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ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ : Ã¾Ö¹ý¯Ö †Ö×�Ö ¯ÖÏê¸ü�ÖÖ 
 

¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö−ÖÖ 
 

ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−ÖŸ¾Ö Æüß �êú¾Öôû �úÖôûÖ“Öê ¤ü¿ÖÔ−Ö ‘Ö›ü×¾Ö�ÖÖ¸üß ‘Ö™ü−ÖÖ −ÖÃÖæ−Ö ŸÖß ŸµÖÖ - ŸµÖÖ �úÖôûÖŸÖß»Ö •ÖÖ×�Ö¾ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü µÖÖ 
ÃÖÓ�ú»¯Ö−Öê“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ »ÖÖ¾Ö�ÖÖ¸üß †ÖÆêü. ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ´Æü�ÖŸÖÖ−ÖÖ Ã£Öæ»Ö´ÖÖ−ÖÖ−Öê 1975 −ÖÓŸÖ¸ü“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ 

†×³Ö¯ÖÏêŸÖ †ÃÖŸÖê. ¯Ö�Ö Æêü Æüß �Ö¸êü †ÖÆêü �úß, µÖê£Öê 1990 −ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“µÖÖ ¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖôûµÖÖ †×¾ÖÂ�úÖ¸üÖ−Öß ¾µÖŒŸÖ ÆüÖê�ÖÖ ȩ̂ü 

ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü µÖêŸÖê. 1990 −ÖÓŸÖ ü̧“Öê ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ Æêü ¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖôûµÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖÓ´Öãôêû ›üÖêôûµÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ 

�úÖê�ÖŸµÖÖÆüß �úÖ¸ü�ÖÖÓ−Öß �úÖ ÆüÖê‡Ô−ÖÖ •Öê¾ÖœüÖ ÷ÖÖ•ÖÖ¾ÖÖ•ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü, ŸÖê¾ÖœüÖ ŸÖÖê ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß �úÖôûÖŸÖ   

—ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ −ÖÖÆüß, ŸÖÃÖê“Ö “ÖÖÓ÷Ö»Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ »Öê�Ö−Ö, ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯ÖÏ�úÖ¸üÖÓ´Ö¬µÖê ×»Ö×Æü�ÖÖ·µÖÖ ¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖôûµÖÖ ³ÖÖ÷ÖÖŸÖß»Ö »Öê�Ö�úÖÓ“Öß 

ÃÖÓ�µÖÖ »Ö�Ö�ÖßµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê. µÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ×¤üŸÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ´Æü�ÖŸÖÖ−ÖÖ 1990 −ÖÓŸÖ¸ü“Öê 

ÃÖÖ×ÆüŸµÖ†ÖÃ¾ÖÖ¤ü ›üÖêôûµÖÖÓÃÖ´ÖÖê¸ü †ÖÆêü. 
 ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯ÖÏ�úÖ¸üÖÓ−Öß, ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“µÖÖ †Ó÷ÖÖÓ−Öß “Ö“ÖÖÔ ¾ÆüÖ¾Öß, µÖÖ ¯ÖÏ´Öã�Ö ˆ¤Ëüê¿ÖÖÓ−Öß 

›üÖò. ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö ¿Öȩ̂ êü µÖÖÓ−Öß, “ ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ : Ã¾Ö¹ý¯Ö †Ö×�Ö ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ” µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖ“Öê ÃÖÓ̄ ÖÖ¤ü−Ö �êú»Öê †ÖÆêü. ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−ÖŸ¾Ö µÖÖ 

ÃÖÓ�ú»¯Ö−Öê�ú›êü ‹�ú ´Öæ»µÖ ´Æü�Öæ−Ö ¯ÖÖÆüÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖê. ŸµÖÖ ŸµÖÖ �úÖôûÖŸÖß»Ö †ÛÃŸÖ¢¾ÖÖŸÖ †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê �úÖÆüß ´Öæ»µÖê ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖ 

†ÃÖŸÖÖŸÖ. »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüßŸÖß»Ö ÃÖ´ÖŸÖÖ, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¾Ö ²ÖÓ¬ÖãŸÖÖ ŸÖÃÖê“Ö »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüßŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ü, ÃÖ¾ÖÔ¬Ö´ÖÔÃÖ´Ö¾ÖÖ¤ü, ¯ÖÓ“ÖŸÖŸ¾Öê, ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü 

‡ŸµÖÖ¤üß ´Öæ»µÖê ÃÖ´Ö�úÖôûÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ�ãú»Ö †Ö¾ÆüÖ�Öê ¯Öê»Öæ−Ö, ŸµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖŸÖ �úºþ−Ö ×−Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öß. µÖÖ ´Öæ»µÖÖÓ−ÖÖ ¿Ö²¤ü �ú¸ü�µÖÖ“Öê �úÖµÖÔ 

ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖæ−Ö —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. µÖÖ †×³Ö¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ¿ÖÖê¬Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö 

µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖæ−Ö µÖê£Öê �êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. 

 ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ �ú¬Öß Æüß ‹�ú´ÖŸÖÖ“Öß †¯Öê�ÖÖ �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß −ÖÃÖŸÖê, ´Æü�Öæ−Ö“Ö µÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ×¤üŸÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖ´Ö¬µÖê Æüß †ÃÖê 
†−Öê�ú ´ÖŸÖÖÓ“Öß †¯Öê�ÖÖ �úºþ−Ö ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß ²ÖÆæü¸ÓüÓ÷Öß “Ö“ÖÖÔ ¾ÖÖ“Ö�úÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖß ×¤ü»Öß †ÖÆêü. µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ¯ÖÖ×¤üŸÖ »Öê�ÖÖÓ“ÖÖ 

×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üŸÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�ÖŸÖ: ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖß»Ö �úÖ¤ÓüÓ²Ö¸üß, �ú×¾ÖŸÖÖ, −ÖÖ™ü�ú, Ã¡Öß¾ÖÖ¤üß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †Ö×�Ö ¤ü×»ÖŸÖ 

ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü �úÖÓÆüß ¤ü×»ÖŸÖ Ã¡Öß»Öê×�Ö�êú“Öê †ÖŸ´Ö�ú£Ö−Öê µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ−ÖãÂÖ÷ÖÖÓ−Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ×¾Ö´Ö¿ÖÔ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ×šü�úÖ�Öß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öê 

Ã¾Ö¹ý¯Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ“Ö�ú ¾Ö÷ÖÔ ŸµÖÖ“Öê †³µÖÖÃÖ�ú, ÃÖ´Öß�Ö�ú, ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ�úÖ¿Ö�ú-ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü�ú, ŸµÖÖÓ“Öê ×¾Ö�Ïê ŸÖê µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö™ü�úÖÓ´Ö¬µÖê †ÖŸ´Ö×−ÖÂšüÖ 

¾Ö ¾ÖÃŸÖã×−ÖÂšüÖ µÖÖÓ“Öê �úÖÆüßÃÖê ²Öê³Ö¸ü¾ÖÃµÖÖ“Öê ¸üÃÖÖµÖ−Ö †Ó÷Ö³ÖæŸÖ¯Ö�Öê †ÃÖŸÖê, †ÃÖê“Ö �úÖÓÆüßÃÖê ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †ÖÆêü. ŸÖê 

†×»Ö�ú›êü ŸÖ¸ü −Ö•Ö¸êüŸÖ šüôû�ú ³Ö¸ü�µÖÖÃÖÖ¸ü�Öê ×¤üÃÖŸÖê †ÖÆêü. ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö »Öê�Ö−Ö �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß ¾ÖÖ›Ëü.´ÖµÖ ¯ÖÏ�úÖ¸üÖ´Ö¬µÖê ŸÖÖê ×»Ö×ÆüŸÖ †ÃÖ»ÖÖ 
ŸÖ¸üß Ã¯ÖÂ™ü ×»Ö×ÆüŸÖÖê †ÖÆêü. ŸÖÖê ŸµÖÖ»ÖÖ •Öê ¾ÖÖ™üŸÖê †ÖÆêü, •Öê †−Öã³Ö¾Ö †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ ŸÖê ´ÖÖÓ›üŸÖÖ−ÖÖ ¬Ö•ÖÖ¾ÖŸÖÖê. ´Æü�Öæ−Ö“Ö ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö 

ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ´Ö¬µÖê “ÖÖÓ÷Ö»µÖÖ †Ö×�Ö ÁÖêÂšü ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öê ×−Ö�úÂÖÆüß ¾Öê÷Ö¾Öê÷Öôêû ¾Ö ¯ÖãÃ�úôû¤üÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ×¾Ö¸üÖê¬Öß †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸üß 

µÖÖ “ÖÖÓ÷Ö»µÖÖ †Ö×�Ö ÁÖêÂšü ÃÖÖ×ÆüŸµÖ�éúŸÖß»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö �ú¬Öß µÖÖê÷µÖ¾Öêôûß ŸÖ¸ü �ú¬Öß ˆ×¿Ö¸üÖ ÛÃ¾Ö�úÖ¸üŸÖÖê. �úÖÆüßÆüß †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö 

´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ Æêü †¾ÖŸÖß³ÖÖê¾ÖŸÖß“µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“Öê ¾Ö ŸµÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖŸÖß»Ö †Ö¯Ö»ÖÖ †ÖŸ´ÖÖ−Öã³Ö¾Öß †ÛÃ´ÖŸÖê“Öê ¯ÖÏ�Ö¸ü, ×−Ö›ü¸ü †ÖŸ´Ö 

†×¾ÖÂ�úÖ¸ü ´ÖÖÓ›üŸÖê. Æüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ »Öê�Ö−Ö¾ÖéŸÖß ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖß»Ö •ÖÖ×�Ö¾Öê»ÖÖ ¾µÖÖ¯Ö�ú, ˆ®ÖŸÖ ¾Ö Ã¾ÖÖ÷ÖŸÖ¿Öß»Ö �ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. 

 ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖß»Ö, ¸ÓüÓ÷Ö³Öæ´Öß, †ÖŸ´Ö“Ö×¸üü¡Öê, †ÖŸ´Ö�ú£ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ �úÖÆüß»Öê�Ö µÖê£Öê ×¤ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¸üÖ. ÷Ö. •ÖÖ¬Ö¾Ö 
´Æü�ÖŸÖÖŸÖ, ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †ÃÖÖ ×−ÖôûµÖÖ ¯ÖÆüÖ™êü −ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ »Ö��Ö ÃÖæµÖÔ ¯ÖÏ�úÖ¿ÖÖŸÖ ¯ÖÏ×¾ÖÂšü —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö †ÖŸÖÖ 
Ã¾Ö“”û ˆ•Öê›üÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ´Öã�µÖ ²ÖÖ²Ö ´Æü�Ö•Öê −Ö¾µÖÖ »Öê�Ö�ú, �ú¾ÖàÓ−ÖÖ †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¤êü�ÖÖ¸êü, ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ×−Ö×´ÖÔŸÖß ×¾ÖÂÖµÖ�ú 
†ÃÖ»Öê−ÖÃÖ»Öê ŸÖÖê −µÖæ−Ö÷ÖÓ›ü ¤æü ü̧ �ú¸ü�ÖÖ¸êü, ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÆü¯ÖÏ¾ÖÖ¿ÖÖÓ“Öß ÃÖÖê²ÖŸÖ �ú¸ü�ÖÖ¸êü ŸÖ£ÖÖ †ÖÓŸÖ×¸ü�ú, ´ÖÖ−Ö×ÃÖ�ú †¬ÖÖ¸ü ¤êü�ÖÖ ȩ̂ü ¯Öã ȩ̂üÃÖê 
×¾Ö×¾Ö¬Ö¹ý¯Öß ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü †ÖÆêü. µÖÖ ¯Ö× ü̧ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ¾Ö ˆ¤üµÖÖê−´Öã�Ö ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�úÖÓ−Öß ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�ú ´Æü�Öæ−Ö“Ö 
‹�ú ×¾Ö´ÖãŒŸÖ, †ÖŸ´Ö×−Ö³ÖÔ ü̧ ³Öæ×´Ö�úÖ ‘Öê�µÖÖÃÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö¯Öæ�ÖÔŸÖ: †−Öã�æú»Ö †ÖÆêü. µÖÖ ³Öæ×´Ö�êúŸÖæ−Ö ›üÖò. ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö ¿Öê¸êü, µÖÖÓ−Öß ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö 
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‘´Ö¸Öšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖß»Ö Ã¡Öß¾ÖÖ¤üß �ú×¾ÖŸÖÖ’; ×¿ÖŸÖ»Ö ÃÖãÃÖ ȩ̂ü µÖÖÓ−Öß ‘ ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ; ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ: ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ’ ¯ÖÏÖ. 

×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö ÷ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü µÖÖÓ−Öß ¤ü×»ÖŸÖ ¸ÓüÓ÷Ö³Öæ´Öß; ›üÖò. ¯Ö¤ü´Öß−Öß ´Ö¤ü�Óúã™êü; ¿ÖÖ´ÖÖ �úÖê»ÖÖ´Ö ²ÖÖ²ÖŸÖ; ›üÖò. ¸êü¿´ÖÖ ×¤ü¾Öê�ú¸ü µÖÖÓ−Öß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß †ÖÓ›ü¸ü 

÷ÖÏÖò Ó̂›ü ‡−Ö ³Öß´Ö−Ö÷Ö¸ü ´ÖÖêÆüü»»ÖÖ, ´ÖãÃ»Öß´Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ²ÖÖê»›ü�ú¸ü µÖÖÓ“Öê; ‘†Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß �ú×¾ÖŸÖÖ’ ×¿Ö¾Ö¤üÖÃÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“ÖÖ µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü   

—ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖŸÖß»Ö ›üÖò. ¸êü¿´ÖÖ ×¤ü¾Öê�ú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ »Öê�ÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ´Æü�ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö �úß, −ÖÖ™ü�úÖ“Öê ´Öã»Ö³ÖæŸÖ »Ö�Ö�Ö“Ö ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö×¬ÖÐÂšüßŸÖ 
†ÃÖŸÖê Æêü †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖê�úÖÓ−Öê †Ö¯Ö»ÖÖ �ÖÖ¸üüß“ÖÖ ¾ÖÖ™üÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖæ−Ö ˆ“Ö»Ö�Öê, µÖÖŸÖæ−Ö“Ö −ÖÖ™ü�úÖ“µÖÖ µÖ¿ÖÖ“ÖÖ �úôûÃÖ ÷ÖÖšüŸÖÖ µÖêŸÖÖê. 
�úÖê�ÖŸµÖÖÆüß ÃÖÆü³ÖÖ÷ÖÖŸÖ •µÖÖ−Öê ŸµÖÖ−Öê †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ ÃÖß´ÖÖ¸êüÂÖÖ †Ö�Öæ−Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“Öê ˆ»»ÖËÓ‘Ö−Ö �êú»Öê −ÖÖÆüß ´Æü�Ö•Öê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖã�ú¸ü ¾Ö 
ÃÖã�Ö¤ü ÆüÖêŸÖê.  
 •ÖÖ×ŸÖ†ÓŸÖÖ“µÖÖ »ÖšüµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß Æüß ÃÖ¾ÖÔ Ã¡ÖßµÖÖÓ“ÖÖ †Ö×�Ö ¤ü×»ÖŸÖ ²ÖÆæü•Ö−ÖÖÓ“Öß †ÖÆê.ü ±úŒŸÖ ¤ü×»ÖŸÖ Ø�ú¾ÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ 

ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß −ÖÖÆüß ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖ. ×¾Ö»ÖÖÃÖ ¯ÖÓ›üßŸÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê †ÖŸ´Ö�ú£Ö−Öê µÖÖ´Ö¬Öæ−Ö µÖêŸÖê. 

‹� ¤Óü¸üßŸÖ ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖß»Ö †Ö¿ÖµÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ“Ö �ú£ÖÖ, �ú×¾ÖŸÖÖ �úÖ¤ÓüÓ²Ö·µÖÖÓ“µÖÖ †ÖÛÃŸÖŸ¾ÖÖ“Öê †ÖÃ¾ÖÖ¤üÖÓ“Öê †Ö×�Ö 

¹ý¯Ö²ÖÓ¬ÖÖ“Öê ‹�ú×¡ÖŸÖ ³ÖÖ−Ö •ÖÖ−Ö •ÖÖê ¯ÖµÖÕÓŸÖ ´Ö¸ÖšüßŸÖß»Ö ÃÖ´Ö�úÖ×»Ö−Ö ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�úÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�ú �ú»ÖÖ�éúŸÖß“µÖÖ �ëú¤ÏÃ£ÖÖ−Öß µÖê�ÖÖ¸ü 
−ÖÖÆüß, ŸÖÖê¯ÖµÖÕÓŸÖ ŸÖ¸üß ¾ÖÖ“Ö�úÖÓ−ÖÖ ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÷ÖÖëÓ›üÃÖ −ÖÖ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß »ÖÖî×�ú�ú ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“ÖÖ“Ö ¹ý�Ö ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖæ−Ö 

´Æü�Ö•Öê �ú£ÖÖ, �ú×¾ÖŸÖÖ, �úÖ¤ÓüÓ²Ö¸üß, −ÖÖ™ü�úÖŸÖæ−Ö ¾ÖÖ“ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷Ö�ÖÖ¸ü †ÖÆêü. ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖß»Ö †¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´Ö�ú »Öê�Ö−Ö ¾Ö÷ÖôûŸÖÖ 

†Ö•Ö“Öß ´Ö¸üÖšüß ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö »Öê�Ö−Ö�éúŸÖß ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¹ý�Ö †Ö×�Ö �Óú™üÖôû¾ÖÖ�ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»ÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖãÔôûÖŸÖ ÷Öã ü̧±ú›æü−Ö ¯Ö›ü»Öß 

†ÖÆêü. †ÃÖê �Öê¤üÖ−Öê ´Æü�ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖê. 

 ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“µÖÖ ˆ••Ö¾Ö»Ö ³Ö×¾ÖÂµÖÖÃÖÖšüß ŸÖ¸üß −Ö¾µÖÖ ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö »Öê�Ö�úÖÓ−Öß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ�úÖ¸üÖÓ“ÖÖ ´Æü�Ö•Öê �ú£ÖÖ, 

�ú×¾ÖŸÖÖ, −ÖÖ™ü�ú, †ÖŸ´Ö�ú£Ö−Öê, ¾Öî“ÖÖ×¸ü�ú »Öê�Ö−Ö, ²ÖÖ»ÖÃÖÖ×ÆüŸµÖ †Ö×�Ö �úÖ¤ÓüÓ²Ö¸üß“ÖÖ �úÖ»ÖÖê×“ÖŸÖ †Ö×�Ö ¯ÖÏÖ÷Ö×ŸÖ�ú †Ö�éúŸÖß²ÖÓ¬Ö 

ÆüÖŸÖÖôû�Öê ÷Ö¸ü•Ö“Öê †ÖÆêü. †ÃÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ¯Öãœüß»Ö �úÖôûÖŸÖ ¾ÆüÖ¾Öê ‹¾ÖœüüÖ •Ö¸üß ÃÖÓ¤êü¿Ö µÖÖ ÃÖÓ̄ ÖÖ×¤üŸÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖæ−Ö ¾ÖÖ“Ö�úÖÓ−ÖÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ. ŸÖ¸üß 
ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü�ú ›üÖò. ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö ¿Öê¸êü µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏµÖŸ−Ö ±ú»Ö¤Ïæ¯Ö —ÖÖ»Öê †ÃÖê ´Æü�ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ¾ÖÖ“Ö�ú, ÃÖÓ¯ÖÖ×¤üŸÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖ“Öê Ã¾ÖÖ÷ÖŸÖ“Ö �ú¸üŸÖß»Ö µÖÖŸÖ ¿ÖÓ�úÖ 

−ÖÖÆüß. 

 

›üÖò. †Ö−ÖÓ¤ü ³ÖÓ›üÖ ȩ̂ü 
         ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ 

ÃÖ¸Ã¾ÖŸÖß ×¾ÖªÖ´ÖÓ¤üß¸ü �ú»ÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ×�ú−Ö¾Ö™ü. 
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संपादक यसंपादक यसंपादक यसंपादक य    मनोगतमनोगतमनोगतमनोगत    
 

'समकालीन मराठी सािह य : व प आिण ेरणा' हा संपादक य ंथ आप या हाती दतेांना मला मन वी 

आनंद होत आह.े वतं  भारता या अमृत महो सवी वषािनिम ान े वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठ, 

नांदडे व बळीराम पाटील कला, वािण य व िव ान महािव ालय, कनवट मराठी िवभाग यां या संयु  िव माने 

समकालीन मराठी सािह य : व प अिण ेरणा हा ´Öã�µÖ िवषय घेऊन दनांक २० जानेवारी २०२२ रोजी  एक 

दवसीय रा ीय आभासी चचास  संप  झाले.  

      कनवट िश ण सं थेच े अ य  मा. फु ल राठोड, उपा य  मा. गंगारे ी बैनमवार, मा. नारायणराव 

िसडाम, सिचव शंकरराव चाडावार, कोषा य  जसवंत सग सोखी सव सं थेच े पदािधकारी व महािव ालयाच े

ाचाय डॉ. एस. के. बबरेकर यां या मागदशनाखाली महािव ालयात िविवध चचास , कायशाळा, प रषदा, 

आभासी प दतीने घे यात आले.  

या एक दवसीय रा ीय आभासी चचास ाच े अ य  तथा कनवट िश ण सं थेचे अ य  मा. फु ल 

राठोड होत.े उदघाटन मा. जोग िसह िबसेन - कुलगु  वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठ, नांदडे यांनी 

केले. बीजभाषण मा. डॉ. केदार काळवणे यांनी केल.े तर महारा  भाषा स लागार समीती सद य डॉ. पृ वीराज 

तौर यांनी मुख अितथी हणून उपि थत रा न मागदशन केले. महारा ातील िस  िवचारवंत डॉ. हाद 

लुलेकर, डॉ. िवनोद कुमरे, डॉ. उ मला चाकूरकर, डॉ. गणेश मोिहते, डॉ. गणेश चदंणिशवे, मा. काश ि भुवन, 

डॉ. शंकर िवभुत,े डॉ. संतोष हकंारे यांनी  या एक दवसीय रा ीय चचास ात 'समकालीन मराठी सािह य : व प 

आिण ेरणा' या िवषया या अनुषंगान ेअ यासपूण मागदशन केल.े मी सवाचे मनःपूवक आभार मानतो.  

      सदरील चचास ा या िनिम ान ेसंदभ ंथ कािशत कर याच ेजाहीर कर यात आले. संशोधक, अ याक 

यां याकडून शोधिनबंध मागिवले. या िवषया या अनुषंगाने अ यासपूण संशोधन पेपर अ यासकानंी पाठवून 

सहकाय केले. 'समकालीन मराठी सािह य : व प आिण ेरणा 'संपादक य संदभ ंथासाठी अ यंत अ यासपूण 

तावना सर वती िव ामं दर कला महािव ालय, कनवट येथील ाचाय डॉ. आनंद भंडारे यांनी संशोधना मक 

तावना िलिहलेली आह.े  

  आमचे मागदशक ाचाय डॉ. एस. के. बबरेकर, महािव ालयाच े उप ाचाय डॉ. गजानन वानखेडे, 

सं थासम वयक ा. राजकुमार ने मानीवार, माजी मराठी िवभाग मुख ा. राम साद तौर, डॉ. मातड कुलकण , 

¯ÖµÖÔ¾Öê�Ö�ú ¯ÖÏÖ. †×−Ö»Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, आय युए सी सम वयक ा. डॉ. सुर  शद,े डॉ. योगेश सोमवंशी, डॉ. आनंद भालेराव, 

डॉ. जी. बी. लांब, ा. ममता जोनपे लीवार, डॉ. ा घोडवाडीकर, डॉ. शंुभागी दवे, ा. आ पाली हटकर, ा. 
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कशन िमराशे, ¯ÖÏÖ. ×¾Ö•ÖµÖ �Öæ¯ÖÃÖê, ा. सुलोचना जाधव, ा. हाद जाधव, डॉ. िवजया खामनकर, ा. दयानंद 

वाघमारे, ¯ÖÏÖ. •Ö−ÖÖ¤üÔ−Ö �úÖ�ú›êü कायालयीन अधी क राज  धा क, सौ. यमुना कुमरे यांचे मनःपूवक आभार.  

या संपादक य ंथासाठी संशोधन पेपर पाठिवणा-या सव अ याक, लेखक यांचेही आभार  करतो. या 

संदभ ंथासाठी अ यंत सुरेख मुखपृ  साकारणारे आमचे ेही ›üÖò. ¸üÖ•Öê¿Ö ÷ÖÓ. Ó̂²Ö¸ü�ú¸ यांनी ह ेपु तक सुंदर बनिवले 

आह.े िस दी पि लकेशन हाऊस, नांदडेचे काशक ÃÖÖî. ¯Ö»»Ö¾Öß ¿Öê™êü यांचेही िवशेष आभार, ह ेपु तक कािशत करीत 

असतांना यांनी, यांनी सहकाय केल े या सवाचे मनःपूवक आभार मानतो. या पु तकाच ेवाचक वागत करतील 

हीच अपे ा  करतो.  

ध यवादध यवादध यवादध यवाद    !!!!    

 

 
                                                सपंादकसपंादकसपंादकसपंादक,,,,        

डॉडॉडॉडॉ. . . . पंजाबपंजाबपंजाबपंजाब    ल मणल मणल मणल मण    शरेेशरेेशरेेशरेे        
   मुख, मराठी िवभाग  

        बळीराम पाटील कला, वािण य व िव ान महािव ालय, कनवट 
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ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ´Ö¸üÖšüß ¾Öî“ÖÖ×¸ü�ú ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖêÎ¸ü�ÖÖ 
 

¯ÖÎÖ. ÃÖÖî. ×¾Ö×»Ö−ÖÖ ¿Ö¿ÖÖÓ�ú ‡−ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü 
ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö�ú - ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê ¯Öã�Öê ×¾ÖªÖ¯Ößšü, 

(´Ö¸üÖšüß ×¾Ö³ÖÖ÷Ö) †ê/15, ¸ü´µÖ−Ö÷Ö¸üß ÆüÖî. ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß, ÃÖãÆüÖ÷Ö ´ÖÓ÷Ö»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ¿Öê•ÖÖ ü̧ß, ×²Ö²Ö¾Öê¾ÖÖ›üß, ¯Öã�Öê - 411037 
¯ÖÎÃŸÖÖ¾Ö−ÖÖ : 

¾Öî“ÖÖ×¸ü�ú ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖæ−Ö ×´Öô�ÖÖ·µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß ÆüÖê�ÖÖ¸üß †×³Ö¾µÖŒŸÖß ¾ÖÖ“Ö�úÖÓ“µÖÖ –ÖÖ−ÖÖŸÖ ³Ö¸ü ‘ÖÖ»ÖŸÖ †ÃÖŸÖê. 
¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−ÖÖŸÖæ−Ö �êú»µÖÖ •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÎµÖÖê÷ÖÖÓ−Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ †Ö¸üÖê÷µÖ ¯ÖÎÖ¯ŸÖß ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸ü ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−ÖÖŸÖæ−Ö ²ÖÖÆêü¸ü 
¯Ö›ü�ÖÖ·µÖÖ –ÖÖ−ÖÖ−Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¾Öî“ÖÖ×¸ü�ú ¤éüÂ™ß »ÖÖ³ÖŸÖê. 

ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ µÖÖ ÃÖÓ–Öê“ÖÖ †£ÖÔ ¾µÖÖ¯Ö�ú †ÖÆêü. ¯ÖÎ£Ö´ÖŸÖ„ ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ´Æü�Ö•Öê ŸµÖÖ ŸµÖÖ �úÖ»Ö×¾ÖÂÖµÖ�ú ÃÖÖ×ÆüŸµÖ 
�éúŸÖà“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ‡ŸÖ�úÖ ŸÖÖê ÃÖÓ�æú×“ÖŸÖ −ÖÃÖæ−Ö ''ŸÖŸ�úÖ»Öß−Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−ÖŸÖê“Öß ”ûÖ¯Ö ¯Ö›ü»Öê»Öß †ÃÖŸÖê'' (�ãú»Ö�ú�Öá 
´Ö¤ü−Ö 1993 ¯ÖéÂš 32) ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−ÖŸÖÖ ŸµÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ �éúŸÖß»ÖÖ −ÖÖ×¾Ö−µÖ ¯ÖÎÖ¯ŸÖ �úºþ−Ö ¤êüŸÖê. ŸÖê ‹�ú ´ÖÖî×»Ö�ú ŸÖŸ¾Ö †ÖÆêü, ŸÖê ŸµÖÖ 
ŸµÖÖ �ú»ÖÖ�éúŸÖßŸÖß»Ö −Ö¾ÖŸÖÖ, †Ö�úÂÖÔ�úŸÖÖ ¾Ö Ã£ÖîµÖÔ ¯ÖÎÖ¯ŸÖ �úºþ−Ö ¤êüŸÖê. ŸÖŸ�úÖ»Öß−Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾Öæ−Ö ‘Öê�µÖÖ“Öß 
÷Ö×ŸÖ¿Öß»ÖŸÖÖ ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−ÖŸÖêŸÖ †ÃÖŸÖê.  

''ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ÃÖ×ÖÆüŸµÖÖŸÖ †Ö¬Öã×−Ö�úŸÖÖ †ÃÖŸÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ²Ö¤ü»ÖŸµÖÖ �úÖ»Ö�ÖÓ›üÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß; ‘Ö™ü−ÖÖ, 
¯ÖÎÃÖÓ÷Ö, •Öß¾Ö−Ö - •ÖÖ×�Ö¾ÖÖ, µÖÖÓ“Öê ×“Ö¡Ö�Ö •µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÓŸÖ �êú»Öê»Öê †ÃÖŸÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ´Æü�ÖÖ¾Öê. †ÃÖê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ 
ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ¾ÖÖ“Ö�úÖÓ“Öê ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú †Ö×�Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¾ÖÖ›Íü„´ÖµÖß−Ö †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö“Ö †ÃÖŸÖê. ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö 
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¿Öß ×−Ö÷Ö›üßŸÖ †ÃÖŸÖê. ¾ÖÖ“Ö�úÖÓ“Öê †¿ÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ¿Öß •Ö¾Öô“Öê −ÖÖŸÖê †ÃÖŸÖê. ´Æü�Öæ−Ö †ÃÖê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö 
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö †ÃÖŸÖê''. (�ãú»Ö�ú�Öá, ´Ö¤ü−Ö 1993 ¯ÖéÂš 35) 

¯ÖÎÃŸÖæŸÖ ¿ÖÖê¬Ö×−Ö²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ›üÖò. ×´Ö»Öà¤ü ²ÖÖê�úß»Ö †Ö×�Ö ×¤ü»Öß¯Ö �ãú»Ö�ú�Öá µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü 
�ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ''²Ö ȩ̂ü“Ö¤üÖ �ú¬Öß �ú¬Öß −Ö�úôŸÖ¯Ö�Öê µÖÖê÷ÖÖµÖÖê÷ÖÖ−Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ −ÖÖ×¾Ö−µÖ ×−Ö´ÖÖÔ�Ö ÆüÖêŸÖê †Ö×�Ö ŸÖ¿Öß 
�ú»ÖÖ�éúŸÖß ¾ÖÖ“Ö�ú×¯ÖÎµÖ šü¸ü»Öß ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ¯ÖÎ�úÖ¸ü“µÖÖ �ú»ÖÖ�éúŸÖß ×»Ö×Æü�µÖÖ“Öß »Öê�Ö�úÖ“Öß ¯ÖÎ¾ÖéŸŸÖß ¾ÖÖœüß»ÖÖ »ÖÖ÷ÖŸÖê. �úÖÆüß ÃÖ´ÖÖ−Ö 
¯Ö�Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ ¯ÖÎ¾ÖéŸŸÖß ¾Ö ¯ÖêÎ¸ü�ÖÖÓ−Öß ¯ÖÎ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ÆüÖê¾Öæ−Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÎ�éúŸÖß“µÖÖ »Öê�Ö�úÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ �éúŸÖßŸÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö ¾Öî×¿ÖÂ™µÖê µÖê�µÖÖ−Öê 
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÓŸÖ ¯ÖÎ¾ÖÖÆü ×−Ö´ÖÖÔ�Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ. (�ãú»Ö�ú�Öá, ´Ö¤ü−Ö 1993 ¯ÖéÂš 38) µÖÖ ¤üÖê−ÖÆüß »Öê�Ö�úÖÓ“µÖÖ »Öê�Ö−ÖÖŸÖ 1981 ŸÖê 2018 µÖÖ 
37 ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ �úÖ»Ö�ÖÓ›üÖŸÖß»Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÎ¾ÖéŸŸÖß ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“µÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖÖ“ÖÖ 
»Öê�ÖÖ•ÖÖê÷ÖÖ, ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖÖŸÖß»Ö ²Ö¤ü»ÖŸÖß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß, ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖßµÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ, ŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö−ÖÖ, �éúŸÖß Ø�ú¾ÖÖ •ÖÖ÷Ö×ŸÖ�ú 
ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÆüÖê�ÖÖ¸üÖ �éúŸÖà“ÖÖ ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö, ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¤êü¿ÖÖÓ−Öß †¾Ö»ÖÓ×²Ö»Öê»Öß ŸÖÖŸ�úÖ×»Ö�ú ŸÖŸ¾Ö¯ÖÎ�ÖÖ»Öß ¾Ö �éúŸÖß¯ÖÎ�ÖÖ»Öß ¯ÖÎŸµÖ�Ö 
³Öê™üßŸÖæ−Ö ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öæ−Ö ‘Öê¾Öæ−Ö ŸµÖÖ ŸµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¾Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖßµÖ †Ó÷ÖÖ−Öê �êú»Öê»Öê ×¾Ö¾Öê“Ö−Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖßµÖ �Öê¡ÖÖŸÖ 
´ÖÖê»ÖÖ“Öê µÖÖê÷Ö¤üÖ−Ö ¤êüŸÖÖŸÖ.  

''ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †Ö×�Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖÓ“ÖÖ †−µÖÖê−µÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †×ŸÖ¿ÖµÖ ×−Ö�ú™ü“ÖÖ †ÖÆêü. �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÎ�úÖ¸ü“µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ�éúŸÖß¾Ö¸ü 
ŸµÖÖ ŸµÖÖ �úÖ»Ö�ÖÓ›üÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö ÃÖÓÃ�éúŸÖß“Öß ”ûÖ¯Ö Ã¯ÖÂ™¯Ö�Öê ¯Ö›ü»Öê»Öß †ÃÖŸÖê''. (¬ÖÖêÓ÷Ö›êü †Û¿¾Ö−Öß 1993 ¯ÖéÂš 90)  
†Ö‘ÖÖ›üß“Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö ¿ÖÖÃ¡Ö–Ö »Öê�Ö�ú ›üÖò. ×´ÖØ»Ö¤ü ²ÖÖê�úß»Ö ¾Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖŸÖ–Ö ÁÖß. ×¤ü»Öß¯Ö �ãú»Ö�ú�Öá µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ¾Ö¸ü 1981 
ŸÖê 2018 µÖÖ �úÖ»Ö�ÖÓ›üÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö ÃÖÓÃ�éúŸÖß“Öß ”ûÖ¯Ö ¯Ö›ü»Öß †ÖÆêü Æêü ¿ÖÖê¬Öæ−Ö �úÖœæü−Ö Æêü ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯ÖÎê¸ü�ÖÖ¤üÖµÖß �úÃÖê †ÖÆêü µÖÖ 
×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÎ�úÖ¿Ö ™üÖ�ú�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎµÖŸ−Ö µÖê£Öê �êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. 
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×¤ü»Öß¯Ö �ãú»Ö�ú�ÖáÓ“Öê •Ö−´ÖÃÖÖ»Ö 1958 ŸÖ¸ü ›üÖò. ²ÖÖê�úß»ÖÖÓ“Öê 1960 ¤üÖê‘ÖÓÆüß »Öê�Ö�ú. ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖ�ú ×¿Ö�Ö�Ö 
†×³ÖµÖÖÓ×¡Ö�úß“Öß ¯Ö¤ü×¾Ö�úÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−Ö �êú»Öê»Öê. †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ ÷ÖßŸÖÖ, ˆ¯Ö×−ÖÂÖ¤êü, ¤üÖÃÖ²ÖÖê¬Ö µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ¸üÖ“ÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÃÖ´ÖÖ−Ö 
¯ÖÖŸÖôß¾Ö¸ü ¤êüŸÖÖŸÖ. ×´ÖØ»Ö¤ü ²ÖÖê×�ú»ÖÖÓ“µÖÖ »Öê�Ö−ÖÖ“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ¾Ö µÖÖ“µÖÖ ‹�ú×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá ´Æü�Ö•Öê“Ö 1981 ÃÖÖ»Öß ''¯Öã−ÆüÖ ÃÖãµÖÔ 
†Ö×�Ö ¯Öã−ÆüÖ ¯ÖÎ�úÖ¿Ö'' ×�ú»ÖÖìÃ�ú¸ü ´ÖÖ×ÃÖ�úÖŸÖæ−Ö �ú£Öê“µÖÖ ºþ¯ÖÖŸÖæ−Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ ³Ö¸ü ‘ÖÖ»ÖŸÖê ŸÖ¸ü ×¤ü»Öß¯Ö �ãú»Ö�ú�Öá †Ö¯Ö»ÖÓ 
¯Ö×Æü»ÖÓ ¯ÖãÃŸÖ�ú ''×−ÖÃÖ÷ÖÖÔµÖ�Ö'' 1986 ÃÖÖ»Öß ¾ÖµÖÖ“µÖÖ †šËüšüÖ×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá ×»ÖÆæü−Ö ÆüÖŸÖÖ ¾Öê÷ÖôÓ �ú¸üŸÖÖŸÖ. ×¤ü»Öß¯Ö 
�ãú»Ö�ú�ÖáÓ“µÖÖ ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔµÖ�Ö (1986) ÆüÃÖ ȩ̂ü ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö (2008), ¤îü−ÖÓ×¤ü−Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö (2010), ÃÖ´µÖ�ú ×¾Ö�úÖÃÖ (1998) 
†³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ×−Ö¾Ö›ü»Öê ŸÖ¸ü ›üÖò. ×´ÖØ»Ö¤ü ²ÖÖê�úß»Ö µÖÖÓ“Öê ¾Öî“ÖÖ×¸ü�ú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖ´Öã¤ÎüÖ¯ÖÖ¸ü“Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö (2008) 
†Ö×�Ö ÷ÖÖÓ¬Öß, ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖ, •ÖµÖ¯ÖÎ�úÖ¿Ö (2018) †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ×−Ö¾Ö›ü»Öê †ÖÆêü. 

¤üÖê‘ÖÖÓ“µÖÖÆüß ¾Öî“ÖÖ×¸ü�ú ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß ×¿ÖÂÖÔ�êú ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö, ×−ÖÃÖ÷ÖÔ, ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔŸÖß»Ö ‘Ö™ü�úÖÓ¿Öß †−µÖÖê−µÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¯ÖÎÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ 
�ú¸üŸÖÖŸÖ. †Ö¬Öã×−Ö�ú ¿ÖêŸÖß ¯Ö¨ŸÖß´Ö¬Öê �ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö •ÖÓŸÖæ−ÖÖ¿Ö�úÖÓ“ÖÖ ÆüÖê�ÖÖ¸üÖ ¾ÖÖœüŸÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ×¤ü»Öß¯Ö �ãú»Ö�ú�Öá ''×−ÖÃÖ÷ÖÖÔµÖ�Ö'' ´Ö¬Öê 
¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ '´Ößšü ±ãú™ü�ÖÓ Ø�ú¾ÖÖ �úÖê›ü ±ãú™ü�ÖÓ Ã£ÖÖ×−Ö�ú ³ÖÖÂÖêŸÖ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖŸÖ. (�ãú»Ö�ú�Öá ×¤ü»Öß¯Ö 1992 ¯ÖéÂš 115) ŸÖê¾ÆüÖ 
•Ö×´Ö−Öß“µÖÖ �ÖÖ¸üß�ú¸ü�ÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖŸÖ. ''ÆüµÖÖ“Ö †Ö¬Öã×−Ö�ú ¿ÖêŸÖßŸÖß»Ö Æü×¸üŸÖ �ÎÎúÖÓŸÖß“Öê ¤ãüÂ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö ²ÖÎÖ—Öß»Ö´Ö¬Öê 1980 
“µÖÖ ¤ü¿Ö�úÖŸÖ ×¤üÃÖÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ÷Ö»Öê. ŸµÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯ÖÖµÖ ´Æü�Öæ−Ö ŸÖê£Öê †ÖŸÖÖ †−ÖãÃÖ¸ü»Öê»Öß −ÖîÃÖÙ÷Ö�ú ¿ÖêŸÖß ¯Ö¨ŸÖß Ã¾ÖŸÖ„ ×´ÖØ»Ö¤ü 
²ÖÖê�úß»Ö ¯ÖÎŸµÖ�ÖÖŸÖ †−Öã³Ö¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê ¾Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ »Öê�Ö−ÖÖŸÖæ−Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü †Ö�ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. (²ÖÖê�úß»Ö, 
×´Ö»Öà¤ü 2008 ¯ÖéÂš 139) ÃÖÑ™ÒüÖê ‡�úÖò»ÖÖò×•Ö�úÖê ÊÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ²ÖÎÖ—Öß»Ö“µÖÖ ¤ü×�Ö�Öê“µÖÖ ×¸ü†Öê ÷ÖÎÑ›ü ¤üÖêÃÖæ»Ö µÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ 
¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ Ã£ÖÖ×−Ö�ú †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿Ö−Ö−Öê †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �êú»Öê»µÖÖ ×¿Ö×²Ö¸üÖ“Öê ÃÖÆü³ÖÖ÷Öß ÃÖ¤üÃµÖ ´Æü�Öæ−Ö ŸÖê †−Öã³Ö¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. •Öê �úÖ´Ö 
−ÖîÃÖÙ÷Ö�ú ¿ÖêŸÖßŸÖæ−Ö ¯Öãœêü µÖêŸÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖìÃÖ¾ÖÖÔ •ÖÖêÃÖê²ÖÖ‡Ô ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¤üÖê−Ö-×ŸÖ−Ö¤üÖ µÖê¾Öæ−Ö ¤ü×�Ö�Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö −ÖîÃÖÙ÷Ö�ú ¿ÖêŸÖßŸÖæ−Ö 
Ã±æúŸÖá ‘Öê¾Öæ−Ö ²ÖÎÖ—Öß»Ö´Ö¬Öê �úÖ´Ö �ú¸üŸÖÖŸÖ ŸÖê¾ÆüÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÎŸµÖ�Ö �éúŸÖß ×�úŸÖß ´ÖÖê»ÖÖ“Öß †ÖÆêü Æêü ÃÖ´Ö•ÖŸÖê. ''•ÖÖ÷Öê —ÖÖ»Öê 
²ÖÎÖ—Öß»Ö“Öê ¿ÖêŸÖ�ú¸üß'' µÖÖ ´Ö£ÖôµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æü�ú ÃÖ�úÖô ×¤ü¾ÖÖôß †Ó�ú µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö †Ö¯Ö»µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ²ÖÖê�úß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü 
¯ÖÖêÆüÖê“ÖŸÖÖŸÖ.  

''´ÖÖ�ÖÃÖÖ“µÖÖ �éúŸÖß´Öãôê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖÖ“ÖÓ �úÖµÖ ÆüÖêŸÖµÖ µÖÖ�ú›êü ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“ÖÓ »Ö�Ö“Ö −ÖÖ×ÆüµÖê. Ã¾ÖŸÖ„“µÖÖ ±úÖµÖªÖÃÖÖšüß ´ÖÖ�ÖæÃÖ 
×−ÖÃÖ÷ÖÖÔ“ÖÖ ×¾Ö¬¾ÖÓÃÖ �ú¸üŸÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ�ÖæÃÖ Æü•ÖÖ¸üÖê »ÖÖ�ÖÖê ¾ÖÂÖÖÕ“Öß ÃÖÓ¯Ö¤üÖ ˆ¬Öôæ−Ö »ÖÖ¾ÖŸÖ †ÖÆêü. ‡¿ÖÖ¾ÖÖÃµÖ 
ˆ¯Ö×−ÖÂÖ¤üÖŸÖß»Ö ¿»ÖÖê�ú 

''‡Ô¿ÖÖ¾ÖÖÃµÖÓ‡¤ü´ÖË ÃÖ¾ÖỐ Ö µÖÛŸ�Óú“ÖÓ •Ö÷ÖŸµÖÖÓ•Ö÷ÖŸÖ… 
ŸÖê−Ö ŸµÖŒŸÖê−Ö ³Öã−•ÖßµÖ ´ÖÖ ÷Öé¬Ö„�úÃµÖ ÛÃ¾Ö¤Ëü£Ö−Ö´Ö… (�ãú»Ö�ú�Öá ×¤ü»Öß¯Ö 2008, 41) 
ˆ¯Ö×−ÖÂÖ¤Ëü�úÖ¸ü ŠúÂÖß ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ ÊÖ •Ö÷ÖŸÖÖŸÖ •Öê •Öê ´Æü�Öæ−Ö �úÖÆüß †ÖÆêü, ŸÖê ¯Ö¸ü´Öê¿¾Ö¸üÖ−ÖÓ ¾µÖÖ¯Ö»Öê»ÖÓ †ÖÆêü. ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ 

¯Ö¸ü´Öê¿¾Ö¸ü †ÖÆêü †Ö×�Ö ´Æü�Öæ−Ö ÊÖ •Ö÷ÖÖŸÖ»ÖÓ ŸÖã—µÖÖ ¾ÖÖ™üµÖÖ»ÖÖ •Öê �úÖÆüß †Ö»Öê»ÖÓ †ÖÆêü ŸÖê ŸÖæ †¾Ö¿µÖ ³ÖÖê÷Ö, ¯Ö�Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ“Öß 
�úÖê�ÖŸÖßÆüß ÷ÖÖêÂ™ »Öã²ÖÖ›æü−Ö ‘Öê¾Öæ −Ö�úÖêÃÖ ÆüÖ ¿»ÖÖê�ú ´Æü�Ö•Öê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ÷ÖÖ³ÖÖ“Ö †ÖÆêü †ÃÖÓ �ãú»Ö�ú�Öá ''ÆüÃÖ ȩ̂ü 
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö'' µÖÖ ÷ÖÎÓ£ÖÖŸÖ −Ö´Öã¤ü �ú¸üŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ×´ÖØ»Ö¤ü ²ÖÖê�úß»Ö ÆüÖ“Ö ‡Ô¿ÖÖê¾ÖÖÃµÖÖê¯Ö×−ÖÂÖ¤üÖ“µÖÖ †ÖêôßŸÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ü ¾Ö ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü 
ÊÖ“Ö ¿»ÖÖê�úÖ“ÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¤êü¾Öæ−Ö (²ÖÖê�úß»Ö ×´ÖØ»Ö¤ü, 2018, 19) ÷ÖÖÓ¬Öß, ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖ ¾Ö •ÖµÖ¯ÖÎ�úÖ¿Ö −ÖÖ¸üÖµÖ�Ö µÖÖ ×ŸÖ−ÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•Ö 
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ�úÖÓ¾Ö¸ü ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ ¾Öî“ÖÖ×¸ü�ú »Öê�Ö−ÖÖŸÖæ−Ö Ã¯ÖÂ™ �ú¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖ •Ö÷ÖÖŸÖ •Öê ÃÖ÷ÖôÓ Æü»ÖŸÖÓ “ÖÖ»ÖŸÖÓ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ‡Ô¿¾Ö¸üÖ−ÖÓ  
¯ÖÖ‘ÖÓºþ�Ö ‘ÖÖŸÖ»Öê»ÖÓ †ÖÆêü. ´Æü�Ö•Öê“Ö ŸµÖÖŸÖ ‡Ô¿¾Ö¸ü ³Öºþ−Ö ¸üÖ×Æü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. Æêü ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêÆü ÃÖÖê›æü−Ö ŸÖæ ˆ¯Ö³ÖÖê÷Ö ‘Öê, ´ÖÖ¡Ö 
�úÖê�ÖÖ“µÖÖÆüß ¬Ö−ÖÖ“ÖÖ †¯ÖÆüÖ¸ü �úºþ −Ö�úÖêÃÖ. 
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µÖÖ“ÖÖ“Ö †£ÖÔ ‡Ô¿ÖÖ¾ÖÖÃµÖÖê¯Ö×−ÖÂÖ¤üÖ“µÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê ´Ö´ÖÔ ¤üÖê‘ÖÆüß »Öê�Ö�ú †Ö¯Ö»µÖÖ »Öê�Ö�ÖßŸÖæ−Ö 
ÃÖÖÓ÷ÖÖµÖ“ÖÖ ¯ÖÎµÖŸ−Ö �ú¸üŸÖÖŸÖ. ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖæ−Ö ×¤üÃÖ�ÖÖ ȩ̂ü Æêü ¯Ö›üÃÖÖ¤ü ¯ÖÎê¸ü�ÖÖ¤üÖµÖß −ÖŒ�úß“Ö 
†ÖÆêüŸÖ. 

''¾ÖÖœüŸµÖÖ ÷Ö¸ü•ÖÖ, ¾ÖÖœüŸÖê ˆªÖê÷Ö¬ÖÓ¤êü, −Ö±úÖ, �ú““ÖÖ´ÖÖ»Ö �úÖêšæü−Ö µÖê�ÖÖ¸ü? ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔŸÖæ−Ö“Ö. ÊÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔÃÖÖšüß 
´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¿»ÖÖê�úÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¤êüŸÖÖ−ÖÖ �ãú»Ö�ú�Öá ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ. ''−Ö •ÖÖŸÖã �úÖ´ÖÖ �úÖ´ÖÖ−ÖÖ´ÖË ˆ¯Ö³ÖÖê÷Öê−Ö ¿ÖÖ´µÖ×ŸÖ… Æü×¾ÖÂÖÖ 
�éúÂ�Ö ¾ÖŸ´Öì¾Ö ³ÖæµÖ ¯Ö¾ÖÖ×³Ö¾Ö¬ÖÔŸÖê…'' †÷−Öß ¯Öê™ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖ¸ü ŸµÖÖŸÖ �úÖêôÃÖÖ ™üÖ�ú»ÖÖ ŸÖ¸ü †Ö÷Ö ¾ÖÖœü�ÖÖ¸ü ŸÖÃÖê“Ö ˆ¯Ö³ÖÖê÷Ö 
‘ÖêŸÖ»µÖÖ−ÖÓ ˆ¯Ö³ÖÖê÷ÖÖÓ“Öß ‡“”ûÖ ¾ÖÖœüŸÖ“Ö •ÖÖ�ÖÖ¸ü'' (�ãú»Ö�ú�Öá, ×¤ü»Öß¯Ö 2008, 56) 

ÊÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´µÖ Ã£ÖôÖÓ“ÖÖ ²ÖÖê�úß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ »Öê�Ö�Öß−Öê ×™ü¯Ö»Öê»Öê ¾ÖÖŒµÖ ´Æü�Ö•Öê Ã¾ÖŸÖ„ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÷ÖÖÓ¬Öà“Öê ŸµÖÖÓ−Öß 
×»Ö×Æü»Öê»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ''¯ÖÎŸµÖê�ú ¾ÖÃŸÖæ ŸÖµÖÖ¸ü �ú¸üÖµÖ»ÖÖ ¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü“ÖÖ �ú““ÖÖ ´ÖÖ»Ö, �Ö×−Ö•ÖÓ, ˆ•ÖÖÔ, ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“Öê ÁÖ´Ö, †−−Ö †¿ÖÖ 
÷ÖÖêÂ™ß �Ö“Öá ¯Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¯ÖÎŸµÖê�ú ¾Öêôß ÃÖéÂ™ß“Öß �úÖÆüß −ÖÖ �úÖÆüß ŸÖ¸üß ÆüÖ−Öß ÆüÖêŸÖ“Ö †ÃÖŸÖê. �úÖê�ÖŸÖßÆüß 
−Ö¾Öß−Ö ¾ÖÃŸÖæ †Ö�ú¿ÖÖŸÖæ−Ö ŸÖ¸ü ¯Ö›üŸÖ −ÖÖÆüß“Ö. †ÖŸÖÖ“Ö ¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü †²•ÖÖ¾Ö¬Öß ¾ÖÃŸÖæ †ÖÆêüŸÖ †Ö×�Ö ¯ÖÎŸµÖê�ú �Ö�ÖÖ»ÖÖ ×ŸÖŸÖŒµÖÖ“Ö 
−Ö¾Öß−Ö ×−Ö´ÖÖÔ�Ö ÆüÖêŸÖÖµÖŸÖ. µÖÖ ˆ¯Ö³ÖÖê÷ÖÖ»ÖÖ �úÖÆüß ÃÖß´ÖÖ †ÖÆêü �úß −ÖÖÆüß''. (²ÖÖê�úß»Ö ×´ÖØ»Ö¤ü 2018, 29) ÆüÖ ¯ÖÎ¿−Ö ÷ÖÖÓ¬Öß•Öß 
×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ. ÊÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öê ²Öß•Ö ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘Öê¾Öæ−Ö •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü �ãú»Ö�ú�Öá ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÷ÖÖÓ¬Öà−Öß ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê»Öê ‹�ú ´ÖÆüŸŸ¾ÖÖ“Öê ŸÖŸ¾Ö 
´Æü�Ö•Öê †−−Ö, ¾ÖÃ¡Ö, ×−Ö¾ÖÖ¸üÖ, ‡Ó¬Ö−Ö ÊÖ †Ö×�Ö †¿ÖÖ �úÖÆüß ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ÷Ö¸ü•ÖÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖ»ÖÖ ¸üÆüÖ�ÖÖ¸ü“Ö. ŸµÖÖ ™üÖôŸÖÖ µÖê�ÖÖ¸ü“Ö 
−ÖÖÆüßŸÖ. ¯Ö�Ö ŸÖ¸üßÆüß ŸµÖÖÓ−ÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ †ÖÆêü. ÷Ö¸ü•ÖÖ †´ÖµÖÖÔ¤ü ¾ÖÖœü»µÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ¯Öã·µÖÖ ÆüÖê�ÖÓ ¿ÖŒµÖ“Ö −ÖÖÆüß. ''×−ÖÃÖ÷ÖÔ ÆüÖ 
´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ÷Ö¸ü•ÖÖÓÃÖÖšüß ¯Öã ȩ̂üÃÖÖ †ÖÆêü ¯Ö�Ö ÆüÖ¾Ö ³ÖÖ÷Ö¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ¡Ö −ÖÖÆüß. (�ãú»Ö�ú�Öá ×¤ü»Öß¯Ö 2008, 55) 

†ÖîªÖê×÷Ö�ú �ÎúÖÓŸÖß−ÖÓŸÖ¸ü ¤üÖê−Ö-×ŸÖ−Ö¿Öê ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖ−Öê ×¾Ö¬¾ÖÓÃÖ �êú»ÖÖ. ³Ö×¾ÖÂµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖ−Öê Ø“ÖŸÖÖ 
×−Ö´ÖÖÔ�Ö �úºþ−Ö šêü¾Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ †ÃÖÓ ´Æü�Ö�ÖÖ ȩ̂ü �ãú»Ö�ú�Öá †Ö¿ÖÖ¾ÖÖ¤üß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ÊÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖêÎ¸ü�ÖÖ ‘µÖÖµÖ“µÖÖ 
''×´Ö�Ö×´Ö�ÖŸÖß ¯Ö�ÖŸÖß †Ó¬ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ×³ÖŸÖ −ÖÖÆüß. ŸÖß †Ö¯Ö»µÖÖ �ãú¾ÖŸÖß−ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÎ�úÖ¿Ö ¤êüŸÖê'' †Ó¬ÖÖ¸ü −ÖÂ™ ÆüÖêŸÖÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖÆüß ŸÖÃÖê“Ö 
¾ÖÖ÷ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê»Ö. ÆüÖ †Ö¿ÖÖ¾ÖÖ¤ü †Ö¯Ö�Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ''¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖœü�ÖÖ·µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ¾Ö¸ü ˆ¯ÖÖµÖ ´Æü�Öæ−Ö ¤îü−ÖÓ×¤ü−Ö 
•Öß¾Ö−ÖÖŸÖ †Ö¯Ö�Ö ²Ö¤ü»Ö �ú¸ü�ÖÓ ´ÖÆüŸŸ¾ÖÖ“ÖÓ †ÖÆêü. �úÖµÖ �ú¸üÖµÖ“Öê, �úÖµÖ ™üÖôÖµÖ“Öê µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �úºþ−Ö ''¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖßµÖ ¤éüÂ™ß' 
†Ó÷Öß ²ÖÖ�Ö¾Öæ−Ö ¯ÖÎŸµÖ�Ö ¿ÖÓ³Ö¸ü �éú×ŸÖ - �ú×�Ö�úÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ŸÖê ¾ÖÖ“Ö�úÖÓ´Ö¬Öê †ÖŸ´Ö×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ×−Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸üŸÖÖŸÖ. 
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖÖÃÖÖšüß ´Ö»ÖÖ Æêü ÃÖÆü•Ö �ú¸üÖµÖ»ÖÖ •Ö´Öê»Ö †ÃÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�ú ºþ¯ÖÖ−Öê †ÖŸ´Ö×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ×−Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸üŸÖÖŸÖ'' †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ 
�úÖµÖÔ¯ÖÎ¾ÖéŸŸÖ �ú¸üŸÖÖŸÖ. ”ûÖê™üµÖÖ ”ûÖê™üµÖÖ ÷ÖÖêÂ™ßŸÖæ−Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ“Ö¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖÓ. ŸµÖÖ �ÖÖê»ÖßŸÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö �úÖê�Öß ¾µÖŒŸÖß 
−ÖÖÆüß ×ŸÖ£Ö»ÖÖ ×¤ü¾ÖÖ ²ÖÓ¤ü Æêü ×²ÖÎ™ü−Ö“µÖÖ ´ÖÖ•Öß ¯ÖÓŸÖ¯ÖÎ¬ÖÖ−Ö ´ÖÖ÷ÖÖÔ ȩ̂ü™ü £ÖÓ“Ö¸ü“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ‘Ö›ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÎÃÖÓ÷ÖÖŸÖæ−Ö †Ö¯Ö�Ö ²ÖÖê¬Ö ‘µÖÖ¾ÖÖ. 
¯Ö¡Ö�úÖ¸ü ´Öã»ÖÖ�ÖŸÖ ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß †Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ †ÖŸÖ»µÖÖ �ÖÖê»ÖßŸÖß»Ö �úÖ´Ö †Ö™ü¯Öæ−Ö £Öò“Ö¸ü²ÖÖ‡Ô ²ÖÖÆêü¸ü †Ö»µÖÖ. †ÖŸÖ»µÖÖ 
�ÖÖê»ÖßŸÖ»ÖÖ ×¤ü¾ÖÖ ²ÖÓ¤ü �úºþ−Ö ×¾Ö•Öê“ÖÖ †¯Ö¾µÖµÖ ™üÖôÖµÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê Æüß ¯ÖêÎ¸ü�ÖÖ ‘Öê¾Öæ−Ö (�ãú»Ö�ú�Öá ×¤ü»Öß¯Ö 2010, 20) 

''¤îü−ÖÓ×¤ü−Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö'' µÖÖ ¾Öî“ÖÖ×¸ü�ú ¯ÖãÃŸÖ�úÖŸÖ ‹›ü´ÖÓ›ü ²Ö�Ôú“Öê ‹�ú ¾ÖÖŒµÖ. ¾ÖÖ“Ö�úÖÓ−ÖÖ †¿Öß“Ö ¯ÖêÎ¸ü�ÖÖ ¤êü¾Öæ−Ö •ÖÖŸÖê. 
''ÃÖ´ÖÃµÖÖ •Ö÷Ö›Ëü²µÖÖô †ÖÆêü ´Æü�Öæ−Ö ‘ÖÖ²Öºþ−Ö •ÖÖ¾Öæ −Ö�úÖ ×−Ö ×−ÖÛÂ�ÎúµÖÆüß ²Ö−Öæ −Ö�úÖ. †Ö¯Ö�Ö ±úÖ¸ü“Ö £ÖÖê›Óü �úÖÆüß �úºþ ¿Ö�úŸÖÖê 
†ÃÖÓ ´Æü�Öæ−Ö, •ÖÖê �úÖÆüß �ú¸üŸÖ −ÖÖÆüß ŸÖÖê, ŸÖß ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšüß “Öæ�ú �ú¸üŸÖÖê. (�ãú»Ö�ú�Öá ×¤ü»Öß¯Ö 2010, 15) ´Æü�Öæ−Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö 
¾ÖÖ“Ö×¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ“ÖÓ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ �úºþµÖÖ.  

†Ö¯Ö»µÖÖ “Öî−ÖßÃÖÖšüß ±úÙ−Ö“Ö¸ü ÃÖ•ÖÖ¾Ö™ü �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß —ÖÖ›üÖÓ“ÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ ²Öôß ¾ÖÖ¯Ö¸ü�ÖÖ·µÖÖ“µÖÖ »Ö�ÖÖŸÖ µÖêŸÖ“Ö −ÖÖÆüß Æêü 
•Öë¾ÆüÖ �ãú»Ö�ú�Öá ¤îü−ÖÓ×¤ü−Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö ¯ÖãÃŸÖ�úÖŸÖ (�ãú»Ö�ú�Öá ×¤ü»Öß¯Ö 2010, 25) ¯ÖÎ×¤ü¯ÖÖ¤ü−Ö �ú¸üŸÖÖŸÖ ŸÖê¾ÆüÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖÖ²Ö¤Ëü¤ü»Ö 
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�úô�úô †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÎ×¿Ö�Ö�ÖÖ£Öá ´Æü�Öæ−Ö ×—Ö´²ÖÖ²¾Öê µÖê£Öê †Ö´ÖÓ×¡ÖŸÖ �êú»µÖÖ ÷Öê»Öê»µÖÖ ²ÖÖê�úß»ÖÖÓ−Öß �êú»Öê»µÖÖ ×—Ö´²ÖÖ²¾Öê´Ö¬Öê 
•Öê¾ÆüÖ ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ“Öê ¸üÖ•µÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ �úÖôµÖÖ »ÖÖê�úÖÓ−ÖÖ ȩ̂ü»¾Öê“µÖÖ ÃÖê�Óú›ü ¾Ö ±úÃ™Ôü Œ»ÖÖÃÖ´Ö¬µÖê †£ÖÖÔŸÖ“Ö ¯ÖÎ¾Öê¿Ö −Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸµÖÖŸÖ 
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖã¨Ö †Ö»Öê“Ö. 1950 −ÖÓŸÖ¸ü £ÖÖê›üÖ ´ÖÖê�úôê¯Ö�ÖÖ †Ö»ÖÖ †Ö×�Ö ÃÖê�Óú›ü Œ»ÖÖÃÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÎ¾Öê¿Ö ×´Öôæ »ÖÖ÷Ö»ÖÖ. ±úÃ™Ôü 
Œ»ÖÖÃÖ ÷ÖÖê·µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÃÖÖšüß“Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê ›ü²ÖÖ ×´ÖØ»Ö¤ü ²ÖÖê�úß»Ö µÖÖÓ−ÖÖ ²Ö‘Ö�µÖÖ“Öß ˆŸÃÖã�úŸÖÖ ÆüÖêŸÖß. •µÖÖ ȩ̂ü»¾Öê ›ü²µÖÖŸÖæ−Ö 
÷ÖÖÓ¬Öß•Öà−ÖÖ ¬ÖŒ�êú ´ÖÖºþ−Ö ²ÖÖÆêü¸ü �úÖœü»Öê ÆüÖêŸÖê. ×—Ö´²ÖÖ²¾Öê −Öò¿Ö−Ö»Ö ȩ̂ü»¾Öê ¯Öæ¾Öá“Öß 'ÆüÖê›êü×¿ÖµÖ−Ö −Öò¿Ö−Ö»Ö ȩ̂ü»¾Öê' ÆüÖêŸÖß. ȩ̂ü»¾Öê“Öß 
†ÖŸÖ»Öß ÃÖ•ÖÖ¾Ö™ü �ÖÖ−Ö¤üÖ−Öß ³ÖÖ¸ü¤üÃŸÖ ÆüÖêŸÖß. Æêü ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖ�æú›ü ˆŸŸÖ´Ö ŸÖê»Ö¯ÖÖ�Öß ×¤ü»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ȩ̂ü»¾Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ−Öß 
ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¯ÖÎ“ÖÓ›ü •ÖÓ÷Ö»ÖŸÖÖê›ü �êú»Öß. µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öß ¯ÖÎ×“ÖŸÖß †Ö»Öß †ÃÖÓ ×´ÖØ»Ö¤ü ²ÖÖê�úß»Ö ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ. (²ÖÖê�úß»Ö, ×´Ö»Öà¤ü 2008, 
83) 

ÃÖ´µÖ�ú ×¾Ö�úÖÃÖ ´Æü�Ö•Öê ÃÖãµÖÖê÷µÖ ×¾Ö�úÖÃÖ ÆüÖ ²ÖÖî¨ ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−ÖÖŸÖ»ÖÖ ÆüÖ 'ÃÖ´µÖ�ú' »ÖÖê�ú×¯ÖÎµÖ ¿Ö²¤ü †ÖÆêü. ÃÖ´µÖ�ú 
¯ÖÎ×ŸÖ´ÖÖ−ÖÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖß Æüß ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔ“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤êü“µÖÖ †ÖŸÖ ÆüÖê�ÖÖ¸üß †ÃÖê»Ö. •Ö´Öß−Ö, ×ŸÖ“µÖÖŸÖß»Ö •Öß¾Ö•ÖÓŸÖæ ×•Ö¾ÖÓŸÖ ¸üÖÆü�µÖÖÃÖÖšüß 
ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖêÓ×¤ÎüµÖ ¤Îü¾µÖÖ“µÖÖ ºþ¯ÖÖ−ÖÓ ŸµÖÖÓ“ÖÓ †−−Ö ¤êü¾Öæ−Ö ¿ÖÖ¸üß×¸ü�ú ÁÖ´Ö ¾ÖÖ¯Öºþ−Ö ‡Ó¬Ö−ÖÖ¾Ö¸ü“ÖÓ †¾Ö»ÖÓ×²ÖŸ¾Ö ™üÖô�ÖÖ¸üß ‡Ó¬Ö−ÖÖ“ÖÓ 
ÃÖÓ¬ÖÖ¸ü�Ö �ú¸ü�ÖÖ¸üß ¿ÖêŸÖß. ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ÃÖÓ¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �úºþ−Ö ¤êü¾Öæ−Ö †Ö×¬Ö�úÖ×¬Ö�ú »ÖÖê�úÖÓ−ÖÖ ˆ¯Ö•Öß×¾Ö�úÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �úºþ−Ö 
¤êü�ÖÖ¸üß, ÃÖÓ�ú×¸üŸÖ ×²ÖµÖÖ�ÖÖÓ‹ê¾Ö•Öß ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔŸÖ ÃÖãÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ Ã£ÖÖ×−Ö�ú ×²ÖµÖÖ�ÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü �ú¸ü�ÖÖ¸üß †¿ÖÖ †−Öê�ú ÃÖ´µÖ�ú 
×¾Ö�úÖÃÖÖ“µÖÖ −ÖÖë¤üß ¾ÖÖ“ÖÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôŸÖÖŸÖ. (�ãú»Ö�ú�Öá ×¤ü»Öß¯Ö 1998, 70) ÊÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÃÖ´Ö¯ÖÖŸÖôßŸÖß»Ö ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ 
÷ÖÖÓ¬Öà−Öß ¯ÖÎ×ŸÖ¯ÖÖ×¤ü»Öê»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ×´Ö»Öà¤ü ²ÖÖê�úß»Ö ¾µÖŒŸÖ �ú¸üŸÖÖŸÖ ¾Ö ¯ÖêÎ¸ü�ÖÖ ¤êüŸÖÖŸÖ. ''÷ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ Ã¾Ö¯−ÖÖŸÖ»ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖ 
�Öê›üµÖÖÓ´Ö¬µÖê ¾ÖÃÖ»Öê»ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. �éú×ÂÖ�ëú×¤ÎüŸÖ, ÷ÖÎÖ´ÖÖêªÖê÷ÖÖ¬ÖÖ×¸üŸÖ, ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»Ö�ú, Ã¾ÖµÖÓ¿ÖÖ×ÃÖŸÖ, Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß, ×−Ö´ÖÔô †Ö×�Ö 
†Ö¯Ö»Öê ÷ÖÖ¾Ö ´Æü�Ö•Öê '‹�ú �ãú™ãÓü²Ö ´ÖÖ−Ö�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö Ã−ÖêÆüß ÃÖ´ÖæÆüÖÓ“Öß ÷ÖÖÓ¬Öà−Öß �ú»¯Ö−ÖÖ �êú»Öß ÆüÖêŸÖß'' (²ÖÖê�úß»Ö, ×´Ö»Öà¤ü 
2018, 48) 

†´Öê×¸ü�êú´Ö¬µÖê −µÖæµÖÖò�Ôú, ¾ÖÖòØ¿Ö÷™ü−Ö, ×¿Ö�úÖ÷ÖÖê, »ÖÖòÃÖ ‹Ó•Ö»ÃÖ †¿Öß ´ÖÖêšü ´ÖÖêšüß ¿ÖÆü ȩ̂ü †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ²ÖÆãüÃÖÓ�µÖ »ÖÖê�ú 
»ÖÆüÖ−Ö ™ãü´Ö¤üÖ¸ü ÷ÖÖ¾ÖÖÓ´Ö¬µÖê ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ‹�úÖ ²ÖÖ•Öæ−Öê Æüß ÷ÖÖ¾Öê •ÖÖ÷Ö×ŸÖ�ú †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ ×ÆüÃÃÖÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß †Ö¯Ö»µÖÖ 
�úÖ¸ü³ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ Ã¾ÖµÖÓ¯Öæ�ÖÔ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ×ŸÖ£Ö»Öê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö ŸÖ¸ü ×−ÖÃÖ÷ÖÔ¸ü´µÖ †ÃÖŸÖê“Ö ¯Ö�Ö ÷ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ¿ÖÖôÖ, ¤ü¾ÖÖ�ÖÖ−ÖÖ, 
¾ÖÖ“Ö−ÖÖ»ÖµÖ Æêü Ã¾ÖŸÖ„“ÖÖ �úÖ¸ü³ÖÖ¸ü Ã¾ÖµÖÓ×¿ÖÃŸÖß−Öê †Ö×�Ö ÃÖ³µÖ¯Ö�ÖÖ−Öê “ÖÖ»Ö¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´Öã�µÖ ´Æü�Ö•Öê ×ŸÖ£Ö»Öê •Öß¾Ö−Ö Æêü 
²Ö·µÖÖ¯Öî�úß Ã¾ÖÖÃ£µÖ¯Öæ�ÖÔ †ÃÖŸÖê. ÷ÖÖÓ¬Öß•Öà“Öß ÷ÖÎÖ´ÖÃ¾Ö¸üÖ•µÖÖ“Öß �ú»¯Ö−ÖÖ Æüß �Ö ȩ̂ü ŸÖ¸ü †´Öê×¸ü�êú´Ö¬Ö»µÖÖ »ÖÆüÖ−Ö ÷ÖÖ¾ÖÖÓ−Öß“Ö ÃÖÖ�úÖ¸ü 
—ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. ´Öã�µÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ÷ÖÖ³ÖÖ Ã¾ÖÃ£Ö †Ö×�Ö ÃÖ´Öé¨ ¾ÖÃÖ×ŸÖÃ£ÖÖ−ÖÖÓ“Öß ˆ³ÖÖ¸ü�Öß ÷Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü ÆüÖ †ÖÆêü. ¿ÖÆü¸ü 
�úÖ �Öê›üß ÆüÖ ´Öã¤Ëü¤üÖ ´ÖÆüŸŸ¾ÖÖ“ÖÖ −ÖÖÆüß. ¿ÖÖÓŸÖ, ÃÖ³µÖ, ÃÖ´Öé¨ ¾ÖÃÖ×ŸÖÃ£ÖÖ−ÖÖÓ´Ö¬Öê ´ÖÖ�ÖÃÖê ÃÖ³µÖŸÖê−Öê, ÃÖÖî•Ö−µÖÖ−Öê, ÃÖÓ¯Ö−−ÖŸÖê−Öê 
•Ö÷ÖŸÖß»Ö. ×•Ö£Ö»Öê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�Ö Ã¾Ö“”û, ×−Ö¸üÖê÷Öß †Ö×�Ö ¯ÖÎ¤ãüÂÖ�Ö ´ÖãŒŸÖ †ÃÖê»Ö, ×•Ö£Öê ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ÃÖÆü•Ö¯Ö�Öê †Ö¯Ö»Öß ˆ¯Ö•Öß×¾Ö�úÖ 
“ÖÖ»Ö¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö, ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔ“Öê ÃÖÖÛ−−Ö¬µÖ †Ö×�Ö ÃÖÖêµÖßÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“Öß ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖÖ †ÃÖê»Ö. (²ÖÖê�úß»Ö, ×´Ö»Öà¤ü 2018, 49) 

ˆªÖê÷Ö¬ÖÓªÖÓ−ÖÖ ×¾Ö�ëú×¤ÎüŸÖ �ú¸ü�ÖÓ, ÆüÃŸÖÖêªÖê÷Ö, �ãú×™ü¸üÖêªÖê÷ÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüŸŸ¾Ö ˆ•Öì“Öß ²Ö“ÖŸÖ ŸÖÃÖê“Ö ‘Ö¸üÖ•Ö¾Öô ˆªÖê÷Ö, ¿ÖêŸÖßÆüß 
‘Ö¸üÖ•Ö¾Öô ¯ÖÎ¤ãüÂÖ�Ö −ÖÖÆüß ÆüÖ †¯Öê×�ÖŸÖ ×¤ü»ÖÖÃÖÖ �ãú»Ö�ú�Öá †Ö¯Ö»µÖÖ ''ÃÖ´µÖ�ú ×¾Ö�úÖÃÖ'' µÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�úÖŸÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ−Öê ´ÖÖÓ›üŸÖÖŸÖ. 
''†ÖµÖãÂµÖ −ÖÖÃÖ¾Öæ−Ö ™üÖ�ú�ÖÖ·µÖÖ †¿ÖÖ †ÖîªÖê÷Öß�ú¸ü�ÖÖ»ÖÖ ÃÖ´µÖ�Ëú ¯ÖÎ×ŸÖ´ÖÖ−ÖÖŸÖ Ã£ÖÖ−Ö −ÖÖÆüß. ˆªÖê÷Ö †ÖÆêüŸÖ ¯Ö�Ö ŸÖê ”ûÖê™êü, 
�ãú×™ü¸üÖêªÖê÷Ö †ÖÆêüŸÖ ÃÖÖê¯ÖÓ, ÃÖÆü•Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ−Ö, ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“ÖÓ �úÖî¿Ö»µÖ †Ö×�Ö ¿ÖŒŸÖß ÊÖÓ“ÖÖ“Ö �êú¾Öô ¾ÖÖ¯Ö¸ü �ú““ÖÖ´ÖÖ»Ö Ã£ÖÖ×−Ö�ú 
†Ö×�Ö ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ−ÖÓ ÷Ö¸ü•ÖÖ ³ÖÖ÷Ö�ÖÖ¸ü Ã£ÖÖ×−Ö�ú“Ö. (�ãú»Ö�ú�Öá ×¤ü»Öß¯Ö 1998, 84) 
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†¿ÖÖ¯ÖÎ�úÖ ȩ̂ü ÷ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ Ã¾Ö¯−ÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖ¸üŸÖ ¾Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö�úÖÃÖÖ“Öß ¯ÖÎ×ŸÖ´ÖÖ−Ö ×¤ü»Öß¯Ö �ãú»Ö�ú�Öá ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ−Öê ÃÖ´µÖ�ú 
×¾Ö�úÖÃÖÖ“µÖÖ ºþ¯ÖÖŸÖæ−Ö ¾Ö�ÖÔ−Ö �ú¸üŸÖÖŸÖ. ´Æü�Ö•Öê“Ö ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ´Ö¬µÖê •Ö¸üß ÷ÖÖÓ¬Öà“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü •Öã−Öê ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß 
''÷ÖÖÓ¬Öß Æêü �êú¾Öô ÃÖŸµÖ ¾Ö †ØÆüÃÖÖ µÖÖ ¤üÖê−Ö �úÖê−ÖÖŸÖæ−Ö“Ö ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ‘ÖêŸÖÖ µÖê�ÖÖ¸ü −ÖÖÆüßŸÖ. ÃÖŸµÖ, †ØÆüÃÖê²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö †ÃŸÖêµÖ, ²ÖÎÂ“ÖµÖÔ, 
†¯Ö×¸ü÷ÖÎÆü, ¿Ö¸üß¸üÁÖ´Ö, †Ã¾ÖÖ¤ü, ³ÖµÖ¾Ö•ÖÔ−Ö, ÃÖ¾ÖÔ ¬Ö´ÖÔ ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖÖ, Ã¾Ö¤êü¿Öß †Ö×�Ö Ã¯Ö¿ÖÔ ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ Æüß ŸµÖÖÓ“Öß 11 ¾ÖÎŸÖê ÃÖ´Ö•Öæ−Ö 
‘µÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖßŸÖ'' ÷ÖÖÓ¬Öß, ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖ ¾Ö •ÖµÖ¯ÖÎ�úÖ¿Ö Æüß ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾Ö †±úÖ™ü †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ²Ö Ó̧ü“Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÆüß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü. 
ŸÖ¸üßÆüß −Ö¾µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß ÷Ö¸ü•Ö ³ÖÖÃÖŸÖê. �úÖ¸ü�Ö Æêü ´ÖÆüÖ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÎŸµÖê�ú ¾Öêôß −Ö¾ÖÓ �úÖÆüß ŸÖ¸üß ¤êüŸÖÖŸÖ (÷Ö�Öê¿Ö �ú¤ü´Ö ´Ö.™üÖ. ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü 
- 2018 ¯ÖéÂš 6) 

ÃÖ´µÖ�ú ×¾Ö�úÖÃÖ, ÷ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ Ã¾Ö¯−ÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖ¸üŸÖ, ³ÖÖ¸üŸÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö �úÖêÃÖÖê¤æü¸ü †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö �úÖêÃ™üÖ×¸ü�úÖ»ÖÖ 
†´Öê×¸ü�êúŸÖ»µÖÖ ¸üÖò�ú ±êú»Ö¸ü ±úÖ‰Óú›êü¿Ö−Ö−Öê •ÖÖ÷Ö×ŸÖ�ú ×¾Ö�úÖÃÖÖ“Öê ¯ÖÎ¿−Ö µÖÖ¾Ö¸ü †³µÖÖÃÖ�Îú´ÖÖÓŸÖ ¤êü¿Ö×¾Ö¤êü¿ÖÖŸÖæ−Ö ÷Öê»Öê»µÖÖ 
¯ÖÎ×¿Ö�Ö�ÖÖ£ÖáÓ´Ö¬Öê ×´ÖØ»Ö¤ü ²ÖÖê×�ú»ÖÖÓ−ÖÖ †Ö´ÖÓ×¡ÖŸÖ �êú»Öê •ÖÖŸÖê. µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ¯ÖµÖÔ™ü−Ö ˆªÖê÷ÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüŸŸ¾Ö ×¤ü»ÖÓ ÷Öê»ÖÓ. ×−ÖÃÖ÷ÖÔ ¯ÖµÖÔ™ü−Ö, 
•ÖÓ÷Ö»Ö ÃÖ±úÖ¸üß, −ÖÖî�úÖ−ÖµÖ−Ö, †¸ü�µÖÖŸÖ»ÖÖ ´ÖãŒ�úÖ´Ö, ´ÖÖÃÖê´ÖÖ¸üß, ™êÎüØ�ú÷Ö, •¾ÖÖ»ÖÖ´Öã�Öß ³Öê™ü, ×÷ÖµÖÖÔ¸üÖêÆü�Ö, ‘ÖÖê›êüÃ¾ÖÖ¸üß, ¯Ö�Öß ¾Ö 
¯ÖÎÖ�Öß ×−Ö¸üß�Ö�Ö †¿ÖÖ ¯ÖÎ�úÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖµÖÔ™ü−ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÎÖêŸÃÖÖÆü−Ö ¤êü�ÖÖ·µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ 1994 ÃÖÖ»Öß ÃÖÖ›êü ÃÖÖŸÖ »ÖÖ�ÖÖÓ¯Öê�ÖÖ †×¬Ö�ú ¯Ö¸ü¤êü¿Öß 
¯ÖµÖÔ™ü�ú ³Öê™ü ¤êüŸÖÖŸÖ. ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¯Ö¸ü×�úµÖ “Ö»Ö−Ö ×´Öô¾Öæ−Ö ¤êü�ÖÖ¸üÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, ¿ÖÆü¸ü¾ÖÖÃÖßµÖ ÷ÖÖë÷ÖÖ™üÖ»ÖÖ ¾Ö ¯ÖÎ¤ãüÂÖ�ÖÖ»ÖÖ 
�Óú™üÖôæ−Ö µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ¯ÖµÖÔ™ü−ÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ. (²ÖÖê�úß»Ö ×´ÖØ»Ö¤ü 2008, 39 - 41) †¿ÖÖ ¯ÖµÖÔ™ü−ÖÖŸÖæ−Ö ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ ¯Ö−−ÖÖÃÖ �úÖê™üß 
†´Öê×¸ü�ú−Ö ›üÖò»ÖÃÖÔ“µÖÖ ¾Ö¸ü ˆŸ¯Ö−−Ö ×´ÖôÖ»Öê. ¯Ö Ó̧üŸÖæ ¯ÖµÖÔ™ü−ÖÖ“Öê ‡ŸÖ¸ü ¾ÖÖ‡Ô™ü ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö ´Öã�µÖŸÖ„ ¯ÖÎ¤ãüÂÖ�ÖÖ−Öê ¯»ÖòÛÃ™ü�ú“ÖÖ �ú“Ö¸üÖ, 
ÆüÖò™êü»Ö“Öê ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖ�Öß ÃÖ÷Öôê �ÖÖ›üßŸÖ“Ö ™üÖ�ú»Öê •ÖÖŸÖê. ‹¾Öœêü †ÃÖæ−ÖÆüß »Öê�Ö�úÖ»ÖÖ ÆüÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖ³µÖ †Ö×�Ö ÃÖãÃÖÓÃ�éúŸÖ ¾ÖÖ™ü»ÖÖ. 
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−ÖÖ“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö •ÖÖÃŸÖ “ÖÖÓ÷Ö»Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öê •ÖÖ�Ö¾Ö»Öê.  

†¿ÖÖ µÖÖ ¯»ÖòÛÃ™ü�ú“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¾Ö¸ü ''¤îü−ÖÓ×¤ü−Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö'' µÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�úÖ“µÖÖ ºþ¯ÖÖ−Öê ×¤ü»Öß¯Ö �ãú»Ö�ú�Öá ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖŸÖ. 
¯»ÖòÛÃ™ü�ú ÆüÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Ö�ú ¯Ö¤üÖ£ÖÔ †ÖÆêü. ‹�ú¤üÖ ŸÖÖê ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ �úß —ÖÖ»ÖÖ“Ö. ŸÖÖê −ÖÖÆüßÃÖÖ ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß ŸÖÖê ×¾Ö‘Ö™ü−Ö�Ö´Ö −ÖÖÆüß 
´Æü�Öæ−Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ™üÖô�ÖÓ �ú´ÖßŸÖ �ú´Öß �ú¸ü�ÖÓ ÆüÖ �éúŸÖß¾Ö¸ü“ÖÖ †Ö¿ÖÖ¾ÖÖ¤ü †Ö¯Ö»µÖÖŸÖ •ÖÖ÷Öé�ú �ú¸üŸÖÖŸÖ.  

−Öî−Ö ×”û−¤üÛ−ŸÖ ¿ÖÃ¡ÖÖ×�Ö −Öî−ÖÓ ¤üÆü×ŸÖ ¯ÖÖ¾Ö�ú„… 
−Ö “Öî−ÖÓ Œ»Öê¤üµÖ −ŸµÖÖ¯ÖÖê −Ö ¿ÖÖêÂÖµÖ×ŸÖ ´ÖÖºþŸÖ„… 

ÊÖ ³Ö÷Ö¾Ö¤Ë÷ÖßŸÖêŸÖß»Ö ¿»ÖÖê�úÖ“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö †ÖŸ´µÖÖ‡ŸÖ�ú“ÖÓ ¯»ÖòÛÃ™ü�ú»ÖÖ »ÖÖ÷Öæ †ÖÆêü. �ãúšü»µÖÖ ¿ÖÃ¡ÖÖ−Öê −ÖÂ™ �ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ 
−ÖÖÆüß †ÖŸ´ÖÖ •ÖÖôæ−Ö ™üÖ�úŸÖÖ −ÖÖÆüß µÖêŸÖ †ÖŸ´ÖÖ, ¯ÖÖ�µÖÖ´Ö¬Öê ŸÖÖê ×¾Öºþ−Ö •ÖÖ¾Öæ ¿Ö�úŸÖ −ÖÖÆüß, ¾ÖÖ¸üÖÃÖã¨Ö ŸµÖÖ»ÖÖ −ÖÂ™ �úºþ ¿Ö�úŸÖ 
−ÖÖÆüß ŸµÖÖ¯ÖÎ´ÖÖ�Öê Æêü ¯»ÖÖÛÃ™ü�ú (�ãú»Ö�ú�Öá ×¤ü»Öß¯Ö 2010, 39) 

•Öê£Öê ¯»ÖÖÛÃ™ü�ú“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¯ÖµÖÔ™ü�úÖÓ�ú¸ü¾Öß ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔ“ÖÖ ‘ÖÖŸÖ �ú¸üŸÖÖê †¿ÖÖ �úÖêÃ™üÖ×¸ü�úÖ´Ö¬Öê ¯ÖÎŸµÖ�Ö †−Öã³Ö¾Ö ‘Öê�ÖÖ ȩ̂ü 
×´ÖØ»Ö¤ü ²ÖÖê�úß»Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖæ−Ö �éúŸÖß“Öß †¯Öê�ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ�ú›æü−Ö �ú¸üŸÖÖŸÖ“Ö ŸÖß ¾ÖÖ“Ö�úÖ»ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öß †¿Öß ´ÖÖ±ú�ú 
†¯Öê�ÖÖ †ÃÖŸÖê“Ö. 
×−ÖÂ�úÂÖÔ  

1. ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ�éúŸÖß´Ö¬Öê »Öê�Ö�úÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ŸµÖÖ ŸµÖÖ �úÖôÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö−ÖÖÓ¾Ö¸ü 
�ëú×¤ÎüŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. 

2. ¤üÖê−ÖÆüß »Öê�Ö�úÖÓ“µÖÖ »Öê�Ö�ÖßŸÖæ−Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖßµÖ •ÖÖ�Öß¾ÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖ÷ÖÖê¾ÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê.  
3. ÃÖÖ×ÆüŸµÖ�éúŸÖà¾Ö¸ü ŸÖŸ�úÖ»Öß−Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¾Ö ÃÖÓÃ�éúŸÖß“Öß ”ûÖ¯Ö ¯Ö›ü»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. 
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4. ×¾Ö¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ³Öê™üß ¾Ö ¯ÖÎŸµÖ�Ö †−Öã³Ö¾ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖêÎ¸ü�ÖÖ¤üÖµÖß  
5. ˆ¯Ö×−ÖÂÖ¤ü, ³Ö÷Ö¾ÖŸÖ ÷ÖßŸÖêŸÖß»Ö ¿»ÖÖê�úÖÓ“Öß “Ö¯Ö�Ö»Ö ˆ¤üÖÆü¸ü�Öê ¯ÖÎê¸ü�ÖÖ¤üÖµÖß. 
6. ÃÖ´µÖ�ú ×¾Ö�úÖÃÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ�ú»¯Ö−ÖêŸÖ ¾µÖŒŸÖß, ÃÖ´ÖÂ™ß, ÃÖéÂ™ß»ÖÖ ´ÖÆüŸŸ¾Ö  
7. ¯ÖÎŸµÖ�Ö �éúŸÖß†×¬Ö×ÂšŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ´Öãôê ¤üÖê−Æüß »Öê�Ö�úÖÓ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ŸÖŸ�úÖ×»Ö−Ö �úÖôÖ»ÖÖ �ú¾ÖêŸÖ ‘Öê�ÖÖ ȩ̂ü †ÖÆêü. 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÷ÖÓÎ£Ö „- 
1. ²ÖÖê×�ú»Ö, ×´ÖØ»Ö¤ü. 'ÃÖ´Öã¤ÎüÖ¯ÖÖ¸ü“Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö' ´ÖÖî•Ö ¯ÖÎ�úÖ¿Ö−Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô, ¤ãüÃÖ¸üß †Ö¾ÖéŸŸÖß „ •Öã−Ö 2008 ¯ÖéÂš �Îú´ÖÖÓ�ú 39, 40, 41, 

83, 139 
2. ²ÖÖê×�ú»Ö, ×´ÖØ»Ö¤ü. '÷ÖÖÓ¬Öß, ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖ †Ö×�Ö •ÖµÖ¯ÖÎ�úÖ¿Ö' ´Öò•ÖêÛÃ™ü�ú ¯ÖÛ²»ÖØ¿Ö÷Ö ÆüÖˆÃÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô, ¯Ö×Æü»Öß †Ö¾ÖéŸŸÖß „ •Öæ−Ö 2018 

¯ÖéÂš �Îú´ÖÖÓ�ú 19, 29, 48, 49. 
3. �ú¤ü´Ö, ÷Ö�Öê¿Ö. '´Ö.™üÖ. ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü' 9 ×›üÃÖë²Ö¸ü 2018 ¯ÖéÂš �Îú´ÖÖÓ�ú 6. 
4. �ãú»Ö�ú�Öá, ×¤ü»Öß¯Ö. '×−ÖÃÖ÷ÖÖÔµÖ�Ö' ¸üÖ•ÖÆÓüÃÖ ¯ÖÎ�úÖ¿Ö−Ö, ¯Öã�Öê, ¯Öã−Ö´ÖãÔ¤Îü�Ö •Öã−Ö 1992 ¯ÖÎ.†Ö. †Öò÷ÖÃ™ü 1986 ¯ÖéÂš �Îú´ÖÖÓ�ú 

115. 
5. �ãú»Ö�ú�Öá, ×¤ü»Öß¯Ö. 'ÆüÃÖ¸êü ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö' ¸üÖ•ÖÆÓüÃÖ ¯ÖÎ�úÖ¿Ö−Ö, ¯Öã�Öê, ¯ÖÖ“Ö¾Öß †Ö¾ÖéŸŸÖß „ −ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 2008, ¯ÖéÂš �Îú´ÖÖÓ�ú 41, 

55, 56. 
6. �ãú»Ö�ú�Öá, ×¤ü»Öß¯Ö. '¤îü−ÖÓ×¤ü−Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö' ¸üÖ•ÖÆÓüÃÖ ¯ÖÎ�úÖ¿Ö−Ö, ¯Öã�Öê, ²ÖÖ¸üÖ¾Öß †Ö¾ÖéŸŸÖß, •ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üß 2010, ¯ÖéÂš �Îú´ÖÖÓ�ú 15, 

20, 25. 
7. �ãú»Ö�ú�Öá, ×¤ü»Öß¯Ö. 'ÃÖ´µÖ�ú ×¾Ö�úÖÃÖ' ¸üÖ•ÖÆÓüÃÖ ¯ÖÎ�úÖ¿Ö−Ö, ¯Öã�Öê, ¯ÖÎ£Ö´Ö †Ö¾ÖéŸŸÖß „ ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 1998 ¯ÖéÂš �Îú´ÖÖÓ�ú ¯ÖÎÃŸÖÖ¾Ö−ÖÖ, 

70, 84. 
8. Ø»Ö²ÖÖôê, ¿Ö¸ü�Ö �ãú´ÖÖ¸ü. (ÃÖÓ¯ÖÖ) '´Ö¸üÖšüß ¾ÖÖ›Ëü.´ÖµÖÖŸÖß»Ö −Ö¾Öß−Ö ¯ÖÎ¾ÖÖÆü' �ãú»Ö�ú�Öá ´Ö¤ü−Ö, ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, ´Ö¬Öã¸üÖ•Ö 

¯ÖÛ²»Ö�êú¿Ö−ÃÖ ¯ÖÎÖ. ×»Ö. ¯Öã�Öê ¯ÖÎ£Ö´Ö †Ö¾ÖéŸŸÖß †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 1993, ¯ÖéÂš �Îú. 32,38, 
9. Ø»Ö²ÖÖôê, ¿Ö¸ü�Ö �ãú´ÖÖ¸ü. (ÃÖÓ¯ÖÖ) '´Ö¸üÖšüß ¾ÖÖ›Ëü.´ÖµÖÖŸÖß»Ö −Ö¾Öß−Ö ¯ÖÎ¾ÖÖÆü' ¬ÖÖêÓ÷Ö›êü †Û¿¾Ö−Öß, Ã¡Öß¾ÖÖ¤üß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, ´Ö¬Öã¸üÖ•Ö 

¯ÖÛ²»Ö�êú¿Ö−ÃÖ ¯ÖÎÖ. ×»Ö. ¯Öã�Öê ¯ÖÎ£Ö´Ö †Ö¾ÖéŸŸÖß †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 1993, ¯ÖéÂš �Îú´ÖÖÓ�ú 90. 
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ÃÖÖšüÖê¢Ö¸üß  ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ´Ö¸üÖšüß ÷ÖÏÖ´Öß�Ö �ú£ÖÖÓŸÖß»Ö �úÖÆüß †Ö�ú»Ö−Ö 
 

¯ÖÏÖ. ›üÖò. •Ö÷ÖŸÖÖ¯Ö µÖã. ‹´Ö. 
¿ÖÖ¸ü¤üÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»Ö, ¯Ö¸ü³Ö�Öß 

 

ÃÖ´Ö»Öß−Ö Æüß ÃÖÓ–ÖÖ ´Öã»ÖŸÖ: �úÖôûÖ¿Öß ×−Ö÷Ö›üßŸÖ †ÖÆêü. �úÖôûÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÃÖ�Öê ´Æü�Ö•Öê ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ¯Ö Ó̧üŸÖã �úÖÆüß 
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ�ú»ÖÖ�éúŸÖß ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö −ÖÃÖŸÖÖ−ÖÖÆüß ŸµÖÖ ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê  ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬ÖßŸ¾Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´Æü�Öã−Ö“Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ 
´ÖÖ−Ö¾Öß •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê  ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−ÖŸ¾Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÆüßŸÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê. 

ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�ÖŸÖ: 1945  ¯ÖÖÃÖã−Ö“µÖÖ ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ÃÖÖÛÆüŸµÖ ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. 1945 ŸÖê 1960, 1960 ŸÖê 
1980 †Ö×�Ö 1980 ŸÖê 1990 †ÃÖê �úÖÆüß œüÖê²Öôû ´ÖÖ−ÖÖ−Öê †³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ ÃÖÖêµÖßÃÖÖšüß �úÖ»Ö�ÖÓ›ü ¯ÖÖ›ü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö 
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß ÃÖÓ�ú»¯Ö−ÖÖ Ã¯ÖÂ™ü �ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ›üÖò. ¿Ö×¿Ö�úÖÓŸÖ  šü�úÖ¸ü ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ. 

"•Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×�ÎúµÖ»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ �ú¹ý ¿Ö�úŸÖê. ŸµÖÖ ¯ÖÏ×�ÎúµÖ“Öê †Ó÷Ö“Ö †ÃÖŸÖê †Ö×�Ö ŸµÖÖ ¸üÖ¡ÖÓ×¤ü−Öß“µÖÖ 
¿Öã¬¤ü ¯ÖÏÃÖÓ÷ÖÖ“Öß ¯ÖÏ“ÖßŸÖß ¤êüŸÖê ŸÖê“Ö �Ö-µÖÖ †£ÖÖÔ−Öê ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ´Æü�ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê»Ö. ŸÖê �êú¾ÆüÖÆüß ×»Ö×Æü»Öê»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß  ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö 
ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ“Ö ŸµÖÖ“ÖÖ �úÃÖ »ÖÖ÷ÖŸÖÖê." 

¾Ö¸üß»Ö ×¾Ö¬ÖÖ−ÖÖŸÖæ−Ö ›üÖò. šü�úÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ‘Ö™ü−ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö »ÖÖ¾Öæ−Ö •ÖÃÖê“µÖÖ ŸÖÃÖê  ´ÖÖ−Ö¾Öß 
³ÖÖ¾Ö ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ, ¤ãü:�Ö, ¾Öê¤ü−ÖÖ, †Ö¿ÖÖ-†Ö�úÖÓ�ÖÖ, ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ, ´ÖÖ−Ö-†¯Ö´ÖÖ−Ö, †ÛÃ´ÖŸÖÖ, ¿ÖÖêÂÖ�Ö ¾Ö÷Öî ȩ̂ü“ÖÖ  ÃÖÆü•Ö¯Ö�Öê  ŸµÖÖŸÖ 
†×¾ÖÂ�éúŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê.  †ÃÖÖ ´Ö×ŸÖ£ÖÖ£ÖÔ  »Ö�ÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. 

1960 ŸÖê 1970 µÖÖ �úÖ»Ö�ÖÓ›üÖŸÖß»Ö  ¿ÖÓ�ú¸ü ¯ÖÖ™üß»Ö, ¸üÖ. Ó̧.ü ²ÖÖê¸üÖ›êü, †Ö−ÖÓ¤ü µÖÖ¤ü¾Ö, ²ÖÖ²ÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö, ´Ö¬Öã ´ÖÓ÷Öê¿Ö 
�úÙ�Ö�ú, ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ´ÖÖê ȩ̂ü, ÃÖ�ÖÖ �ú»ÖÖ»Ö ˆ¬¤ü¾Ö ¿Öêôû�êú, “ÖÓ¦ü�ãú´ÖÖ¸ü −Ö»Ö÷Öê †¿ÖÖ †−Öê�ú »Öê�Ö�úÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ �ú£ÖÖÓ´Ö¬Öæ−Ö 
÷ÖÏÖ´Öß�Ö •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏÃÖÓ÷ÖÖ“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ×“Ö¡Ö�Ö �êú»Öê †ÖÆêü µÖÖ¯Öî�úß �úÖÆüß �ú£ÖÖ�úÖ¸üÖ“µÖÖ �ú£ÖÖÓ“ÖÖ µÖê£Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üŸÖÖ 
µÖê‡Ô»Ö. 

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¯Öæ¾ÖÔ�úÖôûÖŸÖß»Ö �Öê›üß, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü �úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖÖ�ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö»Öß †ÃÖê ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß �Ö-µÖÖ 
†£ÖÖÔ−Öê, µÖÖ ²Ö¤ü»ÖŸµÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ �Öê›üµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö´Ö−Ö, ÃÖÖ´Öã×Æü�ú •Öß¾Ö−Ö µÖÖŸÖ ±úÖ¸üÃÖÖ ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»µÖÖ“Öê •ÖÖ�Ö¾ÖŸÖ −ÖÖÆüß. 
†£ÖÔ�úÖ¸ü�ÖÖŸÖ £ÖÖê›üµÖÖ-±úÖ¸ü ¯ÖÏ´ÖÖ�ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»ÖÖ  ¯Ö Ó̧üŸÖã ÷ÖÏÖ´Öß�Ö ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“µÖÖ •Ö÷Ö�µÖÖŸÖ, (1960 ŸÖê 1970) ´ÖÖ−Ö¯ÖÖ−Ö, 
†ÖŸ´ÖÃÖ−´ÖÖ−Ö, •ÖÖ×ŸÖµÖŸÖÖ, ¹ýœüß ¯ÖÓ¸ü¯Ö¸üÖ ÃÖÓÃ�éúŸÖß µÖÖ ²ÖÖ²Öà¾Ö¸ü  ±úÖ¸üÃÖÖ ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö —Ö»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ −ÖÖÆüß.   ¿ÖÓ�ú¸ ü¯ÖÖ™üß»Ö, ¸üÖ. Ó̧ü. 
²ÖÖê¸üÖ›êü,  †Ö−ÖÓ¤ü µÖÖ¤ü¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ �ú£ÖÖÓŸÖæ−Ö ÷ÖÏÖ´Öß�Ö •Öß¾Ö−Ö ¯ÖÏ�ú™ü  —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. ´Æü�Öæ−Ö“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ �ú£ÖÖŸÖã−Ö −ÖÖŸÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Ö, ¯Ö Ó̧ü¯Ö¸üÖ, 
−ÖîÃÖÙ÷Ö�ú †×¸üÂšü µÖÖŸÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ Ã¡Öß •Öß¾Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß¯Ö�Öê ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. 

ˆ¤üÖÆü¸ü�Ö ‘µÖÖµÖ“Öê —ÖÖ»µÖÖÃÖ ¿ÖÓ�ú¸ü ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ''¾Öê�ÖÖ  �ú£ÖêŸÖß»Ö ³ÖÖ÷ÖÖ, 'ÃÖÖ¸üÖ¾Ö�Ö' �ú£ÖêŸÖß»Ö ×Æü¸üÖ †Ö×�Ö '³Öã•ÖÓ÷Ö' 
�ú£ÖêŸÖß»Ö •Ö−ÖÖ‡Ô, ŸÖ¸ü ¸üÖ. Ó̧ü.  ²ÖÖê¸üÖ›êü µÖÖÓ“µÖÖ '†Ö™üÖ×¯Ö™üÖ'  �ú£ÖêŸÖß»Ö  ³ÖÖ÷ÖÖ, ÷ÖÖšüÖê›Óü  �ú£ÖêŸÖß»Ö •Ö−ÖÖ‡Ô, '¯Ößôû,'¹ýÃÖ¾ÖÖ, '×ÃÖ´ÖÓŸÖÖ' 
µÖÖ  �ú£ÖêŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö Ã¡Öß ¾µÖÛŒŸÖ ȩ̂ü�ÖÖ †Ö×�Ö †Ö−ÖÓ¤ü µÖÖ¤ü¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ '¾Ö¸üÖŸÖß»Ö“ÖÖ ¿ÖÖ»Öæ' �ú£Öê´Ö¬Öß»Ö †Ó•Ö−ÖÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö 
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ¤ãü:�ÖÖ“Öß �úÖ¸ü�Öê ¾Öê÷Ö¾Öê÷Öôûß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤ãü:�ÖÖ“ÖÖ �ëú¦üØ²Ö¤æü  '¤üÖ×¸ü¦üµÖ' ÆüÖ“Ö †ÖÆêü. ¿ÖÓ�ú¸ü ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ 
²ÖÆãü†Ó¿Öß �ú£ÖÖ µÖÖ ÷ÖÏÖ´Öß�Ö ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ¤ãü:�ÖÖ“Öê, ¾Öê¤ü−Öê“Öê †Ö×�Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“Öê  ×“Ö¡Ö�Ö �ú¸ü�ÖÖ-µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ŸÖ¸ü ¸üÖ Ó̧ü ²ÖÖê¸üÖ›êü“µÖÖ 
�ú£ÖÖ −ÖÖŸµÖÖ ÷ÖÖêŸµÖÖŸÖß»Ö ŸÖ�ÖÖ¾Ö, ¤üÖ×¸ü¦üµÖ, †ÃÖÆüÖµµÖŸÖÖ †¿ÖÖ ÷ÖãÓŸÖÖ÷ÖãÓŸÖß“Öê  ŸÖÖ�Ö  ŸÖ�ÖÖ¾Ö ¾µÖŒŸÖ �ú£ÖÖ †ÖÆêüŸÖ ŸÖÃÖê“Ö †Ö−ÖÓ¤ü 
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µÖÖ¤ü¾ÖÆüß ÷ÖÏÖ´Öß�Ö ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ¤ãü:�Ö ¾Öê¤ü−ÖÖÓ“Öê  ×“Ö¡Ö�Ö †Ö¯Ö»µÖÖ �ú£ÖÖ´Ö¬Öæ−Ö �ú¸üŸÖÖŸÖ. ´Æü�Öæ−Ö“Ö †Ö−ÖÓ¤ü µÖÖ¤ü¾Ö, 
¿ÖÓ�ú¸ü ¯ÖÖ™üß»Ö †Ö×�Ö ²ÖÖê¸üÖ›êü µÖÖÓ“µÖÖ †−Öê�ú  �ú£ÖÖ ÃÖÖ¸ü�µÖÖ“Ö ¾Öôû�ÖÖ“µÖÖ †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ¯ÖÖÆü¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê.  

÷ÖÏÖ´Öß�Ö ÃÖÓÃ�éúŸÖß“Öß ¸ü“Ö−ÖÖ Æüß †×¬Ö�ú ŸÖ¸ü ×−ÖÃÖ÷ÖÔÃÖ−´Öã�Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû µÖê£Ö »ÖÖê�ú�ú£ÖÖ, »ÖÖê�ú÷ÖßŸÖê, ÃÖ�Ö, ˆŸÃÖ¾Ö 
µÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö÷Ö›üÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖŸÖÖê.  µÖÖŸÖã−Ö“Ö ¹ýœü —Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ£ÖÖ, ¯Ö Ó̧üü¯Ö¸üÖ, ÃÖÓ�êúŸÖ ÁÖ¬¤üÖ-  †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ µÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖ−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ 
ÆüÖêŸÖê.  ‹¾Öœêü“Ö −Ö¾Æêü ŸÖ¸ü µÖÖ ÷ÖÖêÂ™üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üŒŸÖÖ ¸üŒŸÖÖŸÖ ‡ŸÖŒµÖÖ ×³Ö−Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ �úß, ŸµÖÖ´Öãôêû  ÃÖŸµÖ-†ÃÖŸµÖ ÃÖ´Ö•Öæ−Ö 
‘Öê�µÖÖ“µÖÖ ³ÖÖ−Ö÷Ö›üßŸÖ −Ö ¯Ö›üŸÖÖ †¿ÖÖ »ÖÖê�ú ÃÖÓ�êúŸÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö »ÖÖê�ú ¹ýœüß¾Ö¸ü Æüß ÷ÖÏÖ´Öß�Ö ´ÖÖ�ÖÃÖê ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ šêü¾Öæ−Ö  ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. µÖÖ 
²ÖÖ²Öß ¤ü¿ÖÔ¾Ö�ÖÖ ȩ̂ü �úÖÆüß ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ÃÖÖšüÖê¢Ö¸üß �ú£ÖêŸÖæ−Ö ¯ÖÖÆü¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. ˆ¤üÖ. ¿ÖÓ�ú¸ü ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ '¯ÖÖê Ó̧üü'  
�ú£ÖêŸÖß»Ö ÃÖ�Öã²ÖÖ»ÖÖ ´Öæ»Ö −ÖÃÖŸÖê ¯Ö�Ö •µÖÖê×ŸÖ²ÖÖ“µÖÖ ¤ü¿ÖÔ−ÖÖÆãü−Ö ¯Ö¸üŸÖ�ÖÖ-µÖÖ ÃÖ�Öã²ÖÖ»ÖÖ ‹�ú ²Öê¾ÖÖ¸üÃÖ ´Öæ»Ö ÃÖÖ¯Ö›üŸÖê ŸÖë¾ÆüÖ ¤êü¾Ö“Ö 
†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ  ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™æü−Ö ŸÖÖê ŸµÖÖ ´Öæ»ÖÖ»ÖÖ ‘Ö¸üß ‘Öê‰ú−Ö µÖêŸÖÖê ŸÖë¾ÆüÖ ŸµÖÖ“Öß †Ö‡Ô ´Æü�ÖŸÖê, 

''†Ö Ó̧ü ´Æü�ÖÖµÖ“ÖÓ- ×ŸÖ£Ö µÖê‰ú−Ö ¯Öã¸ü�Ö-¯ÖÖôûß“ÖÖ ×−Ö¾Ö¤ü �ú¸üßŸÖ, †Ö´Öã�ú µÖê¾ÖœÓü −ÖÖ¸üôû ¾ÖÖœü×¾Ö−Ö, ¤üÃÖ-µÖÖÃÖ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ 
´ÖÖôêû»ÖÖ  ¿Öê¸ü³Ö¸ü  ŸÖæ¯Ö •ÖÖôûß»Ö''  

µÖÖŸÖã−Ö ÷ÖÏÖ´Öß�Ö  ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“Öß ÁÖ¬¤üÖ  †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ, ¿Ö�ãú−Ö-†¯Ö¿Ö�ãú−ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß“µÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¥üœü —ÖÖ»Öê»µÖÖ �ú»¯Ö−ÖÖ ×¤üÃÖæ−Ö 
µÖêŸÖÖŸÖ. ¿ÖÓ�ú¸ü ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ“Ö 'ÃÖµÖ', '¾Öôûß¾Ö', '³Öã•ÖÓ÷Ö'  µÖÖ �ú£ÖêŸÖæ−Ö ŸÖ¸ü ²ÖÖê¸üÖ›êü µÖÖÓ“µÖÖ '—ÖÖ›ü',  '²Öã¹ý•Ö', ' µÖÖ �ú£ÖêŸÖã−Ö 
†Ö×�Ö †Ö−ÖÓ¤ü µÖÖ¤ü¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ '¾Ö¸üÖŸÖß»Ö“ÖÖ ¿ÖÖ»Öæ' µÖÖ �ú£ÖÖÓ´Ö¬Öæ−Ö »ÖÖê�úÃÖ´Ö•ÖãŸÖß“Öê  ²ÖÆãü†ÖµÖÖ´Öß  ¤ü¿ÖÔ−Ö ‘Ö›üŸÖê.  

�Öê›êü †Ö×�Ö ŸÖê£Öß»Ö ÷ÖÏÖ´Öß�Ö •Öß¾Ö−Ö ´Æü™ü»Öê �úß, ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÃÖÓÃ�éúŸÖß †Ö¯Ö»µÖÖ −Ö•Ö ȩ̂üÃÖ´Öê¸ü ÃÖÖ�úÖ¸ü ÆüÖêŸÖê.  �Öê›üµÖÖŸÖß»Ö  
´ÖÖ�ÖÃÖê Æüß  ÷ÖÏÖ´ÖÃÖÓÃ�éúŸÖß •ÖÖê¯ÖÖÃÖæ−Ö ×ŸÖ»ÖÖ ¾ÖÖœü×¾Ö�µÖÖ“Öê �úÖµÖÔ ÃÖŸÖŸÖ †Ö×�Ö ×−ÖÂšêü−Öê  �ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¹ý•Ö»Öê»µÖÖ µÖÖ 
ÃÖÓÃ�éúŸÖß´Öãôêû“Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ ÃÖÆüÖ�úÖµÖÖÔ“Öß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ¾ÖÖœüßÃÖ »ÖÖ÷ÖŸÖê µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ Ø»Ö™ü−Ö ´Æü�ÖŸÖÖŸÖü ''ÃÖÓÃ�éúŸÖß Æüß ´Ö−ÖãÂµÖÖ“Öß 
´ÖÖ÷Ö¤Ôü¿Ö�ú †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÓÃ�éúŸÖß−Öê ´Ö−ÖãÂµÖÖ�ú¸üßŸÖÖ �úÖÆüß †Ö“ÖÖ¸ü�ÖÖ“Öê ×−ÖµÖ´Ö ‘ÖÖ»Öæ−Ö ×¤ü»Öê †ÖÆêü †Ö×�Ö ŸµÖÖ«üÖ ȩ̂ü ´ÖÖ−Ö¾ÖÖÃÖ 
¾ÖîµÖÛŒŸÖ�ú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú •Öß¾Ö−Ö •Ö÷Ö�Öê ¿ÖŒµÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü ''  

µÖÖ¾Ö¹ý−Ö ÃÖÓÃ�éúŸÖß ×™ü�ú¾Ö�µÖÖ“Öê �ëú¦ü ´Æü�Ö•Öê �Öê›êü †ÃÖê »Ö�ÖÖŸÖ µÖêŸÖê. −µÖÖµÖ, ×−ÖŸÖß, ¬Ö´ÖÔ, ×−ÖÂšüÖ, �úéŸÖ–ÖŸÖÖ Æüß ´Öã»µÖê 
¯ÖÏÖ´Öã�µÖÖ−Öê  ÷ÖÏÖ´Öß�Ö  ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ ¯ÖÏ�úÂÖÖÔ−Öê ¹ý•Ö»Öß ÷Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ¿ÖêŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ  ŸÖ¸ü  ŸµÖÖÓ“Öß  ´ÖÖŸÖê“Öß  †Ö×¬Ö´ÖÖŸÖê“Öß  ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ 
†ÃÖŸÖê ×ŸÖ»ÖÖ '�úÖôûß †Ö‡Ô' ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ´Æü�Öã−Ö“Ö �éúŸÖ–Ö ÆüÖê‰ú−Ö ÃÖã�Öß´Ö¬µÖê †−µÖ¬ÖÖ−µÖ ¯Öæ•ÖÖ, ›ü¾ÆüÖ¸üÖ, −Ö¾ÖÖ−−Ö, 
¯ÖÖêÙ�Ö´ÖêÃÖÖ¸ü�Öê ÃÖ�Ö ÃÖÖ•Ö ȩ̂ü  �êú»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¯Ö Ó̧ü¯Ö ȩ̂ü“µÖÖ ÃÖÓÃ�úÖ¸üÖŸÖæ−Ö †Ö»Öê»Öß ´ÖÖ�ÖÃÖê ÃÖÆüÖ×•Ö�ú“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü-†Ö“ÖÖ¸üÖÓ−Öß 
ÃÖ´Öé¬¤ü —ÖÖ»Öê»Öß †ÃÖÖµÖ“Öß µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ ¿ÖÓ�ú¸ü ¯ÖÖ™üß»Ö, †Ö−ÖÓ¤ü µÖÖ¤ü¾Ö, ¸üÖ Ó̧ü ²ÖÖê¸üÖê›êü µÖÖÓ“µÖÖ �ú£ÖÖÓ´Ö¬Öæ−Ö †Ö»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖÆüŸÖ 
−ÖÖÆüß.  

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü �Öê›üß ²Ö¤ü»Ö»Ö»Öß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß 1960 ŸÖê 1970 “µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ  •ÖÖê ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»ÖÖ ŸÖÖê †×ŸÖ¿ÖµÖ ´ÖÓ¤ü 
÷ÖŸÖß−Öê  —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ  †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê, ŸÖÃÖê ŸÖ¸ü ¯ÖÓ“Ö¾ÖÖÙÂÖ�ú µÖÖê•Ö−Öê´Öãôêû �úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖÖ�ÖÖŸÖ ¿ÖÆü¸üÖÓ−ÖÖ  ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖ“Öß ¯ÖãÃÖ™ü¿Öß 
“ÖÖÆæü»Ö“ÖÆüß »ÖÖ÷Ö»Öß ÆüÖêŸÖß ¯Ö Ó̧üŸÖã ÷ÖÏÖ´Öß�Ö •Öß¾Ö−Ö Æêü ÃÖÓ£Ö ¾ÖÖÆü�ÖÖ ȩ̂ü †ÃÖ»µÖÖ�úÖ¸ü�ÖÖ−Öê ŸÖÃÖê“Ö  ¯ÖÖ Ó̧ü¯ÖÖ×¸ü�úŸÖê“ÖÖ †Ö×¬Ö�ú ¯ÖÏ³ÖÖ÷Ö 
†ÓŸÖỐ Ö−ÖÖŸÖ ¹ý•Ö»µÖÖ´Öãôêû ×¯Öœüß•ÖÖŸÖ  ÷ÖÏÖ´Öß�Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ Æêü  ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ±úÖ¸üÃÖê †Ö¾Ö›ü»Öê −ÖÖÆüß †ÃÖê“Ö »Ö�ÖÖŸÖ µÖêŸÖê µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ 
†Ö¯Ö»Öê ´ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ �ú¸üÖ−ÖÖ ›üÖò.  ¾ÖÖ‘Ö“ÖÖî ȩ̂ü  ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ.  

''µÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖ“Öß “ÖÖÆæü»Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü �úÖôûÖŸÖ ¿ÖÆü¸üß  •Öß¾Ö−ÖÖ»ÖÖ  ¯ÖÏ£Ö´Ö •ÖÖ�Ö¾Ö»Öß ÃÖÓ£Ö ÷Ö�ÖŸÖß−Öê µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ−Öê ŸÖß 
Ã¾Öß�úÖ¸ü»ÖßÆüß ¯Ö Ó̧üŸÖæ  ×�úŸµÖê�ú �úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö ¯ÖÖ¸üŸÖÓ¡µÖÖÓ“ÖÓ  ÃÖ Ó̧ü•ÖÖ´Ö¿ÖÖÆüßü“ÖÓ , ¹ýœüß-¯ÖÏ£ÖÖ ¯Ö Ó̧üü¯Ö¸üÖ÷ÖŸÖê“ÖÓ  •ÖêÖ�Ö›ü †Ö¯Ö»µÖÖ 
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´ÖÖ−Ö÷Öã™üß¾Ö¸ü ¹ýŸÖ¾Öæ−Ö ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ÷ÖÏÖ´Öß�Ö •Ö−ÖŸÖê»ÖÖ Æêü ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ±úÖ¸üÃÖÓ  “Ö™ü�ú−Ö Ã¾Öß�úÖ¸üŸÖÖ †Ö»ÖÓ −ÖÖÆüß,  Ø�ú²ÖÆãü−ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ 
¯Öã¾ÖÔÃÖÓÃ�úÖ×¸üŸÖ ´Ö−ÖÖ»ÖÖ ŸÖê ±úÖ¸üÃÖÓ  ¯Öê»Ö»ÖÓ −ÖÖÆüß.  •Öã−µÖÖ-−Ö¾µÖÖÓ“µÖÖ ×ÃÖ´ÖÖ ȩ̂üÂÖê¾Ö¸ü“Ö ÆüÖ ´ÖÖ�ÖæÃÖ �êú¾Öôû ³Ö™ü�úŸÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ." 

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü �úÖôûÖŸÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖ÷Ö»Öê»µÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖ“Öê ¾ÖÖ ȩ̂ü ÷ÖÏÖü´Öß�Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾Ö−ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆü“Ö»µÖÖ´Öãôêû ÷ÖÏÖ´Öß�Ö 
³ÖÖ÷ÖÖŸÖÆüß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú, ¸üÖ•Ö�úßµÖ, †ÖÙ£Ö�ú, ÃÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú �Öê¡ÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö ÆüÖê‰ú »ÖÖ÷Ö»ÖÖ.  ŸµÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖ»ÖÖ  ÃÖÖ´ÖÖê ȩ̂ü 
•ÖÖŸÖÖ−ÖÖ  ÷ÖÏÖ´Öß�Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“µÖÖ  ´Ö−ÖÖ“Öß ×«ü¬ÖÖ †Ö¾ÖÃ£ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔ�Ö  ÆüÖê‰ú »ÖÖ÷Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.  •Öã−µÖÖ †Ö×�Ö −Ö¾µÖÖ  
´Öã»µÖÖÓ“ÖÖ ´Öêôû ‘ÖÖ»ÖŸÖÖ−ÖÖ ÷ÖÏÖ´Öß�Ö  ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“µÖÖ  ´Ö−ÖÖŸÖ ×−Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê»Öê †−Öê�ú ¯ÖÏ¿−Ö †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“Öß ˆ�ú»Ö −Ö —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû 
ŸµÖÖÓ“Öß —ÖÖ»Öê»Öß  ´ÖÖ−ÖÖ×ÃÖ�úŸÖÖ, µÖÖŸÖã−Ö †−Öê�ú  ×¾ÖÃÖÓ÷ÖŸÖß ×−Ö´ÖÖÔ�Ö  —ÖÖ»µÖÖ µÖÖ ×¾ÖÃÖÓ÷ÖŸÖß“ÖÖ  ¬ÖÖ÷ÖÖ ¯Ö�ú›æü−Ö“Ö ¿ÖÓ�ú¸ü ¯ÖÖ™üß»Ö, 
¸üÖ. Ó̧ü. ²ÖÖê¸üÖ›üê, †Ö−ÖÓ¤ü µÖÖ¤ü¾Ö µÖÖÓ−Öß  �ú£ÖÖ ×»Ö×Æü»µÖÖ.  ŸµÖÖ �ú£ÖÖÓŸÖæ−Ö ×¾Ö−ÖÖê¤ü  ×−ÖÙ´ÖŸÖß —ÖÖ»Öê»Öß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß  ŸÖê  ÷ÖÏÖ´Öß�Ö 
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü  ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖ“ÖÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖ †ÃÖê“Ö  ´Æü�ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê»Ö �úÖ¸ü�Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖÓ“ÖÖ ±úÖ¸üÃÖÖ †£ÖÔ −Ö  
ÃÖ´Ö•Ö»µÖÖ´Öãôêû µÖÖ ÷ÖÏÖ´Öß�Ö ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ−Öß  †Ö¯Ö†Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö¸üß−Öê ŸµÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ µÖÖ“Öß �úÖÆüß ˆ¤üÖÆü¸ü�Öê ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖ“Öß —ÖÖ»µÖÖÃÖ  
�ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ¯ÖÖÆüŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö. 

¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖŸÖ»Öß †»¯Ö¿Öß •ÖÖ�Ö †ÃÖ»Öê»Öß ÷ÖÏÖ´Öß�Ö ´ÖÖ�ÖêÃÖ ŸÖ¿Öß ÃÖÓ¬Öß ÃÖÖ¬Öæ †ÖÆêüŸÖ.  ÷ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖÖŸÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ±úÖ¸üÃÖê  
±úÖµÖ¤êü −ÖÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖ¯ÖÖÃÖã−Ö ×´Öôû�ÖÖ-µÖÖ  ´ÖÖ−Ö ÃÖ−´ÖÖ−ÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ−ÖÖ †Ö¯Öê�ÖÖ †ÖÆêü ´Æü�Öæ−Ö“Ö  †Ö¯Ö»ÖÖ ±úÖê™üÖê ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖŸÖæ−Ö µÖÖ¾ÖÖ  
´Æü�Öæ−Ö ÷ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö ÷ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ  ×¾Ö�úÖÃÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö ¯Öãœêü �ú¹ý−Ö ˆ¯ÖÖêÂÖ�ÖÖ»ÖÖ ²ÖÃÖŸÖÖê. ¯Ö Ó̧üŸÖã  ˆ¯ÖÖêÂÖ�ÖÖ»ÖÖ  ²ÖÃÖ�µÖÖ“Öê ×−ÖµÖ´Ö  
ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“Öß ±ú×•ÖŸÖß ÆüÖêŸÖê †Ö×�Ö ŸµÖÖŸÖã−Ö ×¾Ö−ÖÖê¤ü ×−ÖÙ´ÖŸÖß ÆüÖêŸÖê ¸üÖ. Ó̧ü. ²ÖÖê¸üÖ›êü µÖÖÓ“µÖÖ 'ÃÖÖ�Ö¸üŸÖÖ¯ÖÏÃÖÖ¸ü, 
µÖÖê•Ö−ÖÖ' ×´ÖØ™ü÷Ö' µÖÖ ÃÖÖ¸ü�µÖÖ �ú£ÖêŸÖã−Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ�ú»¯Ö−ÖêŸÖã−Ö ÆüÖêŸÖ ÷Öê»Öê»ÖÖ ×¾Ö¯ÖµÖÖÔµÖ ×¾Ö−ÖÖë¤ü ×−ÖÙ´ÖŸÖß»ÖÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖæŸÖ 
šü¸üŸÖÖê.  

÷ÖÏÖ´Öß�Ö  ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖÓ“ÖÖ  ‹�ú ³ÖÖ÷Ö ´Æü�Öæ−Ö  '¾µÖÃÖ−Ö´ÖãŒŸÖß' »ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖ  ×¤ü»Öê ÷Öê»Öê.  ŸµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú 
�úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ−Öß, ×¿Ö�Ö�ú ÷ÖÏÖ´ÖÃÖê¾Ö�úÖÓ−Öß µÖÖ �úÖµÖÖÔ»ÖÖ ¾ÖÖÆæüü−Ö ‘ÖêŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Ö Ó̧üŸÖã µÖÖ ¯Ö×¸üŸÖÔ−Ö¾ÖÖ¤üß �úÖµÖÖÔ»ÖÖ ÷ÖÏÖ´ÖÃÖÓÃ�éúŸÖßŸÖ 
×�úŸÖ¯ÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ µÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö�Ö ²ÖÖê¸üÖ›êüêÓ“µÖÖ '¾µÖÃÖ−Ö´ÖãŒŸÖß' †Ö×�Ö '×¾ÖÃÖ•ÖÔ−Ö' ŸÖ¸ü ¿ÖÓ�ú¸ü ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ 'Ø¬Ö›ü'  µÖÖ 
�ú£ÖêŸÖæ−Ö ¯ÖÖÆü¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê µÖÖŸÖã−Ö †ÃÖê »Ö�ÖÖŸÖ µÖêŸÖê �úß, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ ÷ÖÏÖ´Öß�Ö ³ÖÖ÷ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ 
¯ÖÖêÆüÖê“Ö»µÖÖ ¯Ö Ó̧üŸÖæ ŸµÖÖ �êú¾Öôû  ¾Ö¸ü¾Ö¸ü“µÖÖ †Ó÷ÖÖ−Öê“Ö.  

‹�ãú�Ö“Ö ÃÖÖšüÖê¢Ö¸üß ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �êú»µÖÖÃÖ †ÃÖê »Ö�ÖÖŸÖ µÖêŸÖê �úß, µÖÖ �úÖ»Ö�ÖÓ›üÖŸÖß»Ö −Ö¾µÖÖ 
¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖ“µÖÖ ´ÖÖ÷Öê †−Öê�ú ¯ÖÏê¸ü�ÖÖ †ÖÆêüŸÖ. †ÖîªÖê×÷Ö�ú¸ü�Ö, ×¿Ö�Ö�Ö, Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�Ö, ¿ÖÆü¸üß�ú¸ü�Ö, ¤üôû�Ö¾Öôû�ÖÖü“Öß ÃÖÖ¬Ö−Öê 
‡ŸµÖÖ¤üßŸÖæ−Ö ÷ÖÏÖ´Öß�Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ −Ö¾Ö¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖ“Öß ¹ý•Ö¾Ö�Öã�ú �ú¿Öß    —ÖÖ»Öß, ŸÖß �ú¿Öß ¹ý•Ö»Öß ¾Ö ²ÖÆü¸ü»Öß µÖÖ“Öê  ×“Ö¡Ö�Ö 
ÃÖ´Ö�úÖ×»Ö−Ö ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�úÖÓ−Öß ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß¯Ö�Öê �êú»Öê»Öê †ÖÆêü µÖÖ“ÖÖ †¾Ö•ÖæÔ−Ö ˆ»»Öê�Ö �ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷Öê»Ö. ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�Ö, 
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Öê, ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖ –ÖÖ−Ö-  ×¾Ö–ÖÖ−ÖÖŸÖß»Ö  �ÎúÖÓŸÖß, •ÖÖ÷Ö×ŸÖ�úß�ú¸ü�Ö µÖÖ´Öãôêû »Öê�Ö�úÖÓ“µÖÖ »Öê�Ö−ÖÖŸÖã−Ö †ÓŸÖ:ÃÖæ¡Ö ¾µÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. 
´Æü�Ö•Öê“Ö  �ú»ÖÖ, ÃÖ´ÖÖ•Ö, ÃÖÓÃ�éúŸÖß, ¯Öã¾ÖÔ¯Ö Ó̧ü¯Ö¸üÖ, ¯ÖÏê¸ü�ÖÖ, ×¾Ö“ÖÖ¸ü×¾ÖÀ¾Ö,  ¯ÖÏ¤êü¿Ö×“Ö¡Ö�Ö  ¾Ö  ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö †¿ÖÖ †−Öê�ú ÷ÖÖêÂ™üßÓ“ÖÖ 
¯ÖÖšü¯Öã¸üÖ¾ÖÖ �ú¸üŸÖ �ú¸üŸÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ »Öê�Ö�úÖ“µÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ˆ»Ö‘Ö›üŸÖ •ÖÖŸÖê.  
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÷ÖÏÓ£Ö :  

1)  ¿ÖÓ�ú¸ü ¯ÖÖ™üß»Ö, '³Öê™üß÷ÖÖšüß,' ´ÖêÆüŸÖÖ ¯ÖÛ²»ÖØ¿Ö÷Ö ÆüÖ‰úÃÖ ¯Öã�Öê.  
2) †Ö¸ü. ‹−Ö. ¸üÖ•Ö¯ÖãŸÖ, "ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öß ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ÃÖÓ�ú»¯Ö−ÖÖ ¾Ö ×ÃÖ¬¤üÖÓŸÖ, †Ó¿Öã»Ö ¯ÖÛ²»Ö�êú¿Ö−ÃÖ, −ÖÖ÷Ö¯Öæ¸ü.  
3) ›üÖò. ³Öß´Ö¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ‘Ö“ÖÖî̧ êü, "¸üÖ. Ó̧ü. ²ÖÖȩ̂ üÖ›êü µÖÖÓ“Öê  ÃÖÖ×ÆüŸµÖ: Ã¾Ö¹ý¯Ö †Ö×�Ö †ÖÃ¾ÖÖ¤",ü ×¾Ö×ÆüŸÖ ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö,   
   †Öî̧ Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü.  
4) ›üÖò.  †Ö−ÖÓ¤ü µÖÖ¤ü¾Ö,  "÷ÖÏÖ´Öß�Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ: Ã¾Ö¹ý¯Ö  †Ö×�Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖ," ´ÖêÆüŸÖÖ ¯ÖÛ²»ÖØ¿Ö÷Ö ÆüÖ‰úÃÖ.  
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समकालीनसमकालीनसमकालीनसमकालीन    मराठीमराठीमराठीमराठी    सािह यसािह यसािह यसािह य    : : : : दिलतदिलतदिलतदिलत    ि याचंीि याचंीि याचंीि याचंी    आ मकथनेआ मकथनेआ मकथनेआ मकथने    

ाााा. . . . िवलासिवलासिवलासिवलास    कचकचकचकच     पिंडतपिंडतपिंडतपिंडत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
मराठी िवभाग मुख िजजामाता कला, वािण य व िव ान महािव ालय नंदरुबार 

तावनातावनातावनातावना----    
दिलत ि यां या आ मकथनाचा िवचार करताना , यांचे व प वैिश े आिण भारतीय समाज व थेच े

व प सु ा िवचारात यावे लागेल. िव ातील येक समाजाम ये तरीकरण अि त वात आह े .जात हा 
धमाधा रत वग आह े .जाती या आधारावर समाजाच े िविवध भागात िवभाजन केले जात.े भारत दशे वतं  
झा यानंतर १९५० ला दशेात भारतीय संिवधान लागू झाले. भारतीय संिवधानान े सव भारतीय नाग रकानंा 
अिधकार बहाल केले. यात िश णाचा ह , वातं याचा ह , भाषण वातं याचा ह , िवचार वातं याचा ह , 
िलिह याचा ह  ह े सव अिधकार िमळा यामुळे १९६०  नंतर दिलत सािहि यक आपले िवचार सािह या या 
मा यमातून  क  लागले. पु षांबरोबरच ि यासु ा आपण अनुभवलेले दःुख, ि यां या जािणवा आप या 
आ मकथनामधून  क  लाग या. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, महा मा योितबा फुले ,सािव ीबाई फुले, शा  
महाराज यां या िवचारांचा भाव या दिलत ि यां या सािह यावर दसतो. डॉ. आंबेडकरांनी शोिषत असले या 
समाजाला यांची जाणीव क न दली आिण यांना उठून बंड कर याचा स ला ही दला. सहासारखे जगा. िशका 
संघ टत हा आिण संघष करा ा ि सू ीतून यांनी समाजाला दशा दली. 

१९६० पूव या ि यांचे जीवन आपण िवचारात घेतले तर बंधनात राहणारी, चौकटीत राहणारी सवकाळ 
पु षां या बंधनात असणारी ी .१९६०  नंतर ती  िशकू लागली ,नोकरी क  लागली, पु षां या बरोबरीच े
िनणय घेऊ लागली, हणून ित या जीवनाम य ेघडले या जीवन अनुभवाचे िचतर्ण आ मकथनातनू क  लागली.  

बाबुराव बागुल हणतात- “दिलत सािह य माणसाला क बद ू हणत.े माणसा या सुख-दःुखाशी समरस 
होत.े माणसाला स यक ांतीकड े घेऊन जात.े दिलत सािह य ह े माणसामाणसांम ये वैरभाव न पसरिवता त े
माणसामाणसांम ये ेमभाव पसरिवत.े दिलत सािह य ह ेएकांगी नसून ब अंगी आह.े इतरांचा ितर कार न करता 
सवाना बंधुभावाने बु  त व ानाशी जोडणारा िवचार हणजे दिलत सािह य होय.”१ 

दिलत आ मकथन ेिवषयी ी. गं.बा. ामोपा ये हणतात- “आ मच र  हणज ेएखा ा ने वतः या 
जीवनात घडले या व यां या संबंिधत असले या हा ककतीच ेकेलेले िनवेदन, लेखका या जीवनाशी घ  बांधलेले, 
यांची का पिनक  सरिमसळ य किचतही न केलेले असे िलखाण .”२ 

आ मकथन हा असा िवषय आह े क  लेखक वतः या जीवनात घडले या घटनांच े कुठ याही व पाची 
सरिमसळ न करता केलेल ेिलखाण हणज ेआ मच र  होय असे गं.बा. ामोपा ये सागंतात. 

डॉ. जनादन वाघमारे- “भारतीय दिलताला अनेक शतकापासून सं कृती या धा मक व सामािजक 
जीवना या बांधणीत व िवकासात बरोबरीचा िह सा असूनही याला वारसा ा  झाला नाही. तो या दशेाचा पण 
हा दशे याचा कधीच होऊ शकला नाही असा तो दिलत”.३ 

डॉ. म.ना. वानखेड ेयां या मते-  “दिलत हणज ेकेवळ बौ  व मागासवग य न ह ेतर जे िपळले गेलेले असे 
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मजीवी आहते, त ेसव दिलत या ा येत समािव  होतात . दिलत सािह याला समृ  करणारा सािह य कार 
हणज ेआ मकथन ेहोय”.४ 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी औरंगाबाद येथे पीप स ए युकेशन सोसायटीची थापना केली. या 
महािव ालया या प रसराम ये ाचाय म.िभ. िचटणीस यांनी आंबेडकरी ेरणेतून दिलत िव ा याना आपले 
अनुभव िलिह याच े ो साहन दले .१९६४  या वा षक अंकात .ई. सोनकांबळे व इतरांच ेअनुभव यातून आले. 
१९७१ पासून गावकुसाबाहरे आमचे काही तर ही नवी दोन सदरे, या काळात सु  झाली होती. डॉ. म.ना. 
वानखेड े  यांनी  िम लद सािह य सभा ही सािह य सं था थापन केली होती. अि मतादश दवाळी अंकातून मी 
आिण माझे लेखन अनुभव, आठवणी ,मुलाखती, आ ही सांगतो असे जगलो असंच जगतो, अशा शीषकाखाली 
िविवध जीवनानभुव सािह य सभेतून कािशत होत होती. बाबुराव बागूल यांनी ‘जे हा मी जात चोरली’ होती. 
१९७६ साली दया पवार यांचे ‘िवटाळ’, ‘क डवाडा’. आ मपर लेखनातून आ मलेखना या पूव खुणा प  झा या. 
अि मतादश िनयतकािलकाने .ई.सोनकांबळे चे ‘आठवणीचे प ी’ ह े आ मकथन कािशत केले होत.े दिलत 
आ मकथन े ारंभी पु षांनीच िलिहली असे दसते. यात बलुतं- दया पवार, आठवणीचे प ी - .ई. सोनकांबळे, 
का ावरची पोट- उ म बंडू तुपे, फांजर- नानासाहबे झोडगे, गबाळ- दादासाहबे मोरे, गावक  - तुम अचलखांब 
इ यादी. 

या काळात पु ष आपले िवचार  करत होत,े याच काळात ि यांनी सु ा पु षां या बरोबरीन े
अितशय ताकदीन ेआपले िवचार मांडले आहते. यां यापुढे सु ा डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हाच आदश होता. यात 
‘मा या ज माची िच रकथा’- शांताबाई कांबळे  १९८०,’िजणं अमुचं’- बेबीताई कांबळे १९८०, ‘रा ं दवस 
आ हा’- शांताबाई दाणी  १९९०, ‘मरणकळा’- जनाबाई िग-ह े१९९३ इ यादी.  
दिलतदिलतदिलतदिलत    ीीीी    आ मकथना याआ मकथना याआ मकथना याआ मकथना या    रेणारेणारेणारेणा----    

या माणे दिलत पु षां या सािह य िलखाणासाठी आिण आ मकथनासाठी बु , चावाक महा मा 
योितराव फुले, सािव ीबाई फुले, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ही यां या सािह याची मुख ेरणा आह.े कारण 

जगत असताना या यातना सहन करा ा लाग या, ज े दःुख भोगावे लागले, ते दःुख दरू कर याचा शोिषतांना 
बाबासाहबे आंबेडकरांनी जो संदशे दला, तीच खरी ेरणा या सािह याच े आह.े शोिषतांना बाबासाहबे 
आंबेडकरांनी बंड क न उठा,  सहासारखे जगा, िशका, संघ टत हा आिण संघष करा असा संदशे दला. तो संदशे 
हणजेच ि यां या दिलत आ मकथनाची ेरणा आह.े याच ेरणेने भािवत होऊन दिलत ि या सु ा आपली 

आ मकथन े वतः या अनुभव  क  लाग या.     
दिलतदिलतदिलतदिलत    ीीीी    आ मकथनाचेआ मकथनाचेआ मकथनाचेआ मकथनाचे    व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    विैश ेविैश ेविैश ेविैश े---- 

1. दिलत ि यांची आ मकथने ही पारंप रक आ मकथन ं अपे ा वेगळी आहते. यांचे दःुख वेगळे आहते. 
यां या जािणवा वेग या आहते. दिलत सािह याच े िलखाण अ प माणात झाले असले तरी, स य आिण 

वा तव व पाचे आ मकथन े हणून यांचा उ लेख केला जातो. 
2. ि यांना मुळातच कमी दजाचे थान होत.े त े आपणास सांगत असताना १९६० या नंतर सु वातीस 

पु षांची आ मच र  कािशत झाली. जवळपास १९८० पासून दिलत ि यांची आ मकथन े पुढे आलेल े
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दसतात. 
3. ि यां या आ मकथानामधनू आलेली िच  ने ि गत वाटत असली तरी, ती िच णे सम त 

समाजजीवनाच ेअसतात. ते संपूण समाजाची अिभ  असत.े 
4. दिलत ी या आ मकथनामधून येणारे ज ेसमाज िच ण आह ेते, अ यंत उपेि त अशा समाजजीवनाच,े 

सं कृतीच ेवा तव िच ण यां या आ मकथनातून  झालेले आपणास दसत.े 
5. दिलत ी आ मकथनाम ये या ीवर होणारा अ याय, जुलूम समोर या िपढीला कळावा, समाजाम य े

असलेली वण व था, िवषमता या समाज व थेचे दोष समोर या िपढीपयत पोहोचव याच े काम या 
आ मकथनातनू झालेली दसते. 

6. दिलत ी आ मकथनामधून आलेल ेिच ण ह े वैयि क पातळीवरच ेन राहता, त ेसामािजक पातळीवरच े
ठरतात. या आ मकथनाम ये परखडपणा, िनभ डपणा, धीटपणा, िव ोह नकार, वेदना आिण 
समतािधि त समाजिन मतीसाठी ितची धडपड आपणास पाहावयास िमळते. 

ि याचंीि याचंीि याचंीि याचंी    दिलतदिलतदिलतदिलत    आ मकथनेआ मकथनेआ मकथनेआ मकथने----    
१.‘िजणं अमुचं ’- बेबी पंढरीनाथ कांबळे १९८०, ‘िजणं अमुचं ’ या आ मच र ा या लेिखके या आईचे नाव 

सुंदरा, जात महार असून यांचे गाव फलटण लेिखकेची वडील कॉ ॅ टर होत.े त े दानशूर होत.े बाबासाहबेां या 
चळवळीत यांनी वतःला झोकून दले होत.े पारंप रक मानिसकता असणारे ह थ हणून यांची ओळख होती. 
वतःचा वसाय सोडून ते बाबासाहबेां या िवचारांनी े रत होऊन बोधनाचे काय क  लागले. लोकांनी 

समजावून सांिगतल ेपण त ेऐकत न हत.े हणून लेिखका आप या आजोळी  रहात असे. या आ मकथनातनू लेिखका 
पूवा मी या महार ची संप ता आिण ीमंती यांचा दजा तो कत ा वा ाचा मालक आह,े याव न ठरत 
असे. यात कती उतरंडी आहते. जनावराला कती दावणं आहते. बोक ाचे वाळवण, दे हारा केवढा, अंगात दवे 
येतो क  नाही. अ या ढोराचा वाटा, आठ बोरस,े आईला काळीज बोक याव न यांची ीमंती ठरत असे. 
ि याचंेि याचंेि याचंेि याचंे    जीवनजीवनजीवनजीवन----    

बेबी कांबळे आप या ‘िजणं अमुचं’ या आ मकथनामधनू त कालीन ि यां या जीवनाचा आढावा घेतला 
आह.े ते अितशय व तुिन  प तीने जीवन िचि त करतात. लेिखकेन े आ मकथनामधून आई व आजी या दोन 

ि रेखा आ या आहते. यावेळची ी पहाटे उठून जा यावर दळण दळते.  यामधून नात ू- नातीच ेकौतुक करते.  
ती हणत ेखडकावर बारीक दगड घासून िपठासारखा क न  यान ेदात घासावेत . चहा सोबत िशळी भाकर याची 
याहरी, जळण गोळा  क न या िवकणे, भरपावसात गवताच ेभारे आणणे. आई घरी परतेपयत एक वाजेपयत मुले 

उघड-ेनागडी शबडे हडत.  यावेळी रोगाची साथ आ यास मेले या जनावरांना गो ाबाहरे काढून पु ष व छ 
करीत. ि या आप या वा ाला आलेली कामे करत. ओ या शेणा या टोप या डोईवर वा न नेत. अंगावर घाणीचे 
ओघळ वाहत. मांस घारीन ेनेऊ नये हणून, घार -घार असे ओरडत. सवण माणूस समो न आला तर याला हणत- 
"मारणी पाया पडणं घाल यात धनी"  अशा वेळी चुकून काही कृितशू य घडून आले असेल कवा नसेल यावेळी 
सवण  मोठा ग धळ घालत असे. याची समजूत घाल यासाठी सास ू आप या सुनेला बोलून या सवण 

ची मज  संपादन करत असे. "िहला काय ध म मािहत हाय! अग ती आपली मायबाप हायत आप या ध मा 
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परमान आपुन वागायचं! तुजी आय गाडवीण िबडवीन होती का काय, ितला नाही कळत लेक ला िशकून ावे आज 
धा माणसात सासरा उठतुया, धा माणसात आिण याची  हय,रांड अ ू घालवतीस तू?" याव न  वणवच ववादी 
लोक  दिलताना कशी वागणूक दते होत ेह े प  होत.े 

ीीीी    जातीचेजातीचेजातीचेजातीचे    दःुखदःुखदःुखदःुख    
बेबी कांबळे यांनी आप या आ मच र ातून दिलत ि यांची दयनीय अव था िचि त केली आह.े दिलत 

समाजात अितशय भयंकर व पाचे दा र  असे. बाळांतीणीला  दधू ये या इतकं सु ा अ  िमळत नसे. मूल 
ज म यानंतर या आईला अ ासाठी खूप याचना करावी लागत असे. तुट या तरकटावर बाळंितणीला तळमळत 
पडावे लागे. बाळंितणीची आई क या वारी मागून आणत असे. या जा यावर भरडून ितला जेवण बनवून दते. 
मुली अ पवयीन वयात ल  झा यामुळे यांना जा त ास सहन करावा लागत असे. आडाणी असलेली  सुईण  ितला 
अिधक ासदायक वाटत असे. बाळंतपणात होणारा र ाव रोख यासाठी यां या कुटंुबात चधीसु ा उपल ध 
असायची नाही. अशा व पाचे दहाक िच ण बेबी कांबळे यांनी केली आह.े    
जातीयताजातीयताजातीयताजातीयता    आिणआिणआिणआिण    सवणसवणसवणसवण    ि यांि यांि यांि यां---- 

महार ि या मोळी िवक याचे काम करत. यामुळे ा ण आळीतच सव मोळया  िवक या जात. या 
ठकाणचा संग िचि त करताना लेिखका हणत.े "महारा या िवटाळा या िभतीनं ओटा छातीएवढा उंच असे. 

महार दारापयत पोचू नय,े याचीही द ता घेतली जाई." यांना लाकडाचाही  िवटाळ होत असे. "अगं दवेा दकांना 
ह ेचालणार तरी कस,ं दवेी टाळतील ना ?  हणून हणतये, तु ही याला काही ठेवू नका".  
शाळेतीलशाळेतीलशाळेतीलशाळेतील    संगाचेसंगाचेसंगाचेसंगाचे    िच णिच णिच णिच ण---- 

शाळेत जाणा या शू  मुल ची सवण मुली हळेसांड करतात. यांचा कळस येत असे. यां तु छतेन ेवागणूक 
दते असत. शू  मुल ना वगात वेश न दतेा दारा या कोप यात बस याची वेळ येत असे. ते हा शू  मुलीसु ा सवण 
मुल ना धडा िशकवीत पण यावेळी शाळे या िशि का  शू  मुल ना, तु ही वगात का गेलात ? हणून िश ा दते 
असत. 
बाबासाहबेां याबाबासाहबेां याबाबासाहबेां याबाबासाहबेां या    िवचाराचािवचाराचािवचाराचािवचाराचा    भावभावभावभाव----    

बेबी कांबळे यां या आ मकथनातून बाबासाहबेांचा प रवतनवादी िवचार आलेला दसतो. बाबासाहबेां या 
हयातीतच पाड ा ऐवजी जयंती साजरी कर याची था सु  झाली. नवीन कपड ेिमळाले, पुरणपोळी िमळाली. 
िमरवणूक त  सव ि या या काउट सेकोडम ये हो या. गाव व छ केले गेले .८४  गावाचे लोक एक  येऊन 
ज ेसारखे गोळा झाली. बैलगाडीम ये बाबासाहबेांचा फोटो ठेवून यांची वाजत-गाजत िमरवणूक काढ यात 
आली.घरोघरी दोन- दोन तीन -तीन पाय या पीठ भाकरी गोळा केले.  बाबासाहबे जे हा गावात आले ते हा सवानी 
जिमनीला डोके लावून, बाबासाहबेांना अिभवादन केले. असाही संग आ मच र ातून बेबी कांबळे यांनी िचि त 
केला आह.े 
  2. 2. 2. 2. दिलतदिलतदिलतदिलत    आ मकथाआ मकथाआ मकथाआ मकथा ‘मा यामा यामा यामा या    ज माचीज माचीज माचीज माची        िच रकथािच रकथािच रकथािच रकथा’  ’  ’  ’  ----    शातंाबाईशातंाबाईशातंाबाईशातंाबाई    काबंळेकाबंळेकाबंळेकाबंळे 

‘मा या ज माची  िच रकथा’ या आ मकथनात शांताबाई कांबळे यांनी आप या या सामािजक, कौटंुिबक व  
शै िणक सम या उपि थत के या आहते लेिखकेच ेमाहरेच ेनाव शांताबाई सखाराम कबीर ज म १ माच १९२३  
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कराड पंढरपूर र यावर म द बु कु ह ेगाव आह.े अ पृ यता, चातुव य व था, आ थक साधनाचंा अभाव या सव 
कारणांमुळे आ थक, सामािजक, कौटंुिबक दजा खूप खालचा होता. वडील कुटंुब मुख लेक च े बालपण अितशय 
हलाखीत गेले. कुटंुबाचा शै िणक दजा उ  होता, कारण लेिखका सातवीपयत िश ण घेतलेली कुटंुबातील ी 
होती. नवरा िश क  होता. आटपाडी या शाळेवरील िश क लेिखके या िववाहावेळी डंा कती दणेार हा  
लेिखके या ल ात िवचारला गेला होता. साठ पये ,साडी आिण सांड अशा व पाचे बोलणी झाली. नंतर या 
काळात पतीच ेगैरवतन आिण ित या जीवनात संघष िनमाण करणारे ठरले.लेिखका िश णािधकारी हणून कायरत 
होती. मुलांना मोठे केले आिण जीवन यश वी बनिवले. 

कुटंुबातील राह याच े ठकाण लेिखकेच े घर चार भतीच,े माती या भ ाने बनवलेले, का ांनी 
साकारलेल ेअसे तणाच ेघर होत.े घर आकारान ेलहानच होत.े घराम ये सामानाची खूप गद  होती. दाराजवळच 
उखळ, या या बाजूला जात.े जा याजवळ दवेाचा दे हारा, दवेा-यात आजी-आजोबां या सोनारान े यांनी 
घडिवले या मूत , घरामागे ताईबाई दवेीची दऊेळ होती. दवेा-यात दो ही बाजूला दोन चुली, चुलीजवळ गुडघाभर 
मातीची भत, कैकाडयान े दलेली आह.े या या बाजूला प याचा डबा, यात दादा या टा या, िपचर, वळंबा 
इ यादी सािह य कोप यात, बैलाचा कासरा, कु-हाड ,चांदाकड या  भतीला उतरंडी, वाळवले या भाकरी अशा 
छो ा घरांम ये सामानाची गद  असलेली दसत.े  
सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    ि थतीचेि थतीचेि थतीचेि थतीचे    दशनदशनदशनदशन    

लेिखका आप या आ मच र ातून, सामािजक पा भूमी प  करत असताना जातीयतेच े चटके याचा 
अनुभव  करतात. समाजात जातीयता, अ पृ यता ही केवळ पश जातीपुरतीच मया दत न हती तर, 
मिशदीम ये सु ा महार ला वेश दला जात नसे. मि दमधून दला जाणारा मिलदा तो ही बाहे नच दला 
जात असतो. तराळक , कु ी फेकणे बाजार झाडणे, मागून आणणे, द डी ही कामे महार या वा ास आलेली 
दसतात. बाबासाहबे यांची ेरणा घेऊन लंके र व बनसोड े ह े कायकत जलशा या मा यमातून गावांम ये 
बोधनाचे काय म घेतात. गावक  सोडा. मेले या जनावराच े मांस खाऊ नका. चांगले कपड े वापरा. मुलांना 

िश ण ा. अशा व पाचा संदशे बोधन मा यमातून ते दते. गावातील मिहलांनी एक  येऊन धमातर कर याच े
ठरवले होत.े ते हा गावातील सव सवण यां या िवरोधात गेले. यानंतर ३२ गावांचे महार एक  येऊन बौ  
ध माची दी ा घेतली. या घडले या संगावर पाटील हणाला, “आ ही मेले या जनावर ओढू , मेले यांची खबर 
आ ही कळवू , पण महारानाही आ ही बघूनच घेतो’’. याला यु र हणून पोिलसात या पाटलािव  फौजदारी 
गु हा दाखल कर यात आला. यानंतर मा  सवण सरळ झा याचे िच ण या आ मकथनातनू आले आ. १९६२ म ये 
दिलतांनी गावक चा  नकार दला होता ते हा गावातील सवण लोकांनी यां यावर बिह कार टाकला होता. 
यावेळी सु ा सवणावर फौजदारी गु हा दाखल के यानंतरच गावातील लोकांम ये वाग यात, बोल यात बदल 

जाणवू लागला. 
आ मकथनातनूआ मकथनातनूआ मकथनातनूआ मकथनातनू    आललेेआललेेआललेेआललेे    ीीीी    जीवनजीवनजीवनजीवन    

शांताबाई कांबळे यांनी आप या आ मकथनामधून िचि त केलेले पा  हणजे आई गंगूअ ा, ध डी ही 
ीपा  आलेले आढळतात. लेिखकेची आई लेिखकेला िश ण घे यासाठी ो साहन दते,े ेरणा दतेे, ित या मागे 
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खंबीर अशी उभी राहत.े ितला िश ण घे यासाठी सव संधी उपल ध क न दतेे. घरची प रि थती िबकट 
अस यामुळे बाळांतपणात खायला काही नाही, हणून त ेबारा दवसातच लहान बाळाला टोपलीत टाकून बाजरी 
सोर यासाठी शेतात जात े आिण आले या धा यातून मुलाबाळांना पोटभर खाऊ घालत.े असे िवदारक िच ण 
आ मकथनातनू आले आह.े आई मरताना आप या पतीजवळ ती  सांगत ेक  "पोरीची शाळा पुरी करा, ितला मा तर 
नवरा क न ा, माझी आन हाय तु हाला" 

लेिखके या बिहणीची आ मकथनातनू आलेली ि रेखा ही, सवसामा य दिलत ीच े जीवन िचि त 
करणारी आह.े कुटंुबातून सासुरवासाच े बळी होतानाच े  िच  पाहायला िमळते. समाजाची आ थक प रि थती, 
कुटंुबाचे कुपोषण, अ व  यां या गरजा भागत नाहीत. बाळंितणीला, पु षांना खायला िमळत नाही. बाळाला 
पुरेसे दधू िमळत नाही. बारा दवसाच ेबाळ टोपलीत टाकून बाळाची आई शेतात जाते. मािसक पाळी आ यानंतर, 
ती मुलगी मेली असे सांग याचा घात होता. अशा  ि यां या िविवध सम यांचा पाढा शांताबाई कांबळे यांनी 
आप या ‘मा या ज माची  िच रकथा’ या आ मच र ातून वाचली आह.े 

आ मकथनातनू मं दर वेशाला असलेली बंदी याच े िच ण आलेले आह.े लेिखका आईला हणत े "आपून 
पंढरपूरला आलुया अन् आपनाला दवेळात जाऊ का दते नायती? मंग आपून कशाला पंढरपूरला आलुया?" या 

संगानंतर िलिखकेवर बाबासाहबे आंबेडकरां या चळवळीचा घोर प रणाम झालेला आढळतो. दिलत ि या 
आपसात बोलताना हणतात, "कशाला दगडा या दवेाला पुजता? तो बघा आपला चालता-बोलता दवे?" अस ं
बाबासाहबेांना उ शूेन हणत आिण दवेाची पूजा कर याचे टाळत असत. 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं----          

बेबी कांबळे यां या ‘िजणं अमुचं’  या आ मच र ात आलेले सामािजक जीवन, ीिवषयक जािणवा, 
लेिखके या वैयि क जीवनाचा वा तव मािहतीपट या आ मकथनाला आह.े ह े आ मकथन आह े . या अथान े
सामािजक द तऐवज हणून ओळखला जातो. सामािजक जीवनाच ेअितशय वा तव आिण उ कृ  िच ण यांनी केल े
आह.े य  घडले या जीवन वा तवाचे िच ण यातून आले आह.े ा ण आिण शू  या ि यांचा मो या िवकत 
घे याचा संग, शाळेतील शू  आिण सवण मुल चा संघष याचेही िच ण आ मकथनातून तंतोतंत आलेले आह.े 

शांताबाई कांबळे यां या आईने िश णसाठी ो साहन दले. घरची कौटंुिबक प रि थती हलाखीची असून 
सु ा, िश णाची गोडी दसून येत.े वडील घराकड े ल  न दतेा बोधन चळवळीत काम करतात.आईचे व  
मुलीला िश क नवरा िमळावा. ि यांचे दःुख इतके वाईट क  बाळंतपणाम ये दधू ये याइतके सु ा अ  ितला 
िमळत नस.े लहान बाळ घेऊन शेतात जात. ते हाच खायला िमळत असे.  ि यांना जातीयतेच ेचटके, ी वेदना, 
दःुख यांचे िच ण शांताबाई कांबळे यांनी आप या  आ मच र ातून केले. ह ेआ मच र  वैयि क ठरत नाही तर 
सम त ी जातीच ेदःुख  करत.े 
िन कषिन कषिन कषिन कष---- 
१. दिलत ी आ मकथनातनू ी पा े िनभ डपणे  होताना दसतात. 
2. दिलत ी आ मकथनातून वेदना िव ोह नकार कट होतो. 
3. दिलत ी आ मकथनातून दा र , अ पृ यता आिण काही अंशी अंध चेे िच ण केले आह.े 
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४. दिलत ी आ मकथनातनू सामािजक, सां कृितक इितहासा या पुनमाडणीचा  उपि थत करतात. 
५. दिलत ी आ मकथनातनू येणारे िच ण ह े वैयि क व पाचे न राहता ते सामािजक पातळीवरचे, सम ीच े 
ठरतात. 
सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी    

१. बेबीताई कांबळे, ‘िजणं अमुचं ’ मानस मान काशन पुण.े    
२.त ैव पृ  मांक १८, ८३. 
३. कांबळे शांताबाई,  ‘मा या ज माची  िच रकथा’ सुगावा काशन. 
४. त ैव थ २४, ६४. 
५. डॉ. ितभा अिहरे, समाजशा ीय प र े यातून ि यांची आ मकथन,े कैलाश पि लकेश स औरंगाबाद. 
६. डॉ. शामाल ग ड, दिलत ी आ मकथन,े यश ी काशन पुणे. 
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ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ´Ö¸üÖšüß ²ÖÖ»ÖÃÖÖ×ÆüŸµÖ : '²ÖÖ»Ö�ú£ÖÖ' 
 

ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö�ú ×¾ÖªÖ£Öâ−Öß 
ÃÖ×¾ÖŸÖÖ ×³Ö¾ÖÖ ¬Ö−Ö¾Ö›êü 

´Öã.¯ÖÖê. ™üÖê¯Ö, †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü −Ö÷Ö¸ü,ŸÖÖ. ÆüÖŸÖ�ú�ÖÓ÷Ö»Öê, ×•Ö. �úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü,×¯Ö−Ö �úÖê›ü - 416122 
 

ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ÆüÖ �úÖ»Ö¾ÖÖ“Ö�ú ¿Ö²¤ü †ÖÆêü. †ÃÖê ´Æü�ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. 'ÃÖ´Ö' ´Æü�Ö•Öê ÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü, ‹�úÃÖÖ¸ü�ÖÖ, ÃÖ´ÖÖ−Ö 
ÆüÖêµÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê •Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ �úÖôûÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü, �úÖôûÖÃÖÖê²ÖŸÖ †ÃÖŸÖê. •µÖÖ¾Öêôûß ŸÖê ×−Ö´ÖÖÔ�Ö ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ¾Öêôû“Öê, �úÖôûÖ“Öê, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê, 
ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ÃÖÓÃ�éúŸÖß“Öê ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö Æêü ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¯Ö›ü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ“Ö 'ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ' 
´Æü�ÖŸÖÖŸÖ.  

´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ´Ö¬µÖê •Öê ¾Öê÷Ö¾Öê÷Öôêû •Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ²ÖÖ»ÖÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÆüÖÆüß ‹�ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ 
ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü †ÃÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖê. ²ÖÖ»ÖÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ´Ö¬µÖê ´Ö−ÖÖê Ó̧ü•Ö−ÖÖ»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê. ´Ö−ÖÖê Ó̧ü•Ö−ÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÏ²ÖÖê¬Ö−Ö �êú»Öê 
•ÖÖŸÖê. ¿ÖÖÓŸÖÖ ¿Öêôû�êú, ‡Ó×¤ü¸üÖ ÃÖÓŸÖ, ´ÖÓ÷Öê¿Ö ¯ÖÖ›ü÷ÖÖÓ¾Ö�ú¸ü, ¸üÖ•ÖÖ ´ÖÓ÷Öôû¾Öêœêü�ú¸ü, †ºþ�ÖÖ œêü ȩ̂ü, �ãúÃÖã´ÖÖ÷ÖÏ•Ö, †Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ³Öã, ×−Ö´ÖÔ»ÖÖ 
ÃÖÖ¸ü›üÖ, ¤ü¢ÖÖ ™üÖêôû, ´ÖÆüÖ¾Öß¸ü •ÖÖë¬Öôêû, †Ö¿ÖÖ ÷Ö¾ÖÖ�Ö�ú¸ü, ×¾Ö•ÖµÖÖ •ÖÆüÖÓ×÷Ö¤üÖ¸ü †¿ÖÖ ×�úŸÖß ŸÖ¸üß ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�úÖÓ−Öß 
²ÖÖ»ÖÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖê»ÖÖ“Öß ³Ö¸ü ‘ÖÖŸÖ»Öß †ÖÆêü.  

20 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖ“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÖÔ¬ÖÖŸÖ †−Öê�ú ²ÖÖ»ÖÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�úÖÓ−Öß ²ÖÖ»Ö�úÖÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü“Öê »Öê�Ö−Ö �êú»Öê †ÖÆêü. 
ÃÖÖ−Öê ÷Öãºþ•Öà−Öß ŸÖ¸ü '¿µÖÖ´Ö“Öß †Ö‡Ô' µÖÖ �ú£ÖÖÃÖÓ÷ÖÏÆüÖŸÖæ−Ö −Öî×ŸÖ�ú •Öß¾Ö−Ö´Öæ»µÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‹�ú †Ö¤ü¿ÖÔ −ÖÖ÷Ö×¸ü�ú, ¤êü¿ÖÃÖê¾Ö�ú, 
¤êü¿Ö³ÖŒŸÖ �úÃÖÖ ‘Ö›ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. µÖÖ“Öê ¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖôûµÖÖ �ú£ÖÖÓ´Ö¬Öæ−Ö ÃÖÓÃ�úÖ¸üÖ“Öê ´Öæ»µÖ ¯Öê¸ü»Öê †ÖÆêü †Ö“ÖÖµÖÔ †Ö¡Öë−Öß '×¾Ö−Öæ“Öê ×²Ö»Ö', 
−ÖÖ. ¬ÖÖê. ŸÖÖ´Æü−Ö�ú¸ü '÷ÖÖê™üµÖÖ', 'Ø“Ö÷Öß', ³ÖÖ.¸üÖ. ³ÖÖ÷Ö¾ÖŸÖ µÖÖÓ“ÖÖ '±úÖÃ™ü¸ü ±êú�ÖËê' ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖÖ¸ü�µÖÖ †−Öê�ú ´ÖÖ−Ö¾ÖÓŸÖ 
²ÖÖ»ÖÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�úÖÓ−Öß ×−ÖÃÖ÷ÖÔ, �ãú™ãÓü²Ö, ÃÖ´ÖÖ•Ö, ¯Ö¿Öã-¯Ö�Öß, −ÖªÖ, ›üÖë÷Ö¸ü, ¤ü-µÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß †Ö¯Ö»µÖÖ ²ÖÖ»ÖÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖæ−Ö ÃÖÖ�úÖ¸ü»Öê»ÖÖ 
×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖê. 

1960 −ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ −Ö¾Öß−Ö »Öê�−ÖÖ“Öß ³Ö¸ü ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¯Ö›ü»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. −Ö¾Ö−Ö¾Öß−Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Öê, ŸÖÓ¡Ö ×¾Ö–ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ 
¯ÖÏÃÖÖ¸ü, ×¾Ö³ÖŒŸÖ �ãú™ãÓü²Ö¯Ö¬¤üŸÖß, ˆªÖê÷Ö¬ÖÓ¤êü, ¿Ö¸üß�ú¸ü�Ö, µÖÖ“Ö ¿Ö¸üß�ú¸ü�ÖÖ“ÖÖ ÷ÖÏÖ´Öß�Ö ³ÖÖ÷ÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ‡ŸµÖÖ¤üß †−Öê�ú 
÷ÖÖêÂ™üß •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ¯ÖÏÖîœüÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ´Ö¬µÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖ¿Öß ŸµÖÖ ²ÖÖ»ÖÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ´Ö¬µÖêÆüß †Ö»µÖÖ. ¯ÖÖÛ¿“Ö´ÖÖŸµÖ ¾ÖÖ›Ëü´ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö Æüß 
²ÖÖ»ÖÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ´Ö¬µÖê ±úÖ¸ü ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖ�ÖÖŸÖ ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ²ÖÖ»Ö²ÖÖê¬Ö´ÖãŒŸÖÖ¾Ö»Öß ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÃÖã¹ý —Ö»Öê»Öß ´Ö¸üÖšüßŸÖß»Ö 
²ÖÖ»ÖÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯Ö Ó̧ü¯Ö¸üÖ ²ÖÖ¯Öæ ”û¡Öê, Æü×¸ü�éúÂ�Ö ¤üÖ´Ö»Öê ¾Ö ×¾Ö.�úÖê. †Öê�ú µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ´Ö¸üÖšüß ²ÖÖ»ÖÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ−Öê ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ ¾Ö 
´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ´Ö•Öê»Ö ˆ´Ö•Öê»Ö †¿ÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú ×−Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê. −ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ¡Ö ÃÖÖ−Öê÷Öãºþ•Öà“ÖÖ �úÖôûÆüÖ ²ÖÖ»ÖÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ´Ö¬µÖê 
ÃÖÓÃ�úÖ¸üÖ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ šü¸»ÖÖÖ. ²Ö¤ü»ÖŸµÖÖ �úÖôûÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü −Ö¾Ö−Ö¾Öê ×¾Ö–ÖÖ−Ö, �ú£ÖÖ, ÷Öãœü�ú£ÖÖ ÃÖÖÆüÃÖß�ú£ÖÖ ÊÖ ¯Öãœêü µÖê‰ú 
»ÖÖ÷Ö»µÖÖ.  

†−Öê�ú ²ÖÖ»ÖÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�úÖÓ−Öß �ú£Öê“Öê ¤üÖ»Ö−Ö ÃÖ´Öé¬¤ü �êú»Öê †ÖÆêü. ²ÖÖ.÷ÖÖê.†Ö¯Ö™êü µÖÖÓ−Öß ×“Ö¢Ö Ó̧ü•Ö−Ö ³ÖÖ÷Ö 1 ¾Ö 2, 
³ÖÖ.¤ü.�Öê¸ü µÖÖÓ−Öß 'ÃÖÖÆüÃÖß ÃÖŸµÖ�ú£ÖÖ', †´Ö ȩ̈ü¦ü µÖÖÓ−Öß ¾Öß¸ü †Ö×�Ö ¯Ö¸ü´Ö¾Öß¸ü µÖÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ ¿ÖÖîµÖÔ †Ö×�Ö ¾Öß¸üŸÖÖ �ú£ÖÖ´Ö¬Öæ−Ö ´Öã»ÖÖÓ¾Ö¸ü 
ÃÖÓÃ�úÖ¸ü �êú»Öê †ÖÆêü. µÖÖ“Ö �úÖôûÖŸÖ ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö †Ó÷ÖÖ−Öß »Öê�Ö−Ö ÆüÖê¾Öæ »ÖÖ÷Ö»Öê †Ö•Ö“Öê µÖã÷Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ−ÖµÖãŒŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê 
´Öã»ÖÖÓ“Öê ¯ÖãÃŸÖ�úÖÓ¿Öß −ÖÖŸÖê �ú´Öß †Ö×�Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö, ™üß.¾Æüß.¿Öß •ÖÖÃŸÖ •Ö›ü»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ²ÖÖ»Ö×¯ÖœüßŸÖß»Ö ˆŸÃÖã�úŸÖÖ, �ú»¯Ö−ÖÖ 
¿ÖŒŸÖß, �ú´Öß ÆüÖêŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß †ÖÆêü †Ö×�Ö ŸÖß •Ö¸ü •ÖŸÖ−Ö �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ²ÖÖ»ÖÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ´Ö¬µÖê Æüß †Ö¬Öã×−Ö�úŸÖÖ 
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†ÃÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öß, ´Öã»ÖÖÓ´Ö¬µÖê •ÖÖ×�Ö¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú ¾ÖÖ“Ö−ÖÖ“Öß ÷ÖÖê›üß ×−Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸üŸÖÖ †Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. †Ö•Öæ²ÖÖ•Öæ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú •Öß¾Ö−Ö 
×²Ö‘Ö›üŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê †ÖÆêü. †Ó÷Ö�ÖÖŸÖ ²ÖÖ÷Ö›ü�ÖÖ¸ü ²ÖÖ»Ö¯Ö�Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö, ™üß.¾Æüß.´Ö¬µÖê ²ÖÓ×¤üÃŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ²ÖÖ»Ö´Ö−ÖÖ¾Ö¸ü 
µÖÖê÷µÖ¾Öêôûß �úÖê�ÖŸµÖÖ ÃÖÓÃ�úÖ¸üÖ“Öß ÷Ö¸ü•Ö †ÖÆêü ? Æêü »Ö�ÖÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö“Ö ²ÖÖ²Öæ¸üÖ¾Ö ×¿Ö¸üÃÖÖ¸ü, ¸ü•Ö−Öß ×Æü¸üôûß�ú¸ü, ¿µÖÖ´Ö �ãú¸üôêû, 
†−Öã¸üÖ¬ÖÖ ±úÖ™ü�ú, ¯ÖÏÖ. ´ÖÓ¤üÖ �ú¤ü´Ö, ²ÖÖôû ¯ÖÖêŸÖ¤üÖ¸ü ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖÖ¸ü�Öê −ÖÖ´Ö¾ÖÓŸÖ ²ÖÖ»ÖÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�ú ¯Öãœêü †Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.  

ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�ú ²ÖÖ²Öæ¸üÖ¾Ö ×¿Ö¸üÃÖÖšü µÖÖÓ−Öß �úÖôûÖ“Öê ¯ÖÖ‰ú»Ö †Öêôû�Öæ−Ö ²ÖÖ»Ö�úÖÓ“µÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖÖÃÖÖšüß 
†Ö¯Ö»Öê †µÖãÂµÖ ¾Öê“Ö»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ−Öß ×¾Ö–ÖÖ−Ö×−ÖÂšü³ÖÖ¾Öß ×¯Öœüß ‘Ö›ü×¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ »ÖÆüÖ−Ö¯Ö�ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö ¾ÖÖ“Ö−ÖÖ“Öß ÷ÖÖê›üß 
»ÖÖ÷ÖÖ¾Öß µÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖ»Ö�ú£ÖÖ, ²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖÖ, ²ÖÖ»Ö�úÖ¤Óü²Ö¸üß ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖÖ¸ü�µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß �êú»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ−Öß 
ÃÖÓ÷Ö�Ö�úÖ“µÖÖ µÖã÷ÖÖŸÖ, ¾ÖîÖÖ×−Ö�ú ¥üÛÂ™ü�úÖê−Ö ´Öã»ÖÖÓ´Ö¬µÖê ¹ý•ÖÖ¾ÖÖ ´Æü�Öæ−Ö ×“Ö´Öã�ú»µÖÖ ´Öë¤æü´Ö¬µÖê ÷ÖÖë¬Öôû −Ö �ú¸üŸÖÖ �ú¸ü´Ö�Öã�úß“µÖÖ 
´Ö−ÖÖê Ó̧ü•Ö−ÖÖ“µÖÖ ÷ÖÖêÂ™üßŸÖæ−Ö †¾ÖŸÖß³ÖÖê¾ÖŸÖß“µÖÖ •Ö÷ÖÖ“Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß †Öêôû�Ö ²ÖÖ»ÖÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖæ−Ö �ú¹ý−Ö ×¤ü»Öß †ÖÆêü. †Ó¬ÖÁÖ¬¤êü−Öê 
³ÖÖ¸üÖ¾Ö»Öê»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ÆüÖ �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß ÷ÖÖêÂ™üß¾Ö¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ šêü¾ÖÖµÖ»ÖÖ ¯Ö™ü�ú�Ö ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê. ²ÖÖ²Öæ¸üÖ¾Ö ×¿Ö¸üÃÖÖšü µÖÖÓ−Öß 
´Öã»ÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß •ÖÖ×�Ö¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú ²ÖÖê¬Ö¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö, †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üß, ÃÖÓÃ�úÖ¸ü�Ö´Ö ÷ÖÖêÂ™üß µÖÖ '´Öã»ÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓÃ�úÖ¸ü ÷ÖÖêÂ™üß' µÖÖ 
�ú£ÖÖÃÖÓ÷ÖÏÆüÖŸÖæ−Ö ´ÖÖÓ›ü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.  

'¸ü´Öê¿Ö ²Ö¤ü»Ö»ÖÖ' Æüß ¯Ö×Æü»Öß“Ö �ú£ÖÖ µÖÖ �ú£Öê´Ö¬Öß»Ö ¸ü´Öê¿Ö −ÖêÆü´Öß †Ã¾Ö“”û †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú †¾ÖµÖ¾ÖÖÓ�ú›êü 
»Ö�Ö ¯Öã¸ü¾Öæ−Ö ŸµÖÖ“Öß ×−Ö÷ÖÖ �ú¿Öß ¸üÖ�ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö µÖÖ“Öê ¬Ö›êü ¿ÖÖôêûŸÖ ÷Öã¹ý•Öß ¤êüŸÖÖŸÖ µÖÖ �ú£ÖêŸÖæ−Ö ×¿Ö¸üÃÖÖšü µÖÖÓ−Öß †Ã¾Ö“”ûŸÖÖ 
†Ö•ÖÖ¸üÖÃÖ �ú¿Öß �úÖ¸ü�Öß³ÖæŸÖ †ÃÖŸÖê µÖÖ“Öß •ÖÖ×�Ö¾Ö '¿ÖÆüÖ�µÖÖ»ÖÖ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ ´ÖÖ¸ü' Æüß ´Æü�Öß ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê �úºþ−Ö ×¤ü»Öß †ÖÆêü. 
ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖ�Öê '¸ü›ü�ÖÖ ȩ̂ü —ÖÖ›ü' µÖÖ �ú£ÖêŸÖæ−Ö —ÖÖ›êü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß −ÖîÃÖÙ÷Ö�ú ¤êü�Ö÷Öß †ÖÆêüŸÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“Öß �úÖôû•Öß 
†Ö¯Ö�Ö“Ö ‘µÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öß. Æüß �ú£ÖÖ ²ÖÖ»Ö´Ö−ÖÖ»ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ³ÖÖ¾Ö�ÖÖ¸üß †ÖÆêü. µÖÖ �ú£ÖêŸÖß»Ö —ÖÖ›ü†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ‰ú−Ö, ¾ÖÖ¸üÖ, ¯ÖÖ‰úÃÖ, 
Ã¾Ö“”û Æü¾ÖÖ, ±ãú»Öê, ±úôêû ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖê. ¯Ö�Ö ´ÖÖ−Ö¾Ö ´ÖÖ¡Ö †Ó¬ÖÁÖ¬¤êü¯ÖÖê™üß ŸµÖÖ —ÖÖ›üÖ“µÖÖ ²Öã¬¤üÖÓ´Ö¬µÖê −ÖÖ÷Ö †Ö�úÖ¸üÖ»ÖÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü 
†ÃÖê ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ¤êüŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ±úÖÓ¤üµÖÖ ”ûÖ™üŸÖÖŸÖ, Æüôû¤üß-�ãÓú�ãú ¾ÖÖÆüŸÖÖŸÖ. ÃÖ÷ÖóµÖÖÓ“Öê ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß Ã£ÖÖ−Ö 
†ÃÖ�ÖÖ ȩ̂ü —ÖÖ›ü ´ÖÖ¡Ö ´Ö−ÖÖê´Ö−Ö ¸ü›üŸÖ †ÃÖŸÖê ŸµÖÖ“Öê ¸ü›ü�Öê ±úŒŸÖ ÷Öã¸üÖ�µÖÖ»ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖê. ¯Ö�Ö ŸµÖÖ“ÖÖ �úÖÆüß ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß.   

µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ �ú£ÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê '—Ö¯ÖÖ™ü»Öê»ÖÖ, ¤êü¾ÖÖ‘Ö¸ü“Öß ±ãú»Öê, ²ÖÖ¯ÖæÓ“ÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö, −Öê¯ÖÖôû“ÖÖ ²ÖÆüÖ¤æü¸ü, ÷Öã�Öß ×¾ÖªÖ£Öá, �úÂ™üÖ“Öê ±úôû 
‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖÖ¸ü�µÖÖ †−Öê�ú �ú£ÖÖÓ´Ö¬Öæ−Ö ×¿Ö¸üÃÖÖ™ü µÖÖÓ−Öß ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ´Ö−ÖÖê Ó̧ü•Ö−ÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÏ²ÖÖê¬Ö−ÖÖ“µÖÖ ÷ÖÖêÂ™üß ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. 
ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖê�ÖŸµÖÖ −ÖÖ �úÖê�ÖŸµÖÖ ÃÖÓÃ�úÖ¸üÖ“Öê ×²Ö•Ö Æêü ¯ÖÏŸµÖê�ú �ú£Öê´Ö¬µÖê ¯Öê¸ü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê.  

'•ÖÓ÷Ö»ÖÖŸÖß»Ö ˆŸÃÖ¾Ö' ÆüÖ ¸ü•Ö−Öß ×Æü¸üôûß�ú¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ²ÖÖ»Ö�ú£ÖÖÃÖÓ÷ÖÏÆü †ÖÆêü. µÖÖ ´Ö¬µÖê ¸ü•Ö−ÖßŸÖÖ‡Ô µÖÖÓ−Öß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü 
”ûÖê™ü¶ÖÓ−ÖÖ �ú£ÖÖ ÃÖÖÓ÷Öæ−Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê †Ö¯Ö»µÖÖ †¾ÖŸÖß³ÖÖê¾ÖŸÖß“µÖÖ ‘Ö™ü−ÖÖ ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. �úÖê�Ö ´Æü�ÖŸÖÓµÖ Æü»»Öß“µÖÖ 
´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ´Ö•Ö −ÖÖÆüß. ¿ÖÆüÖ�Ö¯Ö�ÖÖ −ÖÖÆüß −ÖãÃÖŸÖÖ ¤Óü÷ÖÖ �ú¸üÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖÖ... ”êû! ”êû! ¸üÖê×ÆüŸÖ“Öß ¤üÖêÃŸÖ ´ÖÓ›üôûß ×�úŸÖß ¿ÖÆüÖ�Öß, 
ÃÖ´Ö•Ö¤üÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ×´Ö¡ÖÖ“Öê †Ö•ÖÖ¸ü¯Ö�ÖÖŸÖß»Ö †³µÖÖÃÖÖ“Öê ¾ÖÂÖÔ ¾ÖÖ“Ö¾Ö»Öê ŸµÖÖÓ−Öß ? ×´Ö¡Ö †ÃÖÖ¾Öê ŸÖ¸ü †ÃÖê †¿ÖÖ 
�ú£ÖÖÓ´Ö¬Öæ−Ö ‹ê�ú´Öê�úÖ ÃÖÖÆüÖµµÖ �ú¹ý µÖÖ ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü ¾ÖÖ÷Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. †›ü“Ö�Öß´Ö¬µÖê ‹�ú´Öê�úÖÓ−ÖÖ ´Ö¤üŸÖ �êú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê Æêü ¾Ö¸üß»Ö 
ˆ¤üÖÆü¸ü�ÖÖŸÖæ−Ö ÃÖÖ�úÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖ“Ö ²Ö¸üÖê²Ö¸ü “ÖÓ¦ü, ÃÖæµÖÔ, —ÖÖ›ü-¾Öê»Öß, ‰ú−Ö-¾ÖÖ¸üÖ ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ †ÃÖ�ÖÖ¸üß ÷Ö¸ü•Ö Æüß 
µÖÖ �ú£ÖÖÓ´Ö¬Öæ−Ö ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öß †ÖÆêü. µÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖ�Öê '•ÖÓ÷Ö»ÖÖŸÖß»Ö ˆŸÃÖ¾Ö' µÖÖ �ú£ÖêŸÖæ−Ö Æü¢Öß, ¾ÖÖ‘Ö, �úÖê»Æêü, �ÖÖ¹ýŸÖÖ‡Ô, ´ÖÖ�ú›, ™ü�Ö�ú 
¯ÖÖšüß“Öê �úÖÃÖ¾Ö, ´ÖÖê¸ü, †Ã¾Ö»Ö, —Ö¯Ö, ÃÖãÃÖ¸üß, ×“Ö‰úŸÖÖ‡Ô ‡ŸµÖÖ¤üß †−Öê�ú ¯ÖÏÖ�µÖÖÓ“Öß †Öêôû�Ö ¸ü•Ö−ÖßŸÖÖ‡Ô µÖÖÓ−Öß �ú¹ý−Ö ×¤ü»Öß 
†ÖÆêü. µÖÖŸÖß»Ö �ú£ÖÖ ÊÖ †−ÖÓ¤ü ¤êü�ÖÖ-µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ´Öã»ÖÖÓ“Öê µÖÖ �ú£ÖêŸÖß»Ö ¿ÖµÖÔŸÖßŸÖæ−Ö ´Ö−ÖÖê Ó̧ü•Ö−Ö ŸÖ¸ü, ÆüÖêŸÖê“Ö ¯Ö�Ö '‹�úß“Öê ²Ö»Ö' 
×�úŸÖß ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü µÖÖ“Öß •ÖÖ×�Ö¾Ö Æüß ÆüÖêŸÖê. ´Öã»Öê ÆüÃÖŸÖ �ÖêôûŸÖ µÖÖ �ú£ÖÖ´Ö¬Öß»Ö ×−Ö¸ü×−Ö¸üÖóµÖÖ ³ÖÖ¾Ö−ÖÖÓ“ÖÖ †Ö−ÖÓ¤ü ‘ÖêŸÖÖŸÖ. 
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�Ö�ÖÖ¬ÖÖÔŸÖ Æüß ´Öã»Öê ¯ÖÏê×¸üŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ“Ö ¯Ö¬¤üŸÖß“Öß ²ÖÖ»Ö�ú£ÖÖ Æüß ¸üÖê×ÆüŸÖ �ãú´ÖÖ¸ü µÖÖÓ−Öß '•ÖÖŸÖ�ú �ú£ÖÖ' µÖÖ �ú£ÖÖÃÖÓ÷ÖÏÆüÖŸÖæ−Ö 
´ÖÖÓ›ü»Öß †ÖÆêü. '×÷Ö¬ÖÖ›ü †Ö×�Ö ¾ÖÖ‘Ö' µÖÖ �ú£ÖêŸÖæ−Ö ˆŸ�Óúšü ´Öî¡Öß“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö �êú»Öê †ÖÆêü ¾ÖÖ‘Ö ÆüÖ •ÖÓ÷Ö»ÖÖ“ÖÖ ¸üÖ•ÖÖ †Ö×�Ö ×÷Ö¬ÖÖ›ü Æêü 
�ÖÖ�µÖÖ×¯Ö�µÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ‘ÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö †ÃÖŸÖê. ¯Ö�Ö �úÖê»ÊÖ“µÖÖ �ÖÖê™üµÖÖ ÃŸÖãŸÖß−Öê ³ÖÖ¸üÖ¾Öæ−Ö •ÖÖŸÖÖê ¾Ö †Ö¯Ö�Ö“Ö ¾ÖÖ‘Ö †ÖÆêü 
†ÃÖÖ �ÖÖê™üÖ ³ÖÏ´Ö �úºþ−Ö ‘ÖêŸÖÖê †Ö×�Ö Æü¢Öß“Öß ×¿Ö�úÖ¸ü �ú¸üÖµÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê ¯Ö�Ö Ã¾ÖŸÖ:“Ö ŸÖÖê Æü¢Öß“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖŸÖ ×“Ö¸ü›ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. µÖÖ 
�ú£ÖêŸÖæ−Ö ¸üÖê×ÆüŸÖ �ãú´ÖÖ¸ü µÖÖÓ−Öß �ÖÖê™üÖ †ÓÆü�úÖ¸ü, ÃŸÖãŸÖß ×�úŸÖß ´ÖÆüÖ÷ÖÖŸÖ ¯Ö›üŸÖê Æêü ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü. ÷Ö¾ÖÖÔ“Öê ‘Ö¸ü �ÖÖ»Öß“Ö †ÃÖŸÖê µÖÖ 
ˆŒŸÖà“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ †¿ÖÖ �ú£ÖÖÓ´Ö¬Öæ−Ö ÃÖÖÓ÷Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö �êú»ÖÖ †ÖÆêü.  

µÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖ�Öê 2021 “µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †�úÖ¤ü´Öß ¯Öã¸üÃ�úÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ »Öê×�Ö�úÖ ÃÖÖê−ÖÖ»Öß −Ö¾ÖÖÓ÷Öãôû µÖÖÓ−Öß '•ÖÖòµÖÛÃ™ü�ú' −ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ 
²ÖÖ»Ö�ú£ÖÖ ÃÖÓ÷ÖÏÆüÖŸÖæ−Ö ´Öã»ÖÖÓ´Ö¬µÖê †−Öê�ú ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öê ÃÖÓÃ�úÖ¸ü ‘Ö›ü×¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö �êú»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öß '•ÖÖòµÖÛÃ™ü�ú' ´Ö¬Öß»Ö 
¯Ö×Æü»Öß“Ö �ú£ÖÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ •Ö−´ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö †Ö‡Ô-¾Ö›üß»Ö ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß ±úÖ¸ü �úÂ™ü �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´Öã»ÖÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖÖìŸÖÖê¯Ö¸üß 
�úÖôû•Öß“Ö ‹�ú ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ ×“Ö−ÖÖ¸ü †Ö×�Ö •Öã‡Ô Æêü ‹�ú´Öê�úÖ“Öê ÃÖ��Öê ×´Ö¡Ö, ŸµÖÖÓ−ÖÖ †Ö¯Ö»Öê †Ö‡Ô-¾Ö›üß»Ö †ÆüÖê¸üÖ¡Ö �úÂ™ü 
�ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ †Ö×�Ö †Ö¯Ö�Ö ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß �úÖÆüß“Ö �úºþ ¿Ö�úŸÖ −ÖÖÆüß. †ÖŸÖÖ †Ö¯Ö�Ö †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö‡Ô¾Ö×›ü»ÖÖÓ−ÖÖ 
�úÖ´ÖÖŸÖ ´Ö¤üŸÖ �ú¸üÖµÖ“Öß †Ö×�Ö ŸÖÃÖÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö Æüß ´Öã»ÖÓ �ú¸üŸÖÖŸÖ, ¯Ö�Ö †Ö‡Ô ¾Ö›üß»ÖÖÓ“Öß ‡“”ûÖ ''ŸÖã´Æüß †³µÖÖÃÖ �ú¸üÖ ´ÖÖêšêü ¾ÆüÖ, 
Ã¾ÖŸÖ:“Öß �úÖôû•Öß ‘µÖÖ, '' †¿Öß ‡“”ûÖ ¾µÖŒŸÖ �ú¸üŸÖÖŸÖ. ×“Ö−ÖÖ¸ü †Ö×�Ö •Öã‡Ô †Ö¯Ö�Ö �úÖê�ÖÖ“µÖÖ“Ö ˆ¯ÖµÖÖê÷Öß ¯Ö›æü ¿Ö�úŸÖ −ÖÖÆüß. 
µÖÖ“Öß �ÖÓŸÖ ¾µÖŒŸÖ �ú¸üŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê †Ö¯Ö�Ö '—ÖÖ›Óü' ÆüÖê‰úµÖÖ —ÖÖ›ü †ÃÖÖ �Ö�Ö³Ö¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üŸÖÖŸÖ. �úÖ¸ü�Ö —ÖÖ›Óü 
ÃÖ÷ÖóµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ¾Ö»Öß ¤êüŸÖÖŸÖ. ±úôû, ±ãú»Ö, †ÖîÂÖ¬Öê, ŸÖÃÖê“Ö Ã¾Ö“”û Æü¾ÖÖ ¤êüŸÖÖŸÖ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ —ÖÖ›üÖ“Öß ´Öãôêû, �ÖÖê›ü Æêü •Ö´Öß−ÖßŸÖ ´ÖÖŸÖß 
ÃÖã¬¤üÖ ‘Ö¼ü ¬Öºþ−Ö šêü¾ÖŸÖÖŸÖ. ×ŸÖ“Öß ¬Öæ¯Ö ÆüÖê‰ú ¤êüŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ, −ÖŒ�úß †Ö¯Ö�Ö       —ÖÖ›êü“Ö ¾ÆüÖµÖ“Öê µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ−Öê •ÖÖ¤æü÷ÖÖ¸üÖ»ÖÖ 
¿ÖÖê¬ÖŸÖÖŸÖ. †Ö´ÆüÖ»ÖÖ —ÖÖ›ü ²Ö−Ö¾ÖÖ, ÆüÖ Æü¼ü �ú¸üŸÖÖŸÖ ¯Ö�Ö ŸÖÖê Æüß ÊÖ »ÖÆüÖ−Ö ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ−Öê ³ÖÖ¸üÖ¾ÖŸÖÖê †Ö×�Ö “Ö´ÖŸ�úÖ¸ü 
¾Ö÷Öî ȩ̂ü �úÖÆüß −ÖÃÖŸÖÖê µÖÖ“Öß •ÖÖ×�Ö¾Ö ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ �úºþ−Ö ¤êüŸÖÖê.  

ÃÖÖê−ÖÖ»Öß −Ö¾ÖÖÓ÷Öãôû µÖÖÓ−Öß µÖÖ �ú£ÖêŸÖæ−Ö ‹�úÖ“Ö ¾Öêôûß −Öî×ŸÖ�úŸÖê“ÖÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ²ÖÖÓ×¬Ö»Ö�úß“ÖÖ ÃÖãÃÖÓÃ�úÖ¸ü ×“Ö−ÖÖ¸ü †Ö×�Ö 
•Öã‡Ô µÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖŸÖÔ−ÖÖŸÖæ−Ö ÃÖÖ�úÖ¸ü»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ²ÖÖ»Ö�úÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖ´Ö¬Öß»Ö ³ÖÖ¾Ö³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ×´ÖÁÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´Æü�Ö•Öê“Ö 
�ú»¯Ö−Öê“Öê ×¾ÖÀ¾Ö Æüôæû Æüôæû ÃÖÓÃ�éúŸÖß ´Öã»µÖÖÓ�ú›êü ¾Öôæû »ÖÖ÷ÖŸÖê. µÖÖ“Öß •ÖÖ×�Ö¾Ö µÖÖ '•ÖÖòµÖÛÃ™ü�ú' ´Ö¬Öß»Ö �ú£ÖÖ´Ö¬Öæ−Ö ÆüÖêŸÖê.  

†¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü †−Öê�ú ²ÖÖ»Ö�ú£ÖÖ�úÖ¸üÖÓ−Öß ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö ´Ö¸üÖšüß ²ÖÖ»ÖÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖæ−Ö ´Öã»ÖÖÓ“Öê ´Ö−ÖÖê Ó̧•Ö−Ö ¾ÆüÖ¾Öê, ŸµÖÖÓ“ÖÖ 
³ÖÖ¾Ö×−Ö�ú ²ÖÖîÛ¬¤ü�ú ×¾Ö�úÖÃÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ ¾Ö −Öî×ŸÖ�ú ×¿Ö�ú¾Ö�Öß−Öê “ÖÖÓ÷Ö»µÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™üÖ“Öß •ÖÖ�Ö ´Öã»ÖÖÓ´Ö¬µÖê ×−Ö´ÖÖÔ�Ö ÆüÖê¾Öæ−Ö ŸµÖÖÓ“Öê 
¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾Ö ÃÖãÃÖÓ¯Ö®Ö �ú¸ü�µÖÖÃÖ ÆüÖŸÖ³ÖÖ¸ü »ÖÖ¾Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê »Ö�ÖÖŸÖ µÖêŸÖê. 
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ - 

1. Ø£Ö÷Öôêû ¾Öê¤üÁÖß, '´Ö¸üÖšüß ÃÖ´Ö�úÖ»Öß−Ö �ú£ÖÖ: †ÖÃ¾ÖÖ¤ü †Ö×�Ö †Ö�ú»Ö−Ö', ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ¯ÖÛ²»Ö�êú¿Ö−Ö, ¯ÖÏ£Ö´ÖÖ¾Öé¢Öß- 2019  
2. ×Æü¸üôûß�ú¸ü ¸ü•Ö−Öß, '•ÖÓ÷Ö»ÖÖŸÖß»Ö ˆŸÃÖ¾Ö', †×¸üÆÓüŸÖ ¯ÖÛ²»Ö�êú¿Ö−ÃÖ, ¯Öã�Öê, ×«üŸÖßµÖÖ¾Öé¢Öß 2015. 
3. �ãú´ÖÖ¸ü ¸üÖê×ÆüŸÖ, '•ÖÖŸÖ�ú �ú£ÖÖ', ¯ÖÏ�úÖ¿Ö�ú ´ÖÖµÖÖ �ú»ÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü ×¤ü»»Öß  
4. ×¿Ö¸üÃÖÖ™ü ²ÖÖ²Öæ¸üÖ¾Ö, '´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖšüß ÃÖÓÃ�úÖ¸ü ÷ÖÖêÂ™üß', ¯ÖÏŸÖß�ú ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö, �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü, ×«üŸÖßµÖ †Ö¾Öé¢Öß 2016 
5. −Ö¾ÖÖÓ÷Öãôû ÃÖÖê−ÖÖ»Öß, '•ÖÖòµÖÛÃ™ü�ú', ´ÖÖ‰úÃÖ ´ÖÛ»™ü´Öß×›üµÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö, ¯ÖÏ£Ö´ÖÖ¾Öé¢Öß 2018 
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vkfnoklh dfork% bfrgkl vkf.k thouvkfnoklh dfork% bfrgkl vkf.k thouvkfnoklh dfork% bfrgkl vkf.k thouvkfnoklh dfork% bfrgkl vkf.k thou    
    

f'konkl nxk ikojkf'konkl nxk ikojkf'konkl nxk ikojkf'konkl nxk ikojk    
lgk- Ák/;kid ejkBh foÒkx] x¨nkojh dyk dfu"B o ofj"B egkfo|ky;] vacM] ft- tkyuk- & 431204 

 

vkfnoklh lewg gk ewG jfgoklh vlwu ns[khy ÒkjrkP;k lkekftd vkf.k lkaL—frd 
bfrgklkr misf{kr Bjysyk lekt vkgs- lq#okrhiklwup gk lekt d¨.kR;kgh ÁdkjP;k 
xqykefxjhr u vMdrk Lo%vfLrRo vkf.k vfLerk vckf/kr Bsoysys fnlrs- R;keqGs R;akP;k okVÓkyk 
vkysys thou gs vfrnqxZe Òkx vlY;kps fnlrs- vkfnoklÈP;k xjtk e;kZfnr vkf.k fulxkZP;k 
lkfUu/;kr jkgr vlY;kus rs lgt miyC/k g¨r vl.kkÚ;k lk/kukaoj gk lewg vkiys xqtjk.k 
djr¨- doh fyfgrkr&  

^*ckeukP;k tYekyk tk'kh fy[kw fy[kw ej'khA^*ckeukP;k tYekyk tk'kh fy[kw fy[kw ej'khA^*ckeukP;k tYekyk tk'kh fy[kw fy[kw ej'khA^*ckeukP;k tYekyk tk'kh fy[kw fy[kw ej'khA    
ekjokMÓkP;k tYekyk tk'kh r¨yw r¨yw ej'khAekjokMÓkP;k tYekyk tk'kh r¨yw r¨yw ej'khAekjokMÓkP;k tYekyk tk'kh r¨yw r¨yw ej'khAekjokMÓkP;k tYekyk tk'kh r¨yw r¨yw ej'khA    

pkaÒkjkP;k i¨Vh tYekyk tk'kh pkaÒkjkP;k i¨Vh tYekyk tk'kh pkaÒkjkP;k i¨Vh tYekyk tk'kh pkaÒkjkP;k i¨Vh tYekyk tk'kh ukMÓk T;¨rh d: ej'khAukMÓk T;¨rh d: ej'khAukMÓk T;¨rh d: ej'khAukMÓk T;¨rh d: ej'khA    
okjY;kP;k i¨Vh tekyk tk'kh taxykpk jktk g¨'khyA**1okjY;kP;k i¨Vh tekyk tk'kh taxykpk jktk g¨'khyA**1okjY;kP;k i¨Vh tekyk tk'kh taxykpk jktk g¨'khyA**1okjY;kP;k i¨Vh tekyk tk'kh taxykpk jktk g¨'khyA**1    

v'kkÁdkjs vkfnoklh vkiY;k egkursps o.kZu djrkuk fnlrkr- brj lektkr tUekyk 
vkY;koj R;k lektkph d¨.k d¨.krh dkes vkgsr- rh dkes d:up ej'khy- ijarq vkfnoklÈP;k 
i¨Vh tUekyk vkykl rj ;k fulxkZP;k lkfUu/;kr jkgwu LoPNani.ks] eul¨Dri.ks thou txrk 
;sÃy- R;keqGs ;k taxykpk jktk g¨Åu vkuafnr txrk ;sÃy- vls o.kZu djrkr- Hkkjrkr vk;Z 
vkxeukiwohZ vkfnoklh xksaM] fHkYy] {ksf=; lewgkph voLFkk d”kkizdkjph gksrh R;kcn~ny e- 
T;ksfrck Qqys fyfgrkr& 

^^x¨a^^x¨a^^x¨a^^x¨aM fÒYy] {kf=; g¨rs ewG M fÒYy] {kf=; g¨rs ewG M fÒYy] {kf=; g¨rs ewG M fÒYy] {kf=; g¨rs ewG /k/k/k/kuhuhuhuh    
bjk.kh ekxquh vkys bFksbjk.kh ekxquh vkys bFksbjk.kh ekxquh vkys bFksbjk.kh ekxquh vkys bFks    

d¨Gh fÒYy 'kjkus r¨fMysd¨Gh fÒYy 'kjkus r¨fMysd¨Gh fÒYy 'kjkus r¨fMysd¨Gh fÒYy 'kjkus r¨fMys    
gkdywuh fnys jku¨ouh**2gkdywuh fnys jku¨ouh**2gkdywuh fnys jku¨ouh**2gkdywuh fnys jku¨ouh**2    

vk;k±P;k vkxeukiwoÊ vkfnoklh lewgkps ;k fBdk.kh jkT; g¨rs- vkfnoklh gk ;k Òwehpk 
ewG jfoklh vlwu vk;k±uh R;kaP;koj vkØe.ks d¢yh- R;kaP;koj gYys d¢Y;kuarj 'kj.k u tkrk gk 
lewg vkiys Lokra«;] LokfÒeku vkf.k vfLerk fVdowu Bso.;klkBh M¨axj&nÚ;k] dikjhpk vkJ; 
Äsryk- R;keqGs vktpk vkfnoklh lewg jkukoukr okLrO; djrkuk fnlrkr- Òkjrkyk Lokra«; 
feGkY;kuarj ns[khy gk lekt misf{kr ft.ks txr vkgs- 'kklukP;k ;¨tuk lqfo/kk i¨g¨p.;kl 
m'khj ykxyk- R;keqGs vkfnoklh lewg 'kS{kf.kd O;oLFksr mf'kjkus inkiZ.k djr vlY;kps fnlrs- 
;k misf{kr oxkZps lkfgR; toGikl 1960 uarjp fuekZ.k >kysys fnlrs- misf{kr oxZ f'k{k.k 
ÄsrY;koj vkeps ÁfrÇcc ;k lkfgR;kr fnlr ukgh- Eg.kwu lkB¨Ÿkjh dky[kaMkr lkfgR; fuekZ.k 
d: ykxyk- R;kykp vkt ^lkB¨Ÿkjh okax³~e;hu Áokg* vls vki.k Eg.kr¨- 

Lokra«;¨Ÿkj dkGkr vkfnoklh lewg f'kdw ykxyk] c¨yw ykxyk] fygw ykxyk o ÁLFkkfir 
lektO;oLFksus ewG jfgoklh vl.kkÚ;k vkfnoklÈuk ouoklhdj.k d¢ys- vkfnoklh lewg fulxkZP;k 
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lkfUu/;kr eqDri.ks thou tx.kkÚ;k Ò¨GÓk&ÒkcMÓk vkfnoklÈ lewgkoj la/kh lk/kwu vU;k; d¢yk- 
vusd Álaxh 'k¨"k.k d¢ys- R;keqGs doh Òqtax esJke fyfgrkr& 

^^rs vkys rsOgk ÒVdarh g¨rh^^rs vkys rsOgk ÒVdarh g¨rh^^rs vkys rsOgk ÒVdarh g¨rh^^rs vkys rsOgk ÒVdarh g¨rh    
vkf.k vkeP;kdMs bfrgklvkf.k vkeP;kdMs bfrgklvkf.k vkeP;kdMs bfrgklvkf.k vkeP;kdMs bfrgkl----    

vki.k loZp d: vknykcnyvki.k loZp d: vknykcnyvki.k loZp d: vknykcnyvki.k loZp d: vknykcny    
vu~ cnyw txvu~ cnyw txvu~ cnyw txvu~ cnyw tx----    
d¢yk fo'okld¢yk fo'okld¢yk fo'okld¢yk fo'okl    

vkrk R;kaP;kdMs vkgvkrk R;kaP;kdMs vkgvkrk R;kaP;kdMs vkgvkrk R;kaP;kdMs vkgs bfrgkls bfrgkls bfrgkls bfrgkl    
vu~ vkeP;kdMs foeqDr**3vu~ vkeP;kdMs foeqDr**3vu~ vkeP;kdMs foeqDr**3vu~ vkeP;kdMs foeqDr**3    

v'kk Ádkjs doh vkiY;k ewG O;oLFkscÌy ekaM.kh djrkuk fnlrkr-  
Òkjrh; Lokra«; laxzkekr vkfnoklh ekxs jkfgys ukghr] ijarq bfrgklkph ekaM.kh dj.kkjk 

oxZ vkfnoklh Økarhdkjkapk mYys[k d¢ysykp ukgh- R;keqGs okg: l¨uo.ks ^ukdkjysY;k 
vkfnoklÈpk bfrgkl* ;k 'kh"kZdk[kkyh fuca/k fyfgrkr- raVÓk fÒYy] fcjlk eqaMk] [kkT;k ukÃd 
;klkj[ks vusd 'kwjohj Økarhuk;d baxztkafo#) y<ys- ijarq ijkØekpk [kjk bfrgkl jpuk xsysyk 
ukgh- myV vkfnoklÈuk p¨j] yqVsjs] nj¨Ms[k¨j v'kk Ádkjpk f'kDdk R;kaP;k ekFkh ekjyk- ;kph 
[kar vk/kqfud dkGkrhy doh okeu 'ksMekd¢ ;k lnaÒkZr fyfgrkr& 

^^vkfnek bfrgkl rq>k lR; vkgs^^vkfnek bfrgkl rq>k lR; vkgs^^vkfnek bfrgkl rq>k lR; vkgs^^vkfnek bfrgkl rq>k lR; vkgs    
laÄ’kZ Økarh gkp rqÖ;k eqDrhpk ekxZ vkgslaÄ’kZ Økarh gkp rqÖ;k eqDrhpk ekxZ vkgslaÄ’kZ Økarh gkp rqÖ;k eqDrhpk ekxZ vkgslaÄ’kZ Økarh gkp rqÖ;k eqDrhpk ekxZ vkgs    

Eg.kwup Økafrohj ukjk;.kÇlg mÃd¢ps uko vtjkej vkgsEg.kwup Økafrohj ukjk;.kÇlg mÃd¢ps uko vtjkej vkgsEg.kwup Økafrohj ukjk;.kÇlg mÃd¢ps uko vtjkej vkgsEg.kwup Økafrohj ukjk;.kÇlg mÃd¢ps uko vtjkej vkgs    
L=h g¨rh enkZuh jk.kh nqxkZorh xVeaMY;kph lezkKhL=h g¨rh enkZuh jk.kh nqxkZorh xVeaMY;kph lezkKhL=h g¨rh enkZuh jk.kh nqxkZorh xVeaMY;kph lezkKhL=h g¨rh enkZuh jk.kh nqxkZorh xVeaMY;kph lezkKh    

baxzth baxzth baxzth baxzth lŸksiq<s u >qdrklŸksiq<s u >qdrklŸksiq<s u >qdrklŸksiq<s u >qdrk    
vkfnoklÈP;k Á'ukyk U;k; fnyk feGowuhvkfnoklÈP;k Á'ukyk U;k; fnyk feGowuhvkfnoklÈP;k Á'ukyk U;k; fnyk feGowuhvkfnoklÈP;k Á'ukyk U;k; fnyk feGowuh----**4**4**4**4    

vkfnoklh 'kwjfojkauh Lokra«; laxzkekr Òkx Äsryk ijarq fyfg.kkÚ;kauh r¨ [kjk bfrgkl u 
fyfgrk vkfnoklÈpk bfrgkl nkcwu Vkdyk- vkfnoklÈpk x©jo'kkyh bfrgkl yiowu Bsoys- r¨ 
bfrgkl vktpk r:.k vkiY;k ys[k.khP;k ek/;ekrwu ekaM.kh djr vkgs- ;kcÌy dof;=h dqlqe 
vkyke fyfgrkr& 

^^xyr fyfg.kkÚ;kau¨ y{kkr Bsok^^xyr fyfg.kkÚ;kau¨ y{kkr Bsok^^xyr fyfg.kkÚ;kau¨ y{kkr Bsok^^xyr fyfg.kkÚ;kau¨ y{kkr Bsok    
lqo.kkZ{kjkauh fyfg.;k t¨xk vkepk bfrgkllqo.kkZ{kjkauh fyfg.;k t¨xk vkepk bfrgkllqo.kkZ{kjkauh fyfg.;k t¨xk vkepk bfrgkllqo.kkZ{kjkauh fyfg.;k t¨xk vkepk bfrgkl    

eh vtwugh ÄMor vkgseh vtwugh ÄMor vkgseh vtwugh ÄMor vkgseh vtwugh ÄMor vkgs    
ÄMorp jkg.kkj vkgsÄMorp jkg.kkj vkgsÄMorp jkg.kkj vkgsÄMorp jkg.kkj vkgs----**5**5**5**5    

vls bfrgkl fy[kk.k dj.kkÚ;k ys[kdkauh vkfnoklÈP;k 'k©;Z&ijkØekacÌy [kjs rs fyfgys 
ukgh- rjhns[khy Økafrdkjd ;kaiklwu Ásj.kk feGrs- R;akuk tx.;kph uoh meÊ ÁkIr gsrs- gh meÊ 
thoukr cGgh nsrs] R;k lanÒkZr doh fouk;d rqejke fyfgrkr& 

^^x¨aMou isVys vkgs^^x¨aMou isVys vkgs^^x¨aMou isVys vkgs^^x¨aMou isVys vkgs    
x¨aMouk rqÖ;k ÒwÃP;kx¨aMouk rqÖ;k ÒwÃP;kx¨aMouk rqÖ;k ÒwÃP;kx¨aMouk rqÖ;k ÒwÃP;k    

vkfniq=kaps Äk;kG tx.ksvkfniq=kaps Äk;kG tx.ksvkfniq=kaps Äk;kG tx.ksvkfniq=kaps Äk;kG tx.ks    
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nsÅu tkr¨ ekÖ;k tx.;kyk vkOgkunsÅu tkr¨ ekÖ;k tx.;kyk vkOgkunsÅu tkr¨ ekÖ;k tx.;kyk vkOgkunsÅu tkr¨ ekÖ;k tx.;kyk vkOgku----**6**6**6**6    
vkfnoklh lekt o"kkZuqo"kZsZ misf{kr jkfgyk ijarq vktP;k r#.kkauk f'k{k.kkeqGs vkReÒku 

vkY;kus r¨ tkx`r >kyk- misf{kr thou R;akP;k okVÓkyk vkys R;kpk 'k¨/k Äsr&Äsr vkfnoklh 
bfrgklkph uohu ekaM.kh djrkuk fnlrkr- R;kpcj¨cj eq[; Áoklkgkrhy ne.kuhrh d'kk 
Ádkjph vkgs- lanÒkZr okg: l¨uo.ks ^LVst* ;k dforsrwu fyfgrkr& 

^^vkEgh LVstoj xsy¨p ukgh^^vkEgh LVstoj xsy¨p ukgh^^vkEgh LVstoj xsy¨p ukgh^^vkEgh LVstoj xsy¨p ukgh    
vkf.k vkEgkyk c¨yoygh ukghvkf.k vkEgkyk c¨yoygh ukghvkf.k vkEgkyk c¨yoygh ukghvkf.k vkEgkyk c¨yoygh ukgh    
c¨VkP;k b'kkÚ;kus vkEgkykc¨VkP;k b'kkÚ;kus vkEgkykc¨VkP;k b'kkÚ;kus vkEgkykc¨VkP;k b'kkÚ;kus vkEgkyk    
vkeph ik;jh nk[kowu fnyhvkeph ik;jh nk[kowu fnyhvkeph ik;jh nk[kowu fnyhvkeph ik;jh nk[kowu fnyh    

vkEgh frFksp cly¨vkEgh frFksp cly¨vkEgh frFksp cly¨vkEgh frFksp cly¨    
vkEgkyk 'kkckldh feGkyhvkEgkyk 'kkckldh feGkyhvkEgkyk 'kkckldh feGkyhvkEgkyk 'kkckldh feGkyh    
vkf.k LVstoj rs mÒs jkgwuvkf.k LVstoj rs mÒs jkgwuvkf.k LVstoj rs mÒs jkgwuvkf.k LVstoj rs mÒs jkgwu    

vkEgkyk vkepsp nq%[k rs lkaxrvkEgkyk vkepsp nq%[k rs lkaxrvkEgkyk vkepsp nq%[k rs lkaxrvkEgkyk vkepsp nq%[k rs lkaxr    jkfgysjkfgysjkfgysjkfgys    
dddd/k/k/k/khp R;kaps >kys ukghhp R;kaps >kys ukghhp R;kaps >kys ukghhp R;kaps >kys ukgh    

vkeph 'kadk vkEgh dqtcqty¨vkeph 'kadk vkEgh dqtcqty¨vkeph 'kadk vkEgh dqtcqty¨vkeph 'kadk vkEgh dqtcqty¨    
rs dku rs dku rs dku rs dku /k/k/k/k:u ne Òjyk:u ne Òjyk:u ne Òjyk:u ne Òjyk    
ekQh ekx ukghrjekQh ekx ukghrjekQh ekx ukghrjekQh ekx ukghrj------------------------**7**7**7**7    

ÁLrkfir lektO;oLFksus vkfnoklÈuk R;kaph tkxk nk[kowu fnyh vkf.k R;kauk frFksp Bsoys- 
vkfnoklh vkiys thou tx.;kP;k lanÒkZr gs rj vkiysp thou vkgs- vls dqtcqt d¢yh vlrk 
ekQh ekx.;kl lkafxrys ukghrj---- v'kh nedh fnyh- vkfnoklh lewg eqGkkrp lk/kk vkf.k ljG 
ekxÊ thou tx.kkjk] deh c¨y.kkjk vlY;keqGs Lor%gwu O;klihBkoj xsykl ukgh vkf.k R;kauk 
c¨yoys ns[khy ukgh- ijarq vk/kqfud dkGkr f'k{k.kkus tkx`r >kysyk r:.k iq<s ;sÅu v'kk ;k 
vU;k;&vR;kpkjk lanÒkZr Á'u fopk: ykxyk- doh n;k iokj d¨aMokMk ;k dkO;laxzgkr 
^egkdos* dforse/kwu fyfgrkr& 

^^gs egkdos^^gs egkdos^^gs egkdos^^gs egkdos    
rqyk egkdoh rjh dls Eg.kkosrqyk egkdoh rjh dls Eg.kkosrqyk egkdoh rjh dls Eg.kkosrqyk egkdoh rjh dls Eg.kkos----------------    
gk vkepk vU;k&vR;kpkjkpkgk vkepk vU;k&vR;kpkjkpkgk vkepk vU;k&vR;kpkjkpkgk vkepk vU;k&vR;kpkjkpk    

,d tjh 'y¨d rw jpyk vlrkl,d tjh 'y¨d rw jpyk vlrkl,d tjh 'y¨d rw jpyk vlrkl,d tjh 'y¨d rw jpyk vlrkl    
rj rq>s uko dkGtkr d¨jys vlrsrj rq>s uko dkGtkr d¨jys vlrsrj rq>s uko dkGtkr d¨jys vlrsrj rq>s uko dkGtkr d¨jys vlrs----**8**8**8**8    

cgqtu lektkyk lq#okrhiklwup ;k o.kZO;oLFksus ukdkjysys vkgs- R;akP;koj g¨.kkjs 
vU;k;&vR;kpkj lrr g¨r jkfgys- ;klanÒkZr egkdohus ,d tjh 'y¨d jpuk vlrk rj rq>s 
uko dkGkr jpys vlrs- R;klanÒkZr doÈuh dforsP;k ek/;ekrwu t‚c fopkjr vkgs- e- T;¨frck 
Qqys ;kauh ^tkrhlkBh ekrh [kkbZ* vls EgVys vkgs- vk/kqfud dkGkr ns[khy LokFkkZlkBh ;kph chts 
lektke/;s osxosxG~;k Ádkjs isjyh tkr vlY;kps fnlrs-  

vkfnoklh lekt lkaL—frd–"VÓk izxr vlyk rjh vkÆFkd vkf.k lkekftd 'k¨"k.kkrwu 
lqVyk ukgh- ÄVusus R;kauk vf/kdkj fnys vlY;keqGs R;kapk fodkl g¨rkuk fnlr vkgsr- 
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rjhns[khy dkgh 'k¨"k.kdrsZ 'k¨"k.k djr vlY;keqGs j{k.k drsZp Ò{kd g¨r vlrkr- R;klkBh 
vkiY;kr cny g¨.ks xjtsps vkgs- vkfnoklh fL=;kauh ifjfLFkrhyk lke¨js tkÅu ekxZ dk<kok 
ykx.kkj vkgs-  

^^l[;kau¨ fu^^l[;kau¨ fu^^l[;kau¨ fu^^l[;kau¨ fu/k/k/k/kkZj d: ;kkZj d: ;kkZj d: ;kkZj d: ;k    
vki.k lkfo=h Qvki.k lkfo=h Qvki.k lkfo=h Qvki.k lkfo=h Qqys g¨Å ;kqys g¨Å ;kqys g¨Å ;kqys g¨Å ;k    

j.kkax.kk nqxkZ] >k'khph >ydkjh g¨Å ;kj.kkax.kk nqxkZ] >k'khph >ydkjh g¨Å ;kj.kkax.kk nqxkZ] >k'khph >ydkjh g¨Å ;kj.kkax.kk nqxkZ] >k'khph >ydkjh g¨Å ;k    
vkfnoklÈph 'kDrh g¨Å ;kvkfnoklÈph 'kDrh g¨Å ;kvkfnoklÈph 'kDrh g¨Å ;kvkfnoklÈph 'kDrh g¨Å ;k----**9**9**9**9    

vkfnoklh eqyh vkrk gkrkr ys[k.kh ÄsÅu lkfo=hckbZ Qqys ;kaP;k ekxkZus fuÄkys vkgsr- 
R;kaps fopkj vkRelkr d#u Lor%ph Áxrh dj.;kr ekxZLFk >kY;k vkgsr- R;keqGs ;s.kkÚ;k dkGkr 
R;kaP;koj vU;k; vR;kpkj dj.kkÚ;kauk tkc fopkjrhy- R;kpk Áfrdkj dj.;klkBh vkfnoklh L=h 
mÒh jkghy-  

vkfnoklh fL=;kaaoj lq/kkjysY;k lqf'kf{kr vkf.k ÁLrkfir oxZ 'k¨"k.k d'kk i)rhus djr¨- 
R;kaph dkoG~;klkj[kh nq"V utj vlrs- ;klanÒkZr m"kkfdj.k vk=ke Eg¨jdh ;k dkO;laxzgkr 
^iS'kkph yky vkx g¨;* gh dfork fyfgrkr& 

^^okVsus tkrs rj le/;k M¨;kyk vkx ykxsy^^okVsus tkrs rj le/;k M¨;kyk vkx ykxsy^^okVsus tkrs rj le/;k M¨;kyk vkx ykxsy^^okVsus tkrs rj le/;k M¨;kyk vkx ykxsy    
jk.ks rqÖ;koj utj le/;k lqjk.ks rqÖ;koj utj le/;k lqjk.ks rqÖ;koj utj le/;k lqjk.ks rqÖ;koj utj le/;k lq/k/k/k/kkjysY;k ckiVÓkaphpkjysY;k ckiVÓkaphpkjysY;k ckiVÓkaphpkjysY;k ckiVÓkaphp    

rw jkrjk.kh g¨Åu x g¨'khy rj iS'kkph yky vkx g¨;rw jkrjk.kh g¨Åu x g¨'khy rj iS'kkph yky vkx g¨;rw jkrjk.kh g¨Åu x g¨'khy rj iS'kkph yky vkx g¨;rw jkrjk.kh g¨Åu x g¨'khy rj iS'kkph yky vkx g¨;    
ukghrj fcc;kph Qqy g¨;ukghrj fcc;kph Qqy g¨;ukghrj fcc;kph Qqy g¨;ukghrj fcc;kph Qqy g¨;    

rw lw;ZlqGh ukxdeGh lq;ZQwy g¨;rw lw;ZlqGh ukxdeGh lq;ZQwy g¨;rw lw;ZlqGh ukxdeGh lq;ZQwy g¨;rw lw;ZlqGh ukxdeGh lq;ZQwy g¨;    
g¨ rkacMh iGlkph yky g¨ rkacMh iGlkph yky g¨ rkacMh iGlkph yky g¨ rkacMh iGlkph yky vaxkjvaxkjvaxkjvaxkj    

rjp mBwu fnlsy ;k cktkj lqD;kys rq>k 'k`axkj**10rjp mBwu fnlsy ;k cktkj lqD;kys rq>k 'k`axkj**10rjp mBwu fnlsy ;k cktkj lqD;kys rq>k 'k`axkj**10rjp mBwu fnlsy ;k cktkj lqD;kys rq>k 'k`axkj**10    
eq[; Áokgkrhy ÁLFkkfir y¨dkadMwu g¨.kkjs vkfnoklh fL=;kaojhy vU;k; vR;kpkj gs 

vkt dkgh fo—r ekufldrsP;k ;k y¨dkadMwup ok<rkuk fnlr vkgs- fL=;kaojhy g¨.kkÚ;k vU;k; 
vR;kpkj ;k cÌy doh okg: l¨uo.ks ^L=h* ;k dforsr fyfgrkr& 

^^,d oLrw v'kh vkgs^^,d oLrw v'kh vkgs^^,d oLrw v'kh vkgs^^,d oLrw v'kh vkgs    
fryk okVsr ÄkVsr lkiMsy frFks j¨[kkosfryk okVsr ÄkVsr lkiMsy frFks j¨[kkosfryk okVsr ÄkVsr lkiMsy frFks j¨[kkosfryk okVsr ÄkVsr lkiMsy frFks j¨[kkos    

okVys rj feBhr ?;kosokVys rj feBhr ?;kosokVys rj feBhr ?;kosokVys rj feBhr ?;kos    
g©l fQVyh rj l¨Mwu |kosg©l fQVyh rj l¨Mwu |kosg©l fQVyh rj l¨Mwu |kosg©l fQVyh rj l¨Mwu |kos    

vki ugÈ xe ugÈA**11vki ugÈ xe ugÈA**11vki ugÈ xe ugÈA**11vki ugÈ xe ugÈA**11    
vkfnoklh lewg gk eqGkrp oafpr vkgsr- fL=;kaoj vR;kpkj d:u ns[khy Ádj.ks nkcyh 

tkrkr- dkj.k iq<s xsY;koj R;kauk U;k; feGsyp vls ukgh- myV R;kaph ir] bTtr] vczw 
pOgkVÓkoj vk.k.;kps Á;Ru d¢ys tkrkr- ;k misf{kr lektkyk okyh d¨.khp ulsy frFks ;¨X; r¨ 
U;k; feGsyp vls ukgh- v'kk Ádkjps vusd Á'u vkfnoklÈP;k okVÓkyk vkysys fnlrkr- vusd 
leL;kauk R;kauk lke¨js tkos ykxrs-  

vkfnoklÈps 'k¨"k.k o"kkZuqo"ksZ g¨r jkfgys- ijarq vk/kqfud dkGkr rs vkEgh lgu dj.kkj 
ukgh- R;klkBh 'k¨"k.kdR;kZ lektO;oLFksyk doh b'kkjk nsr vkgs- vkt ^myxqyku* lkj[ks 
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dkO;laxzg Ádkf'kr g¨r vkgsr- lok±xh.k Økarhph Òk"kk doh djrkuk fnlrkr- doh ckckjko 
eMkoh fyfgrkr& 

^^vkrk vkEgh ykpkjh iRd:u^^vkrk vkEgh ykpkjh iRd:u^^vkrk vkEgh ykpkjh iRd:u^^vkrk vkEgh ykpkjh iRd:u    
dkgh lkax.kkj ukgh] 'k¨"k.kdR;k±ps eqnsZdkgh lkax.kkj ukgh] 'k¨"k.kdR;k±ps eqnsZdkgh lkax.kkj ukgh] 'k¨"k.kdR;k±ps eqnsZdkgh lkax.kkj ukgh] 'k¨"k.kdR;k±ps eqnsZ    

ikMY;kf'kok; Fkkac.kkj ukgh**12ikMY;kf'kok; Fkkac.kkj ukgh**12ikMY;kf'kok; Fkkac.kkj ukgh**12ikMY;kf'kok; Fkkac.kkj ukgh**12    
vkfnoklÈoj d¢ysyk vU;k; vR;kpkj vkti;±r iqoZtkauh lgu d¢yk] i.k rs vkrk ;kiq<s 

ykpkjh iRd:u thou tx.kkj ukgh- dkgh lkax.kkj ukgh rj R;kaps eqnsZ ikMY;kf'kok; jkg.kkj 
ukgh- v'kk Ádkjs Økarhph Òk"kk vkfnoklh doh vkiY;k dkO;kP;k ek/;ekrwu djrkuk fnlr vkgs-  

lq#okrhP;k dkGkiklwu vusd jkT;dR;k±uh vkfnoklÈoj vU;k; vR;kpkj rj d¢yk] Áns'k 
dkcht d¢yk- ijarq Lokra«;¨Ÿkj dkGkrgh 'kklu drsZ] jkT;drsZ vkf.k vf/kdkjh oxZ d¨.kR;k uk 
d¨.kR;k Lo#ikr 'k¨"k.k djrp jkfgys- 'kklu njckjh vkfnoklÈP;k fodklkdfjrk e¨BÓk Áek.kkr 
fu/kh tkghj d¢yk tkr¨- ijarq r¨ fu/kh i¨g¨pfo.kkjk oxZ] vf/kdkjh R;kph vaeyctko.kh iw.kZi.ks 
djrkr dk\ ;k lewg ik;±r ;kstuk i¨g¨p.;klkBh iqjsiwj okij djk;yk gkok- ijarq nqnSZo vls dh] 
QDr vkiqydhph ekufldrk nk[kowu Fk¨MÓk Áek.kkr mi;¨xkr vk.k.ks vkf.k jkfgysyk fu/kh 
fxGa—r dj.ks- Çdok mi;¨xkr u vk.k.ks- v'kkÁdkjs 'kklukpk vkfnoklÈ dfjrk vkysyk fu/kh 
mi;¨xkr vk.kY;kps nk[kfoys tkrs- cÚ;kp osGk rj gk fu/kh fodklkdfjrk u okijrk ijr tkr 
vlr¨- vkfnoklh lewg T;k Áns'kkr jkgr¨- R;k Òkxkr tk.;kdfjrk jLR;kph vko';drk vlrs- 
rsFks nG.koG.kkph derjrk vlrhy- v'kk fBdk.kh vf/kdkjhoxZ tkÃy dk\ ÁR;{k ÒsVh nsÅu R;k 
dkekph ikg.kh djsy dk\ v'kk ÁdkjP;k vusd leL;kauk vf/kdkjh oxk±uk lke¨js tkos ykxrs- 
R;kp cj¨cj lok±r egŸokph ckc Eg.kts Òk"ksph vMp.k vlrs- ;keqGs vkfnoklh lewg nqyZf{kr 
vlY;kus vk/kqfud dkGkrhy doh R;kapk ukdkjysyk bfrgkl] nq%[k] nSU;] nkL;] 'k¨"k.k] vU;k; 
vR;kpkj] fL=;kaps nq%[k vkiY;k dkO;kP;k ek/;ekrwu lkdkjrkuk fnlrkr- 
lanÒZ xzaFk %lanÒZ xzaFk %lanÒZ xzaFk %lanÒZ xzaFk %    
1- dqejs lquhy] frjdkeBk] x äMou lkfgr; Ádk'ku] ukxiwj] ÁFkeko`Ÿkh 1991] i`-Ø- 34 
2- esJke Òqtax] myxqyku] lkd¢r Ádk'ku vkSjaxkckn] vko`Ÿkh 1995] i`-Ø- 85 
3- egkRek T;¨frck Qqys] egkRek Qqys lexz ok³e~; egkjk"Vª jkT; lkfgR; laL—rh eaMG eqacÃ] vko`Ÿkh ikpoh 1991] ì-

Ø- 496 
4- j¨axVs rqdkjke] vkfnoklh dforspk m"k%dky] ÇMiy ifCyd¢'ku Bk.ks] ÁFkeko`Ÿkh 2007 2007] i`-Ø- 58 
5- vkye dqlqe] jku vklokaps rGs] eqæd cugÍh ukxiwj] ÁFkeko`Ÿkh 1998] i`-Ø- 39 
6- equÄkVs Áe¨n] vkfnoklh ejkBh lkfgR; Lo#i vkf.k leL;k] Árh{kk Ádk'ku iq.ks] Á-vk- 2007] i`-Ø- 89 
7- l¨uo.ks okg:] x ä/kG] lqxkok Ádk'ku iq.ks] vko`Ÿkh 2006 
8- n;k iokj] d äMokMk] esgrk ifCyÇ'kx gkÅl] iq.ks 
9- dkacGs vej] ejkBh vkfnoklh lkfgR;] fuÆerh laokn] Ák- fy- 873 d@2- lh okMZ fl)hFkZ Iyk>k] d¨Ygkiwj] 

ÁFkeko`Ÿkh 2016 
10- okYgsdj Kkus'oj] vkfnoklh lkfgR;% ,d vH;kl] Lo#i Ádk'ku vkSjaxkckn] ÁFkeko`Ÿkh 2009 
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मिु लममिु लममिु लममिु लम    मराठीमराठीमराठीमराठी    सािह यसािह यसािह यसािह य    ::::        एकएकएकएक    दिृ पेदिृ पेदिृ पेदिृ पे    
 

शखेशखेशखेशखे    शफशफशफशफ     बो डकेरबो डकेरबो डकेरबो डकेर    
सं थापक, ामीण मुि लम मराठी सािह य सं था, मु. पो.बो डा, ता. कळमनुरी,  िज. हगोली. 

मराठी सािह य िव ात अनेक सािह य वाह ढ झाले आहते . आिण ह ेसव एकाएक  घडले असे नाही. या 
वाहां या पाठीमागे वैचा रक बैठक आह.े ा आधुिनक मराठी सािह य वाहांनी मराठी सािह य समृ द केले आह.े 

त वतः काही प रवतनेही घडिवली आहते. वातं यानंतर या काळात  िश णाचा सार व चार वाढत होता. 
िनरिनराळे समाज तर िश णा या क ेत येत होते.  अ यास मा या िनिम ान े कवा आवड हणून सािह य 
वाचले जायचे, पण या सािह यातून आपला गांव,  आपली माणसे, आपला समाज,  आपला िशवार,  आपली माती, 
आपली सुखदःुखे, आनंद,  यशापयश,  िवचार,  आंदोलन,े  आिण भावना यांच ेदशन होत न हत.े गावगा ातला 
माणूसपणाचा धडा िशकवणारा मुसलमान सािह याचा नायक होऊ शकलेला नाही. हणूनच १९५० नंतर या 
काळात सािह याकड ेबघ याचा दृ ीकोन बदलत गेला व नवनवीन वाह िनमाण झालेत, यामुळे एकूणच मराठी 
सािह य िवकिसत हो यास मदत झाली आह.े "मुि लम मराठी सािह य"  हा सािह याचा  मुख सािह य वाह 
आह.ेतर ामीण मुसलमान हा याचा मुख मूलाधार आह.े मुि लम मराठी सािह य ही सं ा  सािह य वहारात 

ढ करणारे सांगलीचे आ  सािहि यक  पिहले आमदार स यद अमीन यांची चौवीस पु तके कािशत आहते तर 
अनेक मुि लम मराठी संतकव नी मराठी सािह य  समृ द केले आह.े ाम व थेमधील मुख घटक असणारा 

ामीण मुसलमान गावगा ात इतर धम यांशी सहजीवन जगत आला आह.े गावगा ात तो शेती व शेतीची कामे, 
गवंडीकाम, कुठेकुठे मुला याचा वसाय करताना दसतो. या ाम व थेम ये कवी, लेखक राहतो, ती 

ाम व था यां या सािह यातून अजाणता का होईना, कट होत राहत.े या अथाने ामीण वा या प  खुणा 
यां या वाड्ःमयात सापडतात.  

भारत हा मुळात शेती धान आिण खे ापा ांचा दशे आह.े ब जनांची सािह यपरंपरा येथ या 
ामजीवनाभोवती गंुफलेली आह.े यामुळे अनेक समुहा या अनेक भाषा आहते. यात बोली भाषा व वहारी 

भाषा अशा िभ  भाषा अनके समुहात बोल या जातात. ामीण मुि लम समाजात बोलीभाषा व वहारी भाषा 
अशा िभ  भाषा आहते. हा समाज घरी दखनी-उद ूतर दारी मराठी भाषेत वहार करताना दसतो .शहरी भागात 

िचतच घरी मराठी भाषेत बोलतो. तसे पाहता ामीण मुसलमान घरी-दारी मराठीतून वहार करताना दसतो . 
न वद या दशकानंतर मुि लम समाजात मो ा माणात प रवतन ेघडली. हा समाज  मराठीतून मो ा माणात 
िश ण घेताना दसतो आह.े याचाच प रणाम हणून तो मराठी भाषा उ म बोलतो,  वाचतो आिण आपले अनुभव 
िलिहतोही आह.े सािह य ही एक सामािजक घटना आह.े ह े आता कळायला लागले. हणून १९९० साली 
सोलापूरात अिखल भारतीय मुि लम मराठी सािह य प रषदचेी   थापना कर यात आली. वग य हाजी अ दलू 
लतीफ न लामंद ू( कािसदकार) , वग य फकरो ीन बे ूर , वग य डॉ .मीर इसहाक शेख,  गझलकार ए. के . शेख, 
डॉ. अजीज नदाफ, कवी मुबारक शेख,  शाहीर िव ासराव फाटे, का.  िवलास सोनवणे,  डॉ.  इ बाल िम े,  उदय 
टळक यांनी सोलापूरात दोन दवसीय अिखल भारतीय मुि लम मराठी सािह य संमेलन २३ ,२४ माच १९९० ला 
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ता मा मृती मंदीर नामकरण (शहीद कुबान सेन नगर) येथे ा.फ. म.  शहा जद े यां या अ य तेखाली 
यश वी र या संप  केले. या संमेलन यशातून अिखल भारतीय मुि लम मराठी सािह य प रषदचेी कायदशेीर  
न दणी क न महारा ात आठ संमेलने वबळावर घेऊन सािह याचा इितहास रचला.  पुढे वैचा रक मतभेद िनमाण 
झाले व प रषदचेे काय मंदावले. पु हा  कालांतरान ेडॉ.  शेख इ बाल िम े यां या नेतृ वाखाली अिखल भारतीय 
मुि लम मराठी सािह य व सां कृतीक  मंडळाची थापना झाली. व सािहि यक उप माला गती िमळाली असे असल े
तरी ामीण भागातील सािहि यकापयत सािह याची चळवळ पोहचली पािहजे. या येयान े सन २००१ साली 

ामीण मुि लम मराठी सािह य चळवळ सु  झाली.  आजघडीला महारा ात ही चळवळ सव  ओळखली जात.े  
ामीण भागाम ये खे ात मुि लमांची मोजक च ं घरे असली तरी खे ातून मो ा माणात मुि लम 

समाज राहतो. यां या सभोवतालचा संपूण प रसर मराठीमय असतो यात शंका नाही. यामुळे  तो शहरी 
भागातील मुि लमांपे ा मराठी उ म बोलतो उ म िलिहतो.  ामीण भागाम ये साजरे होणारे सण- उ सव, 
िपराचा- वल चा उ स, ामदवैतांची ज ा  यां यािशवाय ामसं कृती  पूण होत नाही. ह े ामसं कृतीच ेघटक या 
या गावचे एक मानसिव  िनमाण करतात. सव धमा या सव   मराठी संता या अभंगाची भाषा ामीण भागात 

बोलली जाणारी आह.े अभंगसृ ीमधून बोलीचा सहज वापर होताना दसतो.  
ामीण प रसरातनू झपा ान े पुढे येणारा नवा उ साही लेखकवग आप या जीवनसमुहातील सुख-दःुख, 

सामािजक सम या यांचे िच ण आप या बोलीभाषेतनू अिभ   क  लागला. अशा सािह या या दरबारात ज े
मागे मागे उभे आहते. या याकड ेआता ल  दले पािहजे. यांना आ मिव ास दला पािहजे. मराठी  सािह याचा  
 दलुि त म यवत  ामीण मुि लम मराठी सािह य वाह वाही हावा ! यात नवे नवे अनुभव  हावेत,  
याचे साम य वाढावे,  भाषािवषयक साम य अिधक गितमान हावे, आिण इथ या सं कृतीशी असलेले नात ेदढृ 
हावे आिण एकूणतः मराठी सािह य सव बाजूंनी समृ द व ीमंत हावे ! ामीण सािह याची चळवळ सां कृितक 

चळवळ आह,े ामीण सािह य ह ेप रवतनवादी सािह य आह.े याची वतःची एक जीवनदृ ी आह.े अशी भूिमका 
घेऊन  ामीण भागातून  िलहीणा-या  मुि लम मराठी सािह यीकांची ामीण मुि लम मराठी सािह य चळवळ 

वतक / सं थापक तथा क ीय कोषा य  शेख शफ  बो डकेरांनी  िनमाण केली.  
यां या घरात शेकडो वषापासून अ ान व दा र  नांदत असेल अशा ितभावंताना या चळवळीची  

आव यकता िनि तच अिधक असणार आह ेयात शंका नाही. महमंद पैगंबर, सूफ  सतं , संत कबीर , महा मा फुले , 
छ पती शा  महाराज , डा◌ॅ.बाबासाहबे आंबेडकर या सवाचे िवचार ामीण मुि लम मराठी सािह याच ेमानदडं 
आहते. ही चळवळ ह ान ेबोलतो ही मराठी आिण िलिहतोही मराठी अशी मराठीची सवागान ेसा  दणेारी आह.े 
या ऐितहािसक ामीण मुि लम मराठी सािह य चळवळीला मराठवाडा,  िवदभ,  पि म महारा ,  खानदशे या 

े ात अिधक गितमान कर यासाठी अनेक  मा यवर सािह यीकांच ेयोगदान मह वाचे मानले जात.े ही चळवळ १ 
मे २००१ ला थापन झाली आह.े आता चळवळीतून (शासन न दणीकृत) " ामीण मुि लम मराठी सािह य" या 
नावान ेसं था थापन कर यात आली आह.े गे या काही दशकापासून मुि लमांिवषयी जािणवपूवक षे पसरिवला 
जातो. याचाच प रणाम हणून एकनाळी गावात मुि लमांना वेशबंदी करणे. यां यापासून माल िवकत न घेणे, 
माल लुटणे , अपमािनत करणे अशा घटना दवस दवस वाढत आहते. अशा प रि थतीत सािह यीकानंी जागृत रा न 
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अशा घटनांना श दब द क न किवता, कथा, कादबंरी, नाटक, असे  सािह याच े िविवध कार हाताळणारे  
सािह याच ंसािह यपण जपून गुणव ापूण सािह य िनमाण करणारे सािहि यक िनमाण होत आहते. ही चळवळी या 
दृ ीने अ यानंदाची बाब आह.े 

ामीण मुसलमान हा गावगा ात रमणारा समाज असला तरी जाणीवपूवक थािपतांनी कानाडोळा 
केलेला दलु ीत समाज आह.े खु या वगात अस यामुळे याला कुठ याचं शासक य योजनेचा फायदा होत नाही. 
राहायला घर नाही, टोपलं टेकवायला शेत नाही. मग जगायचं कस ं? नेहमीच संघषात अस यामुळे याची दै यदशा 
झा याचे दसून येत ेव सोबतच भरीसभर हणून  

 वाढलेले धा मक कमकांड, हदमुूि लम तणाव अशा प रि थतीत अ ानी आिण मूढ लोकांच े उ बोधन 
करणे, मुि लम सािह यीकानंा मोठे िवचारपीठ िमळवून दणेे.  सािह या ारे समाजाच े  मांडणे व सोडवणे. 
भािषक ऐ य िनमाण करणे. समतावादी संिवधानीक समाजा या िन मतीसाठी जाणीवपूवक य  करणे. ामीण 
मुि लम समाजात िश णाच ेमह व पटवून दणेे व मराठी राजभाषेतनू िश ण घे यासाठी ो सािहत करणे ह ेया 
चळवळीचे मुख उ शे आहते.  वाड्ःमयीन चळवळ ही वाड्ःमयापुरती असत नाही  तर ती जीवनसंघषाचा एक 
अप रहाय भाग बनत.े ामीण जीवनातील आज िनमाण झालेले ब सं य  जाती व थेन े िनमाण केले आहते. 
तसेच अथ व था ही कारणीभूत आह.े याची जाणीव क न दणेे गरजेच े आह.े ामीण मुि लम मराठी सािह य 
सं थेच ेसवच पदािधकारी सािहि यक आहते.  सं थेचे अ य  कवी हाशम इ माईल पटेल िलखीत 'सं ाम' २०१३  
व 'ड गराचा आ ोश' २०२१ ह े किवतासं ह िवशेष िस  आहते. यांची 'शांतीगीत' या िशषकाची किवता 
आतंरभारती इय ा नववी  अ यास मात समािव  कर यात आली आह.े सं थेच े सं थापक शेख शफ  बो डकेर 
यांचा 'आ ही मराठी मुसलमान' २००७ हा का सं ह ामीण मुि लम मराठी सािह यातला एक मह वाचा 
का सं ह आह.ेतसेच  "िडझेलगाडी" २०१४ हा बालकिवतासं ह बालसािह यातला पिहला दीघ बालकिवतासं ह 
हणून डॉ. ीपाल सबनीस यांनी या सं हाचा जािहर गौरव केला आह े . औरंगाबादचे डॉ.  हबीब भंडारे यांच े

'माळावरची पेरणी', ढेकळाचा गंध', ' मरणा या दारात जग याचा अथ शोधणारी माणसं', 'जगणं िवकणा-या 
माणसा या किवता' ह ेका सं ह मह वाच ेसं ह आहते. गझलकारांम ये ब दऊ मा खावर यांचे नाव अ ेसर आह.े 
मूलत: कोकणातल ेउद ूभाषी असलेले ह ेशायर. यां यामुळे  मराठी गझल समृ  झाली. यां या गझलांचे संकलन 
डॉ. राम पंिडत यांनी केल ेआह.े 

तसेच सोलापूरच े सरफराज अहमद ह े महारा ातील मह वाचे इितहास अ यासक आहते.ते म ययुगीन 
इितहासकार हणून िस  आहते. ह े वातं यवीर टपू सुलतान थािपत "स तनत-ए -खुदादाद" या पु तकाचे 
लेखक .आ ापयत या पु तका या पाच आवृ या कािशत झाले या आहते. सोलापूरचे बदीऊ मा िबराजदार उफ 
साबीर सोलापूरी ह े यात गजलकार व सिम क आहते. उ मानाबादचे कवी िड. के. शेख ह ेउ म लावणीकार 
आहते.  बुलडाणा येथील शेख िबि म ला सोनोशी यांचा "मीच याचं बोट धरलं" हा का सं ह िवशेष गाजला.  
बाश चे श बीर मुलाणी यां या नावावर िवपुल ंथसंपदा आह.े मुि लम मराठी सािह य संमेलनाचा लेखाजोखा 
श दब  क न मृती ंथ काशीत केल े आहते. मेहबूब जमादार यांचे 'ऊ स' २००९, 'माया' २०११,  'माफ ' 
२०१२ ह ेकथासं ह काशीत आहते. को हापूर िज ातील शौकत नदाफ यांची "आनंदच " २०२० ही कादबंरी 
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अनेक पुर कारांनी स मािनत कर यात आली. ा.  सै यद अ लाउ ीन,  कवी मुबारक शेख, अजीम नवाज राही, 
ा.डा◌ॅ. रफ क सूरज,  फा क काजी, ा. रसूल सोलापूरे, िड. के. शेख, सािहल शेख, रमजान मु ला, सफरअली 

इसफ यांचे लेखन महारा भर िस  आह.े मुि लम मराठी सािह य संमेलनाच ेमाजी अ य  बशीर मुजावर,  पुणे 
यां या नावे १४  कथासं ह आहते. समाजवा तवा या जािणवा कट करणारा चं पूरचा युवा कवी इरफान शेख 
यांचा "मा यातला कवी मरत चाललाय"  हा किवतासं ह ित ीत पुर कारान े स मािनत झाला आह.े ामीण 
मुि लम मराठी सािह यात मुि लम ी सािहि यकांच ेयोगदान दखलपा  आह े .अिनसा िसकंदर शेख व दलशाद 
यासीन स यद संपा दत "फाितमाबी शेख "  २०२१ हा  ऐितहािसक ाितिनिधक का सं ह ठरला आह.े  
सोलापूर या नुरजहा ँ शेख यांचा "माझं िशवार" २०१४  का सं ह,  अिनसा शेख िलखीत 'संवाद दयाशी', 
'सांगाती' २०२१, तर दलशाद स यद िलिखत 'रंग उ हाचे' २०२१. रायगड या कविय ी सायराबान ूचौगुले यांचा 
"चांदण श दांचं "२०२१ ह े किवतासं ह ,परवीन कौसर िलखीत 'मानसी' २०२१ कथासं ह, निसम जमादार 
िलखीत बालकथासं ह " सा रका  "  २०२१ ही पु तके उ लेखनीय आहते. कविय ी िनलोफर फिणबंद यांच े
सू संचालन भावी असत.े जि मन शेख बालकविय ी हणून िस द आहते यांचा "ग ी मुळा रांशी" २०१७ ला 
हा बालका सं ह काशीत झाला. जबीन शेख यांचा "नदी आिण मी" २०२० ला  तर िस र या कविय ी मलेका 
शेख यांचा "मानसमेघ"  का सं ह २०११ ला कािशत झाला. तर अहमदपूर या कविय ी शािहदा स यद  यांचा 
" ित बब" हा का सं ह सन २०१८ साली िस  झाला. लातूर या तहसेीन मसुदअली स यद यांचा "घन बरसुन 
गेले" हा किवतासं ह कािशत आह.े महारा  रा य सािह य व सं कृती मंडळा या सद य रािहले या फरझाना 
इकबाल िलिखत " दंका" २००७ व "इमान मातीशी" २००९ ा किवतासं हा या आवृ ी कािशत आहते 
.ने ळ या शबाना मु ला, शगु ता शेख,  हसीना पठाण, रे मा नदाफ, आयशा नदाफ, नजमा शेख, शबाना शेख,  
शरीफा तांबोळी,  अॅड. शबाना मु ला, रिजया दबीर,  डॉ. सािमया शेख, कम िनसा शेख,  हिसना मुलाणी, परिवन 
मीठागरी  

ा उ म कविय ी आहते. ामीण मुि लम मराठी सािह य चळवळीची संरचना गाव मुख, तालुका मुख, 
िज हा मुख, िवभाग मुख अशा  प दतीची असून महारा ात ही चळवळ अिधक गितमान होताना दसत े आह.े 
महारा ातील येक िज ात चळवळीसाठी पदािधकारी िनवड या जात आहते. क ीय अ य  तथा 
मराठवाडा मुख अॅड. हाशमपटेल,  मागदशक ा. मैनो ीन मु ला साहबे, क ीय सिचव डा◌ॅ. स यद ज बार पटेल 
ह े संत नामदवे च र ाचे अ यासक असून कवी आहते. क ीय काया य  डा◌ॅ. महमंद रफ  शेख यांनी मुि लम 
मराठी सािह यावर संशोधन केले आह.े क ीय सद य इ माईल कादरसाहाब शेख ह ेदजदार कवी आहते.  कवी वाय. 
के. शेख यांचा "चांदण फुले" २०२१ हा का सं ह िस  आह.े क ीय सद य महासेन शंकर धान ह ेसामािजक 
जािणवेचे कवी आहते.  िवदभ िवभाग मुख  शेख िबि म ला सोनोशी,  खानदशे िवभाग मुख अॅड. जमील दशेपांड े
ह े मुि लम मराठी सािह याचे अ यासक हणून ओळखले जातात. क ीय उपा य  तथा पि म महारा  
िवभाग मुख खाजाभाई बागवान ह ेन ा दमाचे कवी आहते. पुणे िज हा य  बा. ह. मगदमू यांचे 'न पेरणी', 
'अ रकाकरी'  २०२१ ह े का सं ह आहते.  बुलडाणा िज हा य  कवी बी. एल. खान यांचा "नवरंग" हा 
गीतका सं ह २००२ साली कािशत झाला आह.े नांदडे िज हा य  शेख िनजाम गवंडगांवकर यांची ' ेम बोधन' 
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२०२०  ही कादबंरी िस  आह.े लातुर िज हा मुख अॅड. शेख इ बाल रसूलसाब,  परभणी िज हा मुख स यद 
चाँद तरोडकर ह े ामीण कवी हणून िस द आहते.  इचलकरंजीच ेिव ोही कवी रिशद बाबू तहसीलदार िलखीत  

"आरसा शोध अंतरमनाचा"  हा किवतासं ह   २०२० साली कािशत झाला आह.े सांगलीचे मुबारक 
उमराणी, िसराज िशकलगार. अहमदनगरच ेलतीफ मोह मद पटेल,  र ाक शेख. र ािगरीच ेइि तयाज िस ीक .  
पालघरचे गौसपाशा शेख यां या किवता दखलपा  आहते. भंडारा येथील ये  कवी दौलतभाई पठाण यांच े
झाडीबोली भाषेतील सािह य ेरणादायी असते. 

सांगलीचे लेखक आदम युसफू पठाण िलखीत ' वातं य सं ामातील मुि लम सैिनक' हा ंथ मुि लमांचे 
वातं य सं ामातील योगदान न ा िपढीला सांगतो.  औरंगाबाद िज हा य  हबीब भंडारे, सोलापूर िज हा मुख 

जाक र मोह मद तांबोळी,दि ण सोलापूर तालुका मुख सौ. शाहीन शेख, बाश  तालुका मुख  गौस शेख,  वैराग 
िवभाग मुख मोही ीन नदाफ यां या मुि लम जािणवा ग भ आहते. अहमदनगर िज हा य  सौ. दलशाद 
यासीन स यद ा उ म सू संचालन करतात यांचे भावी व ृ व चैत य िनमाण करत.े  जळगाव िज हा मुख 
मोहसीन मुनाफ शेख यांचे शै िणक व सािहि यक काय सात यान े सु  असत.े  हगोली िज हा य  अहमद 
िपरनसाहाब शेख ह े नाटककार हणून िस  आहते. ' िगळली माणसं ं ानं'   ह े सामािजक नाटकाच े पु तक 

कािशत आह.े औरंगाबादचे आसेफ शेख (अ सारी) ह ेबालनाटककार यांची "आ ही नाटक करीत आह"े २००७,  
"क तुरी" २०१३ आ द बालना े िस  आहते. िनपाणी येथील सलीम शेख याचंा १९९२ साली "वळवाचा 
पाऊस" हा कथासं ह कािशत झाला. उ मानाबाद िज हा मुख  शेख शाहीद  ह े उ म कवी, गझलकार आहते. 
ग दया िज हा मुख डॉ. नुरजहा ँ पठाण यां या किवता महारा भर िस  आहते. िचपळूणचे शाहीर शािहद 
खेरटकर ह े कोकणातील एकमेव शाहीर हणून िस द आहते. पंढरपूर तालुका मुख फरोजखान ब सीलाल 
बागवान ह े उदयो मुख कवी आहते. क ीय सहसिचव तथा द ड तालुका मुख अिनसा िसकंदर शेख यांची 
चळवळीम ये अ णी भूिमका असत.े क ीय सद य तथा नांदडे तालुका मुख शेख जाफर राजेसाहाब यांची गीत े
खूपच मंजुळ असतात यांनी ामीण मुि लम मराठी सािह य चळवळीचे गीत िलिहले आह.े कंधार तालुका मुख 
शेख युसूफसाहाब  व िबलोली तालुका मुख जाफर आदमपूरकर ह ेयुवा कवी यांचे लेखन आशावादी आह.े दगेलूर 
तालुका मुख फजल मु ला,  नायगाव तालुका मुख पजारी गौस साहाब, मोहोळ िज.सोलापूर येथील  कवी, 
गीतकार  िसकंदर मुजावर िलखीत "आपली माणसं आप या किवता" हा किवतासं ह िस  आह.े कळमनुरी  
तालुका मुख याज शेख यांचे योगदान चळवळीसाठी मोलाचे आह.े नागपूरच े यात सािहि यक ा. जावेद पाशा 
कुरेशी यांची ंथसंपदा िवपुल आह.े 'भारतीय शोिषतांचा िव ोही आवाज - इ लाम' हा यांचा ब च चत ंथ नवी 

ेरणा दणेारा आह.े यातनाम कवी खलील मोमीन  यांचे वृ ब  का लेखन मनमोहक असत.े सोलापूरचे ल वेधी 
सािहि यक डॉ. इ. जा. तांबोळी यांनी िवपुल ंथलेखन केले आह.े  ठा याचे  युसुफ शेख यांची िडसबर २०२१ म ये 

कािशत झालेली " सेनभाईचा कुणी नाद हाय करायचा !" ही कादबंरी ामीण मुि लम समाजाच ेवा तव िच ण 
करणारी आह.े सा ािहक "कािसद" चे संपादक अयुब न लामंद ूह ेसािह याच ेउ म जाणकार असून सािह य संमेलन 
आयोजनात पुढाकार घेतात.  " पंदन" ैमािसकाच ेसंपादक इंतेखाब फराश  ह े सिम क हणून ओळखले जातात. 
मुि लम मराठी सािह य व सां कृितक मंडळाचे अ य  डॉ. शेख इ बाल िम े  महारा ातल े नामवंत गजलकार 
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आहते.  सोलापूरच े ा.डा◌ॅ. शक ल शेख  िलिखत "जुबा" कादबंरी िस  असून मुि लम सािहि यकां या 
आ मच र ावरील यांचे संशोधन िस  आह.े यात व-हाडी सािहि यक िमझा रफ  अहमद बेग, िचपळूणच े
मुझ फर स यद ह ेसव मा यवर मुि लम मराठी सािहि यक  आहते . मुि लम मराठी सािहि यक कसा ओळखावा 
यािवषयी शफ  बो डकेर हणतात मराठी मुलखात जगत असताना सािह या या अंगाने आपले अनुभव िवश्व 
िन भडपणे मराठीतून अिभ  करणारा तोच खरा मुि लम मराठी सािहि यक होय. ामीण मुि लम मराठी 
सािह य चळवळीसाठी अ य भारतीय सािहि यक बंधू आगे बढोचा स ला दते आहते. यात ८९ ा अिखल 
भारतीय मराठी सािह य समेंलनाचे अ य     डॉ. ीपाल सबनीस सरांचा वाटा मह वाचा आह.े मुि लम मराठी 
सािह य समी ेन ेमराठी सािह यात मोलाची भर घातली. त े मू यवान ंथ पुढील माणे १) ा. फ. म. शहा जद े
संपा दत "मुि लम मराठी सािह य : परंपरा, व प आिण लेखक सूची" २) व. ा. डॉ. अ म पठाण िलखीत" 
मुि लम मराठी सािहतय् " ३) जळगाव येथील ा. डॉ. नसीमा दशेमुख िलखीत "मुि लम मराठी सािह य : व प 
आिण समी ा" ४) ा. फ. म. शहा जद े व ा.फा ख तांबोळी संपा दत "मुि लम मराठी सािह य ेरणा आिण 
व प " ह े ंथ मुि लम मराठी सािह याच ेवेगळेपण िस  कर यासाठी स  आहते. 
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समकालीन सािह य : नाटक  
(िशवाजी अंडर ाउंड इन भीमनगर मोहला) 

 

ा. डॉ. दवेकर रे मा रमेश    
डॉ. बाबासाहबे आंबेडक महािव ाल ध – पुणे - ६७ 

 

समकालीन सािह य या श दात समकालीन हणज े आज या काळातले अथवा आज या काळाबरोबर 
जाणारे जे सािह य असते याला समकालीन असे हणतात. हा श द काळाचा िनदशक आह.े आज या काळातील 

समाजजीवनाच े ित बब सािह यात पडलेले असत,ेअसे  सािह य समकालीन सािह य होय. यातून आज या ामीण 

अथवा दिलत समाजाचे सामािजक, राजक य, आ थक िच ण केले गेले. त कालीन समाज जीवनाच ेवा तव िच ण 
या सािह यातनू आ यान े ते सािह य समकालीन सािह य ठरत.ेसािह य हटले क  समाजजीवनाच े ित बब. 

सािह याम ये समाजातील ढी- परंपरा, िवचार -आचार, जग या या काही िविश  प ती, िविश  सं कृती 

इ यादीसार या अनके िविवध गो चे दशन सािह यातनू होत असते. हणजेच  एकूणच मानवी सं कृतीचे दशन 
आप याला सािह यातून होत असते. ही सं कृतीची बीजे समकालीन मराठी सािह याम ये जलेली दसतात. 
समकालीन हणजे काळाबरोबर असणे होय. यातील सम हणज े सोबत, बरोबर, समान या अथान े याचा बोध 

होतो. वाचका या व लेखका या सभोवतालचे वतमानकालीन आ थक, सामािजक, राजक य, वैचा रक, सां कृितक 

वा तव ह ेएक संघ कवा एकसारखे नसत ेतर ते आप या येक जातीनुसार धमानुसार आपआप यापरीन,े ढी-

परंपरेने घालनू दले या बंधना माणे असतात. काही ठकाणी एकाच जातीतील लोक काही चैनी खोर तर काही 
लोक फ  क  आिण क  करत राहतात. यामुळे ीमंत आिण गरीब, पृ य आिण अ पृ य, सवण आिण दिलत अशा 
वगवारीत लोकांच े िवभाजन झालेले दसते. या सवाचे ित बब ह े कथा,किवता, कादबंरी, नाटक इ यादी 

सािह यातनू आलेले दसते. समाजात येणारा येक ण लेखक संवेदनशील प तीने वा तवाशी िनगिडत कला मक 
प तीने िच ीत करीत असतो. समकालीन हणजेख या अथाने १९८०-९० नंतरचे सािह य ह ेसमकालीन सािह य 
मानले जाते. याम ये ामीण , ीवादी, दिलत िव ोही असे वाह पुढे आलेले दसतात. समाजातील वा तवतचे े

बे ब वणन करणारे व या वा तवातील िवसंगतीवर बोट ठेवून यावर हार करणारे सािह य हणजे  नाटक.हा 
सग यात म वाचा सािह य कार हणून ओळखला जातो. वातं य ा ीनंतरची औ ोिगक ांती आिण िव ानान े
माणसाला िमळाले या भौितक सुखसोयी यातून अनेक  िनमाण झाले, या ातून अनेक नाटकास अनके 
नवनवीन िवषय िमळत गेले. हणजे नाटक ह े जाणीवपूवक मनाशी काही हतेू ध न नवी वाट चालून पहाणे 
होय.असेच हतेुपूवक, आशयगभ असे नाटक हणज े‘िशवाजी अंडर ाउंड इन भीमनगर मोह ला’ ह ेहोय, राजकुमार 
तांगडयेांनी याचे लेखन केले असून लोकशाहीर संभाजी भगत यां या अथक  य ातून ह े नाटक  रंगभूमीवर 
साकारले गेले.  िशवाजी महाराजांचा खरा िवचार काय होता आिण वेगवेग या समूहांनी िशवाजीराजाचंा वापर 
कसा क न घेतला याची मा मक उलटतपासणी करणारे ह ेनाटक. िशवाजीराजांचा खरा िवचार समजून घे यास 
मदत करणारे ह ेनाटक िवचार करायला लावते.आधुिनक मराठी रंगभूमी या शी पं या शी वषा या वाटचालीत 
२०१२ साली  दोन नाटकं परंपरेला छेद दते, सरळ चालले या वाहाला वळण दते रंगभूमीवर आली. एका   
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नाटकाचे  लेखन वीस एक वषापूव च झाले, पण याला रंगमंचावर यायला बराच काळ जावा लागला अस े

गो.पु.दशेपांड े यांनी िलिहललेे व अतुल पेठे यांनी  द द शत केलेले आिण पुणे महापािलके या सफाई कामगार 
अिभनीत ‘स यशोधक’ ह ेनाटक. तर  दसुरे नाटक राजकुमार तांगड े िलिखत, नंद ूमाधव द द शत आिण जालना 

िज ातील शेतकरी ामीण कलाकारां ारा अिभनीत ‘िशवाजी अंडर ाऊंड इन भीमनगर मोह ला’. २० मे २०१२  
रोजी मंुबई या यशवंतराव च हाण ित ान या ना गृहात या नाटकाचा पिहला योग झाला.  

िशवाजी महाराजांचा खरा िवचार कसा होता ह ेया नाटकातून दाखवून दले आह?े िशवाजी महाराजांनी 
सव जाती धमा या समाजासाठी मानवतावादी ांितकारक िवचाराचे बीज पेरले होते. पण राजक य आिण 
सां कृितक े ात आपले वच व राख यासाठी काही स ाधारी वगाने आप या िहतासाठी, वाथासाठी लेखकांकडून 
आदश ची च र े आप या प तीने बदलून घेतली. यातूनच जातीय दगंली, िवषमता, उ नीचता, भेदाभदे, 
गरीब- ीमंत इ याद सारखे अनेक  दशेापुढे उभे रािहले. अशा ांवर हार कर यासाठी ह े नाटक एक 
ऐितहािसक स य सांगत.े चळवळीचे नाटक हणून ह ेनाटक जरी पुढे आले असले तरी ते वादा या भोव यात कुठेही  
अडकत नाही. छ पती िशवाजी महाराज ह े सवच जात ना आपलेसे करणारे युगपु ष होते. याचंी ओळख या 
नाटका या मा यमातून क न दे यात आली आह.े िशवाजी महाराज कोणा एका जातीचे, धमाच े कवा पंथाच े
न हत,े तर ते क करी जनतेचे, दीनदिलताचंेहोते. िशवाजी महाराज ह े सवच जाती-धमातील लोकांना माणूस 
हणून जग यास ेरणा दणेारे ि म व होते. आजही हाच आदश जनतेपुढे असायला हवा, पण काही समूह गट 

आप या वाथापोटी िशवाजी महाराज एका जातीम ये गंुफायला जातात. िशवाजी महाराज ह ेकोणी दवैी अवतार 
न हत,े पण माणसाशी माणसा माणे वतः वागणारे व इतरांनीही या माणे वागावे यासाठी आप या मतावर 
ठाम असणारे असे दवे माणूस न च होते. ही बाब य पणे आप या डो यासमोर उभे कर याच ेकाम ‘िशवाजी 
अंडर ाउंड इन भीमनगर मोह ला’ या नाटकातून होताना दसते. आपण बारकाईने बारकाईने बिघतले असता अस े
ल ात येते क  याम ये काहीतरी वेगळे आह.े ते हणजे िशवाजी, मोह ला, भीमनगर असे तीन श द.ह ेतीन श द 
हद,ू मुि लम, दिलत या जात कड ेल  क त करतात. या नाटका या वेशा या वेळी पडता उघडताच एक ग धळ 

सु  होतो. ते हा इं  यानंा लोकसािह यातील दशावताराकड ेघेऊन जातो. मनोरंजनातून बोधन होणेसाठी लेखक 
येथे दशावताराचा, शािहरी पोवा ाचा उपयोग क न घेतो. एके दवशी वगाचा अिधपती इं  हा यमराजाला 
पृ वीतलाव न िशवाजी महाराजानंा घेऊन यायचा कूम सोडतो. यमराज िशवाजी महाराजांना शोधायला 
लागतो. ते सापडतात.इं ाला िशवाजी महाराजांच ेआचार-िवचार हवे असतात. िशवाजी महाराज ह ेपृ वीतलावर 
आहते असे यमाने इं ाला सािंगतलेले  स असते. यम जे हािशवाजी महाराजांना यायला येतो ते हा ते आपला फेटा 
या या जवळ दऊेन त ेपरत पृ वीतलावर येतात.इं  दखेील या या पाठोपाठ येतो. ह ेसव दु  अनुभवताना खूप 

मजेशीर वाटायला लागते. ह े महाराजांना  शोधत शोधत िभमनगर मोह ला नामक या शहरातील भागात 
पोहोचतात. ितथे याला िशवाजी महाराज कसे होत?े यांच े वेगळे प कस े लोकांनी समजावून घतेले आह े ह े
यां या  ल ात येते. याच ना ातील दसुरा ब जन नायक िशवाजी महाराज व महा मा फुले यानंा आपले दवैत 

मानतो. पण दवेांचा राजा इं  पृ वीवर या दवेा या काळजीने हणतो क  िशवाजी महाराजां या िवचारां यासहीत  
यांना जेरबंद क न आण. मग यम रे ावर टांग मारतो आिण िनघतो. 

मारली रे ाला टांग। िनघाली यमाची वारी।    
वारी भूतलावरी। री री रं री।।    

का र यमा या मनी। रागाचा पारा।    
डो याला धारा।। री री रं री।।    
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अशा प तीने लोकशाहीर संभाजी भगत यांनी आप या कवनातून, आकलनातून आिण आप या 

इ छाश तून या नाटकाला संगीताची जोड दली आह.े याचबरोबर रंजनासाठी िवनोदी भाषेचाही वापर केला 
आह.े समाजाची नैितकता टकव यासाठी मनोरंजनातून प् या नाटकाम ये जीवनदशन रंजन आिण बोध या ित ही 
गो चा मेळ एकाच वेळी झालेला दसतो. आिण हणूनच या नाटका या बांधणीला एक वेगळेच मह व ा  
झालेले आह.े राजकुमार तागंड,े यांची मुलगी वय वष दहा, वसुंधरा, कैलास वाघमारे, ावणी लांडगे, मीना ी 
राठोड, अि नी भालेकर  या सव पा ां या हालचालीतनू, यां या संवादातनू वा तवाची असणारी जाणीव दसनू 
येते. दशेा या येक कानाकोप यात जातीय दगंली, भािषक वाद यासार या ांचे थैमान चालू असताना अशा 
ि थतीत ह ेनाटक येक ला माणूस हणून जगा, इतरांना जगू ा. असा संदशे दतेे. जाती-धमात न अडकता 
फ  माणूसपण राखून कसे जगता येऊ शकते. याचे बोधन ह े भारतीय थोर वीरां या आचार िवचारातनू 
सांग याचा खूप मोलाचा य  या नाटकातून झाला आह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, िशवाजी महाराज, महा मा 
फुले यांना कोण या जातीम ये बं द त क  नका. तर याचंे िवचार, यांची िशकवण ही दशेातील सवच लोकांसाठी 
मह वाची आिण मोलाची आह.े याची जाणीव या नाटकातून क न दली गेली आह.े अशा कारे ‘जुन ेत ेसोने’ या 
उ माणे आता ही आधी या नाटककार यांनी घालनू दलेले सं कार आधुिनक प तीने बबव यासाठी कवा 
सामािजक ाला वाचा फोड यासाठी समकालीन मराठी नाटककारानंी फार मोलाचे य  केले आहते. आिण 
आजही करीत आहते असे ल ात यतेे.दोन ग ध यां या नमना मक संवादापासून सु  होणारं ह ेनाटक ‘फॅ टसी’ या 
तारेव न तोल सांभाळत इितहास आिण वतमान सहजपणे उलगडून दाखवते. स य आिण स यच सांग याचा वसा 
घेऊन े कांना  नाटकाचा पडदा पड या या वतमान  णापयत एका िवचाराने बांधनू ठेवते. 
समारोप : 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, िशवाजी महाराज, महा मा फुले यांसार या महापु षांना समजून घेताना याचं े
आचार, िवचार समजून या. यांना कोण याही एका चौकटीत बं द त न करता यांची िशकवण आचरणात 
आण याचा य  करा. 
िन कष :  

१) समकालीन सािह याची संक पना प  झाली. 
          २) िशवाजी महाराजांची असणारी सवसमावेशक दृ ीचे दशन झाले. 
          ३) नाटक या वा य कारच ेअसणारे वेगळेपण ल ात आले. 
          ४) िशवाजी महाराजांिवषयीचा खरा इितहास समज यास मदत झाली. 
संदभ ंथ:    

१) समकालीन सािह य वृ ी आिण रेणा – द.भी.कुलकण , प गंधा काशन, पुण े२००३ 
२) २००० नंतर या सािह य वाहांचे व प आिण आकलन – संपा.डॉ.मा ती कसाब, िस ी पि लकेशन हाउस, 

नांदेड. 
३) सा ािहक साधना – २५ फे ुवारी २०२२  
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समकालीन मराठी सािह यात नदंा खरे याचं ेयोगदानसमकालीन मराठी सािह यात नदंा खरे याचं ेयोगदानसमकालीन मराठी सािह यात नदंा खरे याचं ेयोगदानसमकालीन मराठी सािह यात नदंा खरे याचं ेयोगदान    
 

ाााा....    अिभजीतअिभजीतअिभजीतअिभजीत    इंगळेइंगळेइंगळेइंगळे 
तावनातावनातावनातावना::::        

अनंत यशवंत खरे ऊफ नंदा खरे ह ेमराठी भाषतेील एक मह वपूण सािहि यक आहते. यां या वतं  व 
भाषांत रत लेखनाम य े समाजशा ीय, ऐितहािसक आिण वै ािनक िवषयानंा म यवत  थान दलेले आढळते. 
'वीसशे प ास', 'अंताजीची बखर', 'बखर अंतकाळाची', सं ित' आिण 'उ ा' ा यां या कादबं या िस  आहते. 
' ाता या कंुपणाव न', 'डा वन आिण जीवसृ ीचे रह य', 'जीवो प ी....आिण नतंर', 'कहाणी मानव ा याची 
आिण 'दगड ध डे' इ यादी िव ानिवषयक यांचे सं ह कािशत आहते. 

यांची भाषांत रत पु तकेदखेील कािशत आहते. यांम ये 'वा ळपुराण', 'कापूस क ाची गो , 'ऑन द 
बीच', आिण 'इंिडका' यांचा समावेश आह.े तर 'गावगाडा:शतकानंतर' ह े याचंे सपंा दत पु तक कािशत आह.े 
सभोवताल या वा तवाला, जगभरातील घटना घडामोड ना कवेत घेणारे आिण मू या मक -हासाची चता  
करणारे नंदा खरे यांचे लेखन वाचकांना अंतमुख करीत जाणारे आह.े नंदा खरे यांचे सािह य समजून घतेाना खूप 
संयम बाळगावा लागतो. परत परत मागे जाऊन वाचावे लागते आिण यानंतर जगभरातील कतीतरी घटना-

संगांची एकमेकांमधील गंुतागंुत आिण ताणेबाणे उकलू लागतात.  
िववेकवादी आिण िव ानाधा रत भूिमकेचा पुर कार यानंी के याचे यां या लेखनात दसून येत.े सािह य 

आिण िव ान एक  करणारा लेखक, जागितक पातळीवर झपा ाने होत असले या सामािजक, तांि क, आ थक 
बदलां या दशेवर भा य करणारा भिव यवेधी टीकाकार हणून मराठी सािह य िव ातील नंदा खरे यांचे लेखन 
मह वपूण ठरते. 

नंदा खरे अनेक िवषयांत ची असणा या ावंत अशा अपवादभूत लेखकांपैक  एक आहते. मानवा या 
उ ांती या इितहासापासनू, थाप यिव ान, पयावरण, अनुभवकथन, सृि िव ान, िव ान व सामािजक व पाच े
लेखन यांनी केले आह.े 

नंदा खरे यांनी मराठीतील ढ ऐितहािसक कादबंरीला नवे प रमाण दे याचे काम केले आह.े यां या 
ऐितहािसक कादबं यांतनू ' ि क ा' ऐवजी समाज-सं कृती समूह इ याद चे संदभ अिधक सापडतात. या 
कादबं यांमधून यांनी ऐितहािसक, समकालीन सामािजक वा तव आिण भिव याचा वेध घेतला आह.े त कालीन 
सामा य माणसांचा व घटना घडामोड चा तट थ इितहास शोध याचा य  यांनी केला आह.े 

नंदा खरे यां या कादबं यामं ये अनेक श यता वतव या आहते. वतमाना या भमूीव न इितहास आिण 
भिव या या संभव श यता यां या कादबंरीत आहते. आधुिनकता आिण उ र आधुिनक काळातील अंत वरोध आिण 
महापेचांनी यांच ेलेखन आकाराला आले. यां या सा या लेखनामागील खोलवरची मानवीयता समजून घेणे ह ेखरे 
वाचकांसमोरील आ हान आह.े  

खरे ह े चतनशील कादबंरीकार आहते. भोवताल, थािनकता ते आंतररा ीय तरावरील बदलदृ ी यां या 
लेखनात आह.े या बदलाचे मानवी जीवनावर होणा या दरूगामी प रणामांचे िच ण यां या कादबं यांम ये आह.े 
वैचा रक कादबंरी हणून यां या कादबंरीला िवशेष मह व आह.े मराठीतील वा तववादी कादबं यां या 
पा भूमीवर खरे यां या कादबंरीम ये अिभनव आिण योगशीलता आढळते. यांत सामािजक, राजक य जािणवांच े
गडद असे सूचन आह.े खरे यां या कादबं याचंे व प ढ कादबं यापे ा वेगळे आह.े कथनतं े, पा रचना, 

योगशीलता व भाषा या बाबतीत वेग या गो चा अवलंब नंदा खरे यांनी केला आह.े नायकिवरहीत कादबंरीत 
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अनेक आवाज िमसळल ेआहते. िविभ  व पाची आशयसू े, िच ण दशे, मानवी वभाव व भाषा पांचा आढळ 
यां या कादबं यांम ये बघावयास िमळतो. सामािजक, आ थक बदलाची व भयमू यांची संसूचना दणेा या अनके 

गो चा अवलंब ते करतात. यात संवादचचा िवपूल आढळते. आधुिनको र काळाचे एक सूचन हणून िवक ण, 
अशी सू े भाषे या सरिमसळीतून यां या कादबं यांम ये साकारली आहते. िवचारांची वाहक हणून याचंी 
पा े याशील आहते. तसचे कथन कमालीचे तट थ आह,े तरी यात कथनक याचा 'आवाज' अ या त आह.े 
नोटबुकातील न दी, शासक य अिधका याच े अहवालप  नमुने, सं या मक आकडवेारीचे ठक ठकाणी िनदश 
आद चा समावेश यां या आकृितबंधात आढळतो. कादबंरी हा सािह य कार हणजे ानमािहतीचा चंड साठा 
असतो, याचा पुरेपूर यय यां या कादबं यांम ये आह.े िव ान, तं ान, भूगोल,जीवशा  अशा ानशाखांतील 
मािहतीचे अनकेिवध तपशील यां या कादबं यांम ये आहते. 

शैली आिण आशया या दृ ीने 'अंताजीची बखर' व 'बखर अंतकाळाची ' ा यां या कादबं या ल णीय 
ठरतात. अठराशे स ावन या संदभात राजेरजवाड ेयांवरील लेखनाला अपवाद करीत या काळातील एका सामा य 
िशपाई असणा याला नायक व दऊेन सभोवतालचे वा तव टप याचा य  यांनी 'अंताजीची बखर' या 
कादबंरीतून केला आह.े त कालीन जनजीवन समजनू घे याचा हा अफलातून योग आह,े असे मानले पािहजे. 
इितहासाच ेवाचन कर याची ही एक वतं  प ती असावी, ह े यानंी यािनिम ाने ठसठशीतपणे अधोरेिखत केले. 

नंदा खरे यांची बखर अंतकाळाची 'ही कादबंरी दखेील इितहास काळातील राजेरजवा ां या स ा, 
सनाव या, यां या लढाया यावरच क त राहत नाही. तर त कालीन सामा य लोक काय करीत होत,े कसे जगत 
होत ेयावर भा य करणारी कादबंरी होय. एका िशपु ा या त डून कथन करणारे, त कालीन सामा यांचा जीवन 
जग याचा लेखाजोखा मांडणारे तसेच इितहास समजनू घे याची नवी दृ ी दणेारे नंदा खरे खरोखरच मराठी 
सािह याला खरा चेहरा दणेारे ठरतात. या कादबं यां या अ यासातून मराठी सािह य िव ातील ऐितहािसक 
कादबं यांची मांडणी करणे, ही बाब खूपच आ हाना मक व िच क सेला वाव दणेारी ठरेल. 

१९९३ ते २०१७ ा दर यान ख यांनी 'आजचा सुधारक' ा िववेकवादी वैचा रक मािसका या िव त 
मंडळावर काम केले. यापैक  २००० ते २०११ या काळात ते कायकारी संपादक' होते. 'आजचा सुधारक' या 
पुरोगामी मािसकाची धुरा ते दीघ काळ वाहत होते. अ यंत ितकूल प रि थतीत, एकही जािहरात नसलेले व 
गुणव ेशी कधीही तडजोड न करणारे व २५ वषापे ा जा त काळ चाललेले मािसक हणून या मािसकाची याती 
होती. या मािसकाने अनके िवचारवंतांना घडिवले. अनेक वाचकांना िलिहत े केले व वैचा रक िवषयातील 
वैिव यतेची जपणूक केली. यां या या यशात नंदा खरे यांचा फार मोठा वाटा आह.े 'आजचा सुधारक' या वैचा रक 
िनयतकािलकात िलिहले या लेखां या िवषयांची वगवारी क न यांची िच क सक माडंणी करणे, ही बाब िनि तच 
वैचा रक समृ ता लाभणारी ठरेल, असा िव ास आह.े 

याच माणे १९८४ त े १९९१ ा कालखंडात ते मराठी िव ान प रषदशेी संल  होते. िववेकवादी 
िव ानाचा सार हावा ा हतेनूे मा यिमक शाळांतील िव ा यासाठी ते शै िणक काय म घेत असत यातनू 
यांची सामािजक बांिधलक  व िव ान साराचे काय ल ात येते. 

भिव याचा वेध घेणारी व संपूण मानवीसमुहा समोरील ांचा आ हानाचा, निजक या काळातील 
संकटां या संदभातील नंदा खरे यांची मानवतावादी आिण मानवी मू यांसंबंधातील मांडणी  मह वपूण ठरते. 
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नंदा खरे यांनी वाढ या जमातवादाकड े यां या सािह यकृतीतनू डोळेझाक केली नाही. जमातवादाच े
स य व प यांनी अधोरेिखत केले आह.े जमातवादािव  यांनी आप या लेखनातनू हार केले आहते. खरे याचं े
सािह य समजनू घतेाना याचंा दृ ीकोण आिण भूिमका अिधक प  हो यास मदत होईल. 

आधुिनक समाज व थते जीवना या अनेक े ात जग या या आिण वग करणा या न ा न ा क पना 
आिण संक पना िनमाण होत असतात. या या समाज जीवनाची वैिश ये या- या काळातील सािह यात उमटत 
असतात. या सािह यातनू या समाजा या ि थ यंतर या अव था, िवकासाचे िनरिनराळे पैलू, संघष, वेदना, 
वैिश ये या बाबी ित बबीत झाले या असतात. 

आज ुवीकरण वाढत आह.े मूलत ववादी श  मोठया माणात आ मक व हसक होत आहते. वतमानात 
व भिव यात या वृ चा सामना कर यासाठी नंदा खरे यांचे िवचार मागदशक ठरतील. नंदा खरे समाजाकडे 
बुि वादी भूिमकेतून पाहातात. यांचे िवचार आधुिनक व िववेकवादी आहते. ते आज या काळाशी ससुंगत व 
मागदशन असेच आहते. 

सािह य ह े केवळ वांतसुखाय असून चालत नाही, तर याची एक सामािजक भूिमका आिण सामािजक 
बांिधलक  दखेील असत,े याची जाणीव वेळोवेळी खरे यांचे सािह य वाचताना होते. नंदा खरे यांच'े ऐवजी' ह े
आ मपर लेखन अ यासताना लेखकाबरोबरच अनके नातलग, िम , िहत चतक याचंा एक मोठाच प रसर आह.े 
यामुळे यांचे आ मकथनपर लेखन अ यासताना आपण खूप मोठय़ा कुटंुबाचे व यात या िविवध घटकांचे जग 
याहाळतो आहोत असे वाटत राहते. पंिडत नेह ं या काळापासून आज या जागितक करणा या वा 

नवउदारमतवादा या काळापयत या लेखनाचा ाप आह.े या लेखनातनू मोठा सामािजक, आ थक, राजक य पट 
अ यास यास मदत होते. 

ादिेशक िविवधता, भौगोिलक कवा राजक य कारणानंी िनमाण झालेली सामािजक दरी आिण मानवी 
जीवनावर होणारा यांचा प रणाम याबाबत नंदा खरे आप या सािह यातनू भा य करतात. म यमवग य समाजाची 
मानिसकता, थािपत समाज व था आिण िवचारसरणी, जाती परंपरा, भेदाभेद, माणसाचा धमाकड े आिण 
धमातून माणसाकड ेपाह याचा दिृ कोन ह ेसगळे नीट समजून घे यासाठी नंदा खरे यांचे सािह य उपयु  ठरते. 
िन कष:  

१) नंदा खरे यां या वैचा रक भूिमकेचा संदभ अ यासताना सामािजक, राजक य, आ थक, सां कृितक 
समकाळाचा उलगडा होतो. 

२) नंदा खरे यांची मांडणी मानवतावादी व मानवी मू यासंंबंधातील आह.े 
३) नंदा खरे यां या सािह यात िविवध ानशाखांतील अनेकिवध तपशील आहते.  
४) ऐितहािसक कादबं याचंे लेखन करताना यांनी त कालीन सामािजक प रि थती व सवसामा य 

माणसाचे जगणे क थानी ठेवले आह.े 
५) नंदा खरे यांचे िलखाण भिव याचा वेध घेणारे आह.े 

संदभ:  
१) वाङमयीन सं ा - संक पना कोश, संपा. भा गणोरकर व इतर, ग.रा. भटकळ फाउ डेशन,मंुबई,२००१ 
२) मराठी कादंबरीचा इितहास, चं कांत बां दवडेकर,मेहता पि ल शग हाऊस,पुण,े१९९६ 
३) मराठी सािह य व ेरणा व व प, संपा, गो.मा.पवार, पॉ युलर काशन,मंुबई. 
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समकालीनसमकालीनसमकालीनसमकालीन    मराठीमराठीमराठीमराठी    कविय ीकविय ीकविय ीकविय ी    : : : : रेणारेणारेणारेणा    वहारेवहारेवहारेवहारे    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . लोणेलोणेलोणेलोणे    राज कुमारराज कुमारराज कुमारराज कुमार    ल मणरावल मणरावल मणरावल मणराव    
सहयोगी ा यापक, ी रेणुकादवेी कला, वािण य व िव ान महािव ालय, मा रिज. नांदडे 

 

आपण समाजात वावरत असतांना नकळत पणे अनेक संग मनात गुढमळत असतात. इतर कोणाचाही 

अनुभव यापे ा िनराळा नसतो. वत:ला आलेले कडू-गोड अनुभव मूकपणे मनात या मनात श दब  झालेल े

असतात. सवच  आपले अनुभव पर परांना सांगत असतात. येक या मनात िनरिनराळे भांडार 

असत.े यासा या य -अ य  अनुभवांचे मंथन या या मनात होत असते. ते मंथन मनाला बेचैन करत असते. 

यामुळे सार पाने त ेमंथन किव या किवतेतून बाहरे पडते. ऐकले या, वाचले या, अनुभवले या, गुदरलेला अनेक 

संगांना मूत प िमळत जाते आिण किवता िनमाण होते. अशाच कारे ेरणा वहारे यांची किवता िन मती 

झा याचे 'वतुळ' हा किवतासं ह वाच यानंतर ल ात येते. ेरणा वहारे यांचा 'वतूळ' हा पिहलाच का सं ह 

असून, सन २०००म ये कािशत झाला आह.े 

एका माणसा या जीवनात िविवध कारे येणारे अनेक अनुभव येक माणसा या जीवनात मागे-पुढे या 

फरकान ेयेतच असतात. हणजेच येक माणसाचं जीवन हणज ेएक वतं  वतूळ असत.े जीवना या वतुळातील 

अनुभव आप या का ात समथपणे मांड याची ताकद ेरणा वहारे यां या किवतेत आह.े या हणतात,  

"कुणी ुवतारा असतो, 

कुणी असतो शीतल चं ा सारखा, 

कुणी असतो चांद यांसारखा 

तर कुणी तापतासूय" (वतूळ) 

भारतीय सं कृती ही पु ष धान सं कृती आह.े आज पु ष ि यांवर अ याय करताना, ितचा छळ करताना 

दसतात. अशाच डंा बळीची बळी ठरले या ि यांचे व  ेरणा वहारे आप या का ात रंगवून क ण रस 

िनमाण करतात-  

"तु या िमटले या डो यांकडे 

पा न वाटलं, 

फ  ं ा अभावी 

एवढं अथशु य जीवन आह ेका ग? 

तुझं... माझं.... तीच... ?" ( डंाबळी) 
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अशा कारे अ याय, अ याचाराचा बळी ठरणारी ी साम यवान, कतृ ववान अस याचे ेरणा वहारे या 

अितशय दमदारपणे व ठासीव श दांत 'मी' किवतेत सांगतातात. यां या किवतेत किचतसाही आ ताळ पणा 

जाणवत नाही.  

"मेघातून गरजल े

तर गजनामी, 

कलेतून ज मले 

तर िश पकार मी, 

गालावर ठसले 

तर हसूमी" (मी) 

ी मधील साम याची जाणीव असणारी कविय ी कधीकधी सं मात दखेील पडते. ती हणत,े  

"कशी क  मी किवता 

अबोल झाले या श दांची 

नुक याच चार लोकां या धाकांनी 

िमटले या या ओठांची...?" (बंधन) 

भारतीय ी ही शोिषत आह.े िततक च ती साम यवान आह.े या दोन वृ ी या दर यानची येक भारतीय 

ि यांम ये येकाला येणारी वृ ी हणज े समपण वृ ी होय. या कविय ी या 'तु यासाठी' याकिवतेतनू  

झाली आह.े ती हणत,े  

"एक एक ण 

एक एक कण 

तन – मन - धन... 

तु यासाठी..." (तु यासाठी) 

येक किव या िज हा याचा का  िवषय हणज े ेम हा असतो. ेमा या नंतर येक कवी आप या 

का ात आईला  कर याचा य  करीत असतो. आई िवषयी वहारे िलिहतात. ित या समपण वृ ी 

बरोबरच ितच ं ेम ह ेकुठ याही मोजमापा या मोज या पलीकडचं असतं. ह ेअगदी मया दत श दात सांगतात.  

"सारं आकाशच मावतं मनात 

पण चांद या कशा मोजू 

तु या ेमा या, 

हचे मला कळत नाही...?"(आई) 
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'वतूळ' मधील किवतांतून कविय ी या व ाळू मनाचा ही यय येतो. िमटले या मनाला कविय ी 

सांगत,े  

"एक झेप घ ेनभाशी 

मा या मनात तू पाख  होऊनी 

एक गो  सांग नभा या कानी 

भागव जिमनीची तहान... 

पाडूणी पाऊस पाणी" (िमटले या मना) 

हचे व ाळू मन कधी तरी या किवतेत िनयती या आणले या संकटांना आ मिव ासान,े धैयाने सामोरे 

जाताना दसतं.  

"पा न तरी कती पाहावी 

सुखाची वाट, 

नको हणू तरी कती 

बघायचा द:ुखाचा थाट..."(कधी तरी) 

ेरणा वहारे यांचा हा पिहलाच किवतासं ह आह.े परंत ुया सं हातनू यां या भिव यातील वैभवशाली 

किवते या खुणा दसतात. कारण जीवनाकड ेपाह याचा यांचा सकारा मक दृ ीकोन आिण िवचारांची ग भता 

या 'वतुळ' मधून ययास येणा या किवतायाची सा  पटिवतांना दसतात. 

ि यां या जीवनाच ेवेगळे सदंभ, था, वेदना, अगितकता, असा ता यांना संघष मुख कर याचा यश वी 

य  या सम  किवतेतून ययाला येतो. भाषे या संबंधान े कुठेही आ मकता नाही, िशवराळ पणा नाही, 

िव ोहाची भाषा आ मकच असत े कवा असावी लागते असं समज याचे कांही कारण नाही. यापूव परपरेला छेद 

दवूेन िव ापक, शांती या, सयंमा या वाटेने हळूवार जाणारी भेदक अ ाशील वाटेचा प कार करणारी ही 

किवता साकारतांना ेरणा वहारे यांनी केलेला हा य  तु य असाच आह.े 

या किवतेत ंसग िवशेषी कुठे मधुरता, रसाळता. माधुयता तर कुठे अ ी सांरखी दाहकता सवणारी 

िवचार धारा उ कट पणे अवतरली आह.े शांतीचे आिण ांतीच े माग िभ िभ  असावे तरी ही सम वया या 

आिध ाना वर तवण करणारी ही किवता मम वाचा आिण सम वाचा तोल सांभाळून स यक प रवतना याच दशेने 

वाटचाल करणारी आह.े 

समाज जीवना या शु म छटा अितशय कला मक आिण हळुवार र या अलगद पणे शोधतांना ेरणा 

वहारे ा सं हात कमािल या यश वी झा या आहते. 
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मनु य जीवना या एका वतुळाचा प रघ छे दत-छे दत पूण वाला प करणारे यश वी जीवनाच े सु  

आपसुकच सांगणारी ही किवता 'बं द त' असूनही बु द वाला हयात साठवतांना कमािलची हळवी बनत.े अि तीला 

चा र याला बु द वाला शोधते. ही ितची शोध या ा अ ाहत पणे चालू आह.े यातूनच न ा मानवी मू यांचा 

अिव कार कटतो. या शोधाचं संशोधन हाच 'वतुळा' चा यास आह.े 

या का सं हाच ं मुखपृ  दखेील ाचाय मोद दवेकर यांनी बोलकं काढलं आह.े जीवना या वतुळात 

ीचं जीवन ह ेआजही द:ुखान, वेदनेन ंटचून भरलेलं असून, काळ पु ष यावतुळाला आजही ापून उभा रािहला 

आह,े असे दसत.े 

अवती - भोवती या सामािजक आिण सां कृितक जीवनाचे संदभ ा सं ाहत जागोजागी ययाला येतात. 

वैचा रक चतनाचा प रपोष, अनुभवांची ापकता आिण िविवधता हीच कला मक मू यांची जोपासना असत.े 

अशा कला मक मू यांची जोपासना सृजनशील मनाने टपले या 'वतुळा'तून ययाला येत.े         

सदंभसदंभसदंभसदंभ    ::::    

१) ेरणा वहारे, वतूळ (का सं ह), अ घोष सावजनीक वाचनालय काशन, नागापूर ता.भोकर िज.नांदेड, 
थमावृ ी - स टबर,२०००. 
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''''िबलामतिबलामतिबलामतिबलामत''''    कादबंरीतीलकादबंरीतीलकादबंरीतीलकादबंरीतील उ कृउ कृउ कृउ कृ  ि रेखाि रेखाि रेखाि रेखा: यामायामायामायामा कोलामकोलामकोलामकोलाम 
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ....    मदकंुटेमदकंुटेमदकंुटेमदकंुटे    पीपीपीपी. . . . एमएमएमएम....    
ी रेणुकादेवी महािव ालय मा र, िज. नांदेड 

 

साठो री काळानतंर अनेक वां मय वाह उदयाला आले. या काळात वा तववादी सािह य िलिह या जाऊ 
लागले. यानंतर न वोदो र काळात जागितक करण ही संक पना अि त वात आली.या काळात जग जवळून 
िनघाल.े परंपरागत मू यांना छेद द या गेले .बदलले या वा तवाचं भान सािहि यकां या लेखणीतून िलिह या जाऊ 
लागले. या काळात मू ये बदलली माणूस हा क बद ू ठर या गेला.समकाळाच े लेखन मह वाचे वाटू लागले. 
समकाळ हणज े  पडतो, वय, काळ, मु ये, सां कृितक, धा मक व राजक य अ वयाथ लावणारे लेखन.या काळात 
अनेक वां मय कारा बरोबर कादबंरी वां मय काराचेही लेखन झालेले आह.े कादबंरी लेखनात अनेक नवीन फॉम 
येऊ लागले. असाच नवीन  फॉम घेऊन िबलामत  कादबंरीचा लेखन दनकर दाभाड ेयांनी  केला आह.े यांनी थम 
पु षी एकवचनी हा फॉम या कादबंरी या लेखनासाठी वापरला आह े . यामुळे ही कलाकृती अगळी वेगळी ठरली 
आह.े 

'िबलामत' ही कादबंरी च र ा मक कादबंरी आह.े .या कादबंरीचा नायक आ दवासी आह.े याचे नाव 
यामा कोलाम. या याम कोलामाची ि रेखा लेखक दनकर दाभाडे यांनी अितशय िजवंतपणे साकारलेली आह.े 
यामा कोलाम हा एक टेरर . अपघातान े तो डाकू बनला.आप याला रामायण आिण महाभारत या 

महाका ातील ना वनवास भोगावा लागला ातच आह.े महाभारतात तर अ ातवास पांडव भोगले. परंत ु
वा तव जीवनात हा यामा कोलाम 14 वष अ ातवासात काढली. 19 वष तु ंगात काढली. धनोडा गाव या 
रंगारी नावा या सावकाराचा खून कर यासाठी राजा, चंदन व महमंद ह ेितघे िशकारी या िनिम ान ेसोबत घेऊन 
जातात. या लोकांनी खून कर यासाठी जात आहोत ह े यामा कोलामाला सांगत नाहीत. धनोडयाला गे यानंतर 
महमंद रंगार्याचा खून करतो आिण पोिलस खून करणा या या शोधात असतात यावेळी यामा कोलाम मा र 
गाव सोडतो. 

जंगलात वा त  करतो. पोलीस खुनी लोकांवर ल  ठेवलेले आहते. ह े या या ल ात येते.आिण  शामा 
कोलामाला वाईट वाटते.आप याला या घटनेची क पना दखेील न हती आिण आपण गोव या गेलो वतः खून केलो 
नसलो. तरी यां या सोबत आपण होतो हणजेच पापाचा धनीच! असे तो मानतो. असा हा अगदी ामािणक 
माणूस ग रबांसाठी  दवेासमान न ह ेतर सा ात दवेच होता. अपघाताने डाकू बनला. आिण संपूण याच ेजीवनच 
बदलून गेले. 

येक घटनेला अनुस न शामा कोलामाच े संगावधानता तर थ  करणारे आह.े याला िलिहता वाचता 
येत नसल ेतरी तो अ यंत चाणा  बु ीचा होता. अनेकावंर िव ास टाकायचा परंतु आिण अनेकदा याला धोका 
प करावा लागला. तो सतत हणायचा मी चांग यासाठी चांगला व बु या साठी लय बुरा हाव! अनेक घटना 
िच थरारक आहते. अनेक वेळा पोिलसांनी या यावर ह ल े केले परंतु त े या या संगावधानतेमुळे सुख प 
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राहायचा. यामा कोलामाचे कुटंुबावर अ यंत  ेम होते. आईवर, भावांवर िवशेष हणज ेप ीवर. आपण फरार 
झा यावर पु हा कुटंुबात येऊन राहणे श य नाही. याचा िवचार क न तो आप या प ीच ेभावा या मदतीन ेल  
लावून दे याचा वचन घेतो. प ीची इ छा  

दसुरे ल  क न घे याची न हती. तो ितला हणतो," रडतं कायले ? मी तुया आयु याची बरबादी होऊ दते 
नाय ,तुले दसुरे तार क न ायल ेलावतो. आप या माघारी प ी िभवरा चे व मुलगा दशरथाचे आबाळ होऊ नय े
हणून िवचार करतो. असा हा सारासारिववेकबु ी चा नायक िबलामत वाचत असताना पावलोपावली दसून 

येतो.पुढे याचा मुलगा दशरथ तो जेलम ये असताना आंतरधम य िववाह के याची बातमी यामा कोलामा पयत 
पोहोचली. मुि लम धम य मुलीचा सून हणून न ह ेमाझी मुलगी हणून तो वीकार करतो. या ठकाणी या या 
ठाई असलेला मनाचा मोठेपणा काळाची पावले ओळखनारा हा  कादबंरी वाचत असताना पानोपानी दसून 
येतो. 

या लोकांनी शामाचे िव ास घात केले या लोकांना मा  तो िश ा द यािशवाय रािहला नाही. अशीच 
एक घटना हणज,े तो या या चुलत भावाकड ेगेला होता. याचे नाव चंड या. तो यामाला वि थत पा णचार 
वगैरे केला, परंत ुशेवटी तो पोिलसांना खबर दली. यात शामा वाचला. परंत ु या या डो यात चंड या मा  प ा 
बसला. काही दवसांनी यामा कोलाम कामाचं िनिम  क न चंड याकड ेआला. आिण याला भर गावठा यात 
आणला. याचे दोन कान आिण नाक कापून टाकला. ही घटना बघून अ खा गाव हादरला. अशा अनेक घटना 
पावलोपावली कादबंरीत वाचताना दसतात. येक घटनेतून शामा सहीसलामत सुटतो. यातून याच ेचतुरपणा 
आप याला दसून येते. 

कादबंरीतील एका घटनेव न शामा कोलामाच े ामािणकपणा ल ात येतो. ती घटना अशी, एका गावातल े
तीन स खे भाऊ सावकार होत.े यांना अशी भीती होती क  शामा डाकू आप या घरावर डाका घालेल हणून. या 
ितघा भावांनी रा ीला ग रबां या झोपडीत जाऊन झोपायचे आिण सकाळी आप या घरी परतायचे. ही गो  
यामाला कळली. तो वतः यांना जाऊन भेटला आिण सांिगतला क , मी तुम या घरावर डाका टाकणार नाही 

तु ही भाऊ मला िभ याचे कारण नाही. झोपडीत झोपायला जाऊ नका. एखा ावेळेस ते लोकं तुमच ंसामान घेऊन 
जातील आिण नाव माझं खराब  हयाच!ं. 

यामा कोलाम भु रंगारी याचा खुणी नसताही  याला 14 वष जंगलात राहावे लागले. हा अपघातच 
हणावा लागेल. जंगलात असताना तो 14 वष पोिलसांना सापडला नाही. याचा िव ास पूण दवेावर होता. 
याला मा रचा प रसर आिण आजूबाजूची खेडी अ यंत ि य होती. तो कधीही दवेा या दरबारात गोळीबार केली 

नाही. रेणुका दवेी वर महतं महाराजावर आिण शेक फरीद बाबा वर अ यंत ा होती. याला नेहमी वाटायचे दवे 
आह े हणून आपण सुख प जंगलात राहत आहोत, ते खरेच हणावे लागेल.शेवटी धोकेबाजी मुळे 14 वष फरारी 
नंतर तो पोिलसां या हाती लागला. आिण याची रवाना तु ंगात झाली. या ठकाणीही याचे वच व हणज े
लोकि यता कायमच रािहली. पोलीस दखेील याला शामादादा हणायच.े या यातील दमदार नेतृ व सवा या 
डो यात भरायचा. तेथील कायप ती अगदी चोख पार पाडायचा. हा शामा फरारी जीवनात अनेक ग रबांना पैस े
कपडले े आद ची मदत केली होती. कोण याही ग रबाच ेल  अं यिवधी याने पैशावाचून आडू दले नाहीत. 
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अनेकांना उ ोग धं ासाठी पैशांची मदत केली. गरीब लोकांना लुटून ीमंत लोकांनी जमा केले या 
पैशातील  वाटा  यामा जमा करायचा. हाच पैसा गोरग रबांना वेळ संगी ायचा. एकंदरीत या कादबंरी या 
नायकाचा वभाव ग रबांना मदत कर याचा आह.े यामुळे याला  खे ातील लोक तु ंगात भेट यासाठी जात 
होत.े जाताना सोबत खा पदाथ नेत होत.े गरीब लोकांचा तो दवेदतूच बनला होता. यामाला जे हा पोलीस 
ठा यातून कोटात नेत होत ेते हा तु ंगाबाहरे चंड गद  होत होती. चगराचगरी होऊ नये हणून नंतर  पोलीस 
ठा यातच कोट उभ करावं लागलं. या घटनेव न मामाचे ि म व ल ात येत.े 

वीस वष जेल ची सजा काढलेला माणूस, कोणावरही आकस धरला नाही. कैदी जीवनातही याचा आदर्श 
कायम टकून होता. कै ांना गांजा चरस दा  िपऊ न दणेे, यांना िश त लावली. कैदी इ चाज हणून यांना चांगल े
मागदशन केल ेकारा ह सोडताना चांगले राहा हणूनही सांिगतला. कारागृहात झाड ेलाव यासाठी व र ांकडून 
परवानगी घेऊन आं याची झाड ेलावली. अशीच िवधायक कामे करणारा नायक कादबंरी वाचत असताना दसून 
येतो. 

अशा या नायका या उंचीमुळे याची जे हा तु ंगातून सुटका होत ेते हा जंगी िमरवणूक काढ यात आली. 
या िमरवणुक ला एवढी गद  होती क  लोकांची फ  डोक च दसत होती. पोिलसांना ही गद  आटो यात येत 

न हती. आपण िच पटात कवा मािलकेत पाहतो  डाकू ची ितमा कशी असत?े डाकू हटले क  घाबरतो. परंतु हा 
शामा अपवाद होता. या या चांगुलपणा मुळे तो लोकां या मनात कायम घर क न रािहला. 

या कादबंरीत अशा अनेक घटना घडून गे या आहतेक , याचे िच ण लेखकान ेकमाली या िजवंतपणे केल े
आह.े या कादबंरीत आले या ि रेखा अ यंत ताकतीन े रंगिवले या आह.े यामा, राजा, महमंद, चंदन, 
भाऊसाहबे, यामा सोबत 14 वष जंगलात रािहलेली शारजी आदी. एकंदरीत लेखक दनकर दाभाड ेयांनी मा र 
प रसर, आजूबाजूची खेडी, तेथील गावकरी मंडळी गोर -गरीब, सावकार, बारा बलुतेदार या सग यांच े वणन 
अ यंत वा तववादी िजवंतपणे केले आह.े यामुळे ही कादबंरी वाचकांना अंतमुख करत.े 

यामा कोलाम हा आ दवासी माणूस. याच े िच ण लेखक अितशय उ कृ  र या साकारल ेआह.े या 
कादबंरीची भाषा वराडी बोली आह.ेसुंदर श दकळा, ओघवती लेखनशैली मुळे वाचक एकदा हातात कादबंरी 
घेतली क  पूण वाचून झा यािशवाय उठणार नाही. अशा कारे न ा िवषयाची कादबंरी वाचकांना मनात ं जी 
घालत राहत,े एकूणच मह वाचे हणजे यामा कोलाम या ि रेखेला कोणीही िवस  शकत नाही. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ::::    

१) 'िबलामत' ,दाभाडे दनकर, कॉपर कॉइं काशन नवी द ली .दसुरी आवृ ी. फे ुवारी 2018 
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समकालीन मराठी सािह यः न वदो र महानगरीय किवता    
 ा. चैताली िचदानंद कोळी 

सट झेिवयस् महािव ालय हापसा, गोवा 

किवता हा सािह य कार कतीही आ मिन  मानला तरी तो समकालीन सामािजक वा तव आिण 
जािणवांपासून वेगळा रा  शकत नाही. मराठी सािह यात केशवसुतांपासून समकालीन समाजवा तवाशी आिण 
समकालीन जािणवांशी नाते थािपत करणारी किवता िलिहली गेली आह.े लघुिनयतकािलकांची चळवळ, ामीण 
व दिलत सािह यचळवळ चा उदय, पा ा य सािह य वाहांचा प रचय अशा अनेक कारणांमुळे महारा ा या 
सािह य े ात १९७५ या सुमारास अनेक बदल झाले. प रणामी मराठी सािह याचे व पही काही माणात 
बदलले. १९७५ नतंर मराठी किवतेत काही वृ ी- वाह िनमाण झाले यात दिलत किवता, ािमण किवता, 
अि त वादी जािणवेतून िलिहली जाणारी किवता तसेच महानगरीय संवेदनशीलततेून िलिह या जाणा या किवतचेा 
समावेश होतो. जागितक करणामुळे सामािजक आिण सां कृितक े ात ातंी झाली. याचे प रणाम 
सािह य े ातही दसतात. १९७५ पूव  महानगरीय किवता िलिहली जात होती पण १९९० नंतर 
जागितक करणा या जोडीने ती अिधक गितमान झाली. या िनबंधात न वदो र महानगरीय किवतेचा िवचार केला 
आह.े िव तारभया तव वजश सोलंक , सिचन केतकर, म या जोशी आिण ीधर ितळवे या कव चा िवचार या 
िनबंधात सू पाने केलेला आह.े न वदो र माहानगरीय कवीतेचा चहेरा या कव या कवीतेतनू मुखर होतो 
यामुळे ह ेकवी िनवडलेले आह.े 

१९९० नतंर सु  झाले या जागितक करणा या येमुळे जे बदल झाल े यांचा िनणायक असा प रणाम 
एकूणच समाजजीवनावर होऊ लागला. डॉ. रव  ठाकूर हणतात “सव  वाढत चाललेली आ थक िवषमता, 

शेतीची आिण दशेी उ ोगधं ाची दरुव था, शेतक यां या आ मह या, धरणे आदी िवकास योजनां या नावाखाली 
आ दवास चे होत असलेले िव थापन आिण शोषण , वाढते शहरीकरण, दषूण, फोफावत चाललेली मॉल सं कृती, 

सारमा यमांची दादािगरी, जािहराती आिण िच पटादी मा यमांतून ीदहेाला ा  झालेले व तु प, वाढती 
असुरि तता, गितमान जीवनप दती आिण यामुळेच बोकाळलेला चंगळवाद, नोकरी- वसाया या िनिम ान े
होणारी थलातंरे, िव थापने आिण यातनू िनमाण होणारे , कला वहाराला आलेल े बाजा  व प, 
जीवनातील शा त मू यांना लागलेली ओहोटी आिण वाढती ि वादी आ मक तता ही सव 
जागितक करणाचीच प रणती आह”े.१ या समाजजीवनाचे ित बब वजश सोलंक , सिचन केतकर, म या जोशी 

आिण ीधर ितळवे या चार कव या किवतेत पडते. 
वजश सोलंक  यांचा ‘वजश ई रलाल सोलकं या किवता’ हा पिहला किवतासं ह २००२ साली कािशत 

झाला. वजश यां या किवता वाचताना वाचकांसमोर मंुबई महानगर येत.े मंुबई शहर हटले क  ितथली गद , 
जग याचे रोजमराचे ताणतणाव, मनाची होणारी क डी अशा गो ी नजरे समोर उ या राहतात. वजश सारखा कवी 
दखेील या ग धळात अडकलेला दसतो उदाहरणाथ ‘आपण असू शकतो’ या किवतते या काही ओळी पहा  

आपण असू शकतो  
कडी तुटलेला कप 
उधई लागलेली भत, हातभ ीची दगुधी 
मांजरीनं त ड घातलेलं दधू टमरेल 
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एकशेवीस प  सुपारी घातलेलं तंबाखूचं पान  
नेमकं पोटावर फाटलेलं बिनयान. जीव गुदमरवणारा२ 

कवी वतःला तुटलेला कप कवा त ड घातलेलं दधू... अशा अनेक गो या मा यमातून समजनू घेताना 
दसतो. एखा ाशी ग पा मारा ात तशा यां या किवतांची रचना आह.े सा या सो या घरगुती भाषचेा वापर 
यांनी केला आह.े सा या गो व न यांची किवता ज म घेताना दसत.े ‘मु या’ ही किवता याचं उ कृ  उदाहरण 

हणता येईल. संपूण किवतेत कवी मंु यांब ल सवसामा य िन र ण न दवतात मा  शेवट या पाच ओळीत 
वतः या मनात या भीती या वा ळाब ल सांगतात. 

अशा एकदम 
मंु या चाल क न येताना 
फुटू पाहातंय 
मा या मनातलं 
िभतीचं वा ळ३ 

मंु यांवर जशी वजश यांनी किवता रचली आह े याच किवतेसारखीच यांची उंदीर ही किवता आह.े घरात 
उंदीर मे या कारणाने दगुध पसरला आह.े घरातले सगळेच उंदीर शोधत आह.े उंदीर शोधतानाचे वा तववादी वणन 
सूरवातीला कवी करतोच पण या किवतेचा शेवट उंदराव न मानवी अव थेवर भा य क न होतो. कौटंुिबक 
पातळीवर होणारे शोषण या किवतेत दसून यतेे. 

मंुबई सार या शहरात ‘सुलभ शौचालय’ अनेक ठकाणी पाहायला िमळतील, काही शौचालयांना आतून 

कडी लागत नसते ह े माहानगरी वा तव आह.े या अनुभवातून िलिहलेली वजश याचंी किवता हणज े ‘आतून न 

लागणा या सावजिनक शौचालया या कडीची’.एकदरंीत माहानगरीय जीवन, यात जगणारा माणूस, याची 

होणारी दमछाक  या किवतेतून आप या समोर उभी राहत.े ‘पाऊस’ सारखी याचंी किवता आप याला मॉडन 

जगात घेऊन जाते. पावसाची ती सृजनता कुठेतरी हरवली आह.े रािहला आह ेतो फ  मॉडन पाऊस. किवते या 
सू वाती या ओळी पहा 

पाऊस . खंडाळा. बुशीडमॅ. बीअरचे कॅ स. 
िपकिनक मूड.  
पाऊस िचकिचकाट. साथीचे रोग. वाहतकू व जनजीवन िव कळीत पूरज य ि थती.४ 

‘नेमके कोण असतो आपण’ या किवतेत तर कवी आप या अि त वाचा शोध घतेाना दसतात. आपण 

इंिडयन क  एन्आरआय, क  चौपाटीवर वतःला गाडून पैसे कमावणारा िहकमती, क  यंदाचा शांततेसाठी नोबल 
िमळवलेला आंतररा ीय नतेा? असे अनेक  या किवतेत कवी िवचारतो. महानगरात जगत असलेला माणूस 

गद तून वाट काढत असतो, पळ याचा य  करत असतो, वतःचा जीव वाचवत असतो. ‘ हॅ युमि लनर’ किवतते 

कवी वतःला खूप कमी समजतो. आपण या भ  द  वातावरणात िमसमॅच क  काय? असा  याला पडतो 

आिण  या िवचाराने एसी चालू असले या खोलीतसु दा घामाघुम होतो. िम ाची बायको कपाटातून जे हा ह युम 
ि लनर काढते या णी कवी पळून जातो. कवीला वाटतं आपणही फरशीवर या धुळीसारखे आहोत . हा ह युम 
ि लनर आप यालाही आत ओढून घेईल.‘वजैश ई रलाल सोलंक या किवता’ या का  सं हात या यां या 

किवता पािह या तर महानगरातलं वा तव मांडणा या या किवता आहते. वजश या किवतेिवषयी वसतं पाटणकर 
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िलिहतात, “वजश या किवतेला समकालीन जग याचा, वा तवाचा ठाशीव संदभ आह.े ह े वा तव आ थक 

उदारीकरण, जागितक करण यांचे आह े आिण ते माहानगरीय आह.े या किवततेील ितमा- ितके ामु यान े
समकालीन महानगरीय वा तवाचा आिव कार करणारी आहते. मू यसं माचे, काहीही ि थरावू न शकणारे, 
माणसाची आि मकता न  करणारे असे ह े वा तव आह,े हा कोण याही संवेदना म माणसाला पडणारा  
वजशलाही पडला आह.े या अथाने या आ मशोधा या किवता आहते ”.५ 

जागितक करणाचे प रणाम समाजजीवनावर , ि जीवनावर तसेच मानवा या मनावरही जाणवतात.  
मानवाचे बदलेले िवचार न वदो र किवतेत पाहायला िमळतात. कवी सिचन केतकर यां या ‘जे स बॉ ड िनवृ ी 

जाहीर करतो’ या किवतेत माणूस कसा ‘ रले स’ होऊ पाहत आह े याचं सुंदर िच ण येतं.  बदलले या 

प रि थतीमुळे माणूस जगाकड े कसा बघत आह,े या प रि थतीला कसा सामोरा जात आह े यावर केतकराचंी 
न वदो र किवता काश टाकते.  

वतः या इ छा इतरांवर लाद यास आजकाल जो तो पटाईत झाला आह.े ‘मी’ मह वाचा झाला आह.े 

बंदकु नसताना वतः या श दांनी दसु यां या मनावर घाव घाल यास माणूस तरबेज झाला आह.े माणसा या 
भावना कुठेतरी दिुषत होत चाल या आहते. सतत आपली भीती दसु यां या मनात असावी असे माणसाला वाटू 
लागलं आह.े आपण हणेल तेच अंितमस य ही भूिमका माणूस घेताना दसतो. कोणीही आप याला ास दलेला 
माणूस  खपवून घते नाही. वतः या लहान मुलांनी दलेला ास दखेील आजकाल या पालकांना सहन होत नाही. 
प रणामी आपण दहशदवादी बनत चाललो आहोत हा  समोर येतो. आपली ताकद, आपली भीती कोव या 
मनाला कोमेजनू टाकत अस याची जाणीवही माणसाला होत नाही. कदाचीत ही जाणीव होत असावी पण 
जागितक करणा या दिुनयेत माणसाला या गो ी सामा य वाटत असा ा. ‘कंबरेवर िव फोटकं बांधतानाचे वगत’ 

या किवतेत कवी केतकर हणतात 
खरंतर आपण सगळेच दहशदवादी आहोत 
आप या लहान मुलानं समजा आप याला ास दला  
तर आपण दाखवत नाही का आपली  
ताकद आपली भीती?६ 

मॉडन जगात संगणक केवळ छंद रािहला नसून तो माणसा या जग याचा उ शे झाला आह.े मािहती  
तं ाना या ांतीनंतर झालेले मानिसक बदल सिचन केतकरां या किवतेत दसतात. एक काळ असा होता जे हा 
आपण दरूिच वाणीवर येणा या जािहराती बघायचो. आता जािहरातीसाठी दरूिच वाणीची गरज लागत नाही. 
इंटरनेट या दिुनयेत आपली इ छा नसतानाही काही जािहराती आप या मोबाईलवर, संगणकावर आपोआप कट 
होतात. मानवी मदवूर अटॅक करणारी ही जािहरातबाजी , हा एक मॉडन आजार अस याचे कवी केतकर सांगतात. 
जािहरात या दिुनयते जािहरातबाजी जकते आिण माणूस हरतो. या संदभात यां या एका किवतेतला पुढील भाग 
पहा 

मी पो टमॉडन प रि त 
मा यासमोर ह ेआभासी फळ 

ा नात पॅम केलेलं 
यात अनोळखी वम आह ेमाहीत आह ेमला 
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अळीचा त क होणार हहेी माहीत आह ेमला 
पोटातूनच ान िमळालंय मला 
क  ा ह युअल व ड वाईड च ूहातून 
बाहरे पडायला माग नसतो 
हणूनच मी ा फळाचं आयकॉन ि लक करतो 

अन वाट पाहतो 
शेवट या दशंाची ७ 

माणूस आ मक ी झाला आह.े आपलं दःुख आप या भावना  कर यासाठी याला एकमुखी चहेरा 
चालणार नाही हा िवचार ‘दश दशा दश दशा’ या किवतेत येतो. नवयुगात मानवा या मनात चालणारी खळबळ 

या या मनाची अव था महालंके या रचनेसारखी आह ेआिण यासाठी कमान दहा गणपत ना टेनो ाफर हणून 
ठेवाव लागेल असे कवी हणतात. यां या किवतेत कॉ युटर या ितमा कट होतात. ‘िड डोपिनषद’ ही यांची 

किवता माणूस कसा िवकृतीकड े गेला आह े याची सा  पटवून दतेो. वा तवाचा वेध घेणारी आिण वा तवाची 
उलटतपासणी करणारी कवी सिचन केतकरांची किवता आह.े िव ाम गु े सिचन या किवतेिवषयी िलिहतात 
“महानगरी किवतेत आढळून येणारा अि त वाचा सं म आिण वतःची अि मता टकवून ठेव याची महानगरीय, 

संगणक य, मीिडया भािवत, वेडपट ािम  संवेदनशीलता सिचनने भावीपणे किवतेत मांडली आह”े.८ 

कवी म या जोशी यांची किवता नवीन जग आप या समोर आणते. ‘ याम म या’ हा यांचा कवतासं ह 

आह.े अ पा री किवता ह े यां या किवतेच े िवशेष. ‘नव जग नवी किवता’ या ंथात िव ाम गु  े हणतात 

“म याची योगशील किवता भाषेचा पौि क आहार चावते, पण तो अंगी लागू नय े हणून न िगळताच त डातनू 

थुंकून दतेे आिण िशडिशडीत राहते. सडपातळ दसणं ह ेम या या किवतेचं येय आह”े.९ म या जोश ची किवता 

अ पा री असली तरी अथ शोध या या वाटेवर िनघताना वाचकाला डोकं खाजवायला भाग पाडते. मॉडन िवचार 
यां या किवतेत अवतरले आहते. याम म या हणजे म ती कवा धगाणा असा याचा अथ होतो. म ती आिण 
धगाणा या मागे वरवर आनंद जरी दसला तरी म या जोशी यां या किवतेतली माडन माणसं एकटी हरवललेी 

आहते. माणसं एकमेकां या समोर असली तरी हरवललेी वाटतात. याम म या किवतासं हातील पिह याच 
किवतेचं शेवटचं कडवं पाहा. 

िम टर अ ड िमसेस िलमये  
पॉ युलर त व ाना या आडोशात करतात 
एकमेकांचा इ तजार 
समोरासमोर१० 

िम टर अ ड िमसेस िलमये समोरासमोर उभे आहते. एकमेकांचा इंतजार ते करत आहते. ह ेउदास वा तव 
कवी वाचकांसमोर ठेवतो. यां या किवतते मीिडयाचे संदभ वारंवार भेटतात. याचा अथ यांना िमिडयाची खोल 
ओळख आह.े या संदभात यां या याच कवतासं हातली ितसरी किवता ‘इना िमना सुपर िसना’ पाहता येईल. 

‘ ो लोबलाई ड कुसुम’ या किवतेत कुसुम टी ही िस रयल बघत आह.े टी ही हणजे काही ीयांचा मदचू झाला 
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आह.े ही कुसुम फ  लोबलाई ड नाही तर ती ‘ ो’ झाली आह.े जागितक करणात आपण फ  गुरफटतच नाही 

चाललो तर यात आपण ‘ ो’ होत चाल याची जाणीव इथे कवीला आह ेह ेकिवते या शीषकाव न समजते. 

इले ॉिनक मीिडयाचा गाजाबाजा िव भर चालू आह.े पो टमॉडन माणसा या आजूबाजूला हचुअल रयािलटीचा 
नाचते आह.े मीिडयाने तर माणसा या मदवूर जाद ू केली आह.े ह े संदभ म या जोश या किवतेत िमळतात. 
माणसाला दखेावा ि य झाला आह.े याच ंराहिणमान बदललं आह.े 

मी चाललो    
ऑटोमेटेड ेडिम स    
कॅल रजचा ेटेड    
सहतेुक िनसग    
िह ा रानदरीत    
घुसमटली ाय हसी    
गाडीत एसी बंद     
लो रॉकचं िडओ    

िमनरल वॉटरबंद    
हतेुपूण िनसग११    

किवता लहान पण मोठा अथ सांगून जाते. नको या गो ी खाऊन िपऊन वेग याच दिुनयेत माणूस जगत 
आह.े खा लेल ंअंगी लागू नय े हणून ेडिमल सार या यं ाचा वापर केला जात आह.े िणक सुखापोठी नपचणा या 
गो ी हण के या जातात पण कॅलर ची मा ा याला वाढवायची नसते. िनसगा या साि यात भटकायला सु दा 
पायी चालत जायचा िवचार या या मनात येत नाही तर इथे सु दा याला मोटार गाडी लागते. ४. 

न वदो र िपढीतला मह वाचा कवी हणजे ीधर ितळवे. यांच ेनऊ किवतासं ह कािशत झाले आहते. 
आप या किवतेतनू यानंी न ा काळाचं, मीिडयाक त जगाचं वणन के याच े दसते. ‘चॅनलः डी ॉयरी अथात 

जागित ककरणात न  होत चालले या गो ी’ या शीषकाव न न  होत चालले या गो कड े वाचकांच ल  

वेध याचा य  कवी करतात. या किवतासं हा या पिह याच किवते या पिह याच कड ात कवी हणतात 
जग संपत चाललय 
ही आ मह या आह ेक  खून 
तेही कळत नाहीय े
इतकंच कळतय क   
ते संपत चाललय१२ 

‘ितळवे भंडार’ ही यांची दीघ किवता आह.े सुपरमाकटसब ल या किवतते कवी राग  करातना 

दसतात.जागितक करणामुळे लहान, लहान कराण मलाची दकुानं नामशेष होत चालली आह.े जो तो ‘मॉल’ या 

जा यात अडकत चालला आह.े कवी हणतात 
किलयुगात  
एके दवशी तू उठलास 
तर िग हाईक आलेच नाही  

रातोरात सुपरमाकैट िस द झाले होते१३ 
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एकाच ठकाणी ह ा या गो ी िमळत अस यान े िग हाईक लहान दकुानाकंड े बघतही नाही. लहान 

दकुानाला उ शूेन कवी हणतात 
खरेदी ही तु यात पाटटाईम गो  असेल 
तर सुपरमाकटात ती संपूण अि थ व बनितये 
वडोशॉ पग हणजे व तूंवर लाइन मारणे  

लोकांना वडोशॉ पग करायचंय 
तर तु या दकुानात वडोच नाही१४ 

सुपरमाकटमधली कोणतीही गो  आणली क  ती सुखदायकच होते. मग ितचा उपयोग होत नसला तरी चालले. 
व तू सुपरमाकटमधली अस याने एक आि मक आनंदाची ा ी माणूस अनुभवतो. या संदभात कवी हणतात काही 
न कर यापे ा गु हा केला आिण प तावलो, ह ेकधीही चागंले. ीधर सार या कवीला सुपरमाकट हणजे एक श चु 
वाटतो पण ा माकटपासून सुटका नाही हहेी तेवढच स य आह.े माहानगरी किवतेची वैिश े हणजे वेगवेग या 
संवेदनशीलता, पा ा य संक पनांना आपलं करण ही वैिश े ीधर ितळवे यां या किवतेत दसतात.  
िन कष    ::::    

या महानगरीय किवतेचा िवचार क रता ही किवता भय, भीती, मृ यू , माणसांचे होणारे व तकूरण, 

जागितक करणाम ये मातीमोल होणारा माणूस, मनोदिैहक जािणवा या मु य आशयसू ांभोवती ही किवता 

िव तारलेली दसते. या अनषुंगाने या किवते या संदभातील िन कष पुढील माणे मांडता येतील.    
१) महानगरी किवतेत अि त वाचा सं म दसतो. महानगरी किवता, किवते या वाचकाला अ व थता दतेे. 
२) आ मच र ा मक आवाज न वदो री कव ची खािसयत आह.े न वदो र किवतते सामा य माणसा या 

जग यातले ताणतणाव, िवकृती सहज िचि त झाले या दसतात. 
३) जागित ककरणातून प रसर बदलला आह.े किवतेचा आशय, ितचे संदभ बदलललेे दसतात. १९९० 

नंतर या कव नी आपली किवता ही ेम, िनसग, चारो या यापू तच मया दत न ठेवता आप या लेखणीला 
योगशीलतेची जोड दली आह.े 

४) ही किवता वाचत असताना रोज या जग यातील ित बब पाहायला िमळते. ही किवता िनसग, ेम, 
भावना यां यािव द उभी आह.े  

५) तं ानातून आले या सुख- दखुांना माडन वळण द याचे पाहायला िमळते. माणूस हा या किवते या 
क थानी असून तो भंगारात जाऊ नये याची दखल ही किवता घेताना दसते. 

६) माणूस माणसांपासून तुटत आह,े ही जाणीव या किवतेत आह.े ही किवता कोण याही मात राहत नाही ती 
वा तवाब ल सडतोड बोलते.तांि कता असलेली, अ पा री असलेली ही किवता सवसामा यांना न 
कळणारी आह.े 

७) ही किवता योगशील आह.े या किवतेची भाषा महानगरातील असून संिम  व पाची आढळते. भािषक 
पातळीवर ह ेकवी वेगवेगळे योग करताना दसतात. किवते या पारंप रक सकं पना नाका न किवतेची 
नवी मांडणी, नवा रचनाबंध िवकिसत करतात. 

८) जािहरात, वृ प ातील बात या, यांचा रचनाबंध या कव या किवतेत आढळतो. जागितक करणान े

िनमाण केलेले तं ान आिण याने िवकिसत केलेली तांि क भाषा या किवतेम ये दसून येत.े  
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९) ही किवता सामा य माणसाची किवता वाटत नाही. तािं क भाषेमुळे ती सामा य माणसापासून तुटलेली 
आह.े याम ये ित याम ये दबु धता जाणवते. 

संदभसूची 
१) ठाकूर डॉ. रव ः वाह आिण ित या, िच मय काशन औरंगाबाद, पृ. . १६० 
२) सोलंक  वजशः वजश ई वरलाल सोलंक या किवता, अिभधानंतर काशन मंुबई, दसुरी आवृ ी जुलै २००६- पृ. . 

६. 
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समकालीन मराठी सािह य    ::::    दिलत रंगभूमी    
ा. िशवराम ल मण गायकवाड                                                                

मराठी  िवभाग, ा कला व र  महािव ालय मोलगी ता. अ लकुवा  िज. नंदरुबार 
 

समकालीन मराठी सािह यातील नाटक वाड्:मयाचा िवचार करीत असताना दिलत रंगभूमीवरील नाटक 

या घटकाला वगळून चालणारच नाही. कारण दिलत रंगभूमीवरील नाटके ही  सम   ना  वाड्:मयातील मैलाचा 

दगड ठरली आहते. १९६० नंतर दिलत, आ दवासी, ामीण, ीवादी  सािह यान े आपला ठसा सािह यिव ात 
उमटवला आह.े १५ ऑग  १९४७ ला भारत वतं  झाला. २६ जानेवारी १९५०  ला भारतीय सिवधान लागू 
झाले. संिवधानातील वातं   समता, बंधुभाव, याय, ह  या मूलभूत अिधकाराची जाणीव भारतीय जनतेला होऊ 
लागली. दिलत हणज ेहजारो वषापासून थािपत व थेत  भरडलेला, िपळलेला असा वग होय. यांना व थेन े
िश णावर बंदी घातली  होती.  

िवषमतावादी  व थेत क डलेली मने वछद िवहार क  इि छत होती. ती संधी  १९५० नंतर दिलत 
वगाला  उपल ध झाली. आपले द:ुख, दा र य, िवषमता, अंध दा, दवैवाद नाका न नवयान िन मतीसाठी 

लेखकांची  मोठी  फलटण उदयास आली. यांनी  पािहलेले, अनुभवलेले द:ुख रंगभूमी या आधाराने वेशीवर टांगले. 

यामुळेच दिलत रंगभूमी  ह ेवा तव, खर सािह य हणून ओळखले जात.े   
औरंगाबाद  शहर, िम लद कॉलेज, नागसेनवन प रसर, ह ेदिलत,आबेडकरी  चळवळीचे मुख सां कृितक  

क  बनले होते. वत: डॉ. आंबेडकरांनीच दिलत जीवनावर नाटके िलिह याचा स ला दला होता.तसेच बाबासाहबे  

नेहमी सांगत “गुलामाला गुलामीची जाणीव क न ा; मग तो बंड क न उठेल”. बाबासाहबेांची ेरणा घेऊनच डॉ. 

म.िभ. िचटणीस यांनी  ‘दिलतांची  युगया ा’ (१९५६) , भाकर  वैराळे यांनी ‘िस दाथ गौतम’(१९६५), िव.  

गोडबोले ‘र  उसळतय माझ’ ( १९८३ ) एकां कका  इ यादी नाटके  व एकां ककेला सु वात झाली. पुढे चडं  

माणात ना लेखन झा याचे आढळते.  
दिलत रंगभमूी या ा यादिलत रंगभमूी या ा यादिलत रंगभमूी या ा यादिलत रंगभमूी या ा या    

1. तारा भवाळकरतारा भवाळकरतारा भवाळकरतारा भवाळकर –  आंबेडकरी िवचारा या जाणीवा या या रंगमंचाव न  होतात या रंगमंचास 

दिलत रंगभूमी असे हणतात.  
2. िवजयकुमार गवई िवजयकुमार गवई िवजयकुमार गवई िवजयकुमार गवई – सामािजक, धा मक, आ थक िपळवणूक त बळी ठरलेले असतील अशांना 

वािभमानाने जगा असा संदशे दणेारी समथश  हणजे दिलत रंगभूमी होय.  
3. िभिभिभिभ.िशिशिशिश.... शद ेशद ेशद ेशद े––––    यांना आतापयत  कोणतहेी ह  िमळालेल ेनाहीत. याचंे शोषण झालेले आह ेमग ते 

सामािजक, धा मक, अ थक पातळीवरील असेल अशा अपेि त, वंिचत लोकांचा आप या ासाठी काढलेला 
आवाज हणजे दिलत रंगभूमी होय.  
4. द ा भगत द ा भगत द ा भगत द ा भगत – आंबेडकरी  िवचार आ मसात  के यामुळे ा  होणारे ज वनिवषयक दिृ कोना या आधारे 

वत:ला आिण  वा त वाला जाणून घे याचा उ कट इ छाश चा श द प अिव कार हणजे दिलत नाटक 

होय.  
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5. अिवनाश डोळस अिवनाश डोळस अिवनाश डोळस अिवनाश डोळस – दिलत नाटक ामु याने आंबेडकरी िवचाराने भािवत झाले या आकलनाचा अिव कार 

आह.े  
दिलत रंदिलत रंदिलत रंदिलत रंगभमूीच े गभमूीच े गभमूीच े गभमूीच े व प विैश ेव प विैश ेव प विैश ेव प विैश  े   ::::    

    दिलत रंगभूमीचा जे हा आपण उ लेख करतो.  ते हा दिलत या श दाचा अथ शोिषत, िपिडत, अडलेल,े 
नडलेले. वंिचत या अथान े िवचारात घेतला जातो.  समाज व थेत याय न िमळालेले, भरडल े गेलेले, वंिचत 
असलेले घटक  हणजे दिलत असे संबोधले गेले. जो जो वंिचत िपडीत, शोिषत वग आह,े याचंा दबलेला आवाज 
बुलंद कर याचे ेय दिलत रंगभूमीला जाते.  

1. दिलत  रंगभूमीवरील  नाटक  हणजे  दशेातील  िवषतावादी  समाज व येला जबरद त हादरा दणेारे 
धारदार ह यार हणून वेगळे अि त व आह.े  

2. दिलत रंगभूमीवरील नाटके ह ेइितहासाचे गोडवे  गात नाहीत, तर इितहासाचा अथ वतमान व भिव याशी  
थािपत करतात ( उदा. काळोखा या गभात ).  

3. दिलत  नाटकाचा ज मच मूळात अनुभवातनू, सामािजक द:ुखातून झालेला आह े हणून ना परंपरेतील 

बेगडीपणा दिलत नाटकाला नकोसा वाटतो.  
4. दिलत रंगभूमीवरील नाटकाचंी भाषा रोखठोक, वैचा रक बांिधलक  जोपासणारी, थािपतािव द 

उघडपणे संघष करणारी आह.े  
5. िव ोही जाणीवाचा अनुभव, ा वगा या वाटयाला आललेे द:ुख, दै य, अ ित ा, िवष ण करणारे दशन 

दिलत नाटकातून वलतंपणे साकारले. (तन माजोरी नाटकातील वेठिबगारी, खेळीया तील नारायणचा 

खून) 

6. दिलत रंगभूमीवरील नाटके  िवषम समाज व थेला,अथ व थेला नाका न मानव क याण, आदश 
मानवी  जीवनाचा वीकार  केला आह.े 

7. दिलत रंगभूमीवरील नाटकात  अंध दा, दवैवाद, जाितवाद यावर  कडाडून टीका केली आिण तकवाद, 
बुि द ामा यवाद,नीतीवाद  यांचा  अंिगकार केला आह.े 

8. दिलत रंगभूमीवरील नाटकातून ‘ व’ वाचा शोध ,परंपरेला नकार  प रवतनाचा यास, याय, वातं य, 

समता, बंधुता या त वाची बांिधलक   कषान ेजाणवते. 
9. आर ण, आंतरजातीय  िववाह, राजकारण,िव ापीठ नामांतर करण, दिलत चळवळी, दिलतांचे द:ुख, 

था व वेदना यानंा दिलत रंगभूमीने नाटकातून वलंतपणे साकारले आह.े 
दिलत रंगभमूीवरील ना सं था दिलत रंगभमूीवरील ना सं था दिलत रंगभमूीवरील ना सं था दिलत रंगभमूीवरील ना सं था     
                                        दिलत रंगभूमीने नाटकाचे योग कर यासाठी    अनेक ना सं थाची उभारणी केली . यांची  मािहती असणे 
आव यक आह.े 

पूणे          -                   दिलत रंगभूमी , दिलत िथएटर , बु द रंगभूमी. 
नागपूर         -                 नवचैत य रंगमंच, पथस िथएटस, भारतीय दिलत रंगभूमी. 
मंुबई व ठाणे  -           अिभ ची , नालंदा. 
औरंगाबाद     -           दिलत िथएटस , ितभा िथएटस , दिलत  ना  अकादमी.    
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सोलापूर         -             समता रंगममंच, ा रंगमंच. 
अमरावती       -            दिलत िथएटस. 
द ली            -              आ हान. 

अंबेजोगाई       -              दिलत युवा आघाडी. 
संगमनेर          -                नविनमाण रंगमंच. 
जामखेड          -                जामखेड ुप 
म य दशे        -                जग ना मंच  
िबहार पाटणा   -            लोकसिमती , जनपथ 

अिखल  भारतीय दिलत ना  समंलेनेअिखल  भारतीय दिलत ना  समंलेनेअिखल  भारतीय दिलत ना  समंलेनेअिखल  भारतीय दिलत ना  समंलेने    
संमेलने    -      अ य              -             ठकाण        -       वष 
1. पिहले  -  ी.िभ.िश. िशद े          -              पूणे           -       फे ुवारी १९८४ 
2. दसुरे – ा. मधुसूदन गायकवाड    -             अहमदनगर  -        मे  १९८५  

3. ितसरे –  ा. द ा  भगत            -             आंबेजोगाई   -       मे १९८६ 

4. चौथे – ी . ेमानंद ग वी          -             नागपूर        -      जानेवारी १९८८ 

5. पाचवे – ा. अिवनाश डोळस       -             नांदडे          -        जानेवारी १९९० 

6. सहावे  - ी. रामनाथ च हाण      -             नािशक        -          मे १९९२  
7. सातवे – ी. िवजयकुमार गवई     -            धुळे             -        मे ११९९३ 

8. आठवे – ी. भाकर दपुारे           -           चं पुर           -        जानेवारी १९९५ 

9. नववे – ीमती. िवठाबाई नारायणगांवकर -   वरानगर     -      नोहबर  १९९६ 

दिलत रंगभमूीची पवुपरंपरा दिलत रंगभमूीची पवुपरंपरा दिलत रंगभमूीची पवुपरंपरा दिलत रंगभमूीची पवुपरंपरा        
दिलत रंगभूमी १९६० नतंर जरी नावा पाला आली तरी दिलत रंगभूमीची बीज े महा मा फुले यां या 

‘तृतीय र ’ ( १८५५) नाटकात दसतात. दिलत परंपरेतील ह ेपिहले नाटक हणून िवचार करावा लागेल. महा मा 

फुले यांनी यां या नाटकात ा हणशाही आिण ई रशाही यां या शोषणाचे भीषण िच ण केले. महा मा फुले यांनी 
पुरोिहतशािहवर ह ला क न जोशी बुवा  कसे शेतकरी आिण यां या प ीची फसवणूक क न, भुलथापा दऊेन 
यांचे धन कसे लुबाडतात याचे सडतेोड िच ण केले आह.े महा मा फुले यांच े ह े नाटक आधुिनक मराठी दिलत 

परंपरेतील पिहले नाटक हणून न द होणे म ा  ठरत.े 
कसन फागोजी बनसोड ेह ेएक िश क होत.े यांनी  १९४२ साली  ी संत चोखामेळा च र  कािशत 

केले. ‘चोखामेळा दवेदशन’ व ‘स यशोधक जलसा’ ह ेदोन नाटके यांनी िलिहली. यानंी दिलतां या याय ह ासाठी 

१९०१ म ये ‘स माग बोधक अ पृ य समाज’ ही सं था थापन क न सतत वीस वष बोधनाचे काय केले. उमा 

बाबा मांग सावळजकर यांनी ‘मोहन बटाव’ हा वग १८६० म ये िलिहला. या वगाम ये अि लता, स दयाची ओढ, 

शारी रक आस , शंृगारवणन भडकपणे आले. पण या वगात दिलतां या उ दाराचा, माणुसक चा सतुराम सबंंध 
न हता. तमाशाचा ज म हा महारा ातील परंपरागत चिलत सादरीकरणातनू झाला. लिलत, ग धळ, दशावतारी 
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खेळ इ यादी लोक मनोरंजनाचे कार होते. महारी लावणी महारा ात खूप जुनी  परंपरा आह.े िवदभ, मराठवाडा 
या भागात संगीत, जलसा नृ य, गीत, संगीत, वा  उ र पेशवाईत दढृ  झा या   हो या.  

आधुिनक दिलत नाटककारानंी शािहरी, लावणी, वगना  व नाटक  इ यादी कारांनी समृ द केले आह.े 
गोपाळबाबा वलंगकर, कसन फागूजी बनसोड,े भाऊ बापू मांग नारायणगावकर, बापू कुसवाडकर, िशवा संभा 
कौलापूरकर, दाद ू दरूीकर, शािहर अ णाभाऊ साठे इ यादी नाटककारांचा आवजनु उ लेख करावा लागतो. नाटक 
वाड्:मयाबरोबरच स यशोधक  जलसे आिण आंबेडकरी जलसे यांचा उदय झाला. रामचं  बाबा घाडगे यांनी 

१९१५ म ये स यशोधक  जलशांची थापना केली. तर आंबेडकरी जलशांचे सं थापक िभमराव कडक होते. यानंी 
नािशक िज हयात युवकांना एक  क न जलसा  मंडळ थापन क न १९५३ पयत जलशांचे काय म सादर केले. 
यावेळी समाज िन त  अव थेत होता.अशा काळात िभमराव कडकांनी समाजाला जलशां या मा यमातनू जागृत 

कले. पुढे वामनदादा कडक, गोपाळबाबा वलंगकर,के बुवा गायकवाड इ यादी जलसाकारांनी बोधनातून 
नवचैत य  आणले. 

दिलत रंगभूमीत  समाज प रवतनाच े खूप मोठे साम य आह.े साचलेपणाला  छेद दऊेन मनोरंजन आिण  
करमणूक  या  मू यापे ा सामािजक  बांिधलक चे भान वीका न, दिलत रंगभमूी प रवतना या दशेने वेगान े
वाटचाल  करत  आह.े सामािजक व सां कृितक लढा,चळवळ उभी करताना माणसां या ह ासाठी ,समानतसेाठी 
,सम  मु साठी , ा, शील,क णा यांचा यय दणेे, गौतम बु द आिण डॉ. आंबेडकर यां या िवचारानंा पुढे 
घेऊन जाणे हचे दिलत रंगभमूीचे मुख ल  आह.े दिलत रंगभूमीम ये ीयांच ेशोषण, दा र य, उपे ा, अवहलेना 
यांचे पडसाद पडलेले दसतात.  
दिलत रंगभमूीवरील िनवडक नाटकेदिलत रंगभमूीवरील िनवडक नाटकेदिलत रंगभमूीवरील िनवडक नाटकेदिलत रंगभमूीवरील िनवडक नाटके    
                                    दिलत  रंगभूमीवर काही नाटकाने िवषम समाज व थेला  हादरे दले. जा त चचत रािहले अशा नाटकांचा 
परामष घेऊ. 
1.1.1.1. काळोखा या गभातकाळोखा या गभातकाळोखा या गभातकाळोखा या गभात    ::::----    

काळोखा या गभात या नाटकाचे लेखक  िभ.िश. िशद े  ह े आहते. त े पूणे येथे फे ुवारी १९८४ म य े
झाले या पिह या    अिखल    भारतीय दिलत ना  संमेलनाचे अ य  होते. तुत नाटकात नामातंर चळवळीचा, 
यातील जातीय दगंलीचा, लेखका या संवेदन म मनावर िवल ण भाव पडला आह.े यांना आले या अनुभवाच,े 

द:ुखाचे, अ यायाचे िच ण रेखाटले आह.े हजारो वष गुलामीत, अ याचारात  भरडले गेलेले, वातं य िमळूनही 

माणसाला माणूस हणून ह  िमळत नाहीत.याचंे यांना द:ुख वाटते. लेखकांनी या भरडले या माणसाला 

काळोखा या  गभातून बाहरे पडा  आिण ांितसूय काशा या दशेने वाटचाल करा  असा संदशे नाटकातून  दला  
आह.े 

नाटका या सु वातीपासनूच थािपतां या  वाईट वृतीचे सू धारांने  ित  श दात िनषेध केलेला  आह.े 
थािपतांना  वाथा,कपटी,मतलबी संबोधले आह.ेहजारो वषापासून िखतपत पडले यांना महा मा फुले आिण  डॉ. 

आंबेडकर यांनी जागे  केल ेआह.े आता  दिलत  अ यायािव द बंड करतील.ते शांत  बसणार नाहीत,मुि सं ामाचा 
लढा चालूच  ठेवणार आहते.दिलतां या पोटातील वालामुखी   एक  दवस ातंीचा वणवा पेटवेल असे नाटककार 
हणतो. दिलतांची अि मता जागृत करणारा संवाद  “ई र आिण धमा या नावाखाली आ ही कुठ याही मानवाला 

पायदळी तुडिवले जाऊ दणेार नाही. तस े झाले तर आ ही यािव द बंड क , ांतीची कास ध . आ हाला 
मानवाचे ह  िमळालेच पािहजेत.( काळोखा या गभात – अंक १, पृ  ७) सदा गायकवाड ह ेपा  येथील ितकूल 
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प रि थती  पा न दिलतांनी चौफेर लढा दला पािहजे असे हणतो “ही दडुं याची लोकशाही असून आ हाला 

दडुंकाच हातात यायला पाहीज.े (त ैव अंक २, पृ  ४२) 

ितसरा  अंक िवचारात  घेताना दिलत- सवण संघष या घटनेत  अकरा जवान मृ यूमुखी पडले. सवणाची 
हसा मक भूिमका पा न ता या सोनवणे हणतो. “आमी भीक मागायचं सोडल ं तरी आम या टकु-यात काठी, 

काबाडक  क ,जगू हणालं तरी आम या छातीवर बंदकुा ! मग आमी करावं तरी काय ? कुठं जावं ? हा दशे सोडू 

जावं का ? सांगा ! कुठं जावं आमी ? काय करावं. ? (त ैव, अंक ३ पृ  ५७) सरकार जरी बदलले तरी यां याब ल 

दिलतां या मनात भीतीचेच वातावरण आह.े सव सरकारे  सारखीच आहते असे यांचे मत आह.े  
शेवटी सवण लोकांनी दाजी सकटचा खून केला. कुटंुिबयांना काही याय िमळाला नाही. भरपाई पण 

िमळाली नाही. हणून यांचा मुलगा िस ाम पेटून उठतो.  “मी आता ग प बसणार नाही. या कायदा हातात घेणार 

आह.े मा या बाचा सूड घेणार. मला आसल ंनामदाचं  िजणं जगायचं हाय ू !” (त ैव, पृ  ७१) िस ाम आप या 

मनातील राग अनावर होऊन िचडचीड करतो. संतापाने िव ोही होतो. अशा कारे काळोखा या गभात या 
नाटकातनू िभ.िश. शद ेयांनी अ याय, आ याचार, जुलूम यांना झूंगा न िव ोहाचा पिव ा घेणारी पा े घटना सगं 
रेखाटले आहते.  
थाबंाथाबंाथाबंाथाबंा    ! ! ! ! रामराज यतेयंरामराज यतेयंरामराज यतेयंरामराज यतेयं    ::::----     

काश ि भुवन हणतात  मराठवाडा िव ापीठ नामांतर आंदोनामुळे दिलता या जीिवताची , मालम ेची  
खूप हानी झाली आह.े सवणानी अि मते या नावाखाली अमानुष अ याचार के याचे नाटककारानंी मांडले. 
नाटकातील दिलत सामािजक कायकता समाजसेवा वृ ीने व तीत शाळा चालवतो. सवणानी षे भावनतेून ती 
शाळा जाळून टाकली. पोिलसानी तपासणी  कर याचा दखावा केला. दिलतांना एकजूट हो याचा स ला आनदं 
दतेो. 

 “तु ही माणसं आहात. माणसाचं जीवन जगा !अ यायािव द झगडायला िशका. थािपत सवणानी 

कोण याही मा यमातून दिलतावर केलेल ेअ याचार आता सहन केले जाणार नाहीत. ( थांबा ! रामरा य यतेंय – 

अंक १ पृ  २, ३) नोकरीम ये राखीव जागाची तरतदू संिवधानात आह.े पोिलस पाटलाची जागा दिलतानंा 

िमळाली पािहजे असा आ ह आनंदाचा असतो. जर असे झाले नाही तर दिलतांम ये असुरि ततेची भावना िनमाण 
होईल. आनंदाचा सरकारकड,े थािपतांकड े पाह याचा दिृ कोन ल ात यतेो.राखीव जागा आिण सवलती ा 
काही उपकारातनू दते नाहीत तर, तो आमचा ह  आह.ेदणेेकरी आहात तु ही आमच ेअसे तो प  बोलतो. ९ ा 

वेशातील आलेला संग असा क , आनंदा आिण पाटील यां यातील सवंाद  पाटलांनी आनंद या 
जातीसंबंधी,िश णासंबंधी, राखीव जागा संबंधी उपहास, ितर कार  करतो. पुढे पाटील हणतो गावातील 
पोिलस पाटलाची नोकरी कर यापे ा शहरात मो ा दयाची नोकरी केलेली बरी. आनंद गावात रा न समाजाची 
सेवा कर याचे व   पाहतो. पाटील दबाब आणतो. संघष पेटतो. िचघळतो आनंद संपतो,आनंद ितिनिधक पा  
हणून नाटककारांनी साकारले आह.े 

वाटावाटावाटावाटा----पळवाटापळवाटापळवाटापळवाटा    
वाटा-पळवाटा ह े दिलत रंगभूमीवरील  अितशय मह वाचे  नाटक आह.ेडॉ. आंबेडकरांनी दले या 

िवचारांनी भािवत झाले या, तीन िपढयातील दिलत राजकारण,समाजकारण यांचा  अंतभाव झालेला  आढळतो. 
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ा. द ा भगत या बाबत ते हणतात क , ा तीन िपढयातील अंतर फार गंुतागंतीचे असून  पिहली  िपढी ि टश 
राजवटीतील आह.ेही िपढी अिशि त,जा त मोठा बौि दक अवाका नसणारी,िन ावान व ामािणक अशी 
आह.ेदसुरी िपढी  सुिशि त ,अ थक बाजू चांगली असललेी, समाजा या व वत: या ाबाबत गंभीरपणे िवचार  

करणारी अशी आह.ेितसरी  िपढी संतापलेली  लोकशाहीवरचा िव ास गमावून  बसलेली अशी  आह.े या तीन 
िपढयाचे िच ण या नाटकातनू आले आह.े 

पिह या िपढीचे नतेृ व  ‘काका’ न ेकेल ेआह.े डॉ. आंबेडरानी यानंा बौ द ध माची दी ा दली आह.े दिलत 

चळवळ, बौ दमहासभा, बौ दिवहारे, दिलत पुर तांना घराचा ताबा िमळवून दणेे, या सव कामात काका अ ेसर 
आहते. वातं य सेनानी दासराव गु जी यांची मुलगी सोनल आिण अजनु यांच ेएकमेकांवर ेम आह.े त े यांना पसतं 
न हत.े पुर तानंा घरे िमळावे हणून काका, अजुन पालकमं या या घराला घरेाव घालतात.याला ा.सतीश 
गोडघाटेनी ही झंुडशाही आह ेअसे हणतात. चळवळी या संदभात ा.सतीश गोडघाटे,  अजुन आिण काका यां यात 
मतभेद होतात. दिलत चळवळीला येणारी संभा  धोके ा यापक बोलून दाखवतात. अजुन या भिव याब ल ा. 
सतीश यांना अिधक चता वाटते. ( वाटा- पळवाटा पृ  ३८ ) 

नाटकात  पोिलसांनी  केलेला गोळीबार यामुळे दिलत सुरि त नाहीत, अशी भावना िनमाण  होते. अजुनन े
शेवंता या दिलत िवधवा ीला घरप ी भरली नाही, हणून घराबाहरे काढले. या घटनेमुळे काका आिण 

ा यापका या मनात अजुनबाबत आ था उरली न हती. पुढे पोिलस गोळीबारात िन पाप शेवंता िनधन पावत.े 
याला कारणीभूत अजनुच आह,े हणून याला महािव ालयातून काढून टाकावे अशी िव ाथ   मागणी  करतात. 
ा.सतीशवर दबाव येतो. दसुरीकड े सोनल अजुन  ऐवजी अर वद दशेमुख यां याशी  िववाह कर याचा िवचार 

करते. दिलत  चळवळी या वाटा-पळवाटा  या ठकाणीही दसतात. 
शेवटी  अजुन  हणतो  चळवळीत उतरायचे तर, कमत  मोजावीच लागते.सोयीनसुार  वांझ  चचा क न 

संधीसाधूपणाचे  जीवन जगणे यो य होणार नाही.  शेवटी  ा. सतीशलाही अजुनचे िवचार पटतात. यां या सारखे 
आपणाला काही करता आल ेनाही अशी खंतही वाटत.े  काकाचा येयवाद आिण डॉ. आंबेडकरांचे अपूण रािहलले े
व  पूण कर यासाठी अजुन व काका, िवचार धान ा. सतीश आिण सौ.हमेा याचीच खरी गरज समाजाला आह.े 

ह ेया नाटका या मा यमातनू ा. द ा भगत यांनी सांिगतले आह.े  
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं     

समकालीन दिलत रंगभूमी   उदयास ये यासाठी एक बाब मह वपूण आह,े ती हणजे भारतीय संिवधान होय. 
वातं य, समता, बंधुभाव, िश ण, िवचार वातं य ह ेह  संिवधानाने बहाल झाले. िशका,संघटीत हा, संघष करा  

हा डॉ.आंबेडकरांचा िवचार  वीका न  दिलत रंगभूमीचा उदय झाला.  समाजातील वलंत ाना नाटकातून पुढे 
आणले. जातीभेद, आंतरजातीय िववाह, मनातील दबलेला आवाज बुलंद कर याचे ेय दिलत रंगभूमीला ावे 
लागेल.  िभ.िश. शद,े द ा भगत, टे सास गायकवाड, काश ि भुवन, नामदवे हटकर, रामनाथ च हाण, ेमानंद 
ग वी इ यादी नाटककारांनी दिलत रंगभूमी आिण दिलत ना  चळवळीला सवो  िशखरावर पोचिव याचे काम 
केले आह.े  
िन कष िन कष िन कष िन कष ::::----    

1.1.1.1. दिलत रंगभूमीवर आणलेले िवषय वा तववादी, वलंत व पाचे आहते.     
2.2.2.2. दिलत रंगभूमीमुळे दिलत वगात जागृती, नवचैत य आल ेआह.े     
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3. दिलत रंगभूमी िवषमता, अंध दा, दवैवाद नाका न समतािध ीत समाजिन मती या दशेने वाटचाल 
करत आहे. . . .  
4. दिलत रंगभूमीने थािपत व थेला हादरे दऊेन, आदश मानवी जीवनाचा वीकार कर यासाठी 

ो साहन दले आह.े  
5. दिलत रंगभूमीची भाषा अितशय रोखठोकआिण बु द, चावाक, फुले, शा , आंबेडकर िवचारांची बांिधलक  
जोपासणारी आह.े   

सदंभसचूी सदंभसचूी सदंभसचूी सदंभसचूी ::::---- 

1.1.1.1. दिलत रंगभूमी आिण ना  चळवळ –डॉ. मधुकर मोकाशी हेवधन पि ल शग हाऊस, पणु े
2.2.2.2. दिलत रंगभूमी -  संपादक –भालचं  फडके 
3.3.3.3. काळोखा या गभात –िभ. िश. शदे   ेहवधन पि ल शग हाऊस, पुण े
4.4.4.4. थांबा ! रामरा य येतंय - काश  ि भुवन, दिलत िथएटर काशन,औरंगाबाद 
5.5.5.5. वाटा-पळवाटा    - ा. द ा भगत  कॉि टनटल  काशन पणु े
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चळवळीतील वानभुवाची अिभ  हणज ेचळवळीतील वानभुवाची अिभ  हणज ेचळवळीतील वानभुवाची अिभ  हणज ेचळवळीतील वानभुवाची अिभ  हणज े''''आ ही लढलोआ ही लढलोआ ही लढलोआ ही लढलो    ----    आ ही घडलोआ ही घडलोआ ही घडलोआ ही घडलो''''    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . पु षो म शषेराव जु ेपु षो म शषेराव जु ेपु षो म शषेराव जु ेपु षो म शषेराव जु े    
मराठीमराठीमराठीमराठी    िवभागिवभागिवभागिवभाग    मुखमुखमुखमुख,,,,    गोदावरीगोदावरीगोदावरीगोदावरी    कलाकलाकलाकला    महािव ालयमहािव ालयमहािव ालयमहािव ालय, , , , अबंडअबंडअबंडअबंड    िजिजिजिज    जालनाजालनाजालनाजालना....    

ा तािवका तािवका तािवका तािवक::::    

कोण याही व था मक दोषा या िनवारणाथ सामुिहक य ांची आव यकता असते. कारण एकेक ान े

लढा दऊेन  िमटणारा नसतो. व थेतील एखा ा घटका या ती तेच ेपडसाद िभ  असले तरी होणारा भाव 

जाचकच असतो. यामुळे अशा वेळेस समिवचारी लोक एक  येतात आिण या िवरोधात ए गार पुकारतात.  कधी 

हा यांचा लढा यश वी होतो, तर कधीहतबलता, िनराशा पदरी पडते. य  अयश वी झाले तरी चळवळीतील 

कायकत कालपे ा या अनुभवामुळे आज अिधक अनुभवसंप , मानिसकदृ ा ापक आिण एकमेकां या जवळ 

येतात ह ेमा  खरे. भावी आयु यात जीवन तीत करताना ही अनुभवाची िशदोरी घेऊन वेगवेग या े ात ह े

कायकत जे हा जातात, ते हा छो ा-मो ा संगान,े आघातान ेडगमगून न जाता भ मपणे उभे राहतात. ख या 

अथाने चळवळीत काय केलेला कायकता िनराश होत नाही, दसु याच ेअिहत साधत नाही, सामािजक बांिधलक  

जोपास याचा य  करतो. असे या याकडून होत नाही यास चळवळीचे सं कार समजले नाहीत, समजल ेतरी 

पचले नाही आिण पचले तरी उपयोजन साधता आले नाही, असा याचा अथ िनघतो; परंतु 'आ ही लढलो आ ही 

घडलो'१ या पु तकातील आ मकथन करणा या कायक याना चळवळीचा सं कार समजला, पचला आिण 

उपयोगातही आणता आला, असे सदर  पु तक वाच यानंतर ययास येते. चळवळीतील कायक या या 

अनुभवकथनाच ेसंपादन डॉ. मा ती तेगमपुरे आिण डॉ. अतुलकुमार चौरपगार या संपादक यांनी केल ेआह.े 

अनभुवकथनाचेअनभुवकथनाचेअनभुवकथनाचेअनभुवकथनाचे    व पव पव पव प    ::::    

िमक िश ण घेत असतानाच समाज िश णाचेही धड ेयाकायक यानीघते याचे पु तकातील लेखांव न 
दसून यते.े एकूण स वीसलखेां या मा यमातून तेव ाच कारच े जीवनानुभव वाचकां या भेटीला यतेात. तस े

पाहता ह ेलेख वेगवेग या नी िलिहले असले तरी, या सवाचा एक लसावी हमखास काढता येतो. यातील 

सामाियक गो  हणजे अ यायाब ल चीड आिण नाहीरे वगाब लची मन वी क णा बु ी.  जे हा िश णा या 

मा यमातून समाजाचे आकलन क  लागतो, ते हा यास िमक पु तकातील िस ांत आिण आजूबाजूचे वातावरण, 

चाललेला वहार यात मोठी तफावत जाणवते, िवसंगती आढळते, यामुळे तो चलिबचल होतो. संवेदना बोथट न 

झालेला कोणीही इसम कोण याही कार या भेदभावान े उि  होतो आिण या िवरोधात उभा राहतो. आ ही 

लढलो आ ही घडलो या पु तकाच ेपूण नाव केवळ तेवढेच नाही, तर या मु य मथ यापुढे ' यायासाठी, ह ांसाठी, 

न ा समाजा या िन मतीसाठी' असे ते पूण नाव आह.े आ ही लढलो असे हणत असताना संपादक यांनी कशासाठी 

लढलो? याची कारणे सु ा दली आहते आधुिनक भाडंवलशाही व था असो अथवा ाचीन सामंती परंपरा, 
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यायाची बाज ूशोिषतां या दृ ीने कमजोर आज रािहली आह.े कारण कोण याही काळातील धिनक आिण वर या 

वगातील लोकांचे ह  शाबूत राह यासाठी कधी िलिखत तर ब तांश वेळा अिलिखत सामािजक करार झालेला 

असतो. िस  िवचारवंत सो यांनी तर स ा आिण संप ी या र णासाठी सामािजक करारा वय ेदीन - दबुलां या 

पायात िविवध िनयमां या पाने बे ा अडकव याचे हटले आह.े "कायदा दबुलां या िवरोधात ीमंतांना मदत 

करतो. याय हा ब तके वेळा हसेच ेआिण वच व गाजिव याचे ह यार असत.े तसेच सं कृती, िव ान, कला तसचे 

धम ह ेसमाजाची थािपत व था जैसे थे ठेव याचे काय करतात. सो या हण यानुसार संप ी हीच मानवी 

असंतोषाच ेव अ व थतेचे मूळ कारण आह.े"२या पा भूमीवर या पु तकातील लेखांचे वाचन के यानंतर आपणास 

कषाने जाणवत े क , यातील लेखांतून या िवरोधात सूर िनघतो आह.े कारण यातील अनुभव ह े केवळ आपण 

लहानाच ेमोठे कसे झालो आिण कोण या ट यावर कशा सम या आ या याचे कथन नाही, तर तो संघष आम या 

वा ाला का आला? या या शोधासाठीचेह े आ मकथन ठरत.े िव ापीठीय िश ण या भावी आयु यावर 

भाव पाडणारे - मग ते सकारा मक-नकारा मक कोण याही कारचे- असत.े परंतु आपण या िम ां या घोळ यात  

वावरतो, ह े वावरणे अिधक मूलगामी, फलदायी ठरावे असे वाटत असेल,  तर काही एक िवचार, भूिमका, 

जीवनाब लचे िनि त त व ान असणा या िम ांसोबत वावर यास आप याही िवचाराला, आयु याला िनि तच 

कलाटणी िमळते. अशा आयु या ती, समाजा ती गंभीर असणा या या छो ा छो ा आ मकथना मक 

लेखांचा सं ह हणज े तुतच े पु तक होय. याचे व प िवशद करताना संपादक यांनी आप या संपादक यात 

हटल े आह े क , " वातं य, लोकशाही, समाजवाद ह े ीद आ मसात क न टुडं स फेडरेशन ऑफ इंिडया 

(एसएफआय) दशेातील एक लढाऊ िव ाथ  संघटना हणून नावलौ ककास पा  ठरली आह.े या संघटनेत आमची 

जडणघडण झाली, याचा आ हाला अिभमान आह.े टुडं स फेडरेशन ऑफ इंिडया या िव ाथ  संघटनेत काम करीत 

असताना व नंतर या आयु यातही काही मंडळी आपली येयिन ा घेऊन काय करीत आहते. अशा येयिन  

कायक याच,े ने यांच ेसंघषमय जीवन श दब  हावे हणून केलेला हा पंच असून मराठवा ातील आजी-माजी 

कायक यानी चळवळी या जीवनातील आपले अनुभव िलहावे व त े एक  ंथ पाने कािशत केले तर नवीन 

कायक याना अिधक लाभदायक ठ  शकेल. या ापक हतेून ेहा उप म हाती घेतला आह.े"३ हणजेच यातील सव 

लेख एका िविश  िवचारसरणी या िव ाथ  संघटनेत काम करणा या त णांचे काही घटना संगांना अनुस न 

केलेली ही अिभ  आह.े मा सवादी क युिन ट प ाची िव ा याना एक  आणणारी एक शाखा हणून याकड े

पािहले जात.े अ याय, िवसंगती, शोषण, लगभेद, दशेभेद या सवा या िवरोधात ससुंगत र या ितकार कर याचे 

त व ान आपलेसे क न मा सवादी िवचार माण मानणारी एक संघटना हणून एसएफआयची ओळख आह.े 

महारा  पातळीवर ही संघटना पूव पासून काय करत असली तरी मराठवा ात एसएफआयची थापना तशी 

उशीराच झाली. मराठवा ात िव ा यासाठी ही संघटना आण याम ये डॉ. िव ल मोरे यांचा सहाचा वाटा आह.े 
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तुत पु तक यांनाच अपण केल े आह.े िव ाथ  संघटना या य नी हणजचे डॉ. िव ल मोरे,  ॲड. उ व 

भवलकर आिण डॉ. अ ण शेळके यां या हयातीत हा ंथ कािशत होऊ शकला नाही. याची खंत संपादक यांनी 

 केली आह.े एसएफआयचे सं थापक अ य  हणून डॉ. िव ल मोरे सव मराठवाडावासीयांना सुप रिचत होत.े 

िवशेषतः िव ाथ ,  िश क - ा यापक यां याम ये यांना मानाच े थान होत.े तुत पु तकात आरंभीच यांची 

एक दीघ मुलाखत वाचायला िमळते. यात १९७४ म ये वसमत येथ ेकॅनॉल इ पे टर या जागेसाठी मुलाखतीला 

आले या बेरोजगार त णांवर गोळीबार होऊन यात दोन त ण कसे ठार झाले आिण याची ित या हणून 

मराठवाडा िवकास आंदोलन कसे उ  झाले,  याची मािहती िमळते. आजही मराठवाडा ादिेशक असमतोला या 

झळा सोसतो आह.े "आमदार कािशनाथराव वै  यांनी संयु  महारा ा या ऐवजी वतं  मराठवा ाची मागणी 

का केली होती?  कब ना अशी काही मागणी झाली होती व यावेळेस कोणीच ितसाद दला नाही,  ह ेआप या 

गावी सु ा नसत.े महारा ात सामील झा यानंतर अव या पंधरा वषात मराठवाडा िवकास आंदोलन का सु  

झाले? आिण या वेळेस दले या आ ासनाचं ेआिण राजक य वचनांच ेकाय झाले? यािवषयी आ ही कधी बोलणार 

आहोत क  नाही."४हीच भूिमका घेऊन एसएफआयन ेते हा रान उठवले होत.े या संघटनेला लढा कसा उभारायचा ह े

मािहत आह.े या इितहासा या मुशीतूनच डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठात िश ण घेत असले या 

युवकांनी चळवळीशी संबंिधत अनुभव कथन केले आहते 

     या अनुभव कथनात ड. उ व भवलकर यांपासून डॉ. डी. एल. कराड, कॉ. अ णा सावंत, आ दनाथ 

इंगोले, डॉ. उमाकांत राठोड, डॉ. द ारणखांब, डॉ. भाऊसाहबेिझरपे इ यादी नेत ेआिण कायकर् यां या अनुभवास 

श दब  कर यात आले आह.े आज यासारखी तं ाना मक साधन े उपल ध नसताना, िव ा यासाठी सं कृितक 

काय म आयोिजत करणे, झाले या काय माची ेसनोट तयार करणे आिण औरंगाबाद शहरात सव वृ प ां या 

कायालयात ती पायी-पायी जाऊन दणेे या सव गो ी या िव ा यानी के या. िव ापीठीय िश ण व थेत मग तो 

फ स या बाबतीत असो अथवा ंथालया या पु तकां या संदभात असो कवा वसितगृहाशी िनगिडत असो, या 

ठकाणी िव ाथ  आिण िव ापीठ शासन यां यात सघंष िनमाण झाला तेथ े एसएफआयने ठाम भूिमका घेऊन 

िव ाथ  िहताच े िनणय घे यास शासनास भाग पाड याचे यातून दसून येते. आज िव ापीठीय िश णाकड े

िव ा याची ओढ कमी हो या या काळात चळवळ, संघष, अ यास, चचा, राजकारण आयु याला सकारा मक  

दशा दणेे, दवसभर िविवध काय मांच े आयोजन क न, उपि थत रा न, रा भर अ यास करणे, ताठ मानेन े

जग याचा बेधडकपणा याचे मह व आज िव ा याना कळणार नाही; परंत ु कतीतरी िव ाथ  एसएफआय या 

मा यमातून घडले आिण िविवध े ात जाऊन  समाजाची इमान-ेइतबारे सेवा करत आहते. आप या ह ांसाठी 

झगडताना नवसमाज िन मतीच े उ  डो यासमोर ठेवून, अह नश झगडत आहते.  कारण या कायक याना 

संघषाच े मोल उमजलेले आह.े शोषणािधि त समाज व था दरू क न सवाना समान याय दान करणारी, 
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समाजातील अंितम घटकाचा थम िवचार करणारी समाज व था िनमाण करणे, ह ेया िव ाथ  चळवळीचे येय 

आह.े कारण " भांडवलशाहीम ये शोषण चालत ेह ेअनेकांना पटते. शोषण वाभािवकतः अ यायकारक अस यामुळे 

आपण याचा ितकार केला पािहजे, यािव  आवाज उठवला पािहजे, असेही यांना वाटते; पण शोषणा या या 

ाकडे ही मंडळी फ  नैितकते या दिृ कोनातून बघतात आिण कामगारांच ेवेतन वाढवून घेतल ेपािहज,े यासाठी 

लढे उभे केले पािहजेत एवढीच मया दत भूिमका घेतात. भांडवलशाही अथ व था संपिवली पािहजे, अमुला  

समाज प रवतन झाले पािहज े असे हण याऐवजी भांडवलशाहीम ये यो य कारे िवतरण झाले पािहजे असा 

युि वाद ही मंडळी करतात. भांडवलशाही न  क न पुढ या ट याकडे समाजवादाकड े जा याचा ांितकारक 

काय म नजरेआड क न, चिलत व थेम ये काही उलटसुलट बदल क न, कामगारांच ेशोषण कमी कर याचा 

सुधारणावादी काय म त ेहाती घेतात."५असा कोणताही सुधारणावाद शोषणाचे समूळ उ ाटन क  शकत नाही. 

यामुळे माकप िणत एसएफआय ही िव ाथ  संघटना अमुला  प रवतनासाठी िव ा याना े रत कर याच ेकाम 

करत.े 

शहीद भगत सग यां या िवचाराला माण मानणारी एसएफआय केवळ िव ा यामधील आ मकतेला वाट 

मोकळी क न दे यासाठी िनमाण झालेली संघटना नाही, तर भगत सगांसारखा अ यास,  जा व य रा िन ा, 

डोळस िव ास आिण सामािजक बांिधलक  िव ा याम ये िनमाण हावी, रा कायात िव ा याचा सहभाग 

वाढावा यासाठी िनमाण झाली आह.े ह े सं कार घेऊन बाहरे पडलेली िशि त त ण मंडळी आपाप या े ात 

काहीतरी भरीव कामिगरी केली पािहज,े यासाठी सतत य रत आहते येक िव ा यान,े िवचारी वाचकानंी 

वाचावे असे ह ेआ ही लढलो - आ ही घडलो आ मकथना मक पु तक येणा या काळात िव ा यासाठी दशा दशनाच े

काय करेल ह ेिनि त आह.े 
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प रवतनाचीप रवतनाचीप रवतनाचीप रवतनाची    मू यमू यमू यमू य    परेणारापरेणारापरेणारापरेणारा    का सं हका सं हका सं हका सं ह    : : : : सखीसखीसखीसखी    जागीजागीजागीजागी    होहोहोहो    !!!!    
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . पंजाबपंजाबपंजाबपंजाब    ल मणल मणल मणल मण    शरेेशरेेशरेेशरेे    
मराठी िवभाग मुख, बळीराम पाटील महािव ालय, कनवट  िज. नांदेड. 

 

िव र  महामानव डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या अथंक प र माने को ावधी ब जनां या जीवनाच े
सोन ं झाले. मानवा या क याणासाठी समता, वातं य, बंधुता, याय ही मू य दले. डा. बाबासाहबे आंबेडकर 
यां या कायातून ेरणा घेऊन आंबेडकरी सािहि यक िल  लागला आह.े समकालीन वा तव मांडू लागला आह.े 
दवैवाद नाका न समतावादी िवचार सािह यातून पुढे येतांना दसत आह.े  

प रवतनवादी मू यांचे जागर कर यासाठी सखीना जागी हो याची तळमळ, 'सखी जागी हो'! या 
का सं हातून कविय ी वंदना तामगाडगे यांनी   केली आह.े  

आंबेडकरवादी कविय ी हणून ा पवार, िहरा बनसोड,े योती लांजेवार, ितमा अिहरे, आशालता 
कांबळे, उ मला पवार, बबी कांबळे, क णा जमदाडे, सं या रंगारी, सुिनता बोड, ेरणा वहारे, यासह अनेक  
कविय ीने सामािजक बांिधलक  जोपास यासाठी य   करीत आहते. ांती योती सािव ीबाई फुल,े महा मा फुले, 
राजष  शा  महाराज, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यासह सवच महापु ष यां या ांितकारी िवचारांन े े रत होऊन 
का लेखन करीत आहते. समाजातील वाईट चालीरीतीवर भा य करीत आहते. आंबेडकरी चळवळीचे िवचार 
किवतेतनू ीमनावर जिव यासाठी य  करीत आहते. महापु षां या चळवळीतून नवी ेरणा घेऊन िव ोह, 
नकार, संवेदना, वािभमान किवततेून  होत आह.े बदल या प रि थतीनुसार सामािजक, शै िणक े ातून 
आ ही गती साधली असली तरीही मनात अंध दा घेऊन जीवन तीत करणा-या ी मनाला जागे कर याच े
काम 'सखी जागी हो!' या का सं हातील किवतेतून कविय ी वंदना तामगाडगे यानंी केली आह.े ' ी ही माणूस 
आह.े ही ीवादाची पिहली भूिमका आह.े यामुळे माणंसासारखं जगणे ही ीची भूक आह'े१ 

कविय ी वंदना तामगाडगे ा महा मा फुले िव ालय, घोटी ता. कनवट  येथे मा यिमक िशि का हणून 
कायरत आहते. कविय ी वंदना तामगाडगे यांनी 'भीमदास' ह े नाटक  ारंभी  कािशत केले. या िविवध सािह य 
संमेलनात किवता  सादर करीत आ या आहते. सामािजक चतन, मनन, आंबेडकरी चळवळीतील कायकत याची 
जाणीव या मांडत आ या आहते. यांची किवता प रवतनाची मू य पेरणारी आह.े समाजातील वा तव प पणे 
या किवतेतनू  करीत आ या आहते. समाजातील वाढती दफुळी, दवैवाद, यािवषयी ि या बरोबरच 

पु षांनासु दा जागे कर याच ेकाम करतात.  
'ही सारी किवता बांिधलक ची किवता आह.े कवी आप या समाजाशी बांधील आहते. समाजाचा 

अ यायािव , अमानुषतेिव द, शोषणािव द आिण  मानवी मू यां या थापनेसाठी जो लढा चाललेला आह े
यामधील एक ह यार हणून या किवतेचा वापर केला जात आह'े२ 

मराठी सािह यात किवता हा वाडमय वाह अिधक समृ  झाला आह.े मानवी भाव भावनेच ेिच ण मराठी 
सािह यातनू होत आह.े मानवी संवेदनशील मनाला मोकळे कर याक रता समकालीन मराठी सािह य किवता हा 
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वाह मह वाचे ठरला आह.े आंबेडकरी, ामीण, ीवादी किवतेतनू समकालीन वा तवतेची जािणव  होत.े 
अ यायाची िचड, संवेदना, शोषण, किवतेतनू खटपणे  होतांना दसत.े  

आज िश णामुळे वािभमान जागा झाला आह.े ांतीची भाषा बोलू लागले आहते. ीवादी सािह यात 
कविय ी ा शोषणािव द िल  लागली आह.े दा, अंध दा या िवषयी वा तव समजावून घेत आहते. इ. स. 
१९७५ पासून मराठी सािह यात ीवादी सािह य आपली वा तवतेची भूिमका प पणे मांडत आली आह.े मराठी 
सािह यातील मोठे दालन ीवादी सािह यान ेसमृ  केले आह.े ीवादी सािह या या संदभान े ा. रा. ग. जाधव 
यांनी असे हटल ेक ,  

'जीवनमू याची, ीची, ी वाची, ासंिगक भूिमकेची, ि गत मू यमापनाची जुनी संदभ, चौकट 
मोडून टाकली आह'े३ 

कविय ी वंदना तामगाडगे या परंपरेला छेद दते नव ातीच ेिवचार पेरतांना दसतात. सखी जागी हो! या 
का सं हातील मशाल किवतेतून यांनी रा िपता महा मा फुले यां या शै िणक ांतीची जािणव क न दली 
आह.े  

'''' योितबानेयोितबानेयोितबानेयोितबाने    पेटिवलीपेटिवलीपेटिवलीपेटिवली    
ातंीचीातंीचीातंीचीातंीची    मशालमशालमशालमशाल    

सािव ीनीसािव ीनीसािव ीनीसािव ीनी    वाढिवलीवाढिवलीवाढिवलीवाढिवली    
मिहलाचंीमिहलाचंीमिहलाचंीमिहलाचंी    शानशानशानशान''''    

रा िपता महा मा फुले यांनी शै िणक ांतीची मशाल पेटिवली. सामािजक वािभमान जागा क न 
समतेच ेमू य पेरले आह.े मुलीची पिहली शाळा काढून िश णाचे मह व पटवून दले. महा मा फुल ेव ांती योती 
सािव ीबाई फुले यांनी मुल ना िशकिव याचे महान काय क न मिहलाचा वािभमान जागी केला आह.े आज 
सव े ात मिहलांना आपले ह , अिधकार ह ेिश णामुळे कळत आहते. महामानव डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी 
भारतीय संिवधानातून सव याना, मानवाला ह , अिधकार, कत  यांची जािणव क न दली आह.े जगातील 
सवात मोठी लोकशाही भारतीय संिवधानान ेिनमाण केली आह.े सखी डोळे उघड, समजून घे!  'सखी जागी हो! 'या 
का सं हातून कविय ी वंदना तामगाडगे िहन ेआवाज दली आह.े  

''''लोकशाही यालोकशाही यालोकशाही यालोकशाही या    रा ातरा ातरा ातरा ात    हीहीहीही    
नावालानावालानावालानावाला    काकाकाका    समानतासमानतासमानतासमानता    
िवषमतचेेिवषमतचेेिवषमतचेेिवषमतचेे    बळीबळीबळीबळी    आ हीआ हीआ हीआ ही    
कतीकतीकतीकती    दवसदवसदवसदवस    पडायचेपडायचेपडायचेपडायचे''''    

भारतीय संिवधानान े येथे समता, वांत य, बंधुता, याय ही मू य दली आहते. एकता, समानता, 
लोकशाही, बरोबरच वािभमानी जीवन जग यासाठी बळ दले आह.े असे असले तरीही अजूनही िवषमतावादी 
िवचारातनू आपण बाहरे पडत नाही. सखी  आता तरी जागी हो! लोकशाही समजून घे.िवषमतेला बळी पडू नये ही 
जािणव  होत.े  

''''अ यायानेअ यायानेअ यायानेअ यायाने    जलुमूजलुमूजलुमूजलुमू    सहणासहणासहणासहणा----यानंायानंायानंायानंा    
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बळबळबळबळ    िमळालेिमळालेिमळालेिमळाले    लढ याचेलढ याचेलढ याचेलढ याचे    अनअनअनअन    सावर याचेसावर याचेसावर याचेसावर याचे    
अ यायािवअ यायािवअ यायािवअ यायािव     फुटतीफुटतीफुटतीफुटती    वाचावाचावाचावाचा    

क यकेक यकेक यकेक यके    दवसानंीदवसानंीदवसानंीदवसानंी    भीमाभीमाभीमाभीमा    तु यातु यातु यातु या    श दानीश दानीश दानीश दानी''''    
िव र  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या अथग प र मान ेयेथे सामा यांना याय िमळाला आह.े जग याचे 

बळ िमळाले आह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या ांितकारी कायातून ेरणा घेऊन िवषमतेवर हार कर! माणुस 
हणून जगू न दणेा-या िवषमतेवर हार करणारे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचा येक श द नवी दशा दणेारा 

आह.े  
''''अनअनअनअन    जागेजागेजागेजागे    करकरकरकर    

गाढगाढगाढगाढ    िन तेिन तेिन तेिन ते    झोपले यानंाझोपले यानंाझोपले यानंाझोपले यानंा    
नाहीनाहीनाहीनाही    तरतरतरतर    

यायायाया    काळोखातकाळोखातकाळोखातकाळोखात    
तशीतशीतशीतशी    झोपनूझोपनूझोपनूझोपनू    जाईलजाईलजाईलजाईल    

तझुीतझुीतझुीतझुी    सवसवसवसव    पीढीपीढीपीढीपीढी''''    
महामानवाच े ऋण आपण फेडू शकत नाहीत. अनतं उपकार आहते युंगधराच!े काळ मोठा क ठण 

आह.ेझोपेचे सोगं न घेता जागी राहा.समतेची मू य पेरत राहा. समाज प रवतनासाठी जागर करीत राह. पुढील 
िपढीला नवीन िवचार दते जा. अस ेतळमळीने कविय ी  करत.े 

''''जीवनसाथीजीवनसाथीजीवनसाथीजीवनसाथी    िनवडािनवडािनवडािनवडा    तु हीतु हीतु हीतु ही    
समिवचाराचासमिवचाराचासमिवचाराचासमिवचाराचा    पोरपोरपोरपोर    
तोचतोचतोचतोच    करेलकरेलकरेलकरेल    उ दारउ दारउ दारउ दार    
तमुचातमुचातमुचातमुचा    जीजीजीजीवनभरवनभरवनभरवनभर''''    

जात, पोटजात, धम पा न ल  कर यापे ा समिवचारी मुलगा ल ासाठी िनवडा तोच तुमचा खरा 
साथीदार ठरेल. ही वा तवतचेी भावना येथे  होत.े 

''''सोडसोडसोडसोड    आताआताआताआता    मनु मतृीमनु मतृीमनु मतृीमनु मतृी    
यािवनायािवनायािवनायािवना    नाहीनाहीनाहीनाही    मुममुुमु     

समानतलेासमानतलेासमानतलेासमानतलेा    जागजागजागजाग    जराजराजराजरा    
जग यालाजग यालाजग यालाजग याला    िमळेलिमळेलिमळेलिमळेल    फुतफुतफुतफुत ''''    

िवषमतावादी िवचार नाका न समतावादी िवचार ि वकार. भारतीय संिवधानान ेसमानता दली आह.े 
यातून ेरणा घेऊन जीवनात फुत   िमळेल.नव प रवतन िवचार आ मसाथ क न ांितकारी पाऊलवाट िनमाण 

कर यासाठी सखी  जागी हो !  या का सं हातील किवता प रवतनाची मू य पेरतांना दसत.े 
'भीमा तु या श दांनी 'या किवतेतून कविय ी वंदना तामगागडे हणतात.  

तझुचेतझुचेतझुचेतझुचे    श दश दश दश द    अनअनअनअन    
तझुीचतझुीचतझुीचतझुीच    लेखणीलेखणीलेखणीलेखणी    
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तझुचेतझुचेतझुचेतझुचे    गाणेगाणेगाणेगाणे    अनअनअनअन    
तझुीचतझुीचतझुीचतझुीच    वाणीवाणीवाणीवाणी    

आजआजआजआज    गणुगणुतेगणुगणुतेगणुगणुतेगणुगणुते    आहेआहेआहेआहे    
क यकेक यकेक यकेक यके    दवसानंीदवसानंीदवसानंीदवसानंी''''    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे अनंत उपकार मानवावर आहते. ही कृत ता अिभ  होत.े महापु षां या 
ांितकारी िवचारांची पेरणी क न, जीवन समृ द बनिव यासाठी िव ानाची कास धरावी अशा भाव या  

करतात.  
''''भीमभीमभीमभीम    सिैनकसिैनकसिैनकसिैनक    होहोहोहो..!..!..!..!    
जराजराजराजरा    पुढेपुढेपुढेपुढे    पुढेपुढेपुढेपुढे    चलाचलाचलाचला    
घऊेनघऊेनघऊेनघऊेन    झडाझडाझडाझडा    िनळािनळािनळािनळा''''    

या किवतेतून समाज वा तव या प पणे मांडतात. आंबेडकरी चळवळीतील दभुंगत चाललेली प रि थती 
पा न कविय ी अ व थ होत.े  

'''' डंाडंाडंाडंा    हेहहेेहे    कायकायकायकाय    आहेआहेआहेआहे????    
ित ानचेित ानचेित ानचेित ानचे    गावगावगावगाव    आहेआहेआहेआहे    

कमतकमतकमतकमत    वाढीसवाढीसवाढीसवाढीस    वाववाववाववाव    आहेआहेआहेआहे    
यकेाचाचयकेाचाचयकेाचाचयकेाचाच    वगेळावगेळावगेळावगेळा    भावभावभावभाव    आहेआहेआहेआहे''''    

डंा घेणे व दणेे ह े काय ान े गु हा आह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी भारतीय संिवधाना या 
मा यमातून ' डंा ' ही प दत बंद केली आह.े तरी ही डंा घेतला व दला जातो. या िवसयी कविय ी खंत  
करतात.आशा वाईट चाली रती, कु थे या िव द ि यांना जागे क न वािभमानी प रवतनवादी िवचाराची 
पेरणी करणारा हा का  सं ह आह.े  

या का सं हाला िस  आंबेडकरवादी कवी, ा. रिवचं  हडसनकर यांची अ यंत अ यासपूण दीघ 
तावना आह.े िस  ना कलावंत व कविय ी डॉ. ितमा जाधव, नािशक यांनी पाठराखण केली आह.े  

िस  कविय ी सुजाता पोपलवार यांनी शुभे छा द या आहते. ातीसूय काशन, कनवट यांनी कािशत केल े
आह.े  
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