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ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü¯Ö¾ÖÔ : ¬µÖêµÖÖÃÖŒŸÖ ´ÖÖÖ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯Ößšü
(×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ - ¬µÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔ - ¯Ö¡ÖÖŸ´Öú †×¾ÖÂúÖ¸ü)
›üÖò. ×¿Ö¾ÖØ»ÖÖ ´ÖêÖãú¤üôêû
´Ö¸üÖšüß ×¾Ö³ÖÖÖ,
”û¡Ö¯ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß úÖò»Öê•Ö, ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ.

ÖÖêÂÖ¾ÖÖ¸üÖ
´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ»ÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸ´Öú ¾ÖÖ’û´ÖµÖÖ“Öß Öæ¯Ö ´ÖÖêšüß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ †ÖÆêü. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓÖß
“ÖÖÓÖ¤êü¾ÖÖ»ÖÖ êú»Öê»ÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸ´Öú ˆ¯Ö¤êü¿ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ Æüß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ÃÖÖ¯Ö›üŸÖê. »ÖÖêú×ÆüŸÖ¾ÖÖ¤üà“Öß ¿ÖŸÖ¯Ö¡Öê,
²ÖÖôû¿ÖÖÃ¡Öß •ÖÖÓ³Öêú¸üÖÓ“Öß ¯Ö¡Öê, ú¾Öß †×Ö»Ö †Ö×Ö ãúÃÖã´ÖÖ¾ÖŸÖß ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü µÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖ’û´ÖµÖßÖ †×³Öºþ“Öß
¾ÖÖœü×¾ÖÖÖ¸üÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü, •Öß.‹. ãú»ÖúÖá µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ×¾ÖÂÖµÖú •ÖÖ×Ö¾ÖÖ ¾µÖŒŸÖ ú¸üÖÖ¸üß ¯Ö¡Öê, ú´ÖÔ¾Öß¸ü
³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“Öß ¯Ö¡Öê †Ö×Ö ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü¯Ö¾ÖÔ“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê †Ö¯ÖÖÖÃÖ´ÖÖê¸ ¯ÖÖ“Ö ÖÓ›ü †Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.
†¿Öß Öæ¯Ö ´ÖÖêšüß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ µÖÖ ¯Ö¡Ö¾ÖÖ’û´ÖµÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ¡Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬Öú †Ö×Ö †³µÖÖÃÖúÖÓ“Öê µÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ —ÖÖ»Öê
†ÖÆêü. ÆüÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü¯Ö¾ÖÔ“Öê †Ö¿ÖµÖ †Ö×Ö †×³Ö¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖêÖôêû¯ÖÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖÖÖ, †ò›ü. ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü
µÖÖÓ“µÖÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ×³Ö´ÖãÖ ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö †Öêú ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ“µÖÖ
¾Öî“ÖÖ×¸üúŸÖê“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ úÃÖÖ µÖêŸÖÖê µÖÖ“Öß ´ÖÖÓ›üÖß êú»Öß †ÖÆêü. ‘¬µÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔ’ Æêü †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö ´Ö¸üÖšüß
†ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö ¾ÖÖ’û´ÖµÖÖŸÖß»Ö ‹ú ´ÖÖÖ¤Óü›ü šü¸üÖ¾ÖÖ ‡ŸÖêú ´ÖÖî×»Öú †ÖÆêü. µÖÖ †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡ÖÖ“Öê ¾Öî“ÖÖ×¸üú ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö
ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü¯Ö¾ÖÔ´Ö¬µÖê úÃÖê ¯Ö›ü»Öê, ŸµÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö úÖÆüß ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ ÖÖë¤ü×¾Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü
ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü¯Ö¾ÖÔ´Ö¬µÖê †Ö»Öê»µÖÖ ¯Ö¡ÖÖÓ“Öê ³ÖÖ×ÂÖú ×¾Ö¿ÖêÂÖ Ã¯ÖÂ™ü ú¸üŸÖÖÖÖ »Ö×»ÖŸÖ ¾ÖÖ’û´ÖµÖÖ“Öß ´Öæ»µÖê ´ÆüÖæÖ †Ö¯ÖÖ
•µÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ú¸üŸÖÖê ŸÖß ¸üÃÖÖŸ´ÖúŸÖÖ, ³ÖÖ¾ÖÖÖŸ´ÖúŸÖÖ, »ÖÖ×»ÖŸµÖ, ÃÖÖï¤üµÖÔ µÖÖÓ“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü¯Ö¾ÖÔ´Ö¬Öß»Ö
†Öêú ¯Ö¡ÖÖŸÖæÖ µÖêŸÖÖê. ˆ¯Ö´ÖÖ, †»ÖÓúÖ¸ ³ÖÖÂÖê“ÖÖ †Öê‘Ö¾ÖŸÖß¯ÖÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ
†ÖÆêü, ŸÖ¸ü ¿Öê¾Ö™üß ¿ÖÖê¬Ö×Ö²ÖÓ¬ÖÖ“Öê ×ÖÂúÂÖÔ ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ.

¯ÖÏÖÃŸÖÖ×¾Öú
´Ö¸üÖšüß ¾ÖÖ’û´ÖµÖÖ“Öê †¾Ö»ÖÖêúÖ êú»Öê ŸÖ¸ü †ÃÖê »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß, ´Ö¸üÖšüß ¯Ö¡ÖÖŸ´Öú ¾ÖÖ’û´ÖµÖÖ»ÖÖ Öæ¯Ö ¯ÖÏÖ“ÖßÖ
¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ †ÖÆêü. ¯Ö¡Ö ¾ÖÖ’û´ÖµÖ ÆüÖ ‹úÖ ¾µÖŒŸÖßÖê ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ êú»Öê»ÖÖ ¯ÖæÖÔŸÖ: ÖÖ•ÖÖß »ÖêÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü †ÖÆêü. »Ö×»ÖŸÖ
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÖ¸üÖê ŸÖê ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú Øú¾ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃŸÖ¸üÖŸÖß»Ö ¾ÖÖ“ÖúÖÓÃÖÖšüß Öã»Öê †ÃÖŸÖ ÖÖÆüß. †ÃÖê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üßÃÖã¬¤üÖ ´Ö¸üÖšüß ¯Ö¡Ö
¾ÖÖ’û´ÖµÖÖ»ÖÖ ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ“Öß ¯ÖÏ¤üß‘ÖÔ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ †ÖÆêü. “ÖÖÓÖ¤êü¾ÖÖÖê ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê»µÖÖ úÖê·µÖÖ ¯Ö¡ÖÖ»ÖÖ ˆ¢Ö¸ü ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ“Ö
¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖÃÖÂšü †Öê¾µÖÖÓ´Ö¬µÖê êú»Öê»ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö ´ÆüÖ•Öê ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ¸üÃ¾ÖŸÖÖ“µÖÖ ´Öããú™üÖŸÖß»Ö ×¿Ö¸üÖê´ÖÖß †ÖÆêü. Æüß“Ö ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ
†Ö¬Öã×Öú úÖôûÖŸÖÆüß •ÖÖê¯ÖÖÃÖ»Öê»Öß ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê. ÖÖ•ÖÖß ¯Ö¡Ö »ÖêÖÖÖŸÖ Æüß ²Ö·µÖÖ“Ö ¾ÖêôûÖ ¾ÖÖ’û´ÖµÖßÖ »ÖêÖÖÖ“Öê
ÖãÖ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ¯Ö¡Ö»ÖêÖÖÖ“ÖÖ †ÖŸ´ÖÖ×¾ÖÂúÖ¸ü, úÖ¾µÖÃÖÖï¤üµÖÔ ¯Ö¡Ö»ÖêÖúÖ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ¾Ö úÖôûÖŸÖß»Ö
´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ‘Ö™üÖÖ, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖÏ¾ÖÖÆü µÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê. ŸÖ¸ü ŸÖÖê ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖ“ÖúÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖêÆüß
»ÖÖÖßµÖ šü¸üŸÖÖê. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ¯Ö¡Ö»ÖêÖÖ ÃÖÓÖÏ×ÆüŸÖ êú»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ¯Ö¡Ö ¾ÖÖ’û´ÖµÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê.
†¾¾Ö»Ö ‡ÓÖÏ•Öß úÖôûÖŸÖß»Ö »ÖÖêú×ÆüŸÖ¾ÖÖ¤üà“Öß ¿ÖŸÖ¯Ö¡Öê, •ÖÖÓ³Öêú¸üÖÓ“Öß úÖÆüß ¯Ö¡Öê, ²ÖÖ²ÖÖ ¯Ö©Ö•Öß µÖÖÓÖß –
ÖÖÖ¯ÖÏúÖ¿ÖúŸµÖÖÕÖÖ ×»Ö×Æü»Öê»Öß ¯Ö¡Öê, ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ú¾ÖàêÖß ×»Ö×Æü»Öê»Öß ¯Ö¡Öê, ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ
×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öê ¯Ö¡Ö¾ÖÖ’û´ÖµÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ “ÖÖÓÖ¤êü¾Ö ˆ¯Ö¤êü¿ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ´Ö¸üÖšüßŸÖß»Ö
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‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü †ŸµÖÓŸÖ ×¾ÖÀ¾ÖÃÖÖßµÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü Æ.×¾Ö.´ÖÖ™êü µÖÖÓÖß ‘×¾ÖÀ¾Ö²¬Ö ¿ÖÖ¸ü¤üÖ’
µÖÖ ¯Ö¡ÖÃÖÓÖÏÆüÖŸÖ ‡ÓÖÏ•Öß úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖß»Ö ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“Öê ÃÖÓú»ÖÖ êú»Öê †ÖÆêü. µÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ
µÖÖ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ´ÖÖµÖ¾Ö¸üÖÓ“Öß ¯Ö¡Öê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™üü êú»Öß †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üÖ ÖÓ›ü ´Ö¸üÖšüß ¸ÓüÖ³Öæ´Öß †Ö×Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö
ÃÖÓÖßŸÖ µÖÖÃÖÓ²Ö¬Öß“ÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ú¾Öß †×Ö»Ö ¾Ö ãúÃÖã´ÖÖ¾ÖŸÖß ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü µÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“Öê ‘ãúÃÖã´ÖÖ×Ö»Ö’ (1972) Æêü
ÃÖÓú»ÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ †ÖÆêü. “¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ×¾ÖÂÖµÖß †Öêœü, ´ÖÖÖ×ÃÖú ŸÖÖÖ, ‹ú´ÖêúÖÓ“Öê ¾ÖÖ“ÖÖ, ¾ÖÖ“Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“µÖÖ
¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ, úÖ¾µÖÖ¾Ö¸ü“Öê ¯ÖÏê´Ö ‡ŸµÖÖ¤üß ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ×¾Ö¾Öê“ÖÖÆüß †ÖœüôûŸÖê.”(•ÖÖê¿Öß »Ö´ÖÖ:122) •Öß.‹. ãú»ÖúÖá µÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÖ×ÆüŸµÖ×¾ÖÂÖµÖú •ÖÖ×Ö¾ÖÖ ¾µÖŒŸÖ ú¸üÖÖ¸üÖ •Öß-‹ “Öß ×Ö¾Ö›üú ¯Ö¡Öê ÖÓ›ü 1, ´Ö.¤ü. ÆüÖŸÖúÖËÓÖ»Öêú¸ü µÖÖÓÖß ÃÖÓ¯ÖÖ×¤üŸÖ êú»ÖÖ
†ÃÖæÖ µÖÖ´Ö¬µÖê •Öß.‹. †Ö×Ö ÃÖã×ÖŸÖÖ²ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¡ÖÖŸ´Öú ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú ³ÖÖ¾Ö³ÖÖ¾ÖÖÖ ¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ
†ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖê´Ö¬µÖê Ö.¯ÖÏ. ¯ÖÏ¬ÖÖÖ µÖÖÓÖß ¯Ö¡Ö ¾ÖÖ’û´ÖµÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ÃÖ´Ö¯ÖÔú ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ êú»Öê †ÖÆêü. “†Ö¯Ö»Öê
´ÖŸÖ, ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ, ×¾Ö“ÖÖ¸ü, †Ö¯Ö»ÖÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖ ¾µÖŒŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ¾Ö µÖÖêµÖ ÃÖÖ¬ÖÖ ¯Ö¡Ö Æêü“Ö †ÖÆê. ”ü(ÆüÖŸÖúÖÓÖ»Öêú¸ü
´Ö.¤ü. 1995: 8)
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß •µÖÖÓÖß ÃÖ×ÎúµÖ µÖÖêÖ¤üÖÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öê
×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾µÖŒŸÖ ú¸üÖÖ¸êü ¯Ö¡ÖÖŸ´Öú ¾ÖÖ’û´ÖµÖ †Ö•Ö ×¾Ö¯Öã»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü. ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“Öê
¿ÖîÖ×Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾µÖŒŸÖ ú¸üÖÖ¸üÖ ¯Ö¡ÖÃÖÓÖÏÆü ‘ú´ÖÔ¾Öß¸üÖÓ“Öß ¯Ö¡Öê’ ´ÆüÖæÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö
µÖÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ¯Ö¡Öê †Ö•ÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ÃŸÖ¸üÖŸÖæÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖß»Ö, ŸµÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêÖê, ŸµÖÖ“Öß
×“Ö×úŸÃÖÖ ÆüÖêÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. †Ö¬Öã×Öú ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯ÖúÖ¸ü Ã¾Ö. µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö•Öß “Ö¾ÆüÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ¾ÖÓŸÖ »ÖêÖú ´ÆüÖæÖ
´Ö¸üÖšüß ¾ÖÖ“ÖúÖÓÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¿ÖîÖ×Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾µÖŒŸÖ ú¸üÖÖ¸üß Æü•ÖÖ¸üÖê ¯Ö¡Öê †Ö•Ö
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ †Ö×Ö ×“Ö×úŸÃÖÖ êú»Öß ŸÖ¸ü µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾ÖÖÓ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ, ¿ÖîÖ×Öú ¾Ö
¾ÖÖ’û´ÖµÖ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖ´Ö•Öæ ¿ÖúŸÖß»Ö. µÖÖ“Ö ¯Ö¡Ö ¾ÖÖ’û´ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸êüŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖµÖ¾Ö¸üÖÓÖß •ÖÖÖß¾Ö¯Öæ¾ÖÔú
¤üÖ»Ö ‘µÖÖ¾Öß †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ¯Ö¡Öê †ò›ü. ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öß †ÖÆêüŸÖ. ÖãúŸÖê“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¡Ö ¾ÖÖ’û´ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÖ“Ö ÖÓ›ü
‘ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü¯Ö¾ÖÔ’ µÖÖ ¿ÖßÂÖÔúÖÖÖ»Öß ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ¯ÖÖÆüŸÖÖ µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤üü¯Ö¾ÖÔ ´Ö¬Öß»Ö ¯Ö¡Ö¾ÖÖ’û´ÖµÖÖ“Öê ×¾ÖÂÖµÖ
¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü¯Ö¾ÖÔ“µÖÖ ¯ÖÖ“ÖÆüß ÖÓ›Ö“Öß ÃÖ´ÖÖÏ ×“Ö×úŸÃÖÖ ÆüÖêÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. µÖÖ´Ö¬ÖæÖ †ò›ü. ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ
¾ÖêÖóµÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“Öß †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üúŸÖê“Öß Ö¾ÖßÖ †ÖêôûÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ»ÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê.

ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü¯Ö¾ÖÔ : †Ö¿ÖµÖ ¾Ö †×³Ö¾µÖŒŸÖß ¾ÖêÖôêû¯ÖÖ
´Ö¸üÖšüß ¯Ö¡Ö¾ÖÖ’û´ÖµÖÖ´Ö¬µÖê †Ö¿ÖµÖ ¾Ö †×³Ö¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ‹ú ¾ÖêÖôêû ´ÖÖÖ¤Óü›ü ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖÖ¸êü ¯ÖÖ“Ö ÖÓ›ü
´ÆüÖæÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü¯Ö¾ÖÔ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö. †ò›ü. ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü Æêü ‹ú ²ÖÆãüÁÖãŸÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ úÖÆüß ´ÖÖÖÃÖê
†¿Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ úß, •Öß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ˆ¬¤üÖ¸üÖŸÖ •Öß¾ÖÖÖ“Öê ÃÖÖ£ÖÔú ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ, ŸÖ¸ü úÖÆüß »ÖÖêú †ÃÖê †ÃÖŸÖÖŸÖ úß, ¤ãüÃÖ·µÖÖ“µÖÖ
›üÖêóµÖÖŸÖß»Ö úºþÖÖ •ÖÖÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ˆ¬¤üÖ¸üÖ´Ö¬µÖê“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“Öê “ÖîŸÖµÖ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖŸÖ. †ò›ü. ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾Ö
Æêü ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö¤üß ²ÖÖ»Ö¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×´Ö¡Ö¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü ¾ÖÖœüŸÖ Öê»ÖÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ “Öôû¾Öôûß †Ö×Ö ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö Æêü •ÖÖæ ‹ú ÃÖ´Ößú¸üÖ“Ö —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¸üÖ•ÖúßµÖ, ¿ÖîÖ×Öú
Öê¡ÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ¿Öß ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖêÆüÖÖã²ÖÓ¬Ö ¾ÖÖœüŸÖ Öê»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ¯Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ
ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ÃÖÖ¬ÖµÖÖŸÖ ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÖÓ¤ü ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû Öê»µÖÖ ÃÖÖŸÖü ¤ü¿ÖúÖŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö¡Ö ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü
ÃÖÓú×»ÖŸÖ úºþÖ ŸÖÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯Öãœêü ´ÖÖÓ›üµÖÖ“Öê ŸµÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓÃúÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê †¾Ö‘Ö›ü ×¿Ö¾Ö¬ÖÖãÂµÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú ´ÖÓ›üôûÖÖê ¯Öê»Ö»Öê
†ÖÆêü. ŸµÖÖÓÖß“Ö Ö´Öæ¤ü êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ò›ü. ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ‹æúÖ 5000 ¯ÖêÖÖ †×¬Öú †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖæÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü
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2500 ¯Ö¡ÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü úºþÖ ŸÖß ¯ÖÖ“Ö ÖÓ›üÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¾ÖÖ“ÖúÖÓÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß †ÖÓ›ü ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö•Öß “Ö¾ÆüÖÖ, ´ÖÖ. ¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾Ö•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ãúÂšü¸üÖêµÖÖÓÃÖÖšüß •Öß¾ÖÖ ¾Öê“ÖÖÖ¸êü
²ÖÖ²ÖÖ †Ö´Ö™êü, ¯ÖÏúÖ¿Ö †Ö´Ö™êü µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ †ÃÖÓµÖ ¾µÖŒŸÖàÖÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê»µÖÖ ¯Ö¡ÖÖÓ“ÖÖ •ÖÃÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü, ŸÖÃÖÖ“Ö ¾Ö¸üß»Ö
¾µÖŒŸÖà“Öß ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ úŸÖéÔŸ¾ÖÖ»ÖÖ ¤üÖ¤ü ¤êüÖÖ¸üß ¯Ö¡Öê ¾ÖÖ“ÖÖê ´ÆüÖ•Öê “ÖÖêÖÓ¤üôû ´Ö¸üÖšüß ¾ÖÖ“ÖúÖ»ÖÖ ‹ú ¯Ö¾ÖÔÖß“Ö †ÖÆêü.
ÖÖÓ¬Öß¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü Æêü“Ö †Ö¯Ö»Öß •Öß¾ÖÖÃÖŒŸÖß ´ÖÖÖÖÖ·µÖÖ ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¡ÖÖÓ“Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¯Ö¡ÖÖÓ“Öê †Ö¿ÖµÖ †Ö×Ö
†×³Ö¾µÖŒŸÖà“µÖÖ ¥üÂ™ßüÖê ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ êú»Öê ŸÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖêú ×¾ÖÂÖµÖ ‹úÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö “Ö“ÖÖÔÃÖ¡ÖÖ“ÖÖ ÆüÖê‰ú ¿Öêú»Ö. ´ÖÖ. •ÖµÖÓŸÖ ¯ÖÖ™ü»ÖÖÓÖß
¾µÖŒŸÖ êú»Öê»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ‘†Ö¯Ö»Öê úÖµÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¤üß¯ÖÃŸÖÓ³ÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêü Øú¾ÖÖ ˆ¬¾ÖÃŸÖ Öê›ü¶ÖÓÖÖ êú¾Öôû ŸÖã´Æüß“Ö ÃÖÖ¾Öºþ
¿ÖúŸÖÖ’. ‹¾ÖœüÖ †œüôû ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¿Ö¸ü¤ü ¯Ö¾ÖÖ¸üÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖæÖ ¾µÖŒŸÖ êú»ÖÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê“Ö †ò›ü. ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •Öß¾ÖÖÖ¿Öß ÖÖôû ×úŸÖß †ŸÖæ™ü †ÖÆêü µÖÖ“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö ×´ÖôûŸÖÖê. ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ¯ÖÖÆüŸÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü¯Ö¾ÖÔ“µÖÖ ¯ÖÖ“Ö ÖÓ›üÖ¾Ö¸ü
³ÖÖÂµÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ´Æü™ü»Öê ŸÖ¸ü ‹úÖ Øú¾ÖÖ ¤üÖêÖ ×Ö²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ŸÖê ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ´Ö»ÖÖ •ÖÖÖß¾Ö †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ“Ö
¿ÖÖê¬Ö×Ö²ÖÓ¬ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÓ›üÖß»ÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ †ÖÖæÖ ¬µÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ¯Ö¡ÖÖŸ´Öú †Ö×¾ÖÂúÖ¸üÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü.

¬µÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔ †Ö×Ö ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü¯Ö¾ÖÔ ‹ú †Öã²ÖÓ¬Ö
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ²ÖÖÓ×¬Ö»Öúß †Ö×Ö ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤ü ´ÖÖÖÖÖ¸êü †ò›ü. ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üúŸÖê¾Ö¸ü
•Öß¾ÖÖúÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß, ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ²ÖÖ²ÖÖ †Ö´Ö™êü µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖŸÖÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
ÃÖ´ÖŸÖÖ, ²ÖÓ¬ÖãŸÖÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ¾ÆüÖ¾Öß ´ÆüÖæÖ ¸üÖ¡ÖÓ×¤ü¾ÖÃÖ ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤üÖÖê —Ö¯ÖÖ™æüÖ •ÖÖ‰úÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü, ÃÖ´ÖŸÖê“ÖÖ,
´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ²ÖÖÓ×¬Ö»Öúß“ÖÖ ¬µÖÖÃÖ ‘ÖêÖÖ¸ê,ü •Öê£Öê ¾ÖŒŸÖéŸ¾Ö ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖê, ŸÖê£Öê úŸÖéÔŸ¾Ö ÃÖÓ¯ÖŸÖê †ÃÖê ´ÆüÖÖÖ¸êü
†ò›ü. ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü Æêü ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ¾ÖÓŸÖ ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖú †ÖÆêüŸÖ µÖÖ“Öß ¯ÖÏ×“ÖŸÖß ŸµÖÖÓ“Öê ³ÖÖ¾Ö»Öê»Öß ´ÖÖÖÃÖê, ‘¯ÖÏ¿Ö †ÖÆêü ´Öæ»µÖÖÓ“ÖÖ’
†Ö×Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ŸµÖÖÓ“Öê ‘¬µÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔ’ Æêü †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö ¾ÖÖ“Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü µÖêŸÖÖê.
‘¬µÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔ’ Æêü †ò›ü.¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸÖÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖß»Ö
´ÖÆüÖ¸ÖüÂ™ÒüÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ, ¿ÖîÖ×Öú, ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖú “Öôû¾Öôûß“ÖÖ ¤üÃŸÖÖ¾Öê•Ö †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ›üÖò. ×“Ö¢Ö¸Óü•ÖÖ
ÃÖÖšüß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, “¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö ÆüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ úÖï™ãÓü×²Öú, ¾Öî“ÖÖ×¸üú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ †Ö»ÖêÖ
†ÖÆêü, ¯ÖÖ ŸÖÖê êú¾Öôû ¾µÖÛŒŸÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ †ÖÆêü.”
(Ø¿Ö¤êü ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö 2009 : 9) ¬µÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔ µÖÖ †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡ÖÖ“ÖÖ »ÖÖêúÖ¯ÖÔÖ ÃÖÖêÆüôûÖ ÃÖÓ¯Ö®Ö —ÖÖ»ÖÖ. ‹ú ˆ““Ö ¾ÖÖ’û´ÖµÖßÖ ¤ü•ÖÖÔ
†ÃÖ»Öê»Öê †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö ´ÆüÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃŸÖ¸üÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ ¯Ö¡ÖÖ«üÖ¸êü »ÖêÖúÖ»ÖÖ úôû×¾Ö»µÖÖ.
µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏúÖ¿Öú, »ÖêÖú, ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖß, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÔúŸÖì, ×¿ÖÖú, ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú, †Ö¤üß ‹ú †Öšü¾ÖßŸÖß»Ö 12 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ
´Öã»ÖÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸ´Öú ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ »ÖêÖúÖ»ÖÖ Ö¾ÖßÖ »ÖêÖÖÖ“Öß ˆ´Öá ¤êüÖÖ·µÖÖ, éúŸÖÖ£ÖÔŸÖê“Öß •ÖÖÖß¾Ö úºþÖ
¤êüÖÖ·µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
¬µÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔ“µÖÖ ÁÖêÂšü ¤ü•ÖÖÔ“Öß ÃÖÖÖ ¤êüÖÖ¸üß 97 ¯Ö¡Öê »ÖêÖÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. Æüß ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¯Ö¡Öê ´ÖãôûÖŸÖæÖ
¾ÖÖ“ÖµÖÖÃÖÖ¸üÖß †ÖÆêüŸÖ. ¬µÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔ“ÖÖ ¾ÖÖ’û´ÖµÖßÖ ¤ü•ÖÖÔ ŸÖ¸ü ÁÖêÂšü †ÖÆêü“Ö. ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸ´Öú ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ ŸÖê¾Öœü¶Ö“Ö
¾ÖÖ’û´ÖµÖßÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. †Öêú ¯Ö¡Ö»ÖêÖúÖÓÖß ¯Ö¡ÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê»Öß ³ÖÖÂÖÖ, ˆ¯Ö´ÖÖ, †»ÖÓúÖ¸ü,
×Ö¾Öê¤üÖÖ“ÖÖ †Öê‘Ö¾ÖŸÖê¯ÖÖÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ ŸÖ¸ü ‘¯Ö¡ÖÖ×¾ÖÂúÖ¸ü ¬µÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔ“ÖÖ’ µÖÖ ¿ÖßÂÖÔúÖÖÖ»Öß ‹ú ÃÖãÓ¤ü¸ü ú»ÖÖéúŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú
¿Öêú»Ö †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: •µÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ’û´ÖµÖßÖ •ÖÖÖß¾ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÏÖ»³Ö †ÖÆêüŸÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ¾ÖÓŸÖ »ÖêÖúÖÓÖß ¬µÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔ
ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¾µÖŒŸÖ êú»Öê»ÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸ´Öú †×¾ÖÂúÖ¸ü ¾ÖÖ“ÖŸÖÖÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖŸ´ÖúŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. ³ÖÖ¾ÖÖÖŸ´ÖúŸÖÖ, ÃÖÖï¤üµÖÔ,
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¸ü“ÖÖê“Öê ŸÖÓ¡Ö Æüß »Ö×»ÖŸÖ ¾ÖÖ’û´ÖµÖÖ“Öß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ´Öæ»µÖê ´ÖÖÖ»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. Æüß ÃÖ¾ÖÔ“Ö ´Öæ»µÖê ¯Ö¡ÖÖ×¾ÖÂúÖ¸üÖŸÖæÖ •ÖÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ.
×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ´ÖããÓú¤ü¸üÖ¾Ö ×ú»ÖÖìÃú¸ü, Ö.¯ÖÏ.¯ÖÏ¬ÖÖÖ, ›üÖò.†ÖÖÓ¤ü µÖÖ¤ü¾Ö, ´Ö.¤ü. ÆüÖŸÖúÖÓÖ»Öêú¸ü µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ »ÖêÖúÖÓ“µÖÖ
¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ ´ÖãôûÖŸÖæÖ ¾ÖÖ“Ö»µÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¯Ö¡ÖÖŸ´Öú ¾ÖÖ’û´ÖµÖ ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †³µÖÖÃÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê µÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö
¯ÖÏúÂÖÖÔÖê ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê.
¬µÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖæÖ †×³Ö¯ÖÏÖµÖ ¾µÖŒŸÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ´Ö.¤ü. ÆüÖŸÖúÖÓÖ»Öêú¸ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ,
“†ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡ÖÖ»ÖÖ ¬µÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔ Æêü ×¤ü»Öê»Öê ÖÖ¾Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ¾ÖÖ“ÖŸÖÖÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖÖêŒŸÖß ¾ÖÖ™üŸÖê, ¯ÖÖ •ÖÃÖê ŸÖê ¾ÖÖ“Öæ »ÖÖÖŸÖÖê ŸÖÃÖê µÖÖ
´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öê“ÖÖ, ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ, ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú úŸÖÔ²ÖÖÖ¸üß ×ÃÖ¬¤ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¬µÖÖÃÖ ×úŸÖß •ÖÖ•¾Ö»µÖ ÆüÖêŸÖÖê Æêü
¯ÖÖ×Æü»Öê úß ÖÖ¾Ö †×ŸÖ¿ÖµÖÖêŒŸÖ ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ÖÖ»Öß ¯Ö™üŸÖê”(´ÆüÃêú –ÖÖÖ¤êü¾Ö (ÃÖÓ¯ÖÖ), 2011 : 350) ŸÖ¸ü ¬µÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔ“Öê ¸ü“ÖÖÖ
×¾Ö¿ÖêÂÖ †Öêú ¯Ö¡Ö»ÖêÖúÖÓÖß ÖÖë¤ü×¾Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ “ÖÓ¦ü¿ÖêÖ¸ü ÖÖÓ›üÖê, ›üÖò. †ÖÖÓ¤ü µÖÖ¤ü¾Ö, Ö.¯ÖÏ. ¯ÖÏ¬ÖÖÖ
µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸üÖÖ »ÖêÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÏÖÓ•Öôû †ÖÆêŸÖü. ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ÖÖÓ›üÖê µÖÖÓÖß ‘ÃÖÖšüÖ ˆ¢Ö¸üÖ“Öß
ÃÖ±ú»Ö úÆüÖÖß’ µÖÖ ¿ÖßÂÖÔúÖÖÖ»Öß ×¤ü»Öê»Öê ¯Ö¡Ö ´ÆüÖ•Öê ¯Ö¡ÖÖŸ´Öú ¾ÖÖ’û´ÖµÖÖ“ÖÖ ˆ¢Ö´Ö Ö´ÖãÖÖ ´ÆüÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö, µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö
¯Ö¡Ö»ÖêÖúÖÓÖß ¬µÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖÖÖ“Ö †ò›ü. ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ, ŸµÖÖÓ“Öê
²ÖÖ»Ö¯ÖÖ, ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß êú»Öê»Öß ¬Ö›ü¯Ö›ü, »ÖÆüÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖ“Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÖÔ“Öß †Ö¾Ö›ü ŸµÖÖŸÖæÖ êú»Öê»Öß ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖ“Öß
×ÖÙ´ÖŸÖß ú´µÖã×ÖÂ™ü ¯ÖÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ÖÓü“ÖÖ ¯ÖÖ›üÖ, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ, ¾Ö×ú»Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖß»Ö µÖÖêÖ¤üÖÖ,
ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö, ¸üµÖŸÖ ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö µÖÖêÖ¤üÖÖ, ²ÖÖ²ÖÖ †Ö´Ö™ëü“µÖÖ †ÖÖÓ¤üÖÁÖ´ÖÖŸÖß»Ö
úÖµÖÔ, ãú™ãÓü²Ö ¾ÖŸÃÖ»ÖŸÖÖ, ÃÖÈü¤üß ´ÖÖÖæÃÖ, ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ¾ÖÓŸÖ »ÖêÖú †¿ÖÖ ×úŸÖßŸÖ¸üß ¯Öî»Öæ“ÖÖ ˆ»ÖÖ›üÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖæÖ êú»ÖÖ
†ÖÆêü. ŸµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö µÖÖ ¬µÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔ´Ö¬Öß»Ö ¡Öã™üßÆüß ŸÖê¾Öœü¶Ö“Ö ¯ÖÏÖÓ•Öôû¯ÖÖê ¾µÖŒŸÖ êú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ‘ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖú †Ö×Ö ú»ÖÖ’
Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ×´Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ †Öšü¾ÖÖß ¸ÓüÖ¾ÖŸÖÖÖÖ Öæ¯Ö“Ö ¡ÖÖê™üú¯ÖÖÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. (´ÆüÃêú –ÖÖÖ¤êü¾Ö, 2011 : 171) Æüß ˆÖß¾ÖÆüß
µÖÖ ¯Ö¡ÖÖ´Ö¬ÖæÖ ×¤üÃÖŸÖê. Ö.¯ÖÏ. ¯ÖÏ¬ÖÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ò›ü. ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê ×´Ö¡Ö¢¾ÖÖ“Öê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÃÖ¾ÖÔÁÖãŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖê
´ÆüÖŸÖÖŸÖ, “µÖÖ †ÖŸ´Öú£ÖÖÖŸÖ Öê»µÖÖ ÃÖÖšü-¯ÖÖÃÖÂšü ¾ÖÂÖÖÔ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ¸üÖ•ÖúßµÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖê, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
“Öôû¾Öôûß ¾Ö ¿ÖîÖ×Öú ¯ÖÏÖŸÖß µÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ŸÖê ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö •Öß¾ÖÖÖŸÖ ¸ü´Ö»Öê”. (´ÆüÃêú –ÖÖÖ¤êü¾Ö, 2011 :
277) ‹úÖ †£ÖÖÔÖê ¬µÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔ Æêü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ “Öôû¾Öôûà“ÖÖ ¤üÃŸÖ“Ö †ÖÆêü, †ÃÖê
Ö.¯ÖÏ. ¯ÖÏ¬ÖÖÖ µÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. ³ÖÖ‡Ô ¾Öîª µÖÖÓ“Öê ¬µÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔ ¾Ö¸üß»Ö ¤üß‘ÖÔ ¯Ö¡ÖÖŸ´Öú Ø“ÖŸÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü¯Ö¾ÖÔ ÖÏÓ£ÖÖ“Öß ¾ÖÖ’û´ÖµÖßÖ ˆÓ“Öß
¾ÖÖœü×¾ÖÖÖ¸êü †ÖÆêü. ¬µÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔ ‹ú¤üÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖÓ¤üÖ ¾ÖÖ“Ö»Öê †¿Öß ¯ÖÏÖÓ•Öôû ³ÖÖ¾ÖÖÖ ¾µÖŒŸÖ
ú¸üÖÖ¸êü ¿Ö¸ü¤ü“ÖÓ¦ü•Öß ¾ÖÖØôû²Öê (¯ÖãÖê) µÖÖÓÖß ¬µÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔ ´ÆüÖ•Öê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ˆ³ÖÖ¸üÖßŸÖß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ¯ÖÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. ŸÖ¸ü
¬µÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔ µÖÖ †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡ÖÖ“Öß •ÖÖŸÖãúôûß ¤ãüÖÖÔ ³ÖÖÖ¾ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ‘¾µÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔ’, ‘™üÖò»ÖÃ™üÖòµÖ“µÖÖ ¾ÖÖò¸ü †ò›ü ¯ÖßÃÖ’ µÖÖ
úÖ¤Óü²Ö·µÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ú¸üÖÖ¸êü ¸üÖ•ÖÖ³ÖÖ‰ú Ö¾ÖÖÓ¤êü †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö »ÖêÖÖÖ“µÖÖ ×ÖúÂÖÖ»ÖÖ ŸÖÓŸÖÖêŸÖÓŸÖ ²ÖÃÖ»Öê»Öê †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö †ÃÖÖ
ˆ»»ÖêÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ “†ÓŸÖ´ÖãÔÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö Ø“ÖŸÖÖ¿Öß»ÖŸÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÏÖÓ•Öôû †ÖŸ´Öú£ÖÖ Æêü †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö
»ÖêÖÖÖ“Öê ×ÖúÂÖ ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ¡Ö ‹æúÖ“Ö ´Ö¸üÖšüß †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö »ÖêÖÖÖŸÖ Æêü ÖãÖ ú´Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ
†ÖœüôûŸÖÖŸÖ.£ÖÖê›üß¿Öß“Ö †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Öê †¿Öß †ÖÆêüŸÖ úß, •µÖÖŸÖ ¯ÖÏÖîœü •Öß¾ÖÖ Ø“ÖŸÖÖ ¾Ö ¯ÖÏÖÓ•Öôû †ÖŸ´Öú£ÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ
µÖêŸÖÖê. ¬µÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö.” (´ÆüÃêú –ÖÖÖ¤êü¾Ö, 2011 : 234)‹¾Öœüß ²ÖÖê»Öúß ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ
¬µÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔ“ÖÖ ¾ÖÖ’û´ÖµÖßÖ ¤ü•ÖÖÔ šü¸ü×¾ÖµÖÖÃÖ ¯Öã¸êü¿Öß †ÖÆêü †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. ŸÖ¸ü »ÖêÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÏÖÓ•Öôû¯ÖÖê, ´ÖãŒŸÖ¯ÖÖê †Ö×Ö
ÃÖÓ¾Öê¤üÖ¿Öß»ÖŸÖêÖê êú»Öê †ÖÆêü. µÖÖŸÖæÖ ‹ú ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö •Öß¾ÖÖ ÖÖ™ü¶ ¸üÃÖ¸üÃÖæÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. Æüß ›üÖò. †ÖÖÓ¤ü µÖÖ¤ü¾Ö µÖÖÓ“Öß ¯Ö¡Öºþ¯Ö
¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ »ÖêÖúÖ»ÖÖ †ÖŸ´Ö²Ö»Ö ¤êü‰úÖ •ÖÖÖÖ¸üß †ÖÆêü.
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¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ‘ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü¯Ö¾ÖÔ’ ´Ö¬Öß»Ö ‘¬µÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔ’ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ŸÖÃÖê“Ö ‡ŸÖ¸ü ¯Ö¡ÖÖŸ´Öú ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ ˆ¢Ö´Ö ¯Ö¡Ö
¾ÖÖ’û´ÖµÖÖ“ÖÖ Ö´ÖãÖÖ ´ÆüÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖŸÖÖ µÖêµÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÖê ×Ö¾Öê¤üÖ êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¬µÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔ
†ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ 97 ¯Ö¡Öê ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü¯Ö¾ÖÔ´Ö¬µÖê ‘ÖêŸÖ»Öß †ÃÖŸÖß ŸÖ¸ü ¾ÖÖ“ÖúÖÓÖÖ ŸµÖÖ´Ö¬Öß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß ¯Ö¾ÖÔÖß ×´ÖôûÖ»Öß
†ÃÖŸÖß. ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤ ¯Ö¾ÖÔ“Öê ¯Öãœüß»Ö ÖÓ›ü ¾ÖÖ“ÖúÖÓÃÖÖšüß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖß»Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ ¯Ö¡ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖê‡Ô»Ö
†¿Öß †¯ÖêÖÖ †ÖÆêü. ‹æúÖ“Ö ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü¯Ö¾ÖÔ ´Ö¬Öß»Ö ¯Ö¡Ö×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖæÖ ‘Æêü ×¾ÖÀ¾Ö×“Ö ´ÖÖ—Öê ‘Ö¸’ü µÖÖ ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ ˆŒŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü ŸÖÃÖê“Ö ¯Ö¸ü¤êü¿ÖÖŸÖÆüß †Ö¯Ö»ÖÖ ×´Ö¡Ö ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ †ò›ü. ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü
µÖÖÓ“µÖÖ ×´Ö¡Ö ¯ÖÏê´ÖÖ“Öß ÃÖÖÖ ¯Ö™üŸÖê. †Ö•Ö“µÖÖ ÖŸÖß´ÖÖÖ µÖãÖÖŸÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖ“Öß †Öêú ÃÖÖ¬ÖÖê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖŸÖÖÖÖÆüß úÖê¸ü›ü¶Ö
ÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖŸÖ Ö †›üúŸÖÖ ¯Ö¡Ö´Öî¡Öß´Ö¬µÖê •Öß¾ÖÖÖÖÓ¤ü ¿ÖÖê¬ÖÖÖ¸êü, ¯Ö¡ÖÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖŸÖæÖ ³ÖÖ¾ÖÖê“ÖÖ †Öê»ÖÖ¾ÖÖ •ÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ·µÖÖ ‹úÖ ÃÖ·ÆµÖß
×Ö´ÖÔôû ´ÖÖÖ“µÖÖ, †Ö³ÖÖôûÖ‹¾Öœü¶Ö ´ÖÖÖÃÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü¯Ö¾ÖÔ´Ö¬ÖæÖ ‘Ö›üŸÖê.

³ÖÖÂÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ¯Ö¡ÖÖŸ´Öú ¾ÖÖ’û´ÖµÖ »Ö×»ÖŸÖ ¾ÖÖ’û´ÖµÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê úÖ ? †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ×Ö¸ü£ÖÔú
“Ö“ÖÖÔ ÖêÆü´Öß“Ö ‘Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖê. ´ÖÖ¡Ö ´Ö¸üÖšüß ¾ÖÖ’û´ÖµÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¡ÖÖŸ´Öú ¾ÖÖ’û´ÖµÖÖ“ÖÖ ×“Ö×úŸÃÖú¯ÖÖê †ÖœüÖ¾ÖÖ
‘ÖêŸÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü »ÖÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. »Ö×»ÖŸÖ ¾ÖÖ’û´ÖµÖÖ“Öß †Öêú ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê ¯Ö¡ÖÖŸ´Öú¾ÖÖ’û´ÖµÖÖ´Ö¬µÖê †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ.
ŸµÖÖ¥üÛÂ™üÖê ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü¯Ö¾ÖÔ“µÖÖ ¯ÖÖ“ÖÆüß ÖÓ›üÖÓ“Öß ×“Ö×úŸÃÖÖ êú»µÖÖÃÖ »ÖÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö úß ¯Ö¡ÖÖŸ´Öú †×¾ÖÂúÖ¸ü ÆüÖ ¯Ö¡Ö»ÖêÖúÖ“ÖÖ
†ÖŸ´ÖÖ×¾ÖÂúÖ¸ü“Ö †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê »ÖÖ×»ÖŸµÖ, ÃÖÖï¤üµÖÔ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö, ¸ü“ÖÖÖŸÖÓ¡Ö, ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ µÖÖÃÖÖ¸üÖß ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê ×¤üÃÖæÖ
µÖêŸÖÖŸÖ. ¬µÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö †Ö¯Ö»Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖæÖ ¾µÖŒŸÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ´ÖããÓú¤ü¸üÖ¾Ö ×ú»ÖÖìÃú¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ,
“úÖÆüß•ÖÖ úÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü ‘Ö¸üÖ“Öê †Ö¤ü¿ÖÔ ×“Ö¡Ö úÖœüŸÖÖê, ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üÖ ¤üÖ›ü, ¾Öß™ü, ×ÃÖ´Öë™ü“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ŸÖê ‘Ö¸ü ¯ÖÏŸµÖÖ ˆ³Öê ú¸üŸÖÖê,
úÖÖ¤üÖ“µÖÖ ‘Ö¸üÖ»ÖÖ ¤üÖ›ü ¾Öß™üÖ´Öãôêû úÖµÖ´Ö“Öê †ÛÃŸÖ¢¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¬µÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔ ´Ö¬Öß»Ö †ÃÖÓµÖ ‘Ö™üÖÖ, ¯ÖÏÃÖÓÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖÔÖÖÓÖß
Öê´Öúß Æüß“Ö úÖ´Ö×Ö¸üß êú»Öß †ÖÆêü.” (´ÆüÃêú –ÖÖÖ¤êü¾Ö, 2011 : 238) †Öã³Ö¾ÖÖ“Öß ‹¾Öœüß ÃÖ´Öé¬¤üß †ÃÖ»Öê»ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ
úÖêÖŸÖÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ ´ÖÖÖæÃÖ ´Öß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ ÖÖÆüß, ‘ÃÖÆü¾ÖÖÃÖ †»¯ÖúÖ»ÖßÖ šü¸ü»ÖÖ, ¯ÖÖ ŸÖÖê ×Æü¸ü¾µÖÖ “ÖÖ°µÖÖ“µÖÖ
±ãú»ÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ´ÆüÖæÖ“Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ÖÓ¬Ö ¤üß‘ÖÔúÖ»ÖßÖ’ †¿ÖÖ †Öêú ˆ¯Ö´ÖÖ, ¥üÂ™üÖŸÖ †»ÖÓúÖ¸üÖÓÖß ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü¯Ö¾ÖÖÔ“Öê ¾ÖÖ’û´ÖµÖßÖ
ÃÖÖï¤üµÖÔ ¾ÖÖœü×¾Ö»Öê †ÖÆêü. µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ¯Ö¾ÖÔ´Ö¬Öß»Ö ¯Ö¡ÖÖŸ´Öú ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ ŸÖ¸ü ´Ö¸üÖšüßŸÖß»Ö ¯Ö¡ÖÖŸ´Öú¾ÖÖ’û´ÖµÖ ÆüÖ
»Ö×»ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ ‹ú †×¾Ö³ÖÖ•µÖ ‘Ö™üú ŸÖ¸ü †ÖÆêü“Ö, ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ŸÖÖê ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †³µÖÖÃÖÖ“ÖÖ, ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÆüÖê‰ú
¿ÖúŸÖÖê µÖÖ“Öß ¯ÖÏ×“ÖŸÖß µÖêŸÖê. ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü¯Ö¾ÖÔ µÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸ´Öú ÖÏÓ£ÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ“Ö ÖÓ›ü ´ÆüÖ•Öê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú, ¿ÖîÖ×Öú,
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ “Öôû¾Öôûà“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›üÖÖ¸üê †Ö¸üÖÏÓ£Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÖÕÖÖÖê ×“Ö×úŸÃÖÖ —ÖÖ»Öß ŸÖ¸ü ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖŸÖß¿Öß»Ö ÛÃ£ÖŸµÖÓŸÖ¸üÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖ»ÖÖ ŸÖÖê ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú šü¸êü»Ö.

×ÖÂúÂÖÔ
´Ö¸üÖšüßŸÖß»Ö ¯Ö¡Ö¾ÖÖ’û´ÖµÖÖ»ÖÖ Öæ¯Ö ´ÖÖêšüß ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ †ÖÆêü. ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü¯Ö¾ÖÔ´Ö¬µÖê ‹úÖ †£ÖÖÔÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ ¾Ö
Ã¾ÖÖŸÖÓÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü úÖôûÖŸÖß»Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö “Öôû¾Öôûà“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÃÖÓú×»ÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü“Ö. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü
»ÖêÖúÖ“µÖÖ •Öß¾ÖÖ×¾ÖÂÖú ´Öæ»µÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖÖß¾ÖÖ šüôûú¯ÖÖÖÖê †Ö¬Öê¸êü×ÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¬µÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö
´ÖÖµÖ¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸ´Öú †×¾ÖÂúÖ¸ü »ÖêÖúÖÓ“µÖÖ ˆ““Ö ¯ÖÏ×ŸÖ³Öê“Öß ÃÖÖÖ ¤êüÖÖ¸êü †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‹úÖ ×´Ö¡ÖŸ¾ÖÖ“µÖÖ
³ÖÖ¾ÖÖêÖê ŸµÖÖŸÖß»Ö ¡Öã™üß“Öß •ÖÖÖß¾ÖÆüß úºþÖ ¤êüÖÖ·µÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ¡Ö µÖÖ ¡Öã™üß ´ÆüÖ•Öê ¬µÖÖÃÖ¯Ö¾ÖÔ“ÖÖ ˆÖê¯ÖÖÖ ÖÃÖæÖ
×¾ÖÃŸÖÖ¸üÃÖÓúÖê“ÖÖŸÖæÖ Æêü ‘Ö›ü»Öê †ÃÖÖ¾Öê. †¿Öß ÖÖë¤ü×¾Ö»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ †ò›ü. ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ×ÖŸÖÖÓŸÖ ¯ÖÏê´ÖÖ“Öß
ÃÖÖÖ“Ö ¤êüŸÖê.
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ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü¯Ö¾ÖÔ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ÖÓ›üÖ´Ö¬ÖæÖ †ò›ü. ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ˆ¢ÖÓãÖ ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾ÖÖ“Öß ÃÖÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ»ÖÖ ¯Ö™üŸÖê.
‹ú ¦üÂ™êü ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ŸÖôû´Öôûß“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÔúŸÖì, ÃÖ·Æ¤üß, úÖ¾ÖÖôæû ¾Öúß»Ö, ×¿ÖÖÖÖ¾Ö¸ü †Ö×Ö ú´ÖÔ¾Öß¸üÖÓ“µÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü †œüôû ÁÖ¬¤üÖ šêü¾ÖæÖ ×¿ÖÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ¾Ö ¸üµÖŸÖ ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£Öê´Ö¬µÖê †Ö¬Öã×Öú ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏµÖÖêÖ ú¸üÖÖ¸üÖ ¥üÂ™ê
×¿ÖÖÖŸÖ•–Ö, ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üß¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü †ÃÖ»Öê»ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ´ÖÖÖæÃÖ, ÃÖ·Æ¤üß ×´Ö¡Ö, ãú™ãÓü²Ö¾ÖŸÃÖ»Ö µÖÖ †Ö×Ö µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ
¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“µÖÖ †Öêú ×¾Ö¿ÖêÂÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü¯Ö¾ÖÔ´Ö¬ÖæÖ µÖêŸÖÖê.
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