ççuçCççjçÇ hçámlçkçÀb Dççnílç.
kçÀçobyçN³ççb®³çç Kçhçç®çb ÒçcççCç kçÀcççÇ Pççuçb³ç cççv³ç,
³ççuçç kçÀçjCç çÆcçuç yçbo Pççu³ççlç. çÆcçuçcçO³çí [yçç
KççC³çç®³çç JçíUílç yççyçç kçÀocç, çÆMçjJçUkçÀj,
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mç[íkçÀj Jçç®çuçí pççlç Dçmçlç. l³ççb®³çç Kçhçç®ççÇ pççiçç Dççlçç iç=nçíhç³ççíiççÇ hçámlçkçÀçbvççÇ IçílçuççÇ Dççní. HçÀjkçÀ SkçÀ®ç Pççuçç³ç DçççÆCç
lççí cnCçpçí hçÓJçç&Ç uççíkçÀb DççhçCçnÓvç hçámlçkçÀçb®ççÇ ®ççÌkçÀMççÇ kçÀjlç. Dççpç lçí yççpççjçlç Dççuçb³ç cnCçÓvç iççpçJççJçb uççiçlçb.
`cçnçvçç³çkçÀ`mççjK³çç mçnçMçí ©hç³ççb®³çç hçámlçkçÀçb®³çç pçj mçnç- mçnç DççJç=Ê³çç çÆvçIçÓ MçkçÀlççlç, ³ççJçªvç Jçç®çkçÀ kçÀcççÇ Pççuçíuçç
vççnçÇ ní®ç çÆomçÓvç ³çíF&uç. Dççcç®³ççkçÀ[í çÆoJçmççuçç 300 lçí 400 hçámlçkçÀb pççlççlç, DçiçoçÇ onç ©hç³ççbhççmçÓvç mçnçMçí- DççþMçí
©hç³ççbhç³ç&blç çÆkçÀcçlççÇ®ççÇ. ÒçkçÀçMçkçÀçbvççÇ- çÆJç¬çÀíl³ççbvççÇ çÆcçUÓvç vçJçvçJççÇvç kçÀjlç jçnCçb DççJçM³çkçÀ Dççní.
DççcnçÇ cçjçþçÇ ìçÇ-Mçì&mçd kçÀç{lççí³ç. DçLçç&lç cççÇ l³ççlççÇuç çÆJç¬çÀçÇ®çç Yççiç mççbYççUlççí³ç. cççPçí çÆcç$ç çÆJçvççío hçJççj DçççÆCç cçnWê
çÆcçUÓvç lçí kçÀjlçç³çlç. FbçÆiuçMç cççÇçÆ[³çcçuçç pççCççjçÇ pççÇ lç©Cç çÆhç{çÇ Dççní l³ççbvçç ³çç®çb çÆJçuç#çCç DçÒçÓhç Jççìíuç. l³ççJçj Jçboí
cççlçjcçd Dçmçíuç, yççÆnCççyççF¥®ççÇ iççCççÇ DçmçlççÇuç, kçáÀmçácççûçpççb®³çç kçÀçÆJçlçç DçmçlççÇuç, çEkçÀJçç iç, cç, Yç, vç DççÐçç#çjb DçmçlççÇuç.
mçççÆnl³ççuçç hçÓjkçÀ þjlççÇuç DçMçç Dç@uççF[ iççíäçÇ GÊçcç cççkçxÀçEìiçÜçjí yççpççjçlç DççCçCçb nçÇ kçÀçUç®ççÇ içjpç Dççní.
çÆoJççUçÇ DçbkçÀçb®ççÇ çÆJç¬çÀçÇ kçÀMççÇ `mkçÀçÇcç` ìçkçÀlçç®ç#çCççÇ Jçç{lç içíuççÇ. ®ççj Jç<çç&bhçÓJçç&Çhç³ç&blç DçbkçÀçb®çç Kçhç SkçÀocç kçÀcççÇ Pççuçç nçílçç.
DçbkçÀçbmççíyçlç®³çç DçvçíkçÀ mkçÀçÇcmç yççpççjçlç Dççu³çç DçççÆCç SkçÀçSkçÀçÇ çÆoJççUçÇ DçbkçÀçbvçç Tç|pçlççJçmLçç DççuççÇ.`'
cçjçþçÇ®³çç YççÆJçlçJ³ççJçj Yçç<³ç kçÀjlççvçç mçbmkç=Àlç®çç çÆJç®ççj DçhççÆjnç³ç& þjlççí Dçmçb [ç@. jç. çÆ®çb. {íjí cnCçlççlç l³çç®çÒçcççCçí
cçjçþçÇ Jçç®çvççmççÆnlç çÆoJççUçÇ DçbkçÀçb®çç çÆJç<ç³ç çÆvçIçCçb ¬çÀcçÒççhlç þjlçb.

`hç¨çiç bOçç`®ç í Dç©Cç pççKç[í`hç¨çiç bOçç`®ç í Dç©Cç pççKç[í`hç¨çiç bOçç`®ç í Dç©Cç pççKç[í`hç¨çiç bOçç`®ç í Dç©Cç pççKç[í çÆnjçÇjçÇvçí çÆoJççUçÇ
DçbkçÀçb®ççÇ mçÐç: hççÆjçÆmLçlççÇ kçÀLçvç kçÀjlççlç.
'`içíu³çç Jç<çç&Ç mçiçUîçç çÆoJççUçÇ DçbkçÀçb®ççÇ çÆJç¬çÀçÇ
lççÇmç ìkçwkçw³ççbvççÇ kçÀcççÇ PççuççÇ nçílççÇ. hçÓJçç&Ç çÆoJççUçÇ
DçbkçÀçb®ççÇ çÆJç¬çÀçÇ ÒççÆmç× uçíKçkçÀçbcçáUí nçílç Dçmçí.
DçcçákçÀ SkçÀç DçbkçÀçlç cçç[içÓUkçÀjçb®ççÇ kçÀLçç Dççní
çEkçÀJçç pç³çJçblç oUJççR®ççÇ kçÀçobyçjçÇ Dççní l³ççb®çç SkçÀ
þçímç Jçç®çkçÀJçiç& nçílçç. DçMççÇ uçíKçkçÀçb®ççÇ YçkçwkçÀcç
HçÀUçÇ Dççlçç n³ççlç vççnçÇ. cçiç DççcnçÇ uçíKçkçÀç®³çç
vççJççSíJçpççÇ çÆJç<ç³ççkçÀ[í Dççkç=Àä kçÀjC³çç®çç Òç³çlvç
kçÀjlççí³ç. kçíÀJçU Jçç*ddcç³ççÇvç DçbkçÀ kçÀç{Cçí Dççlçç
DçJçIç[ Dççní. `cççÌpç` çEkçÀJçç `oçÇhççJçuççÇ̀ vçí lççí

Ghç¬çÀcç DçÐççhç ®ççuçÓ þíJçuçç³ç.
çÆoJççUçÇ DçbkçÀçb®çb DçLç&kçÀçjCç ní pççmlççÇlç pççmlç pçççÆnjçlççRJçj DçJçuçbyçÓvç Dççní. pçççÆnjçlççÇ kçÀcççÇ nçíT uççiçu³çç. Mççmçvçç®³çç
onç lçí DçkçÀjç pçççÆnjçlççÇ nçíl³çç. kçáÀìábyç kçÀu³ççCç, uçç@ìjçÇ, oçªyçboçÇ Fl³ççoçÇ, l³ççnçÇ 1993-94 vçblçj yçbo Pççu³çç. ìçÇJnçÇvçí
yçN³çç®ç pçççÆnjçlççÇ Kçí®çÓvç Içílçu³çç. ³çç®çyçjçíyçj Jç=Êçhç$ççb®çí pçí çÆoJççUçÇ DçbkçÀ çÆvçIçlççlç l³ççmççíyçlç®ççÇ mhçOçç& DççÆlçMç³ç DçJçIç[
Dçmçlçí. kçÀçjCç Jç=Êçhç$ççbkçÀ[í DçmçCççjçÇ ³çb$çCçç FlçjçbkçÀ[í DçmçCçb Mçkçw³ç®ç vççnçÇ, hçCç Òçl³çíkçÀ JçíUímç SkçÀ YççJçvçç Dçmçlçí cççiç®çç
Òç³ççíiç HçÀmçuçç, hçCç ³çç JçíUímç kçÀçnçÇlçjçÇ nçlççMççÇ uççiçíuç. çÆJç¬çÀçÇJçj uç#ç kçWÀçÆêlç kçÀªvç DçMççíkçÀ Jç DççÆvçuç kçÀçíþçJçUWvççÇ mkçÀçÇcmç
kçÀç{u³ççlç. cçboçjvçí `Dçç³ççÆ[³çuç`®³çç mkçÀçÇcçcçOçÓvç çÆoJççUçÇ DçbkçÀçb®ççÇ çÆJç¬çÀçÇ Jçç{JçuççÇ. SkçÀç®ç oákçÀçvççlçÓvç npççj çEkçÀJçç mççlçMçí-
DççþMçí DçbkçÀ pççCçb nçÇ HçÀçj cççíþçÇ iççíä PççuççÇ.
Dççcç®ççÇ `çÆoJçç` vççJçç®ççÇ mçbIçìvçç Dççní. DççcnçÇ çÆoJççUçÇ DçbkçÀçb®çí mçbhççokçÀ JçíUçíJçíUçÇ YçíìÓvç mçcçm³ççbJçj ®ç®çç& kçÀjlççí, SkçÀçÆ$çlç
pçççÆnjçlççÇ çÆcçUJçC³çç®çç Òç³çlvç kçÀjlççí. DçLçç&lç çÆJç<ç³çç®çb vççJççÇv³ç MççíOçu³çççÆMçJçç³ç hç³çç&³ç vççnçÇ DçççÆCç p³ççuçç çÆJç¬çÀçÇmççþçÇ kçÀçnçÇ
kçÀjCçb Mçkçw³ç Dççní DçMççvçí®ç çÆoJççUçÇ DçbkçÀ kçÀç{çJçílç.``

GlkçÀ<ç & Ò çkçÀçMçvç®ç í mç á. Jçç. pçç íMçç ÇGlkçÀ<ç & Ò çkçÀçMçvç®ç í mç á. Jçç. pçç íMçç ÇGlkçÀ<ç & Ò çkçÀçMçvç®ç í mç á. Jçç. pçç íMçç ÇGlkçÀ<ç & Ò çkçÀçMçvç®ç í mç á. Jçç. pçç íMçç Ç ³ççbvççÇ
pççKç[W®ççÇ®ç `jçÇ̀  Dççí{uççÇ. Sívç [íkçwkçÀvç
çÆpçcçKççv³ççJçj içjJççjí hçáuççKççuççÇ l³ççb®çb oákçÀçvç,
MçípççjçÇ ûçbLççuç³ç. Dç#çjMç: MçÓv³ççlçÓvç mçá©Jççlç
kçíÀuççÇ. uç#cççÇ jçí[uçç jml³ççJçj yçmçÓvç çÆoJççUçÇ
DçbkçÀ çÆJçkçÀuçí. ³çççÆJç<ç³ççÇ Dççpç lçí mççbiçlççlç.
``uççíkçÀ jml³ççJçj uççFvç uççJçÓvç DçbkçÀ v³çç³ç®çí
DçççÆCç l³ççJçj jíMçvç Dçmçç³ç®çb. Dççpç hçVççmç Jç<ç&b
cççÇ DçbkçÀ çÆJçkçÀlççí³ç. hçÓJçç&Ç MçnjçlçÓvç iççJççuçç

pççCççjç YçjhçÓj cççíþç Jçiç& nçílçç. lççí hçáC³ççnÓvç çÆvçIçlççvçç®ç çÆcçþçF&®çç [yçç DçççÆCç oçívç-®ççj DçbkçÀ IçíTvç çÆvçIçç³ç®çç. l³çç JçíUímç
DçbkçÀ çÆcçUC³çç®³çç cçábyçF& Jç hçáCçí SJç{îçç oçívç®ç yççpççjhçíþç nçíl³çç. vççiçhçÓjmçá×ç vçJnlçb. hçáC³ççnÓvç çÆoJççUçÇ DçbkçÀ Flçj çÆþkçÀçCççÇ
pççlç, DçiçoçÇ IçjçIçjçlç çÆJçvççíoçÇ DçbkçÀçb®ççÇ cççiçCççÇ nçílççÇ. `cççíçÆnvççÇ̀ , `DççJççpç`®çí DçbkçÀ jçKçÓvç þíJççJçí uççiçlç. cçjçþçÇlç®ç nçÇ cçboçÇ
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DççuççÇ³ç Dçmçb vçJní, hçÓJçç&Ç cççÇ MçbYçj- MçbYçj `mìçj[mì` çÆJçkçÀç³ç®ççí. Dççlçç lççí DççkçÀ[ç hçb®çJççÇmçhç³ç&blç KççuççÇ Dççuçç³ç. cççÇ
uçç³çyçÏjçÇ ®ççuçJçlççí. l³çç®çí SkçíÀkçÀçUçÇ mçç[ílççÇvç npççj cçWyçj nçílçí, Dççlçç mççlçMçíhç³ç&blç DççkçÀ[ç Dççuçç³ç. SKççÐçç uçíKçkçÀç®çb
SKççob hçámlçkçÀ DçY³ççmç¬çÀcççlç Dçmçuçb lçj cçiç l³çç uçíKçkçÀç®ççÇ FlçjnçÇ hçámlçkçÀb çÆJçÐççLçç&Ç IçíTvç pççlççlç. [ç@. {íjí çEkçÀJçç
cçç[içÓUkçÀjçb®çí Dçmçí mçíì®³çç mçíì IçíTvç pççlççlç. kçÀçjCç l³ççlçuçb SkçÀ hçámlçkçÀ l³ççb®³çç DçY³ççmççlç Dçmçlçb. kçÀçíCçl³çç vçd
kçÀçíCçl³çç lçjçÇ kçÀçjCççvçí çÆJç¬çÀçÇ nçílçí, Jçç®çkçÀ Dçmçlççí hçCç Jçç®çvçç®ççÇ cçç$ç j[ Dççní.``

Kçhçç®çç çÆJç¬çÀcç kçÀjCççjb DççJç=ÊççÇcççiçÓvç DççJç=ÊççÇ
KçhçCççjb hççÆnu³çç ¬çÀcççbkçÀç®çb hçámlçkçÀ cnCçÓvç mççvçí
içá©pççR®³çç `M³ççcç®çç Ç DççF&̀`M³ççcç®çç Ç DççF&̀`M³ççcç®çç Ç DççF&̀`M³ççcç®çç Ç DççF&̀ kçÀ[í yççíì oçKçJçuçb
pççlçb. `pç³çç Eno ÒçkçÀçMçvç`®ç í n ícç blç jç³çkçÀj`pç³çç Eno ÒçkçÀçMçvç`®ç í n ícç blç jç³çkçÀj`pç³çç Eno ÒçkçÀçMçvç`®ç í n ícç blç jç³çkçÀj`pç³çç Eno ÒçkçÀçMçvç`®ç í n ícç blç jç³çkçÀj
cççiç&MççÇ<çç&lç `ÞççÇ cçnçuç#cççÇ cççnçlc³ç-
JçÏlçkçÀLçç`®ççÇ `vç YçÓlççí vç YççÆJç<³ççÆlç` DçMççÇ çÆJç¬çÀçÇ
kçÀjlççlç.
``cççÆnv³ççYçjçlç pçJçUhççmç ®ççUçÇmç uççKç
hçámlçkçÀçb®ççÇ çÆJç¬çÀçÇ nçílçí, FlçjnçÇ oçívç-®ççj
ÒçkçÀçMçkçÀ Dççnílç, mçJç& çÆcçUÓvç mççOççjCç SkçÀ
kçÀçíìçÇ®³çç Dççmçhççmç kçÀç@hççÇpçd çÆJçkçÀu³çç pççlççlç.
Dççcç®çç `pç³ççEno`®çç Kçhç l³ççlç ®ççUçÇmç uççKç
kçÀç@hççÇpçd®çç Dçmçlççí. 1984 ®³çç Dççmçhççmç DççcnçÇ

lçí ÒçkçÀççÆMçlç kçÀjç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ. JççÇmç npççjçbJçªvç çÆJç¬çÀçÇ ®ççUçÇmç uççKççbhç³ç&blç içíuççÇ. SJç{îçç Jç<çç&blç DççcnçÇ l³çç®ççÇ
çEkçÀcçlç HçÀÊçÀ Dççþ DççCçí Jçç{JçuççÇ Dççní. oçÇ[®ççÇ oçívç ©hç³çí kçíÀuççÇ.``
cççiç&MççÇ<çç&lç (®ççj çEkçÀJçç hçç®ç) içá©Jççj GhçJççmç kçÀªvç JçÏlçkçÀLçí®³çç mççlç ÒçlççÇ Mçípççj-hççpççj®³çç cççÆnuççbvçç Jççìu³çç lçj
uçiçí®ç uç#cççÇ ÒçmçVç nçíTvç Dççç|LçkçÀ YçjYçjçì nçílçí, DçMççÇ çÆJççÆMçä cçjçþçÇ cççÆnuççJçiçç&lç YççJçvçç Dççní. nçÇ®ç Þç×ç-YççJçvçç
l³ççbvççÇ cçjçþçÇ mçççÆnl³ççÒçlççÇ oçKçJçÓvç çÆoJççUçÇ DçbkçÀ Jçç SKççob ®ççbiçuçb hçámlçkçÀ Yçíì cnCçÓvç çÆouçb lçj? cççÆnv³ççYçjçlç SkçÀ kçÀçíìçÇ
ÒçlççÇ KçhçJçCççN³çç cççÆnuççbvçç (çÆoJççUçÇ DçbkçÀ Jçç hçámlçkçÀçb®³çç çÆkçÀcçlççÇ hççnlçç) Jç<ç&Yçjçlç oçívnçÇ çÆcçUÓvç ®ççUçÇmç- hçVççmç npççj
ÒçlççR®ççÇ oíJççCç-IçíJççCç kçÀjCçb DçJçIç[ pççT vç³çí.

`cç @pç íç ÆmìkçÀ`®³çç Dçç Ævçuç kçÀç íþçJçUWvçç`cç @pç íç ÆmìkçÀ`®³çç Dçç Ævçuç kçÀç íþçJçUWvçç`cç @pç íç ÆmìkçÀ`®³çç Dçç Ævçuç kçÀç íþçJçUWvçç`cç @pç íç ÆmìkçÀ`®³çç Dçç Ævçuç kçÀç íþçJçUWvçç nçÇ
içbcçlç mççbçÆiçlçuççÇ lçj lçí KçUKçUÓvç nmçlççlç
DçççÆCç cnCçlççlç-
``Dçnçí yççpççjçlç cççÇ oçívç mkçÀçÇcmç ìçkçÀu³ççlç.
cç@pçíçÆmìkçÀ çÆÜouç ûçbLçmçb®ç³ç ³ççípçvçç DçççÆCç
`çÆ[mkçÀçTbì kçÓÀhçvç`. l³ççuççnçÇ çÆjmhçç@vmç çÆcçUlç
vççnçÇ.``
oçoj, hççuç&í, [çWçÆyçJçuççÇ ³çíLçí uççÆuçlç mçççÆnl³çç®ççÇ
çÆJç¬çÀçÇ kçÀjCççN³çç `cç@pçíçÆmìkçÀ SpçvmççÇ̀ ®³çç DççÆvçuç
kçÀçíþçJçUWvçç lç©Cç çÆhç{çÇ®çb çÆ®ç$ç HçÀçjmçb

çÆJçuççíYçvççÇ³ç çÆomçlç vççnçÇ.
'`Dççpç®³çç cçjçþçÇ Jçç®çvçç®³çç çÆJçjçíOççlç oçívç IçìkçÀ- hççuçkçÀ DçççÆCç çÆMç#çkçÀ. cçáuççbvççÇ SKççob cçjçþçÇ hçámlçkçÀ G®çuçuçb,
yçIçç³çuçç- ®ççUç³çuçç, Dççcç®çí hççuçkçÀ Dççíj[Cççj, `Dçjí lçáuçç cçjçþçÇ Jçç®çlçç ³çílçb³ç? vççnçÇ vçç? cçiç þíJçÓvç oí.` nç@ìíuçcçO³çí
cçívçÓ kçÀç[& cçjçþçÇlç Dçmçíuç DçççÆCç SKççoç cçáuçiçç Jçç®çç³ç®çç Òç³çlvç kçÀjlççí³ç lçjçÇ l³ççuçç hççuçkçÀ Dççíj[lççÇuç. Dççhçu³ççkçÀ[®çí
yçnálçíkçÀ çÆMç#çkçÀ lçj SkçÀ lççjKçíhçájlçí®ç Dçmçlççlç. hçiççjç®çb hççkçÀçÇì çÆcçUçuçb kçÀçÇ mçbhçuçb. DçpçÓvçnçÇ DççþJççÇ- vçJçJççÇ®³çç
çÆJçÐççL³çç&bvçç FmççhçvççÇlççÇ DçççÆCç çÆyçjyçuçç®³çç iççíäçÇ çÆou³çç pççlççlç. Kçjb lçj `yçvçiçjJçç[çÇ̀ , `DççÆivçhçbKç`, `J³çÊçÀçÇ DçççÆCç JçuuççÇ̀
nçÇ hçámlçkçÀb Jçç®çç³çuçç Ðçç. FLçÓvç lççí [íJnuçhç nçílç pççF&uç. l³ççuçç çÆJçvççío kçÀMççuçç cnCçlççlç, ³çç®ççÇ mçcçpç ³çíF&uç. FLçÓvç®ç hçá{í
lççí oUJççÇ- iççívççÇoçbkçÀ[í JçUíuç.
hçÓJçç&Ç cçí cççÆnv³ççlç FLçí oçojcçO³çí Òç®çb[ içoç&Ç Dçmçç³ç®ççÇ, Dççlçç kçÀçíCççÇ {ábkçÓÀvç hççnlç vççnçÇ. hççuçkçÀ cnCçlççlç ìçÇJnçÇmçcççíj yçmç
DçççÆCç lççí cçnçiç[ç kçÀç@ch³çáìj IçíTvç çÆouçç³ç vçb l³çç®çb kçÀç³ç lçí kçÀj. hçCç Jçç®çÓ vçkçÀçímç. hçámlçkçÀb çÆJçkçÀlç IçíTvç oíCççN³çç
hççuçkçÀçb®ççÇ çÆhç{çÇ Dççlçç jççÆnuççÇ vççnçÇ. vçç cçjçþçÇ Jçç®çlççlç vçç FbçÆiuçMç. hçjJçç cççÇ `Dçç@kçwmçHçÀ[&̀ cçO³çí içíuççí nçílççí. DççÆpçyççlç içoç&Ç
vççnçÇ. Mçípççj®³çç kçÀç@HçÀçÇ nçTmçcçO³çí lçáHçÀçvç içoç&Ç. FbçÆiuçMç®ççÇ SkçÀ DççJç=ÊççÇ vçícçkçÀçÇ çÆkçÀlççÇ®ççÇ Dçmçlçí nçoíKççÇuç ®ç®ç&í®çç Yççiç
Pççuçç. FbçÆiuçMç hçámlçkçÀçb®çç cçç$ç iççpççJççpçç GÊçcç nçílççí.
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çÆJçuçç³çlçílç lçj lç©Cç çÆhç{çÇuçç uçáYççJçCççjçÇ DçvççíKççÇ hç×lç Dçmçlçí. l³ççb®³ççkçÀ[í çÆmçC[í̂uççmçkçÀì DçvçíkçÀ hçç$çb l³ççbvççÇ çÆpçJçblç
þíJç}çÇ Dççnílç. lçácnçÇ pçíJnç çÆ[mvçí Jçu[&cçO³çí pççlçç DçççÆCç JçíiçJçíiçUîçç
hç@çÆJnçÆuç³çvçcçOçÓvç çÆHçÀjlçç lçíJnç SKççÐçç çÆþkçÀçCççÇ çÆmçC[í̂uçç®çb mçbhçÓCç& kçÀLççvçkçÀ
lçácnçuçç hççnç³çuçç çÆcçUlçb.
çÆoJçmçYçj lçácnçÇ çÆ[mvçíuç@C[ yçIçlçç lçíJnç mçbO³ççkçÀçUçÇ nçÇ mçiçUçÇ cçç@[íumç lçácnçuçç
çÆpçJçblç SkçÀç ûççTb[Jçj çÆHçÀjlççvçç çÆomçlççlç. cçiç cçáuçb mç¿çç Içílçç³çlç,
l³ççb®³ççyçjçíyçj HçÀçíìçí kçÀç{lçç³çlç DçççÆCç lççÇ cçç@[íumç, l³ççb®çç cçíkçÀDçhç, l³ççb®ççÇ
Dç@çEkçwìiç mçiçUb náyçínÓyç Dçmçu³ççvçí DççhçmçÓkçÀ lçácnçuçç IçjçÇ pççTvç hçámlçkçÀ
hçávç:hçávnç Jçç®çC³çç®ççÇ F®sç nçílçí®ç.
Dççhçu³ççkçÀ[í `iççíìîçç`, `HçÀçmìj HçíÀCçí̀  çÆpçJçblç hççnç³çuçç çÆcçUlç vççnçÇlç. ìçÇJnçÇ

mççÇçÆj³çuçcçO³çí çÆomçuççÇ lçj oámçN³çç çÆcççÆvçìçuçç çÆJçmçjuçí pççlççlç, cnCçÓvç lçj mççÇçÆj³çuçJççu³ççbvçç hçÓJç&mçÓ$ç oçKçJçC³çç®ççÇ içjpç
Yççmçlçí. `mJççcççÇ̀  kçÀçobyçjçÇuçç mççÇçÆj³çuçcçáUí HçÀç³çoç Pççuçç cççv³ç Dççní, hçCç lççÇ cçáUçlç®ç `kçwuçççÆmçkçÀ`®³çç ÞçíCççÇlç iççpçuççÇ nçílççÇ.
`mJççcççÇ̀  iççpçuççÇ lçmçb `DçJçbçÆlçkçÀç` hçámlçkçÀnçÇ ®ççuçç³çuçç nJçb nçílçb. cçáUçlç lççÇ Dççþ-onç hççvççb®ççÇ kçÀLçç Dçmçlçí. l³ççlç hççCççÇ
IççuçÓvç oçívç-®ççjMçí SçÆhçmççí[mçd kçÀjç³ç®çí. uççíkçÀ Içjyçmçu³çç lçíJç{îççhçájlçb hççnlççlç, hçCç hçámlçkçÀ çÆJçkçÀlç IçíTvç Jçç®çCççj
vççnçÇlç. cççP³ççkçÀ[í FLçí JççÇmç-hçb®çJççÇmç cçáuçb `SkçÀçbçÆkçÀkçÀç` çÆJçkçÀlç I³çç³çuçç ³çílççÇuç, oçívç-Dç[çÇ®ç lççmç kçÀç{lççÇuç. oçívç-®ççj
SkçÀçbçÆkçÀkçÀç nçílççÇuç, kçÀçTbìjJçj hçÌmçí oíTvç çÆvçIçÓvç pççlççÇuç. DççpçÓyççpçÓuçç hççnCççj vççnçÇlç. cçuçç FlçkçÀb JççF&ì Jççìlçb. SJç{b
cççíþb oákçÀçvç Dççní, oákçÀçvççlç hçámlçkçÀb hççnç³ç®ççÇ, ®ççUç³ç®ççÇ mççí³ç Dççní, hçCç vççnçÇ cnCçpçí vççnçÇ®ç.``
cççvççÆmçkçÀ DçOççíiçlççÇ®³çç kçÀþçíj JçmlçáçÆmLçlççÇuçç `kçÀçUç®ççÇ içjpç` vççJçç®çb uçíyçuç [kçÀJçuçb kçÀçÇ kçÀmçb sçvç Jççìlçb.
hççkçÀkçÀçÌMçu³ç, hç³ç&ìvç çÆJçkçÀçmçç®³çç hçámlçkçÀçb®ççÇ çÆJç¬çÀcççÇ çÆJç¬çÀçÇ nçÇ kçÀçUç®ççÇ içjpç. çÆoJççUçÇ DçbkçÀçbyçjçíyçj lççÇvç mçáiçbOççÇ GìCççÇ,
oçívç jçbiççíUîççb®ççÇ hçámlçkçÀb DçççÆCç SkçÀ cççíjçÇ OçáJçç³ç®çç yçÏMç oíTvç yççpççjçlç `mkçÀçÇcç` Hçwuççíì kçÀjç³ç®ççÇ - kçÀçUç®ççÇ içjpç.
hçá.uç., pç³çJçblç oUJççÇ, ÞççÇ. vçç. hçW[mçí ³ççb®³çç hççþçÇuçç hççþ uççJçÓvç `oçívç çÆoJçmççblç kçÀçíìîçOççÇMç Jnç` vççnçÇ lçj `lçácç®çí®ç YççÆJç<³ç
lçácnçÇ®ç hççnç DçççÆCç l³ççvçámççj Jççiçç`®³çç ÒçlççÇ j®çÓvç þíJçç³ç®³çç nçÇoíKççÇuç kçÀçUç®ççÇ®ç içjpç. DçççÆCç Òçl³çíkçÀ cçjçþçÇ
hçámlçkçÀçmçcçJçílç onç-hçbOçjç FbçÆiuçMç hçámlçkçÀb þíJçç³ç®ççÇ nçÇ lçj kçÀçUç®ççÇ içjpç®ç içjpç. ³çç}ç®ç DççOçáçÆvçkçÀ kçÀç@ch³çáìjçF&p[d
pççÇJçvç Símçí vççJç.
%ççvçíéçj DçççÆCç l³ççb®ççÇ YççJçb[b Dççpç®³çç ³çáiççlç DçmçlççÇ lçj lççÇnçÇ FbçÆiuçMçcçOçÓvç yççíuçuççÇ DçmçlççÇ DçççÆCç %ççvçíéçjçbvççÇ
`%ççvçíéçjçÇ̀ oíKççÇuç mççníyçç®³çç Yçç<çílç çÆuçnç³çuçç IçílçuççÇ DçmçlççÇ.
`Dççícçd vçcççí pççÇ DççÐçç~ JçíoÒççÆlçhççÐçç~
pç³ç pç³ç mJç³çbJçíOçç~ Dççlcçªhçç~~1~~
oíJçç lçÓbçÆ®ç içCçíMçá~ mçkçÀuç cççÆlç ÒçkçÀçMçá~
cnCçí çÆvçJç=ÊççÇoçmçá~ DçJçIçççÆjpççí pççÇ~~2~~
uçíìmçd ìç̂vmçuçíì Fì Fvç FbçÆiuçMç! kçÀcç Dçç@vç ³çá ³çbiç HçÀçíkçwmç!

hçç Ænuçç ç ÆoJççUçÇ Dç bkçÀ kçÀç íCçlçç?hçç Ænuçç ç ÆoJççUçÇ Dç bkçÀ kçÀç íCçlçç?hçç Ænuçç ç ÆoJççUçÇ Dç bkçÀ kçÀç íCçlçç?hçç Ænuçç ç ÆoJççUçÇ Dç bkçÀ kçÀç íCçlçç?

çÆoJççUçÇ DçbkçÀçb®çç FçÆlçnçmç çÆJçuç#çCç Jçç®çvççÇ³ç Jç içáblççiçáblççÇ®çç DçmçC³çç®ççÇ Mçkçw³çlçç Dççní. Dçvçblç njçÇ içêí ³ççbvççÇ
1922 mççuççÇ `cççÌpç`®çç çÆoJççUçÇ DçbkçÀ ÒçLçcç ÒçkçÀççÆMçlç kçíÀuçç. cçOçákçÀj hççìkçÀjçbvççÇ 1951 mççuççÇ `DççJççpç`®ççÇ
mçá©Jççlç kçíÀuççÇ. 1961 lçí 1970 ³çç ojc³ççvç `DççJççpç`®çç DçbkçÀ içápçjçlççÇ Yçç<çílçnçÇ çÆvçIçlç Dçmçí. ÞççÇOçj
Dçvçblç SkçÀyççíìí ³ççbvççÇ 1956 mççuççÇ mçáª kçíÀuçíuçç `mçáiçbOç` Glkç=Àä opç&íoçj kçÀLççbmççþçÇ ÒççÆmç× nçílçç. çÆMç. o.
HçÀ[CççÇmççb®ççÇ Oçcççuç çÆ®ç$çí cnCçpçí `cççíçÆnvççÇ̀ ®³çç DçbkçÀç®ççÇ pççvç nçílççÇ.
`nbmç`, `vçJçuç`, `cççíçÆnvççÇ̀  ³ççbvççÇ oMçkçÀçcççiçÓvç oMçkçÀb iççpçJçuççÇ. `OçvçáOç&çjçÇ̀  içíuççÇ 67 Jç<ç&b ÒçkçÀççÆMçlç nçílççí³ç]
l³çç®çí hççÆnuçí mçbhççokçÀ nçílçí vççcçJçblç hç$çkçÀçj, FçÆlçnçmçÒçícççÇ ÞççÇ. jç. çÆìkçíÀkçÀj. oçÇvççvççLç ouççuç ³ççbvççÇ 1944
cçO³çí `oçÇhççJçuççÇ̀ ®çç MçáYççjbYç kçíÀuçç. hçá{í 1978 uçç ouççuç ³ççb®³çç kçÀv³çç ÒççÆlçcçç JçÌÐç ³ççbvççÇ lççí `cç@pçíçÆmìkçÀ`
kçíÀMçJçjçJç kçÀçíþçJçUWkçÀ[í mççíhçJçuçç DçççÆCç nçí `DççJççpç`®³çç cçáKçhç=÷çJçjçÇuç mçáÒççÆmç× `çÆKç[kçÀçÇ̀ ®çí hççÆnuçí
cçáKçhç=÷ 1960 mççuççÇ yççUçmççníyç þçkçÀjí ³ççbvççÇ çÆ®çlççjuçí nçílçí.

çÆoJççUçÇ DçbkçÀçb®çç FçÆlçnçmç çÆuççÆKçlç mJçªhççlç GhçuçyOç nJçç. hççÆnuçç çÆoJççUçÇ DçbkçÀ vçkçwkçÀçÇ kçÀOççÇ ÒçkçÀççÆMçlç Pççuçç? 1909
mççuççÇ `cçççÆmçkçÀ cçvççíjbpçvç`®çç hççÆnuçç çÆoJççUçÇ DçbkçÀ ÒççÆmç× Pççuçç. kçÀççÆMçvççLç jIçávççLç çÆcç$ç ³ççbvççÇ `cçvççíjbpçkçÀ ûçbLçÒçmççjkçÀ
cçb[Uç`®ççÇ mLççhçvçç kçíÀuççÇ. l³çç®çmççíyçlç 192 hççvççb®çç 1 ©hç³çç çÆkçÀcçlççÇ®çç iç®®ç Dçmçç çÆoJççUçÇ DçbkçÀ cçjçþçÇ Jçç®çkçÀçb®³çç nçlççÇ
þíJçuçç. ³ççhçÓJç&çÇ kçÀOççÇ DçbkçÀç®ççÇ kçÀuhçvçç DççÆmlçlJççlç DççuççÇ nçílççÇ kçÀç? 1906 mççuççÇ JççmçáoíJç iççíçEJço Dççhçìí ³ççbvççÇ Kççmç
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cçáuççbmççþçÇ Dçmçb `Dççvçbo` vççJçç®çb cçççÆmçkçÀ mçáª kçíÀuçb nçílçb. l³çç®çç çÆoJççUçÇ DçbkçÀ çÆvçIççuçç nçílçç çEkçÀJçç vççnçÇ nç mçbMççíOçvçç®çç
çÆJç<ç³ç þjçJçç. (lçmçç çÆvçIççuçç Dçmçu³ççmç hççÆnu³çç çÆoJççUçÇ DçbkçÀç®çb Þçí³ç `Dççvçbo`kçÀ[í pççF&uç.) lççíhç³ç&blç cçç$ç `cçççÆmçkçÀ
cçvççíjbpçvç` nç®ç hççÆnuçç cççvçkçÀjçÇ þjlççí.
nícçblç jç³çkçÀj ³ççbvççÇ 1958 hççmçÓvç 2000 hç³ç&blç®³çç `ÞççÇoçÇhçuç#cççÇ̀  çÆoJççUçÇ DçbkçÀçbcçOççÇuç ÒççÆmç× mçççÆnçÆl³çkçÀçb®çí çÆvçJç[kçÀ
uçíKç SkçÀ$ç kçÀªvç `oçÇhçuç#cççÇ kçwuçççÆmçkçÀ`®ççÇ mçbkçÀuhçvçç Dçl³çblç ³çMçmJççÇjçÇl³çç mççkçÀçjuççÇ nçílççÇ. l³çç®ç OçlççaJçj kçÀçíCççÇlçjçÇ hçá{í
³çíTvç çÆoJççUçÇ DçbkçÀçb®³çç FçÆlçnçmççJçj mçbMççíOçvç kçÀjç³çuçç nJçb.

Yçç<çç cnCçpç í pçiçC³çç®çç Ç Òçç Æ¬çÀ³çç - mç bcç í}vççO³ç#ç jç. iç. pççOçJçYçç<çç cnCçpç í pçiçC³çç®çç Ç Òçç Æ¬çÀ³çç - mç bcç í}vççO³ç#ç jç. iç. pççOçJçYçç<çç cnCçpç í pçiçC³çç®çç Ç Òçç Æ¬çÀ³çç - mç bcç í}vççO³ç#ç jç. iç. pççOçJçYçç<çç cnCçpç í pçiçC³çç®çç Ç Òçç Æ¬çÀ³çç - mç bcç í}vççO³ç#ç jç. iç. pççOçJç

`cçjçþçÇ cççCçmçç®³çç nçlçÓvç cçjçþçÇ Yçç<çç çÆvçmçìÓ uççiçuççÇ³ç kçÀç? cçjçþçÇ cççO³çcçç®çb cçnÊJç cçjçþçÇ cççCçÓmç®ç
kçÀcççÇ kçÀª uççiçuçç³ç kçÀç?`
Dççpç®³çç Iç[çÇuçç ³çç oçívç ÒçÍç>çb®ççÇ GÊçjb oíC³ççkçÀçÆjlçç pççOçJçmçjçbFlçhçlç oámçjçÇ ³ççíi³ç DçY³ççmçhçÓCç& J³çÊçÀçÇ
mççhç[Cçb kçÀþçÇCç. içjcç ®çnç®çí IçáìkçíÀ Içílç mçj çÆJç®ççjhçÓJç&kçÀ yççíuçÓ uççiçlççlç. FLçÓvç hçá{í l³ççbvçç ÒçÍç>çb®çç
DççOççj uççiçlç vççnçÇ. l³ççb®çí lçí®ç DççíIçJçl³çç MçÌuççÇlç cçáÎí GhççÆmLçlç kçÀjçÇlç®ç çÆJç®ççjçb®ççÇ çÆoMçç þjJçlç hçá{í
mçjkçÀlççlç. ì@̂çÆHçÀkçÀ®çç DççJççpç, hçíªiçíìJçjçÇuç mçbO³ççkçÀçU®ççÇ uçiçyçiç, ®ççj-hçç®ç ìíyçuççb®³çç l³çç sçíìîçç
nç@ìíuçcçOççÇuç çÆiçNnçF&kçÀçb®ççÇ Jço&U DçMççlç®ç mçjçb®çí kçwuççípçDçhmç çÆìhçuçí pççlç Dçmçlççvçç mçbcçíuçvççO³ç#ç
DçççÆCç DçY³ççmçkçÀ-çÆJç®ççjJçblç DçMçç çÆlçníjçÇ YçÓçÆcçkçíÀlçÓvç jç. iç. pççOçJç cnCçlççlç-

``mçO³çç cçjçþçÇ®ççÇ pççÇ çÆmLçlççÇ Dççní lççÇ cçuçç Jççìlçb lççlhçájlççÇ Dççní. 2025 ®³çç Dççmçhççmç hçávnç cçjçþçÇ®çb cçnÊJç mçiçUîçç
DçbiççbvççÇ yçnjíuç, cnCçpçí mçbmkçÀçj Yçç<çç, %ççvç Yçç<çç, çÆMç#çCçç®ççÇ cççO³çcç Yçç<çç, mçççÆnl³ç Yçç<çç DçççÆCç Dççç|LçkçÀ J³çJçnçjç®ççÇ Yçç<çç
³ççmçn cçjçþçÇuçç Gç|pçlççJçmLçç ³çíF&uç. Dççpç cçjçþçÇ YçççÆ<çkçÀ mçJç& #çí$ççbcçO³çí kçÀç³ç&jlç Dççnílç. YçççÆ<çkçÀ DççÆYçJ³çÊçÀçÇ l³ççb®³ççhççMççÇ
Dççní, p³ççcçáUí FbçÆiuçMç®çç nç ÒçYççJç lççlhçájlçç Dççní. l³ççyçÎuç®çç YçÏcççÆvçjçmç kçÀçnçÇ Jç<çç&blç nçíF&uç. DçççÆCç FbçÆiuçMçuçç J³çJçnç³ç&
Yçç<çç cççvçÓvç cçjçþçÇ cççCçÓmç mJçlç:®ççÇ cççlç=Yçç<çç oÓj uççíìÓ hççnlççí³ç ³ççJçj cççÇ Dçmçb cnCçívç kçÀçÇ cçjçþçÇ çÆJç©× FbçÆiuçMç çÆJç©× çEnoçÇ
Dçmçb DçmçÓ MçkçÀlç vççnçÇ. kçÀçjCç ³ççhçá{®ççÇ GÐçç®ççÇ pççÇ YçççÆ<çkçÀ JççmlçJçlçç Dççní l³çç çÆþkçÀçCççÇ lçácnçuçç $çÌYçççÆ<çkçÀ JnçJçb®ç uççiçíuç.
kçíÀJçU SkçÀç Yçç<çílç jçnÓvç ®ççuçCççj vççnçÇ. DçççÆCç cççÇ $çÌYçççÆ<çkçÀ DçmçCçb cnCçpçí cççP³çç cççlç=Yçç<çíkçÀ[í, cçjçþçÇkçÀ[í oáuç&#ç nçílçí³ç,
çÆlç®ççÇ hççÇsínçì nçílçí³ç Dçmçb cnCçç³ç®çb kçÀçnçÇ kçÀçjCç vççnçÇ. ní SkçÀ Lççí[ímçí içÌjmçcçpç Dççnílç DçççÆCç Yçç<ççMççm$ç%ç, mçççÆnçÆl³çkçÀ,
Jç=Êçhç$ç cççO³çcçb ³ççbvççÇ uççíkçÀçbvçç vççÇìhçCçí mçcçpççJçÓvç çÆouçb lçj ³çç mçJç& iççíäçR®çb vççÇì placing nçíF&uç cnCçpçí cçjçþçÇ kçáÀþí,
çEnoçÇ kçáÀþí, FbçÆiuçMç kçáÀþí! SkçÀç cçjçþçÇlç p³ççuçç DççhçCç mçççÆnçÆl³çkçÀ Yçç<çç cnCçlççí lççÇmçá×ç SkçÀç ÒçkçÀçj®ççÇ vççnçÇ. %ççvçíéçjçb®ççÇ
Yçç<çç JçíiçUçÇ, lçákçÀçjçcçç®ççÇ JçíiçUçÇ, kçáÀmçácççûçpççb®ççÇ JçíiçUçÇ.
Yçç<çí®çç pççí HçáÀuççíjç Dçmçlççí lççí nUÓnUÓ kçÀcççÇ nçíF&uç. kçÀçjCç Dççpç®ççÇ, GÐçç®ççÇ cççvççÆmçkçÀlçç nçÇ®ç HçáÀuççíN³çç®³çç çÆJçjçíOççlç Dççní.
Dççpç uççíkçÀçbvçç JçmlçáçÆvç÷ DçMççÇ Dçl³çblç jçíKçþçíkçÀ Yçç<çç DççJç[lçí, pçMççÇ Dççcç®³çç çÆJçpç³ç lçW[áuçkçÀjçb®³çç vççìkçÀçlç Dçmçlçí.
pçmçb lçácnçÇ DççcnçÇ yççíuçlççí lçmçb vççìkçÀ hçççÆnpçí Dçmçb DççhçCç cnCçlççí, nçÇ DççhçuççÇ Òçl³ç#ç pçiçC³çç®ççÇ Yçç<çç Dççní. lççÇ HçÀçj
DçuçbkçÀççÆjkçÀ Dçmçlç vççnçÇ. Dççpç pçj kçÀçíCççÇ Kççb[íkçÀjçb®³çç Yçç<çílç yççíuçç³çuçç uççiçuçb lçj uççíkçÀçbvçç lçí DççJç[Cççj vççnçÇ.
Yçç<çç nçÇ pçiçC³çç®ççÇ ÒççÆ¬çÀ³çç Dçmçlçí, JççmlçJç Dçmçlçí. SkçÀ ìhhçç Dçmçç ³çílççí kçÀçÇ l³çç çÆþkçÀçCççÇ mççOççÇ, mççcççv³ç Yçç<çç içjpç
yçvçlçí. SKççÐçç kçÀçUçlç HçÀ[kçíÀ-Kççb[íkçÀjçb®ççÇ Yçç<çç çÆuççÆnCçb DççJçM³çkçÀ nçílçb, SKççÐçç kçÀçUçlç %ççvçíéçjçbvççÇ oMç&vç oíCçb DççJçM³çkçÀ
nçílçb. lçákçÀçjçcççb®ççÇ Yçç<çç hçjKç[ Dççní, lçj çÆ®çhçUÓCçkçÀjçb®ççÇ uççbyç-hçuuçíoçj Yçç<çç. FbûçpççÇuçç JçççÆIçCççÇ®çb oÓOç cnìu³ççvçblçj
çÆlç®³ççmççjKççÇ cçjçþçÇ Yçç<çç kçÀç{C³ççmççþçÇ çÆ®çhçUÓCçkçÀjçbvçç hçuuçíoçj cçjçþçÇ çÆuçnçJçb®ç uççiçuçb vçç! l³ççb®çí mçcçkçÀçuççÇvç cçnçlcçç
HçáÀuçí hçuuçíoçj cçjçþçÇ çÆuçnçÇlç vççnçÇlç. hçjKç[, jçkçÀì Lççí[çÇMççÇ jçbiç[çÇ DçMççÇ l³ççb®ççÇ Yçç<çç Dççní. FbûçpççÇ®³çç DççJnçvççuçç
çÆkçÀcççvç oçívçMçí Jç<ç&b lçjçÇ DççhçCç hçáªvç Gjuçíuççí Dççnçílç. cçjçþçÇ®çb ³çç ojc³ççvç kçÀçnçÇ JççF&ì Pççuçb³ç Dçmçb cçuçç Jççìlç vççnçÇ.
oçívçMçí Jç<ç&b pçj DççhçCç uç{Ó MçkçÀlççí lçj Jnç³ç vçç@ì oçívç npççj Jç<ç&b! cçjçþçÇ Jçç®çuçb pççlç vççnçÇ JçiçÌjí kçÀçnçÇ vççnçÇ. YçjhçÓj Jçç®çkçÀ
Dççnílç. SJç{çÇ Dç[çÇ®ç npççj hçámlçkçÀb Jç<çç&uçç ÒçkçÀççÆMçlç nçílç Dçmçlççlç, l³ççuçç ûççnkçÀ Dççní cnCçÓvç®ç vçb! kçÀçÆuhçlç kçÀçobyçN³çç
Kçhçlç vçmçlççÇuç kçÀoççÆ®çlç, hçCç JçÌ%çççÆvçkçÀ kçÀçobyçjçÇ Kçhçlçí, kçÀçjCç vçJ³çç çÆhç{çÇ®çç cççiç& çÆJç%ççvçç®³çç çÆoMçívçí pççlççí³ç. uççíkçÀ
Dççlcç®ççÆj$ç Jçç®çlççlç, mçcççÇ#çç, SíçÆlçnççÆmçkçÀ hçámlçkçÀb Jçç®çlççlç. mlçbYçuçíKçvç cçjçþçÇlç uççíkçÀçÆÒç³ç Dççní®ç. nçÇ vçJççÇ hç$çkçÀççÆjlçç
Dççní. l³ççlçÓvç çÆkçÀlççÇlçjçÇ JçíiçJçíiçUîçç çÆJç<ç³ççb®ççÇ hçámlçkçÀb DççuçíuççÇ Dççnílç.
DççCçKççÇ onç-hçbOçjç Jç<çç&bvççÇ cçjçþçÇkçÀ[í hççnC³çç®çç ¢çÆäkçÀçívç DççÆOçkçÀ ®ççbiçuçç nçíF&uç lçíJnç SkçÀ uç#ççlç ³çíF&uç kçÀçÇ cçuçç cççPççÇ
YççJçvçç J³çÊçÀ kçÀjç³çuçç cççlç=Yçç<çç ní®ç GÊçcç mççOçvç Dççní. pçí cçjçþçÇ uççíkçÀ Dççlçç DçcçíçÆjkçíÀ®³çç cççiçí uççiçÓvç, mçáJçCç&kçÀçb®çvç
cç=içç®³çç cççiçí uççiçÓvç cççlç=Yçç<çíkçÀ[í oáuç&#ç kçÀjçÇlç Dççnílç, l³ççbvçç DççCçKççÇ SkçÀç çÆhç{çÇvçblçj Dçmçb uç#ççlç ³çíF&uç kçÀçÇ DççhçCç
mççbmkç=ÀçÆlçkçÀ¢äd³çç hççíjkçíÀ-DçvççLç Pççuççí Dççnçílç. Içj®çç vççnçÇ çÆvç oçj®çç vççnçÇ DçMççÇ hççÆjçÆmLçlççÇ nçíF&uç.
mçbmkç=ÀlççÇ nçÇ Yçç<çílçÓvç DççuçíuççÇ Dçmçlçí. cççÇ mçbO³ççkçÀçUçÇ kçÀçlçjJçíUíuçç kçÀ©CççäkçÀb DççhççíDççhç cnCçlççí. mçbmkç=ÀlççÇ®ççÇ Ghçí#çç kçÀªvç
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kçáÀþuççÇnçÇ J³çÊçÀçÇ Jçç mçcççpç mçáKççÇ nçíT MçkçÀlç vççnçÇ. kçÀç@ch³çáìjcçO³çíoíKççÇuç Dççní vçb cçjçþçÇ? onç kçÀçíìçÇ uççíkçÀ Dççpç cçjçþçÇ
yççíuçlççlç. ³çájçíhçcçOççÇuç kçáÀþu³ççnçÇ oíMççhçí#çç nçÇ cççíþçÇ uççíkçÀmçbK³çç Dççní.
JççÇ Dççj S vçíMçvç, cçiç cçuçç cççlç=Yçç<çímççíyçlç çEnoçÇ Jç FbûçpççÇnçÇ ³çç³çuçç nJçb. cçjçþçÇ JççÇuç vçíJnj yççÇ Dç vç@Mçvçuç uçBiJçípç ní cççv³ç
kçÀjçJçb uççiçíuç kçÀçÇ vççnçÇ? DçççÆCç SkçÀoç kçÀç lççÇ vç@Mçvçuç uçBiJçípç nçíT MçkçÀlç vçmçíuç lçj lççÇ Fbìjvç@Mçvçuç uçBiJçípçnçÇ nçíCççj
vççnçÇ nínçÇ yçjçíyçj kçÀçÇ ®çÓkçÀ? Dççlçç ³çç cç³çç&oç DççíUKçÓvçnçÇ cçjçþçÇ®çç çÆJçkçÀçmç kçÀjlçç ³çílççí kçÀçÇ vççnçÇ; lçj kçÀjlçç ³çílççí kçÀçjCç
Biodiversity pçMççÇ çÆvçmçiçç&lç DççJçM³çkçÀlçç Dçmçlçí... çÆ®çcçCççÇ uççiçlçí, kçÀçJçUç uççiçlççí, hççíhçì uççiçlççí, kçÀçíçÆkçÀUç uççiçlçí,
JçvçmhçlççÇ JçíiçJçíiçUîçç ÒçkçÀçj®³çç uççiçlççlç lçMççÇ®ç cçvçá<³ç mçbmkç=ÀlççÇ diversity Jçj®ç pçiçlç Dçmçlçí. mçiçUîçç Yçç<çç vçä
kçÀªvç pçiççlç HçÀÊçÀ FbûçpççÇ Yçç<çç þíJçç. Dç@C[ o@ì JççÇuç yççÇ o SC[ Dçç@HçÀ ¿çÓcçvç kçÀu®çj. monolinguistic mçcççpç
pçiççlç nçíCçb®ç Mçkçw³ç vççnçÇ. SkçÀç JçíUímç pçiççlç hçá<kçÀU Yçç<çç çÆpçJçblç jçnç³çuçç nJ³ççlç. l³çç cçjlç DçmçlççÇuç lçj l³ççbvçç
pçiçJçCçbnçÇ mçá×ç cççCçmççb®ççÇ®ç pçyççyçoçjçÇ Dççní.``
mçbcçíuçvççO³ç#ççb®çb DççíIçJçl³çç MçÌuççÇlçuçb çÆJç®ççjcçbLçvç mçbhçlçb.
``mçO³çç cççÇ cççínvç OçççÆj³ççb®çb `yççíuç DçvçáYçJçç®çí̀  Jçç®çlççí³ç.``
pççOçJçmçj pççlçç pççlçç cçççÆnlççÇ oílççlç DçççÆCç cçiç cççíyççFuçJçj yççíuçlç yççíuçlç mçjçb®ççÇ Dççkç=ÀlççÇ hçíªiçíì®³çç içoç&Çlç çÆJçªvç pççlçí.

ç ÆJç<ç³çç®çç Ç hçç ÆjYçç<çç ç Ævçcçç &Cç kçÀjç - [ç@. jç. ç E®ç. {íj íç ÆJç<ç³çç®çç Ç hçç ÆjYçç<çç ç Ævçcçç &Cç kçÀjç - [ç@. jç. ç E®ç. {íj íç ÆJç<ç³çç®çç Ç hçç ÆjYçç<çç ç Ævçcçç &Cç kçÀjç - [ç@. jç. ç E®ç. {íj íç ÆJç<ç³çç®çç Ç hçç ÆjYçç<çç ç Ævçcçç &Cç kçÀjç - [ç@. jç. ç E®ç. {íj í

lçáUMççÇyççiçJççuçí kçÀç@uçvççÇlççÇuç ìácçoçj yçbiçuçç - 'çÆJççÆoMçç'. hççÆnu³çç cçpçu³ççJçj cççCçmççb®ççÇ Jço&U.
kçWÀêmLççvççÇ DçLçç&lç®ç uççíkçÀmçççÆnl³çç®çb %ççvçYççb[çj- [ç@. jç. çE®ç. {íjí. DççpçÓyççpçÓ®ççÇ yçÏçFì jbiçmçbiçlççÇ
ÒçmçVç JççlççJçjCççlç Yçj Iççuçlçí. ìímìHçáÀuççÇ [íkçÀçíjíìí[ vççÇìvçíìkçÀb Içj. uççíkçÀmçççÆnl³çç®çí çÆJçÜçvç
mçbMççíOçkçÀ ÒçkçÀçC[hçbçÆ[lç [ç@. jç. çE®ç. {íjí ³ççb®çç 74 Jçç Jçç{çÆoJçmç.
{íjímçjçb®çb hçb®ççnÊçjçJ³çç Jç<çç&lççÇuç hçoçhç&Cç mççpçjb kçÀjC³ççmççþçÇ l³ççb®³çç çÆMç<³ççb®ççÇ- DççhlçmJçkçÀçÇ³ççb®ççÇ
içoç&Ç. oçívç-®ççj Jççkçw³ççbmçjMççÇ `p³çí÷` DçççÆCç l³ççnçÇhçí#çç `Þçí÷` DçMçç ³çç DçY³ççmçkçÀ- çÆJç®ççjJçblçç®çb
JçíiçUíhçCç cççCçmççb®³çç içoç&ÇlçnçÇ GþÓvç çÆomççJçb. ÒçkçÀçMçvç J³çJçmçç³ççlçuçí,
mçççÆnl³ç#çí$ççlçuçí, Içj®çí, oçj®çí, pçJçU®çí, Içf Òçícçç®çí l³ççbvçç `DçCCçç` ³çç vççJççvçí mçbyççíOçlççlç. l³ççb®çç
DçY³ççmç nç l³ççb®³çç Jççkçw³ççJççkçw³ççlçÓvç pççCçJçlç jçnlççí. cçjçþçÇ mçççÆnl³çç®³çç hççÇsínçìçÇ®çç, cçjçþçÇ
Yçç<çíJçjçÇuç `mççí kçÀç@u[` kçáÀjIççí[çÇ®çç çÆJç<ç³ç kçÀç{lçç®ç#çCççÇ {íjímçj cnCçlççlç.

``cçjçþçÇ®çç yçç¿çlçç Goçí Goçí kçÀjCççjçÇ cççCçmçb cçjçþçÇmçbyçbOççÇ®³çç çÆvç÷ç hççUlççlç Dçmçb vççnçÇ. J³ççmçhççÇþçJçj yççíuçlççÇuç,
cçjçþçÇ®ççÇ nçvççÇ ®ççuçuççÇ Dççní hçCç l³ççb®çç pççí J³çJçnçj Dççní cnCçpçí l³ççb®³çç mJçlç:®³çç cçáuççb®ççÇ çÆMç#çCçb kçÀç³ç çEkçÀJçç mJçlç:uçç
kçÀçÇlçç&Ç Òççhlç kçÀªvç IçíC³ççmççþçÇ cnCçç- lçí çÆkçÀlççÇ çÆvç÷ívçí cçjçþçÇ Jççhçjlççlç nç ÒçÍç>®ç Dççní. l³ççbvçç Dçmçb Jççìlçb kçÀçÇ
Dççblçjjçä̂çÇ³ç hççlçUçÇJçj pçç³ç®çb Pççu³ççmç FbçÆiuçMç®çç®ç DçJçuçbyç kçÀjç³çuçç nJçç. cççP³ççmççjKçç cççCçÓmç jçpçJçç[îççb®³çç jiçílç
cnCçíuç- pçj DççhçCç cçjçþçÇlç Þçí÷ opçç&®çb kçÀçnçÇ çÆvçcçç&Cç kçíÀuçb DçççÆCç pçiççlç pçí kçÀçíCççÇ çÆJçÜçvç Dççnílç, l³ççbvçç pçj l³çç®çç
DçY³ççmç kçÀjç³ç®çç Pççu³ççmç l³ççbvççÇ çÆMçkçÀçJçb cçjçþçÇ.
jçpçJçç[í FbçÆiuçMç®çí cççmìj DçmçÓvçnçÇ cçjçþçÇlç çÆuçnç³ç®çí. lççÇ pççÇ cçmlççÇ Dççní lçMçç cçmlççÇlç cçjçþçÇ®çç DççÆYçcççvç yççUiçCççjçÇ
yççJççÇmç cççCçmçb lç³ççj Pççu³çççÆMçJçç³ç cçjçþçÇ®çb kçÀçnçÇ þçÇkçÀ vççnçÇ. Dçmçí hçá<kçÀU Mçyo Dççnílç pçí çÆJçhçjçÇlç DçLçç&vçí Jççhçjuçí
pççlççlç. `þçj` nç Mçyo I³çç. SKççÐççvçí oámçN³ççJçj çEnmçkçÀ nuuçç kçíÀu³ççJçj pççÇ cççCçmçb cçjlççlç l³ççuçç DççhçCç `þçj` cnCçlççí,
hçCç SKççoç DçhçIççlç Pççuçç DçççÆCç kçÀçnçÇ cççCçmçb `þçj` PççuççÇ lçj lççÇ cçjçþçÇ DçLçç&®ççÇ çÆJçmçbiçlççÇ Dççní. DçMçç JçíUímç `þçj` nç
Mçyo cçuçç HçÀçj $ççmç oílççí. `cçjCç hççJçuççÇ̀  cnCçç çEkçÀJçç `Flçkçw³çç pççÇçÆJçlççb®ççÇ nçvççÇ PççuççÇ̀  cnCçç. Dçmçí hçá<kçÀU Mçyo Dççnílç
hçCç Dççpç lçí®ç ª{ Pççuçílç.
hççíÎçj çEkçÀJçç cççìí cççmlçjçbmççjKçb Dçmmçuç cçjçþçÇ çÆuççÆnCççjí lçjçÇ Dççlçç kçÀçíCç Dççnílç cnCçç? Dççpç hççíÎçj çEkçÀJçç cççìí
cççmlçjçb®ççÇ kçÀçíCç kçÀoj kçÀjlççí? Dçmmçuç cçjçþçÇ kçÀç³ç ní l³çç oçíIççbvçç þçTkçÀ nçílçb. DççhçCç mçáboj çÆuççÆnlççí, Dççhçuçí uççÆuçlç
mçççÆnl³çkçÀçjnçÇ cççíþîçç Þçí÷ opçç&®çí nçílçí- Dççnílç. cççP³ççnçÇ Òçícçç®çí çÆJç<ç³ç DçmçCççjí, hçCç Dçmmçuç cçjçþçÇ p³ççuçç cnCçÓ lçí ³çç
oçívç cççCçmççbcçO³çí®ç lçácnçuçç çÆomçíuç. cççÇ mJçlç: oçÆuçlç mçççÆnl³ççhççmçÓvç Yçìkçw³çç çÆJçcçáÊçÀçb®³çç mçççÆnl³ççhç³ç&blç mçJç& kçÀçnçÇ Jçç®çlççí.
DççOçáçÆvçkçÀ vççìkçÀbmçá×ç Jçç®çlççí, cnCçpçí çÆiçjçÇMç kçÀvçç&[, kçÀçjbLç, cçníMç SuçkçábÀ®çJççj, mçlççÇMç DççUíkçÀj ní mçiçUí cççP³çç Òçícçç®çí,
DçY³ççmçç®çí çÆJç<ç³ç Dççnílç. Dççhçu³çç SkçÓÀCç mçcç=×çÇmççþçÇ mçiçUb hçççÆnuçb hçççÆnpçí, Jçç®çuçb hçççÆnpçí, mççJçOçhçCçí Jçç®çç, hçCç J³çp³ç&
kçÀçnçÇ Dçmçlçç kçÀçcçç vç³çí.
mçboYçç&mççÆnlç DçÐç³ççJçlç FbçÆiuçMçcçOçuçb cççÇ Jççhçjlççí hçCç cççP³çç çÆJç<ç³çç®ççÇ hççÆjYçç<çç cççPççÇ cççÇ®ç çÆvçcçç&Cç kçÀjlççí. kçÀçjCç cçuçç
kçÀç³ç cnCçç³ç®çb³ç ní cççPçb cçuçç®ç DççlçÓvç pççCçJçuçíuçb Dçmçlçb. FbçÆiuçMç çÆuçnÓvç kçÀbmççlç cçjçþçÇ Mçyo çEkçÀJçç cçjçþçÇ oíTvç kçÀbmççlç
FbçÆiuçMç Mçyo oíC³çç®ççÇ içjpç®ç hç[lç vççnçÇ. Dççlçç ®çìhçìçÇlçhçCçç Jçç{uçç³ç. mçbJççoçmççþçÇ, mçbhçkçÀç&mççþçÇ pçíJç{b DççJçM³çkçÀ lçíJç{b
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HçÀ[& FbçÆiuçMç yççíuçCçb cnCçpçí FbçÆiuçMçcçOçu³çç %ççvççÆJç%ççvçç®çb DççkçÀuçvç Dçmçç DçLç& nçílç vççnçÇ. SkçíÀkçÀçU®çç FbûçpççÇ oámçjçÇ çÆlçmçjçÇ
Pççuçíuçç cççCçÓmç Dççpç®³çç [yçuç ûç@p³çáSìuçç mçnpç®ç uççíUJçíuç DçMççÇ l³çç®ççÇ FbûçpççÇ®ççÇ lç³ççjçÇ Dçmçí. DççhçCç FbûçpççÇlçuçb kçÀç³ç,
ÒçÀW®ç kçÀç³ç çEkçÀJçç pçcç&vçcçOçuçb kçÀç³ç- %ççvçç®çb DççkçÀuçvç kçÀªvç IçíT, hçCç cçjçþçÇ mçcç=× kçÀjC³ççmççþçÇ lçí Jççhçª. kçáÀþílçjçÇ
çÆlçkçÀ[®çb, pççiççÆlçkçÀ yçBkçíÀ®çb Flçkçw³çç kçÀçíìçR®çb kçÀpç& Içílçuçb Dçmçb %ççvçç®³çç yççyçlççÇlç DçJçmLçç ³çíT vç³çí. lçácnçÇ %ççvç hç®çJçç³çuçç
çÆMçkçÀç lçí lçácç®çb Pççuçb hçççÆnpçí. cçuçç SkçÀ Òçmçbiç DççþJçlççí YçÓoçvç ®çUJçUçÇlçuçç.
çÆJçvççíyççbvççÇ SkçÀç kçÀç³ç&kçÀl³çç&uçç Pçç[uçb. lççí kçÀç³ç&kçÀlçç& Yçç<çCççlçÓvç mçlçlç cnCçlç nçílçç... `pçÌmçç kçÀçÇ yççyççpççÇvçí kçÀnç, pçÌmçç kçÀçÇ
yççyççpççÇvçí kçÀnç.` oj oçívç Jççkçw³ççvçblçj l³çç®çb Dççhçuçb `pçÌmçç kçÀçÇ yççyççpççÇvçí kçÀnç.` ®ççj-mçnç JçíUç SíkçÀu³ççvçblçj çÆJçvççíyçç SkçÀocç
Dççíj[uçí- cnCççuçí, `yççyççpççÇ iç³çç pçnVçcç cçW. lçáuçç kçÀç³ç cnCçç³ç®çb³ç lçí mççbiç DçççÆCç SkçÀoç lççí çÆJç®ççj cççP³çç lççW[çlçÓvç
Dççuçíuçç Dçmçuçç, cççP³çç lççW[çlçÓvç lçÓ Içílçuçíuçç Dçmçuççmç DçççÆCç lçÓ lççí mçJç&YççJçí mJççÇkçÀçjuçíuçç Dçmçuççmç lçj lççí çÆJçvççíyçç®³çç
yççhçç®çç jççÆnuçíuçç vççnçÇ. lççí lçáPçç çÆJç®ççj Dççní Dçmçb lçáuçç Jççìç³çuçç nJçb DçççÆCç pççíhç³ç&blç lçáuçç lçmçb Jççìlç vççnçÇ lççíhç³ç&blç nçÇ
GmçvçJççjçÇ Dççní. GmçvçJççjçÇvçí kçÀçíCçlççnçÇ cççCçÓmç ÞççÇcçblç nçílç vççnçÇ.
FbçÆiuçMç®³çç %ççvçç®³çç yççyçlççÇlç DççhçuççÇ çÆmLçlççÇ DçMççÇ Dççní. DççhçCç kçÀpç& Içílççí, %ççvçç®çí Gmçvçí Yççjí Jççnlççí. mJçlçb$çhçCçí hçá{í
pççC³ççmççþçÇ lçácç®ççÇ çE®çlçvç ÒççÆ¬çÀ³çç ®ççuçÓ jnç³çuçç nJççÇ. cçuçç lçj mçbmkç=Àlç®ççÇ yçÌþkçÀ Jçpçç kçÀªvç cçjçþçÇ®³çç YççÆJçlçJ³çç®çç
çÆJç®ççj kçÀjCçb níoíKççÇuç yçjb Jççìlç vççnçÇ. kçÀçnçÇ mççcçççÆpçkçÀ kçÀçjCççbvççÇ, pççlççÇÜí<çç®³çç jçpçkçÀçjCççbvççÇ Dçmçíuç mçbmkç=Àlç®ççÇ
DçJçníuçvçç PççuççÇ³ç. lçí hççnlçç cçjçþçÇ cççO³çcçç®çç mJççÇkçÀçj kçÀjlççvçç lççí mçbmkç=Àlç®³çç çÆJçjçíOççlç®ç kçÀjç³çuçç nJçç Dçmçb vççnçÇ.
mçyçbOç YççjlççÇ³ç hçjbhçjç DçççÆCç YççjlççÇ³ç Yçç<çç ³ççb®³ççJçj mçbmkç=Àlç®çb $çÝCç Dççní. DççhçCç kçÀçuççÇoçmç vççkçÀçjCççj Dççnçílç kçÀçÇ
DçiçoçÇ uççÌçÆkçÀkçÀ hçjbhçjílçÓvç Dççuçíuçb YçjlçvççìîçMççm$ç vççkçÀçjCççj Dççnçílç?``
SkçÀç ÒçÍç>çÆ®çvnçmçjMççÇ mçjçb®³çç Jççkçw³çç®ççÇ `çEuçkçÀ` lçáìlçí. DçYççÇäçE®çlçvççmççþçÇ ³çíCççN³çç hççnáC³ççb®ççÇ içoç&Ç Jçç{lç pççlçí. mçj
oámçN³çç cçpçu³ççJçj l³ççb®³çç `mì[çÇlç` IçíTvç pççlççlç. vçpçj JçUJççJççÇ çÆlçLçí hçámlçkçbÀ®ç hçámlçkçÀb. kçÀhççì, j@kçÀ Yçªvç hçámlçkçÀb.
çÆ{iççvçí hçámlçkçÀb. {íjímçjçb®çí {íjçí kçwuççípçDçhmç çÆìhçC³ççlç ³çílççlç. kçÀOççÇ kçÀç@[&uçímç HçÀçívçJçj yççíuçlççvçç lçj kçÀOççÇ hçámlçkçÀçb®³çç
çÆ{iççlçÓvç [çíkçÀçJçlççvçç. %ççvççpç&vçç®³çç Yççb[çjçYççíJçlççÇ yçmçuçíuççÇ nçÇ ®ççuçlççÇyççíuçlççÇ çÆJçÜÊçç. mçjnçÇ DççhçáuçkçÀçÇvçí mJçlç:®çb
HçÀçíìçímçíMçvç kçÀª oílççlç. ®çínN³ççJçj çÆJçvçcçÏ, ÒçícçU YççJç DçççÆCç çÆncççuç³ççSJç{ç J³ççmçbiç ³ççlçÓvç [ç@. jç. çE®ç. {íjí vççJçç®çç Lççíj
çÆJç®ççjJçblç 74 J³çç Jç<çç&Ç çÆJçuç#çCç lçípçoçj çÆomçlççí. hçáC³ççuçç içíuççí lçj kçÀOççÇ lçjçÇ 'DçCCççb'MççÇ içhhçç cççjç³çuçç pççF&vç cnCçlççí!

hçjHç íÀkç wì Hç w³ç ápçvç kçÀç @u[ `hççLçHçÀçF&C[j`hçjHç íÀkç wì Hç w³ç ápçvç kçÀç @u[ `hççLçHçÀçF&C[j`hçjHç íÀkç wì Hç w³ç ápçvç kçÀç @u[ `hççLçHçÀçF&C[j`hçjHç íÀkç wì Hç w³ç ápçvç kçÀç @u[ `hççLçHçÀçF&C[j`

hçç@Mç, ®çkçÀ®çkçÀçÇlç hçámlçkçÀçb®çb oçívç cçpçuççÇ JççlççvçákçÓÀçÆuçlç
DççTìuçíì. lçUcçpçu³çç®³çç SkçÀç kçÀçíhçN³ççlç kçÀçíuçç- hçíhmççÇ-
yçiç&j Dç@C[ kçÀç@HçÀçÇ Mçç@hç. kçÀuçjHçáÀuç çEYçlççÇ. çEYçlççRJçj
mhçç³ç[jcç@vç, mçáhçjcç@vç, n@jçÇ hçç@ìj, cççíiçuççÇ, ìçjPçvç.
SkçÀçÇkçÀ[í pçí. kçíÀ. jçTçEuçiç, SçÆvç[ çÆyuçìvç lçj oámçjçÇkçÀ[í
çÆmç[vçí Mçíu[vç, ìç@cç kçwuç@vmççÇ, pçç@vç çÆûçMçcç, cçç³çkçíÀuç
çÆ¬çÀmìvç, cçççÆjDççí hçáPççí DçççÆCç l³ççb®³çç hççþçÇuçç hççþ uççJçÓvç
hçáuç, pç³çJçblç oUJççÇ, jCçpççÇlç oímççF&, iççí. vççÇ. oçb[íkçÀj,
J³çbkçÀìíMç cçç[içÓUkçÀj, çÆJç. Jçç. çÆMçjJçç[kçÀj DçççÆCç çEJçoç
kçÀjboçÇkçÀj.
®ççj npççj ®ççÌjmç mkçwJçíDçj HçáÀìçbJçj®ççÇ hçámlçkçÀçb®ççÇ
mìç³ççÆuçMç cççb[CççÇ. kçÀç@HçÀçÇ®çç çEkçÀJçç hçíhmççÇ®çç iuççmç I³çç³ç®çç

DçççÆCç vçJççÇ kçÀçíjçÇ kçÀjkçÀjçÇlç hçámlçkçÀb ®ççUlç yçmçç³ç®çb, cçvçmççíÊçÀ KçjíoçÇ kçÀjç³ç®ççÇ DçççÆCç Mççblç, Dççunçooç³çkçÀ ®ççj çEYçlççRlçÓvç
DççÆOçkçÀ lççpçblçJççvçb nçíTvç yççníj hç[ç³ç®çb, vçç@ì mçcçJçíDçj Fvç o yçç³çuçívmç Dçç@HçÀ çÆMçkçÀçiççí, kçÀçíuçbçÆyç³çç Dçç@j kçWÀçÆyçÏpç yçì Fvç o
nçì& Dçç@HçÀ DçJçj Dççívç hçáCçí çÆmçìçÇ.
Lçíì mçoççÆMçJç hçíþílç DçççÆCç çÆvçuçç³çcç ìç@kçÀçÇpçMçípççjçÇ SkçíÀkçÀçUçÇ vçç. mççÇ. HçÀ[kçWÀ®çç `oçÌuçlç` yçbiçuçç cççíþîçç [çÌuççlç GYçç nçílçç
çÆlçLçÓvç kçíÀJçU nçkçíÀ®³çç DçblçjçJçj ÒçoçÇhç çÆKçjí, vççÇçÆuçcçç çÆKçjí ³ççb®çb `Dç#çjçÇ- mçç#çjçÇ̀  mççcçÏçp³ç kçÀç@u[ `hççLçHçÀçF&C[j.`
çÆKçjí oçchçl³ççvçí ®ççjçÇ çÆoMççbvçç hçámlçkçÀb GYççjC³çç®çb mJçhvç hçççÆnuçb, l³ççbvççÇ mJçhvççlç ûçbLççuç³çoíKççÇuç hçççÆnuçb. mJçhvç JççmlçJççlç
Glçjuçb lçíJnç l³ççlç SkçÀçÆJçmççJ³çç MçlçkçÀçlççÇuç DççOçáçÆvçkçÀlçç nçílççÇ. cççkçxÀçEìiç®çç Dç®çÓkçÀ DççJççkçÀç nçílçç DçççÆCç mçpççJçìçÇ®çç
Glkç=Àä mçívmç nçílçç.
cçjçþçÇ lç©Cç çÆhç{çÇuçç vçkçwkçÀçÇ kçÀç³ç nJçb³ç? JççlççvçákçÓÀçÆuçlç Mççblçlçç, çÆJnp³çáDçuç SçÆuçiçvmç, iuççmç Dçç@HçÀ mçç@Hçwì çE[k̂çÀ çÆJçLç yçiç&j
Dçç@j hçímìç̂Ç, yçmçç³çuçç Kçá®çça- Kçá®ççamçcççíj ìíyçuç DçççÆCç DçMççlç yçìçìîçç®ççÇ ®ççU, cçnçvçboç, ÞççÇcççvç ³ççíiççÇ, lçábyçç[®çí Kççílç
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vççnçÇ lçj çÆvçJç[kçÀ þCçþCçhççU Dçl³çblç mìç³çuççFp[ hç×lççÇvçb l³ççb®³ççmçcççíj cççb[C³ççlç Dççuçíuçb l³ççbvççÇ hçççÆnuçb lçj? lçj
l³ççb®³çç vçpçjç DçççÆCç hççJçuçb SkçÀçÆ$çlç mçcçvJç³ç mççOçÓvç cçjçþçÇ mçççÆnl³çç®³çç Dçuççíì kçÀlç&=lJççkçÀ[í lçí PçíhççJçlççÇuç?
``vçkçwkçÀçÇ®ç`` mççÌ. vççÇçÆuçcçç çÆKçjí DççlcççÆJçéççmççvçí GÊçjlççlç.
``DççcnçÇ cçjçþçÇ hçámlçkçÀb KçÓhç®ç kçÀcççÇ þíJçuççÇ nçílççÇ. cçjçþçÇ hçámlçkçÀb çÆJçkçÀlç IçíC³çç®çb ÒçcççCç çÆkçÀlççÇ Dççní ³çç®çç Dççcnçuçç Dçboçpç
vçJnlçç. lççÇmç ìkçwkçíÀ cçjçþçÇ DçççÆCç mçÊçj ìkçwkçíÀ FbçÆiuçMç Dçmçb ÒçcççCç nçílçb. hçCç mçá©Jççlç Pççu³çç çÆoJçmççhççmçÓvç çÆJç®ççjCçç nçílç
içíuççÇ `Dçnçí cçjçþçÇ hçámlçkçÀb SJç{çÇ kçÀcççÇ kçÀç þíJçuççÇlç?` uççíkçÀçb®³çç DççûçnçJçªvç DçççÆCç cççiçCççÇÒçcççCçí DççcnçÇ cçjçþçÇ hçámlçkçÀb
Jçç{Jçlç içíuççí. Dççlçç hççÆjçÆmLçlççÇ DçMççÇ yçouçuççÇ kçÀçÇ uççíkçÀ hçámlçkçÀb çÆJçkçÀlç Içílççlç Dçmçç Dççcç®çç DçvçáYçJç Dççní. ®ççbiçuççÇ hçámlçkçÀb
mçbûçnçÇ DçmççJççÇlç Dçmçb uççíkçÀçbvçç vçkçwkçÀçÇ®ç Jççìlçb.``
FlçkçÀb DçççÆuçMççvç hçámlçkçÀçb®çb oákçÀçvç kçÀç{C³çç®ççÇ kçÀuhçvçç kçÀMççÇ DççuççÇ? mçoççÆMçJç hçíþílççÇuç cççvççÆmçkçÀlçç nç GY³çç cçnçjçä̂ç®çç
(DçÐçççÆhç) çÆJçvççíoç®çç çÆJç<ç³ç Dççní] çÆlçLçí Dçl³ççOçáçÆvçkçÀ yçákçÀMçç@hç kçÀç{C³ççcççiççÇuç çÆjmkçÀ Hç@Àkçwìj çÆkçÀlççÇ cççíþç nçílçç?
''Dççcnçuçç oçíIççbvçç hçámlçkçÀçb®ççÇ DççJç[. kçÀOççÇlçjçÇ uçç³çyçÏjçÇ kçÀç{çJççÇ kçÀç DçmççnçÇ SkçÀ çÆJç®ççj nçílçç, cçç$ç SkçÓÀCç mçiçUç çÆJç®ççj
kçÀjlçç FkçÀ[®³çç YççiççlççÇuç uççíkçÀçbvçç mçiçUîçç ÒçkçÀçj®ççÇ hçámlçkçÀb SkçÀ$ç hççnç³çuçç çÆcçUCçb DççJçM³çkçÀ Dçmçu³çç®çb Dççcnç
oçíIççbvççnçÇ mççjKçb Jççìlç nçílçb. hçáC³çç®³çç ³çç Yççiççlç DçMçç ÒçkçÀçj®çb oákçÀçvç vççnçÇ. uççíkçÀçbvçç SkçÀocç Dççhhçç yçUJçblç ®ççÌkçÀç®³çç
içoçalç pççJçb uççiçlçb. vççnçÇlçj cçiç [íkçwkçÀvç çÆpçcçKççv³ççJçj.
nUÓnUÓ çÆJç®ççj kçÀjlçç Dççpç®çb ní çÆJçmlçççÆjlç ªhç mçcççíj Dççuçb. pçJçUhççmç oçívç Jç<ç&b l³ççJçj çÆJç®ççj DçççÆCç DççKçCççÇ ®ççuçuççÇ
nçílççÇ. nçÇ pççiçç cçáUçlç Dççcç®ççÇ mJçlç:®ççÇ Dççní lçíJnç mçá©JççlççÇ®çç Òç®çb[ cççíþç FvJnímìcçWì®çç Yççiç Dçmçlççí lççí Dççcnçuçç
kçÀjç³ç®çç vçJnlçç, cçáUçlç Mçkçw³çlçç çÆlçLçí®ç çÆvçcç&çCç PççuççÇ. KçÓhç mçá©JççlççÇuçç cçjçþçÇ cççCçmçb yçápçuççÇ. çÆyç®çkçÀuççÇ. uççíkçÀ cnCçç³ç®çí
hçámlçkçÀçb®çb oákçÀçvç Dççní nçí³ç? Dççcnçuçç Jççìuçb JçíiçUçÇ kçÀmçuççÇ lçjçÇ Mççí-ªcç Dççní DçççÆCç DççcnçÇ kçÀçnçÇ lçí SkçÀç çÆJççÆMçä
Jçiçç&uçç [çíUîççmçcççíj þíJçÓvç ní yçákçÀMçç@hç kçÀç{uçíuçb vççnçÇ. mçJç& LçjçlççÇuç uççíkçÀçbvççÇ p³ççbvçç hçámlçkçÀçb®ççÇ- Jçç®çvçç®ççÇ DççJç[ Dççní
DçMçç mçiçUîççbvççÇ ³ççJçb nç®ç Dççcç®çç ÒçcçáKç GÎíMç nçílçç- Dççní.
FLçí DççcnçÇ mçççÆnl³çmçboYç&çlççÇuç Dç@çÆkçwìçÆJnìçÇpç kçÀjlççí. `hççLçHçÀçF&C[j kçÀfç` Dçmçb DççcnçÇ l³ççuçç vççJç çÆouçb³ç. çEJçoç
kçÀjboçÇkçÀjçb®³çç kçÀçÆJçlççmçbûçnç®çb ÒçkçÀçMçvç FLçí Pççuçb. Flçkçw³çç Jç<çç&bvççÇ l³ççbvççÇ kçÀçÆJçlççJçç®çvçç®çç kçÀç³ç&¬çÀcç kçíÀuçç. lçyyçuç mçJJçç
lççmç l³ççbvççÇ hçç@h³çáuçj vçmçuçíu³çç l³ççb®³çç JçíiçUîçç ÒçkçÀçj®³çç kçÀçÆJçlçç Jçç®çu³çç. FLçuççÇ Þççílçícçb[UçÇ hççnÓvç lçí FlçkçíÀ jbiçÓvç içíuçí
nçílçí.``
SkçÀç®ç Içjçlçu³çç oçívç-Dç[çÇ®ç çÆhç{îçç kçÀçíCççÇ pçiçoçÇMç YçiçJçlççR®çb `Fvç çÆ[HçíÀvmç Dçç@HçÀ iuççíyçuçç³çPçíMçvç`Jçj vçpçj ìçkçÀlçb³ç.
kçÀçíCççÇ Flçjçb®ççÇ vçpçj ®çákçÀJçÓvç pçícmç ní[uççÇ ®çímç ®ççUÓvç hçìkçÀvç þíJçÓvç oílçb³ç. kçÀçíCççÇ `J³çÊçÀçÇ DçççÆCç JçuuççÇ̀ , `mJççcççÇ̀  Jç
`kçÀçímçuçç` hççnÓvç YççjçJçÓvç içíuçb³ç lçj MçW[íHçÀU yçiç&j vççJçç®çç jyyçj ®ççJçlç kçÀçTbìjJçj `n@jçÇ hçç@ìj Dç@C[ Dçç@[&j Dçç@HçÀ o
çÆHçÀçÆvçkçwmç`®ççÇ ®ççÌkçÀMççÇ kçÀjlçb³ç. OççÇmç Fpç Jnç@ì JççÇ kçÀç@uç Dç Hçw³çápçvç. hçjHçíÀkçwì mçççÆnçÆl³çkçÀ Hçw³çápçvç.
abhidesaiji@rediffmail.com
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